


เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติใหมีคานิยมไทย 12 ประการ 
ทําใหหนวยงานตางๆ มีทิศทางที่ชัดเจนตรงกัน ในการพัฒนาคน

“มารวมสรางคน สรางชาติ และพัฒนากีฬา” กับ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย1.

2.

3.

4.

ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม

กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย

 ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน

7.

8.

9.

10.

11.

เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง

มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ

มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนายและพรอมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี

มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ตอบาปตามหลักศาสนา

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสังคมและของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
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                  ในป พ.ศ. 2560 กองทนุพัฒนาการกฬีาแหงชาตไิดสงเสรมิและสนบัสนนุ วงการกฬีาของ
ประเทศไทยใหเติบโตและพัฒนาในทุกๆ มิติ ดวยการดําเนินงานภายใตพันธกิจหลักของกองทุนพัฒนา
การกีฬาแหงชาติ ในการใหการสนับสนุนสงเสริม การพัฒนากีฬาของชาติสูความเปนเลิศและอาชีพ 
กําหนดแนวทางการชวยเหลือ ดูแลสวัสดิการแกนักกีฬาและบุคลากรกีฬา สงเสริมใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการจดัการแขงขนักฬีาระดบันานาชาติ อกีทัง้สงเสรมิกฬีาโดยใชวทิยาศาสตรการกฬีาและ
เทคโนโลยีอยางเปนระบบ สงผลใหการกีฬาของประเทศไทยกาวขึ้นมาอยูในระดับแนวหนาของภูมิภาค
เอเชีย และมีความทัดเทียมกับระดับนานาชาติ 
  สําหรับการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ซึ่งมีความจําเปน
ตองคํานึงถึงกรอบหลักเกณฑการดําเนินงาน โดยบูรณาการกับหลายๆหนวยงาน คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติไดดําเนินการตามกรอบการดําเนินงานอยางครบถวน สามารถวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดําเนินงานดังกลาว ไดอยางเปนรูปธรรม
  ในนามของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ขอขอบคุณ คณะ
อนุกรรมการ คณะทํางาน หนวยงานทุกภาคสวน ตลอดจนผูบริหาร บุคลากร และผูเกี่ยวของ ของกองทุน
พัฒนาการกีฬาแหงชาติทุกทาน ที่ไดมุงมั่น ทุมเท และใหความรวมมือในการพัฒนากีฬาของชาติอยาง
เต็มกําลังความสามารถ อีกทั้งใหความเชื่อมั่นในแนวทางการดําเนินงานของกองทุนซึ่งถือประโยชนสูงสุด
ของประเทศชาติเปนสําคัญ

 (ประวิตร  วงษสุวรรณ)

   รองนายกรัฐมนตรี

   ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ

พลเอก 
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นายณัฐวุฒิ  เรืองเวส
รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย

ฝายกีฬาเปนเลิศและวิทยาศาสตรการกีฬา
ผูจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ

“กองทุนมุงมั่น พัฒนากีฬา สรางสรรคสังคม”

     มุมมองท่ีสําคัญกับหนาท่ีผูจัดการกองทุนพัฒนา
การกีฬาแหงชาติของ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส (รองผูวาการ
การกีฬาแหงประเทศไทยฝายกีฬาเปนเลิศและวิทยาศาสตร
การกฬีา) 
     “ความสําเร็จของการพัฒนาวงการกีฬาไทย ถือเปน
ความภาคภูมิใจของการกีฬาแหงประเทศไทย กองทุนพัฒนา
การกีฬาแหงชาติ และเปนสวนสําคัญในการพัฒนาวงการ
กีฬาของประเทศชาติ จากนี้ไปขอใหทุกฝายรวมมือรวมใจกัน
พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น และการพัฒนา
วงการกีฬาไทยกับความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นเปนเคร่ืองการันตี
ไดถึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและความตั้งใจของ
ทุกหนวยงาน โดยมีเปาหมายมุงเนนพัฒนาวงการกีฬาไทย
ใหกาวไปขางหนาอยางมั่นคงและแข็งแรง”    

  

มุมมองในหนาที่ผูจัดการกองทุน
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                  หนา

1. คณะกรรมการบริหารกองทุน        6 

2. คณะอนุกรรมการกองทุน          7

3. ความเปนมากองทุน        10

4. ตราสัญลักษณกองทุน                18

5. บทสรุปผูบริหาร                 27

6. สรุปผลการดําเนินงานกองทุน       32

7. การควบรวมกองทุนกีฬาในการกีฬาแหงประเทศไทย    69

8. วิเคราะหผลการดําเนินงาน        77

9. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560     78

10. กรอบวงเงินประมาณการงบประมาณ พ.ศ. 2561     80

11. ยอนดูภาพกิจกรรมกีฬากองทุน ประจําป 2560     83
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1. รองนายกรฐัมนตร ี         ประธานกรรมการ
2. รัฐมนตรวีาการกระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา     รองประธานคนท่ี 1
3. ปลดักระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา       รองประธานคนที ่2
4. ปลดักระทรวงการคลงั        รองประธานคนที ่3
5. ผูแทนกรมบญัชกีลาง         กรรมการ
6. ผูแทนสาํนกังบประมาณ        กรรมการ 
7. ประธานคณะกรรมการโอลมิปคแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ  กรรมการ
8. ประธานคณะกรรมการพาราลมิปกแหงประเทศไทย     กรรมการ
9. นางบษุบา  ยอดบางเตย        กรรมการ
    (ผูแทนสมาคมกฬีา ทีใ่ชคาํวา “แหงประเทศไทย”)
10. นางจนัทรเพ็ญ ประเสรฐิศร ี       กรรมการ
     (ผูแทนสมาคมกฬีาแหงจงัหวดั)
11. ศาสตราจารยนายแพทย อรรถ นานา       กรรมการผูทรงคณุวุฒิ
12. นางสาวสปุราณ ีคปุตาสา                 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
13. ผูวาการการกฬีาแหงประเทศไทย                กรรมการและเลขานกุาร
     (นายสกล  วรรณพงษ)

         1. บริหารกองทุนรวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนและการจัดการกองทุนใหเปนไป
     ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
         2. พจิารณาอนุมติัโครงการทีข่อรบัการสงเสรมิหรอืสนบัสนนุจากกองทนุและตดิตามผลการดาํเนนิงาน
    ของโครงการดงักลาว
         3. กาํหนดหลกัเกณฑ วธีิการ และเง่ือนไขในการใหเงนิรางวัลแกนกักฬีา  บุคลากรกฬีา และสมาคมกฬีาที่
    ใชคาํวา “แหงประเทศไทย”
         4. กาํหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขในการใหทนุการศึกษา  และอนมัุตทินุการศึกษาแกนกักฬีาและ
    บคุลากรกีฬา
         5. กาํหนดหลกัเกณฑ วธีิการ และเงือ่นไขในการชวยเหลอืดานสวสัดกิารแกนกักฬีา บุคลากรกฬีา และผูซึง่
    ประสบอุบตัเิหต ุหรอืไดรบัความเสียหาย หรอือนัตรายจากการแขงขนักฬีา และกรณอีืน่อนัควรแก
    การสงเคราะห
         6. รายงานสถานะการเงนิและการบรหิารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกาํหนด
         7. วางระเบยีบและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการดาํเนนิการเพือ่เปนไปตามวตัถปุระสงคของกองทุน
         8. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่าํหนดไวในพระราชบัญญัตกิารกฬีาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558
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1. พลเอก ยทุธศกัดิ ์ ศศปิระภา      ประธานอนกุรรมการ 
2. ผูวาการการกฬีาแหงประเทศไทย     รองประธานอนุกรรมการ
3. พลเอก บญัชา มรนิทรพงษ      อนกุรรมการ
4. พลตร ีปฏิพล สมรรคจนัทร      อนกุรรมการ
5. รองผูวาการการกฬีาแหงประเทศไทย     อนกุรรมการ
    ฝายกีฬาอาชพีและสิทธปิระโยชน
6. ศาสตราจารยนายแพทย อรรถ นานา    อนกุรรมการ
7. ศาสตราจารยคลนิกิ นายแพทยวารนิทร  ตณัฑศุภศิริ   อนุกรรมการ
8. นางสาวสปุราณ ีคปุตาสา      อนกุรรมการ
9. นางบษุบา  ยอดบางเตย      อนกุรรมการ
10. ผูแทนสาํนกังบประมาณ      อนกุรรมการ
11 .รองผูวาการการกฬีาแหงประเทศไทย     อนกุรรมการและเลขานุการ     
     ฝายกฬีาเปนเลศิและวทิยาศาสตรการกฬีา    
12. ผูอาํนวยการฝายพฒันากีฬาเปนเลศิ     อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร
     การกีฬาแหงประเทศไทย
13. ผูอาํนวยการฝายวทิยาศาสตรการกฬีา     อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร
     การกีฬาแหงประเทศไทย 

  1. กลัน่กรองงานดานการพัฒนากีฬาของชาต ิใหกบัคณะกรรมการบรหิารกองทนุพฒันาการกฬีาแหงชาต ิ
     และนาํเสนอคณะกรรมการบรหิารกองทนุพฒันาการกฬีาแหงชาต ิเพือ่พจิารณาอนมัุติ
  2. เชญิผูขอรบัการสนบัสนนุหรอืผูเกีย่วของใหขอมูลแกคณะอนกุรรมการ 
  3. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารกองทุนพฒันาการกฬีาแหงชาติ
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1. พลเรือเอก สุรวุฒิ  มหารมณ     ท่ีปรึกษาอนุกรรมการ
2. พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม     ประธานอนุกรรมการ
3. ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย     รองประธานอนุกรรมการ
4. ประธานคณะกรรมการพาราลิมปกแหงประเทศไทย  อนุกรรมการ
5. ศาสตราจารยนายแพทยอรรถ นานา    อนุกรรมการ
6. นาวาเอก  สุธี มาเกิด      อนุกรรมการ
7. นางบุษบา  ยอดบางเตย      อนุกรรมการ
8. นางจันทรเพ็ญ ประเสริฐศรี     อนุกรรมการ
9. นางสาวสุปราณี  คุปตาสา      อนุกรรมการ
10. ผูแทนกรมบัญชีกลาง      อนุกรรมการ
11. รองผูวาการการกีฬาแหงปะเทศไทย    อนุกรรมการและเลขานุการ
     ฝายกีฬาเปนเลิศและวิทยาศาสตรการกีฬา
12. ผูอํานวยการฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ    อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
      การกีฬาแหงประเทศไทย
13. ผูอํานวยการสํานักผูวาการ     อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
      การกีฬาแหงประเทศไทย 
14. ผูอํานวยการกองกํากับดูแลกองทุนกีฬา    อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
      การกีฬาแหงประเทศไทย

1. ปรับปรุงแกไขประกาศหลักเกณฑกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติใหเสร็จโดยเร็ว และนําเสนอ
   คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. กลั่นกรองงานดานสวัสดิการกีฬา เงินรางวัล และทุนการศึกษา ตามหลักเกณฑกฎระเบียบที่ทาง
   ราชการกําหนด ใหกับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ และนําเสนอคณะกรรมการ
   บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. เชิญผูขอรับการสนับสนุนหรือผูเกี่ยวของมาใหขอมูลแกอนุกรรมการ
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ
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1. ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติใหเปนไปดวยความเรียบรอย         
2. สอบทานใหกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑกองทุนพัฒนาการ
   กีฬาแหงชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. นําเสนอผลการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติตอคณะกรรมการ
    บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ
4. เชิญผูขอรับการสนับสนุนหรือผูเกี่ยวของมาใหขอมูลแกคณะอนุกรรมการ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ

1. พลเอก  อดุลยเดช  อินทะพงษ     ประธานอนุกรรมการ
2. รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย ฝายบริหาร   รองประธานอนุกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี  คุปตาสา      อนุกรรมการ
4. พันเอกหญิง  อนุดา  ขุนนาค     อนุกรรมการ
5. พันโทหญิง  สุกัญญา  คลังทอง     อนุกรรมการ 
6. ผูแทนกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา    อนุกรรมการ
7. ผูอํานวยการฝายการคลัง      
   การกีฬาแหงประเทศไทย      อนุกรรมการ
8. ผูแทนกรมบัญชีกลาง      อนุกรรมการ
9. นางจิราภรณ  เลาเจริญ      อนุกรรมการ
10. นางพรรณรัตน  เกรียงวัฒนา     อนุกรรมการ
11. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน     อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
     การกีฬาแหงประเทศไทย
12. ผูอํานวยการกองตรวจสอบ     อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
     การกีฬาแหงประเทศไทย
13. ผูอํานวยการกองกํากับดูแลกองทุนกีฬา    อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
     การกีฬาแหงประเทศไทย
14. หัวหนางานประมวลผลบัญชี     อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
     การกีฬาแหงประเทศไทย
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การจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ

            1. กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ (กองทุนเดิม) จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2542 โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ และมี
ระเบียบของกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งประกาศหลักเกณฑตางๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการ 
บริหารกองทุน 
    2. ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 36 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุน
หนึ่งเรียกวา “กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ” ใน กกท. เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจาย เพื่อการสงเสริม 
สนับสนุน พัฒนา คุมครอง ชวยเหลือ และจัดสวัสดิการที่เกี่ยวของกับการกีฬา โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสิน 
ดังตอไปนี้

 

 

 
 
 ให กกท. เก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
เงินและทรัพยสินตามวรรคหนึ่งใหเปนของ กกท. เพื่อใชประโยชนตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยไมตองนําสงคลัง
เปนรายไดแผนดิน

(1)  เงินบํารุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา 37

(2) 

(3) 

เงินและทรัพยสินที่โอนมาตามมาตรา 133

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

 เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปน

 เงินรายหรือผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน

 รายไดที่เกิดจาการดําเนินการของกองทุน

 เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให

รายไดอื่น ๆ 
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                3. จากการที่พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ประกาศใช มีผลทําใหมีการควบ
   รวมกองทุนสามกองทุนเขาดวยกัน ไดแก กองทุนการศึกษาของนักกีฬา กองทุนสวัสดิการนักกีฬา และกองทุน
   พัฒนาการกีฬาแหงชาติ รวมเปน “กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ” 
                4. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เห็นชอบใหควบรวมกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ
   และกองทุนกีฬามวยเขาเปนสวนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหง
   ประเทศไทย พ.ศ. 2558 และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของ
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ออกคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ
   ที่ 63/2559เรื่อง การสงเสริมสนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เพื่อ
   แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 
   และพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 เพื่อควบรวมกองทุนทั้งสามกองทุนดังกลาวแลว ในการนี้ เพื่อใหกองทุน
   พัฒนาการกีฬาแหงชาติสามารถดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาตามกฎหมายวาดวยการกีฬาแหง
   ประเทศไทย กฎหมายวาดวยกีฬามวย และกฎหมายวาดวยการสงเสริมกีฬาอาชีพไดอยางสมบูรณยิ่งขึ้น
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             1. เนื่องจากกองทุนเดิม ซ่ึงจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี มีระเบียบการบริหารงานโดยความเห็นชอบของ
คณะรฐัมนตร ีและคณะกรรมการบรหิารกองทนุ มหีนาท่ีออกประกาศหลกัเกณฑการใชจายเงินในเรือ่งตาง ๆ แตอยางไร
ก็ตามหลังจากพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช จะตองมีการออกระเบียบใหมโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย และจะตองเสนอกระทรวงการคลังเห็นชอบตามมาตรา 47 
และมาตรา 19 (12) โดยในสวนของประกาศหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ เปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
      2. กฎหมายและระเบียบการใชจายเงิน ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 และตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ประกอบดวย

ระเบียบการใชเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 25581.

2. พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560

3.

4.

5.

6.

7.

8.

พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

ระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชนของกองทุนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติ พ.ศ. 2559

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการสงเสริมหรือการสนับสนุนเพื่อการดําเนินกิจกรรมกีฬาทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา และการเตรียมนักกีฬา 
เพื่อใหเปนนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2559

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขในการใหเงินรางวัลแกนักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาที่ใชคําวา 
“แหงประเทศไทย” พ.ศ. 2559

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการชวยเหลือดานสวัสดิการแกนักกีฬา บุคลากรกีฬาและผูซึ่งประสบ
อุบัติเหตุ หรือไดรับความเสียหายหรืออันตรายจากการแขงขันกีฬา และกรณีอื่นอันควร
แกการสงเคราะห พ.ศ. 2559

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการใหทุนการศึกษาแกนักกีฬาและบุคลากรกีฬา พ.ศ. 2559
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วัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 และเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

1.

2.

3.

4.

5.

สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา

สงเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาเพื่อใหเปนนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

สนับสนุนเงินรางวัลแกนักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาที่ใชคําวา “แหงประเทศไทย”          
ซึ่งประกอบคุณความดีแกการกีฬาของชาติหรือนําชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสูประเทศชาติ

6.

8.

7.

ชวยเหลือดานสวัสดิการแกนักกีฬา บุคลากรกีฬา และผูซึ่งประสบอุบัติเหตุ หรือไดรับ
ความเสียหายหรืออันตรายจากการแขงขันกีฬา และกรณีอื่นอันควรแกการสงเคราะห

สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักกีฬาและบุคลากรกีฬา

สงเสริมและสนับสนุนกีฬามวยตามกฎหมายวาดวยกีฬามวย และกีฬาอาชีพตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมกีฬาอาชีพ

เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน

นอกจากการใชจายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
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งบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเงินอ่ืน ๆ ที่ใชในการบริหารงานประจําป แยกตามประเภทแหลงเงิน

1. แหลงท่ีมาของงบประมาณกองทุน ในปงบประมาณ 2543 จนถึงปงบประมาณ 2558 ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณประจําปจากรัฐบาล
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2.
กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 
เมื่อมีผลบังคับใช ทําใหกองทุนมีรายไดจากภาษีท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยสุราและยาสูบที่กําหนดไว 
ในพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 37 และมาตรา 38

หมายเหตุ   กองทุนมีรายไดจากการเก็บภาษีฯ โดยเฉลี่ยเดือนละ 300 - 370 ลานบาท 
ขอมูล ณ วันท่ี 10 พ.ย. 2560

3.
การจัดสรรงบประมาณของกองทุน จัดสรรไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 42 แบงเปน 5 กิจกรรมหลัก ประกอบดวย การพัฒนา
กีฬา เงินรางวัล สวัสดิการกีฬา ทุนการศึกษา และการบริหารกองทุน
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คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ

การบริหารงานกองทุน ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 บริหารงาน
ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 ประกอบดวยคณะกรรมการ จํานวน 13 ทาน ดังนี้

1.
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ตามมาตรา 46 แหง
พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ดังนี้

2.

คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายก็ได

(1)

(2)

บริหารกองทุนรวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนและการจัดการกองทุน 
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสงเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุนและติดตามผล
การดําเนินการของโครงการดังกลาว

(3)
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหเงินรางวัลแกนักกีฬา บุคลากรกีฬา และ
สมาคมกีฬาที่ใชคําวา “แหงประเทศไทย”

(4)
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหทุนการศึกษา และอนุมัติทุนการศึกษา
แกนักกีฬาและบุคลากรกีฬา

(5) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการชวยเหลือดานสวัสดิการแกบุคคลตาม
มาตรา 42 (6)

(6) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด

(7) วางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
กองทุน

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
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 “กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ” เปนกองทุนกีฬาที่เกิดขึ้นซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการสงเสริม
สนับสนุนกีฬาของชาติ ตลอดจนเพื่อพัฒนาองคกรกีฬาและสมาคมกีฬาใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบของ
ตราสัญลักษณ จะประกอบดวยคน 3 คน รวมกันชูหวง 3 หวง ภายใตวงลอมของเปลวไฟ ซึ่งหมายถึงวงการกีฬา 
องคประกอบทั้งหมดถูกกําหนดใหใชสีแดง ขาว และสีนํ้าเงิน แทนความหมายของชาติ และจัดวางในลักษณะ
ที่เปนสมมาตร (SYMMETRICAL BALANCE) ใหความรูสึกที่แข็งแรง มั่นคง ดวยรูปแบบที่เรียบงาย และมีรายละเอียด
นอย เพื่อใหดูงาย ติดตา จดจํางาย และมีเอกลักษณเฉพาะ
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บทสรุปผูบริหาร
การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
ประจําปงบประมาณ 2560

 “กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ” ซึ่งเปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในการกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) เพื่อเปนทุน
หมุนเวียนสําหรับใชจายเพื่อการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา คุมครอง ชวยเหลือและจัดสวัสดิการที่เกี่ยวของกับการกีฬา 
และใหการกีฬาแหงประเทศไทย เก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 การดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาของชาติตลอดป
งบประมาณ 2560 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 จนถึงเดือนกันยายน 2560 กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ (กองทุน) 
ไดดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ รวมทั้งดําเนินการตาม
ภารกิจหลักในการสงเสริมการกีฬาของชาติอยางตอเนื่องสอดคลองกับแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 -
 2564) ในการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาของไทยไปแขงขันทั้งในประเทศและตางประเทศ
 และเพื่อใหการสนับสนุนการกีฬาของชาติเปนเอกภาพ รัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
 ไดใหความสําคัญตอการสงเสริมการกีฬาของชาติเปนอยางยิ่ง ตลอดจนผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนการสงเสริม
การกีฬาของชาติ โดยมอบหมายและมอบอํานาจให พลเอกประวิตร  วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558
 อนึ่งเพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 ซึ่งกองทุนเปนหนวยงานของรัฐที่สนับสนุนงบ
ประมาณในการพัฒนากีฬา โดยมีรายไดจากเงินบํารุงกองทุนที่เก็บจากผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและ
กฎหมายวาดวยยาสูบ ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 สามารถสะทอนใหเห็นภาพการดําเนินงานในลักษณะ
ที่ดําเนินงานรวมกับสวนราชการ ภาคเอกชน และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ในปงบประมาณ 2560 กองทุนไดดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ โดยไดอนุมัติกรอบงบ
ประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเปนจํานวนเงินประมาณการทั้งสิ้น 3,999,900,000 บาท 
เพื่อดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่กําหนดไว สรุปสาระสําคัญได ดังนี้

 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมและพัฒนากีฬาเปนเลิศ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนากีฬา
  เพื่อการอาชีพและกีฬามวย
ยุทธศาสตรที่ 3 การใชวิทยาศาสตรการกีฬาและ
           เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 การเปนศูนยกลางการจัดการแขงขัน
          เพื่อสรางมูลคา
ยุทธศาสตรที่ 5 การดูแลดานสวัสดิการเพื่อเสริมสราง
          คุณภาพชีวิต
อื่นๆ (บริหารสํานักงาน)

21.05%

0.62%

54.00%12.05%

2.05%

9.77%
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 สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติเพื่อสรางความสุขความภาคภูมิใจ
ใหคนในชาติ และพัฒนาบุคลากรกีฬาใหไปสูความเปนเลิศทางดานกีฬา มีจํานวน 2 แผนงาน 18 กิจกรรมหลัก สามารถ
ดําเนินการไดครบทุกกิจกรรม วงเงินภาพรวมการสนับสนุน เปนเงินประมาณการทั้งสิ้น 1,986,561,931 บาท ใชไปจํานวน 
1,416,075,967.96 บาท คิดเปนรอยละ 71.28 ของเงินที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งมีการดําเนินงานครบทุกแผนงาน/กิจกรรม 
สําหรับแผนงานในปงบประมาณ 2560 กิจกรรมการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 29 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส ครั้งที่ 9 
ประเทศไทยไดตั้งเปาหมายการเปนเจาเหรียญทอง ซึ่งประเทศไทยไดอันดับที่ 2 อาจเปนเพราะปจจัยที่ประเทศเจาภาพ
ที่มุงความเปนเจาเหรียญทองดวยวิธีการตางๆ เชน ประเทศเจาภาพสามารถกําหนดชนิดกีฬาที่จะทําการแขงขันเองได 
มีผลทําใหเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่สงผลตอผลการแขงขันของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เขารวมการแขงขัน จึงทําให
ประเทศเจาภาพไดเปรียบในสวนนี้ แตอยางไรก็ตามงบประมาณที่กองทุนสนับสนุนถือเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหนักกีฬาไดมี
การฝกซอมและเตรียมทีมอยางเปนระบบมากขึ้นกวาเดิม ทําใหมีการพัฒนา การเพิ่มขีดสมรรถนะ ความสามารถมากขึ้น 
การพัฒนาในโอกาสตอไปจะทําใหทําไดดียิ่งขึ้น เมื่อไดรับการสนับสนุนอยางเปนระบบอยางตอเนื่อง โดยการกีฬาแหง
ประเทศไทยไดมีแผนการปรับปรุงแนวทางการพัฒนานักกีฬาอยางตอเนื่อง จากขอไดเปรียบเสียเปรียบของนักกีฬาไทย
และนักกีฬาแตละประเทศ และนํามาปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพ และทุกสมาคมกีฬาที่จะตองวิเคราะหผลงานของตนเอง
และหาจุดออน-จุดแข็ง ใหไดเพื่อหาทางแกไข สําหรับกีฬาระดับนานาชาติอื่นๆ มีนักกีฬาทําผลงานไดดี มีอันดับการแขงขัน
ระดับโลกสูงขึ้น เนื่องจากกองทุนไดสนับสนุนงบประมาณในดานการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับนานาชาติ สามารถ
สงแขงขันไดในชนิดกีฬาของคนปกติ จํานวน 148 รายการ แบงเปนระดับโลก 76 รายการ ระดับเอเชีย 67 รายการ และ
ระดับนานาชาติอื่นๆ 5 รายการ และชนิดกีฬาคนพิการจํานวน 18 รายการ แบงเปนระดับโลก 12 รายการ ระดับเอเชีย 
6 รายการ ทั้งนี้ ในระดับจังหวัด กองทุนไดสนับสนุนงบประมาณใหทุกจังหวัดมากขึ้น มีการพัฒนาบุคลากรกีฬาไมวา
จะเปนการสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตรกีฬาระดับจังหวัด สงผลใหนักกีฬาในระดับจังหวัดมีสถิติดีขึ้น มีการนําระบบ
การเก็บตัวฝกซอมของทีมชาติมาใชกับนักกีฬาของจังหวัด เชน การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร - 
ระนองเกมส” ปรากฏวามีนักกีฬาทีมชาติ ลงแขงขัน 549 คน คิดเปนรอยละ 4.81% ของจํานวนนักกีฬาที่เขารวมการ
แขงขัน โดยนักกีฬาทีมชาติ ชนะเลิศ 164 รายการคิดเปนรอยละ 23.23 มีนักกีฬาทั่วไปที่มิใชทีมชาติ ชนะนักกีฬาทีมชาติ 
83 รายการ คิดเปนรอยละ 11.76 ของผลการแขงขันในภาพรวม เปนตน
 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การสงเสริมและพัฒนากีฬาเปนเลิศ 

ยทุธศาสตร์ที� 2 : การส่งเสริมและพฒันากีฬาเพื�อการอาชีพและกีฬามวย                                                                                                                  
 ไดมีการสนับสนุนกีฬาอาชีพในการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพรายการตางๆ จํานวน 19 รายการ และการสง
แขงขันกีฬาอาชีพ จํานวน 10 รายการ ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหระบบกีฬาอาชีพมีความยั่งยืน และสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งสนับสนุนกีฬามวยเพื่อการอนุรักษใหเปนศิลปะประจําชาติ มีจํานวน 2 แผนงาน 6 กิจกรรมหลัก 
วงเงินภาพรวมการสนับสนุน เปนเงินประมาณการทั้งสิ้น 299,894,000 บาท ใชไปจํานวน 219,135,665.63 บาท 
คิดเปนรอยละ 73.07 ของเงินที่ไดรับอนุมัติ โดยผลการใหการสนับสนุนกีฬาอาชีพทําใหผูมีสวนเกี่ยวของมีความตื่นตัว 
เพื่อสรางกีฬาอาชีพอยางมั่นคง ตอยอดสูความสําเร็จในอนาคตได และยังคงสรางมูลคาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทําให
ผูคนมีรายไดจากการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ ทุกภาคสวนไดรับผลกระทบ เกิดการสรางงานและสรางรายไดใหแก 
ทองถิ่น ชุมชน สรางความตื่นตัวใหแกประชาชน หันมาสนใจกีฬาอาชีพมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตามในการสนับสนุนกีฬา
อาชีพและกีฬามวยในปแรกอาจจะยังไมครอบคลุมกิจกรรมกีฬาทางดานกีฬาอาชีพและกีฬามวยไดทั้งหมด เนื่องจาก
อยูระหวางการปรับปรุงแกไขกฎหมายกีฬาอาชีพและกฎหมายกีฬามวย 
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  สงเสริมใหนําเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรการกีฬามาใชในการพัฒนาครอบคลุมสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 
และสมาคมกีฬาแหงจังหวัด มีจํานวน 2 แผนงาน 3 กิจกรรมหลัก วงเงินภาพรวมการสนับสนุน เปนเงินประมาณการ
ทั้งสิ้น 132,750,000 บาท ใชไปจํานวน 61,943,384 บาท คิดเปนรอยละ 46.66 ของเงินที่ไดรับอนุมัติ นอกจากนั้น
ไดมีการสนับสนุนใหมีผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรการกีฬา แพทย นักกายภาพบําบัดและเจาหนาที่นวด สําหรับให
การดูแลสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย รวมทั้งจัดใหมีเวชภัณฑกีฬาและอาหารเสริมในการเพิ่มประสิทธิภาพนักกีฬาให
กับสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย สมาคมกีฬาแหงจังหวัด นับไดวาเปนกาวแรกที่สําคัญตอการพัฒนาดานวิทยาศาสตร
การกีฬาทุกภาคสวนใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งการควบคุมสารตองหามทางการกีฬา การเก็บตรวจกลุมนักกีฬา
กอนเขารวมการแขงขันกีฬา (Out of competition) และในระหวางการแขงขัน (In - Competition) ที่สหพันธกีฬา
ใหการรับรอง สามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคของการรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติ โดยการเก็บตรวจสารตองหามในกลุมนักกีฬา รวม 2,948 ราย ซึ่งเปนการเก็บตัวอยางนักกีฬาทีมชาติไทย
ที่เตรียมเขารวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ และรายการมหกรรมกีฬา รวมทั้งการจัดการแขงขันที่สมาคมกีฬา
ดําเนินการ เปนตน

                    

  สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานกีฬา (Sports HUB) และใชกีฬาเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ (Sports 
Tourism) เชน การเปนเจาภาพจัดการแขงขันระดับโลก ระดับเอเชีย การเปนเจาภาพจัดการแขงขันมหกรรมกีฬา และ
จัดกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งการสรางกระแสกีฬา มีจํานวน 2 แผนงาน 6 กิจกรรมหลัก วงเงินภาพรวมการสนับสนุน เปน
เงินประมาณการทั้งสิ้น 421,690,980 บาท ใชไปจํานวน 354,251,631 บาท คิดเปนรอยละ 84.00 ของเงินที่ไดรับ
อนุมัติ สามารถดําเนินการไดครบทุกกิจกรรม ซึ่งการจัดการแขงขันระดับนานาชาติเปนผลทําใหประเทศไทยได
ประสบผลสําเร็จดานความเชื่อมั่นในองครวมของประเทศมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบการแขงขันไดมาตรฐานสากล
และมีการเรียนรูรูปแบบการจัดการแขงขันระดับนานาชาติไดเปนอยางดี รวมถึงนักกีฬามีการพัฒนาอยางตอเนื่องและ
สรางมาตรฐานใหมในองคกรนักกีฬาของประเทศไทย  จึงทําใหสมาคมกีฬาในประเทศไทยมีการนําเสนอตัวเปนเจาภาพ
มากขึ้น และสรางโอกาสใหนักกีฬาหนาใหมๆ มีความพรอมและตื่นตัวในการเขารวมการแขงขันระดับนานาชาติไดอยางด ี
และสงผลตอความสําเร็จในการเปนเจาภาพจัดการแขงขันระดับนานาชาติไดถึง 85 รายการ แบงเปนระดับโลก จํานวน
24 รายการ ระดับเอเชีย จํานวน 43 รายการ การสะสมคะแนน จํานวน 6 รายการ การเปนเจาภาพระดับนานาชาติอื่น 
จํานวน 12 รายการ การเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติ จํานวน 5 รายการ แบงเปนระดับโลก 2 รายการ 
และระดับเอเชีย 3 รายการ ตลอดจนการเปนเจาภาพจัดการแขงขันของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยในรายการชิง
ชนะเลิศแหงประเทศไทย จํานวน 67 สมาคม 74 รายการ รวมทั้งการเปนเจาภาพจัดการแขงขันของจังหวัดตางๆ ใน
รายการชิงชนะเลิศแหงจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด วงเงินการสนับสนุนใหกับจังหวัด เปนเงิน 64,000,000 บาท ใชไป
จํานวน 51,529,400.75 บาท คิดเปนรอยละ 80.51 ของเงินที่ไดรับอนุมัติ

ยุทธศาสตรที่ 4 : การเปนศูนยกลางการจัดการแขงขันเพื่อสรางมูลคา

ยุทธศาสตรที่ 3 : การใชวิทยาศาสตรการกีฬาและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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 สนับสนุนสวัสดิการที่เปนสวัสดิการขั้นพื้นฐาน แบงเปนสวัสดิการตอเนื่อง และสวัสดิการเปนครั้งคราว ใหแก
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ประกอบคุณประโยชนใหแกประเทศชาติ เชน เงินชวยยังชีพนักกีฬาทุพพลภาพ เงนิสวสัดกิาร
คาครองชพีรายเดอืนสาํหรบักฬีาโอลมิปกเกมส/กฬีาพาราลมิปกเกมส เงนิชวยคารักษาพยาบาลนักกฬีา เงินชวยเหลือ
ครอบครัวนักกีฬา เงินบํารุงขวัญทุนการศึกษา เงินรางวัลเพื่อขวัญและกําลังใจนักกีฬา เงินจัดซื้ออุปกรณเพื่อบรรเทา
ความเจ็บปวดทางดานรางกาย และเงินชวยเหลืออื่นๆ มีจํานวน 3 แผนงาน 7 กิจกรรมหลัก ภาพรวมของการสนับสนุน
ใหแกนักกีฬา ผูฝกสอนและบุคลากรกีฬา เปนเงินทั้งสิ้น 553,941,577 บาท สามารถดําเนินการไดครบทกุกจิกรรม 
แบงเปนสนบัสนนุสวสัดิการการเจ็บปวย/บาดเจ็บ/เนือ่งจากสาเหตอุืน่ๆ ไดรอยละ 97.4 ของผูทีข่อรบัสวัสดิการกีฬา 
การสนับสนุนเงินรางวัลใหแกนักกีฬาทั่วไป นักกีฬาคนพิการ ผูฝกสอน ผูชวยเหลือนักกีฬาและสมาคมกีฬาที่ไดรับเหรียญ
รางวัลจากการแขงขันมหกรรมกีฬา และรายการระดับนานาชาติ จํานวน 87 รายการ รอยละ 95.60 ของรายการ
ที่สนับสนุนได และสนับสนุนทุนการศึกษาตามหลักเกณฑตามผลงานการแขงขันสําหรับนักกีฬาทีมชาติทั่วไป นักกีฬา
จังหวัด และนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 316 คน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 52,701,396 บาท 

 เงนิกองทนุทีไ่ดรบัจากรายไดเงนิบาํรงุกองทุนทีเ่กบ็จากผูมีหนาทีเ่สียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมาย
วาดวยยาสูบ สะทอนใหเห็นประโยชนของการนําไปพัฒนาการกีฬาของชาติ ทําใหการพัฒนากีฬาเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
โดยเริ่มตั้งแตการดูแลนักกีฬาตั้งแตการเก็บตัวฝกซอม การดูแลเรื่องสวัสดิการกีฬาเพื่อมิใหมีความกังวลตอการฝกซอม
การแขงขันกีฬา ไมวาจะเปนการใหทุนการศึกษา การดูแลเมื่อเจ็บปวย และมอบรางวัลเมื่อประสบความสําเร็จ และ
การพัฒนาไปสูการเปนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ครอบคลุมนักกีฬาทีมชาติทั่วไป นักกีฬาคนพิการทีม
ชาติไทย นักกีฬาจังหวัดตางๆ ตลอดจนบุคลากรกีฬาที่ควรจะพัฒนาควบคูกันไป  ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนสะทอนการเปลี่ยนแปลงในวงการกีฬาของไทย
และตอบโจทยแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติดังกลาว สรุปได ดังนี้
 1. การพัฒนานักกีฬาทีมชาติ ในอดีตจะมีงบประมาณจํากัดในการเก็บตัวฝกซอม แตปจจุบันในปงบประมาณ 
2560 เปนปแรกที่กองทุนเปนแหลงทุนที่สนับสนุนงบประมาณ นักกีฬาสามารถเก็บตัวฝกซอมไดทั้งปและตอเนื่องไป
ในปถัดไป รวมไปถึงการพัฒนานักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ใหไดเก็บตัวฝกซอมอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนปแรกที่เปน
จุดเริ่มตนที่ดีในสงเสริมการเปนศูนยกลางการจัดการแขงขันเพื่อสรางมูลคา สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศนูยกลาง
ดานกฬีา (Sports HUB) และใชกีฬาเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกจิ (Sports Tourism) เชน การเปนเจาภาพจดัการแขงขนั
ระดบัโลก ระดบัเอเชีย การเปนเจาภาพจัดการแขงขนัมหกรรมกฬีา และจัดกจิกรรมอืน่ๆ ซ่ึงการจดัการแขงขนัระดับ
นานาชาติเปนผลทําใหประเทศไทยไดประสบผลสําเร็จดานความเชื่อมั่นในองครวมของประเทศมากยิ่งขึ้น ตลอดจน
พัฒนาระบบการแขงขันไดมาตรฐานสากลและมีการเรียนรูรูปแบบการจัดการแขงขันระดับนานาชาติไดเปนอยางดี 
รวมถึงนักกีฬามีการพัฒนาอยางตอเนื่องและสรางมาตรฐานใหมในองคกรนักกีฬาของประเทศไทย  จึงทําใหสมาคม
กีฬาในประเทศไทยมีการนําเสนอตัวเปนเจาภาพมากขึ้น และสรางโอกาสใหนักกีฬาหนาใหมๆ มีความพรอมและตื่นตัว
ในการเขารวมการแขงขันระดับนานาชาติไดอยางดี และสงผลตอความสําเร็จในการเปนเจาภาพจัดการแขงขันระดับ
นานาชาติ (สอดคลองกับแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนากีฬา
เพื่อความเปนเลิศและตอยอดเพื่อความสําเร็จในระดับอาชีพ การเฟนหาและพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถทาง
การกีฬาเพื่อความเปนเลิศ

บทสรุป

ยุทธศาสตรที่ 5 : การดูแลดานสวัสดิการเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต
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 2. กองทุนไดสงเสริมการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ ลงไปในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัดเปนครั้งแรกเชนกัน 
เพือ่ใหมนีกักฬีาทดแทนนกักฬีาทมีชาตไิทย โดยสงเสรมิการฝกฝนกฬีาขัน้พืน้ฐานท่ีจะพัฒนาไปสูความเปนเลศิในระดบั
จังหวัด และเปนครั้งแรกที่ไดนําระบบการเก็บตัวฝกซอมของนักกีฬาทีมชาติไปใชกับนักกีฬาของจังหวัด มีการเก็บตัว
ฝกซอมในระยะเวลาที่เหมาะสม พรอมกับอุปกรณกีฬาในชนิดกีฬาที่จังหวัดกําลังพัฒนา และใหมีการจัดการแขงขัน
กีฬาชิงชนะเลิศแหงจังหวัดเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางการกีฬาของนักกีฬาในจังหวัด รวมทั้งการใหจังหวัดไดมี
งบประมาณการอบรมใหความรูขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงแกผูตัดสิน ผูฝกสอนและบุคลากรกีฬาอื่นๆ ของจังหวัด ใหรู
กฎกติกาหรือความรูทางดานกีฬาอื่นๆ (สอดคลองกับแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมใหเกิดความรูและความตระหนักดานการออกกําลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน และ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและตอยอดเพื่อความสําเร็จในระดับอาชีพ) 
 3. การสงเสริมทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาอยางตอเนื่องทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค ซึ่งยังขาดแคลน
การใหความรูทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา เวชภัณฑกีฬา และอุปกรณวิทยาศาสตรการกีฬา นับไดวาเปนปแรกที่
พัฒนาลงไปสูระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด เปนการสรางและขยายฐานใหมีนักกีฬาเพื่อทดแทนนักกีฬาทีมชาติในอนาคต
เพื่อใหมีความเปนเลิศทางการกีฬาดวยวิทยาศาสตรการกีฬาที่ถูกตอง (สอดคลองกับแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการกีฬา การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาทั้งในสวนกลาง ภูมิภาค และระดับทองถิ่น รวมทั้ง 
การพัฒนาและการสรางเครือขายองคความรูและนวัตกรรมทางการกีฬา)
 4. การพัฒนาบุคลากรกีฬา สะทอนใหเห็นถึงความรวมมือระหวางหนวยงานในประเทศ องคกรกีฬานานาชาติ 
รวมทั้งเครือขายภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมมือกันสงเสริมพัฒนาบุคลากรกีฬาใหมีความรู 
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพทางการกีฬามากยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรกีฬาของไทยไปเปนสวนสําคัญ
ในเวทีระดับนานาชาติ เปนการสรางโอกาสใหวงการกีฬาไทยมากขึ้น (สอดคลองกับแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการกีฬา)
 5. การสนับสนุนกีฬาอาชีพ เปนการสรางกีฬาอาชีพอยางมั่นคง ตอยอดนักกีฬาที่กําลังพัฒนา นักกีฬาที่เปนเลิศ 
สูความสําเร็จในอนาคตในสายอาชีพได นอกจากนี้ ยังคงสรางมูลคาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทําใหผูคนมีรายไดจาก
การจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ เชน ทองถิ่น ชุมชน สรางความตื่นตัวใหแกประชาชน หันมาสนใจกีฬาอาชีพมากยิ่งขึ้น 
ตอบสนองนโยบายภาครัฐและการกีฬาแหงประเทศไทยที่ตองการสรางอาชีพใหแกนักกีฬาทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
รวมถึงทําใหกีฬาเปนกิจกรรมที่สามารถสรางความสุขและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับสังคม สอดคลองกับแผน
พัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและตอยอด
เพื่อความสําเร็จในระดับอาชีพ และยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเปนสวนสําคัญในการสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ)
 6. การไดรับการสงเสริมทางดานสวัสดิการที่มั่นคงอยางเปนระบบ ที่เปนสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ทําใหเปนแรง
จูงใจใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางดานกีฬาของนักกีฬา และบรรเทาความเดือดรอนในการดํารงชีวิต ตลอดจนเพื่อ
เปนขวัญกําลังใจไมใหมีปญหาในการดํารงชีวิต ใหมีความพรอมของรางกายและจิตใจ ใหมีขีดความสามารถสูงขึ้นใน
ระดับสากล เพื่อประโยชนตอการนํามาใชในการพัฒนานักกีฬา (สอดคลองกับแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและตอยอดเพื่อความสําเร็จในระดับอาชีพ 
การสงเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา)

************************
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 ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุน
พัฒนาการกีฬาแหงชาติ” ในการกีฬาแหงประเทศไทย เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเพื่อการสงเสริม สนับสนุน 
พัฒนา คุมครอง ชวยเหลือและจัดสวัสดิการที่เกี่ยวของกับการกีฬา และใหการกีฬาแหงประเทศไทย เก็บรักษาเงิน
และทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
มีวัตถุประสงคของการดําเนินงาน ดังนี้

 

 สําหรับกระบวนการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ โดย
การกฬีาแหงประเทศไทย ในฐานะมหีนาทีพ่ฒันากฬีาเปนเลศิ และกฬีาอาชพีจะตองวางแผนการพฒันาโดยจดัทาํ
โครงการงบประมาณการสนับสนุนของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยและสมาคมกีฬาแหงจังหวัดและผูเก่ียวของ และ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เพื่ออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. .... 
และแผนงานภาพรวมระยะ 4 ป 
 โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ไดกําหนดแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,999,900,000 บาท ซึ่งการดําเนินงานหลักของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ
มีทั้งสิ้น 11 แผนงานและการบริหารกองทุน สรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 ไดดังนี้

(8) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน

(1)  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

(2)  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา

(3)  สงเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาเพื่อใหเปนนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

(4)  สนับสนุนเงินรางวัลแกนักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาที่ใชคําวา “แหงประเทศไทย”  
 ซึ่งประกอบคุณความดีแกการกีฬาของชาติหรือนําชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสูประเทศชาติ

(5)  สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักกีฬาและบุคลากรกีฬา

(6)  ชวยเหลือดานสวัสดิการแกนักกีฬา บุคลากรกีฬา และผูซึ่งประสบอุบัติเหตุ หรือไดรับความเสียหาย
 หรืออันตรายจากการแขงขันกีฬา และกรณีอื่นอันควรแกการสงเคราะห

(7)  สงเสริมและสนับสนุนกีฬามวยตามกฎหมายวาดวยกีฬามวย และกีฬาอาชีพตามกฎหมายวาดวย
 การสงเสริมกีฬาอาชีพ
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ยุทธศาสตรที่ 1 
ยุทธศาสตรที่ 2 
ยุทธศาสตรที่ 3 
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5 
อื่นๆ (บริหารสํานักงาน)

 1. สรุปผลการดําเนินงานรายยุทธศาสตร

     ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ อนุมัติกรอบวงเงินเพื่อ
การพัฒนากีฬา และดานอื่นๆ รวมทั้งภาระผูกพันตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
ประจําป พ.ศ. 2560 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,999,900,000 บาท สรุปได ดังนี้
 
 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การสงเสริมและพัฒนากีฬาเปนเลิศ
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพและกีฬามวย
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การใชวิทยาศาสตรการกีฬาและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การเปนศูนยกลางการจัดการแขงขันเพื่อสรางมูลคา
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การดูแลดานสวัสดิการเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต

 

     จากกรอบวงเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 3,999,900,000 บาท คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาการกีฬาแหงชาติ อนุมัติงบประมาณใหแกผูเกี่ยวของแลว จํานวน 6 ครั้ง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,898,330,176 บาท 
(คิดเปนรอยละ 97.46 ของบประมาณที่อนุมัติกรอบวงเงินไว สิ้นสุด ณ วันที่ 15 กันยายน 2560) 
     ในวงเงินที่คณะกรรมการบริหารกองทุน อนุมัติสนับสนุน เปนวงเงินประมาณการเพื่อการพัฒนากีฬาจํานวน 
2,831,002,911 บาท สิ้นสุด ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 คิดเปนรอยละ 72.62 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ สําหรับ
งบประมาณที่กองทุนดําเนินการ เชน เงินรางวัล สวัสดิการนักกีฬา และการบริหารสํานักงาน ไดเบิกจายตามคําขอ
ภายในหลักเกณฑที่กําหนด
     อยางไรก็ตามหากพิจารณาผลของการอนุมัติงบประมาณเปนรายแผนงานทั้ง 5 ยุทธศาสตร พบวาในแตละ
แผนงานอนุมัติวงเงินไปแลว ดังนี้
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  ิตาชานาน/ิตาชบัดะรนใง้ัทศิลเนปเมาวคูสาฬีกกันานฒัพรากบบะรนุนสบันสราก 1 ่ีทนางนผแ - 
นปเะจาวมไ งรตยดโาฬีกกันานฒัพอ่ืพเคงสะรปุถตัวีม  ยทไศทเะรปงหแาฬีกมคามสงอขาฬีกกันานฒัพราก .1 
 ot daoR( 23 ่ีทง้ัรค สมกเกปมิลอโนัขงขแรากมวราขเอ่ืพเาฬีกกันมยีรตเรากนผแ นชเ าฬีกมรรกหมมอซกฝวัตบ็กเราก

มาวคีมตแ 0652 ป าฬีกมรรกหมนัขงขแรากีมมไ่ีทรากยารนใาฬีกกันานฒัพรากบักมวร น่ือาฬีกมรรกหมอืรห )oykoT
ตดัวหงัจงอขาฬีกกันานฒัพรากนจดอลต งอ่ืนเอตงายอานฒัพงอตนปเาํจ ศทเะรปว่ัท ๆงา

ราหิรบรากมรรกะณคมุชะรปรากนใิตมัุนอ( ทาบ139,956,158,1 ิตัมุนอนิงเงว : นางนินเาํดรากลผ  
วอ่ืมเ 9552/5 ่ีทง้ัรคมุชะรปรากนใ กแดไ ง้ัรค 6 นวนาํจ นุทงอก  12 ่ีทนัวอ่ืมเ 9552/6 ่ีทง้ัรค , 9552 มคาลุต 21 ่ีทนั

รค, 0652 มคารกม 52 ่ีทนัวอ่ืมเ 0652/1 ่ีทง้ัรค , 9552 นยากิจศฤพ ่ีทง้ัรค , 0652 มคานีม 03 ่ีทนัวอ่ืมเ 0652/2 ่ีทง้ั
 51 ่ีทนัวอ่ืมเ 0652/4 ่ีทง้ัรค , มคาฎกรก 7 ่ีทนัวอ่ืมเ 0652/3 ยวดบอกะรป )0652 นยายนัก

ศิลเนปเาฬีกานฒัพะลแมิรสเงสราก : 1 ่ีทรตสาศธทุย

/ิตาชบัดะรนใง้ัทศิลเนปเมาวคูสาฬีกกันานฒัพรากบบะรนุนสบันสรากนางนผแมาตนางนินเาํดราก  
รากานฒัพนุทงอกรากดัจราหิรบรากรตสาศธทุยงอข 1 ่ีทนางนผแ ิตาชานาน นุนสบันสรากีมดไ 0652 .ศ.พ ิตาชงหแาฬีก

  นางนินเาํดรากบักอพงยีพเะลแบบะรนปเงายอณามะรปบง
  ผ ราหิรบูผะาพฉเยดโงอขวย่ีกเูผหใาํท อพงยีพเ่ีทณามะรปบงนุนสบันสรากงอขกรแปนในางนินเาํดรากล

ลวงักงอตมไ งัจงิรจงายอาฬีกกันานฒัพอ่ืพเนผแงาวนจดอลตงาทวนแาหะลแจใาขเมาวคีมดไ นอสกฝูผ าฬีกมคามส
  ณามะรปบงงลหแาหดัจรากงอ่ืรเ

 มอซกฝรากีมดไ ๆงาตยทไศทเะรปงหแาฬีกมคามส 0652 .ศ.พ ปนใณามะรปบงนุนสบันสรากกาจ  
ตกตแ่ีทมคามสะลตแงอขยามหาปเีม งัจงิรจงายอนักาฬีกกันมยีรตเดัจ  นักงา

สมกเีซ/สมกเนย่ีชเอเ/)oykoT ot daoR( 23 ่ีทง้ัรค สมกเกปมิลอโาฬีกกันมยีรตเรากนผแ -  
  าฬีกกัน ีดนางลผมี่ีท มคามส 6 าฬีกมคามสงอขนางนินเาํดรากนุนสบันสอ่ืพเน้ึขาํทดัจดไ้ีนนางนผแ 

 งัจงิรจงายอรากนินเาํดรากีม าฬีกมคามสราหิรบูผ ลัวงารญยีรหเบัรดไะลแ สมกเกปมิลอโาฬีกนัขงขแรากมวราขเดไ
ทณามะรปบงะลแนางนผแมาตนางนินเาํดรากลผง่ึซ ษกัจะรป่ีทนปเนางลผีม ีม ปง้ัทดอลตมอซกฝรากีมดไาฬีกกันหใาํ

นัขงขแปไงสรากีมงัยะลแ มอซกฝามนาฐรตามดไ่ีทณรกปุอีม นัขงขแรากะษกัท คินคทเนอส มอซกฝรากาํทามนอสกฝูผ
สบันสรากบัรดไ gniknaR บัดนัอมสะสรากะลแ ณรากบสะรปนูพม่ิพเอ่ืพเ  ทาบ 264,648,584 นวนาํจ ณามะรปบงนุน
งอข 98.55 ะลยอรนปเดิค ทาบ 319,045,172 นิงเนปเยาจกิบเรากลผีม ีมะจาวดาคะลแ ิตัมุนอบัรดไ่ีทณามะรปบง

 ามนาผ่ีทง้ัรคาวกกาม 23 ่ีทง้ัรค สมกเกปมิลอโาฬีกนัขงขแปไบอราขเนาผาฬีกกัน
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 - แผนการเตรียมนักกีฬาพาราลิมปกเกมส ครั้งที่ 16 ณ ประเทศญี่ปุน และอาเซียนพาราเกมส ครั้งที่ 9 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
   สําหรับนักกีฬาคนพิการที่เปนเปาหมายและที่มีความหวังสูง ไดใหการสนับสนุนใหมีการฝกซอม และ
ไปแขงขันอยางเต็มที่และเพียงพอตามความตองการของนักกีฬา จึงทําใหนักกีฬาไดมีการพัฒนาทักษะ ประสบการณ
การแขงขัน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 45,150,000 บาท มีผลการเบิกจายเปนเงิน 40,357,379.59 บาท
คิดเปนรอยละ 89.38 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
 - แผนงานการเตรียมนักกีฬาระดับมหกรรมกีฬาประจําป 2560 
  - การแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร
   ผลการแขงขันกีฬาซีเกมสในครั้งนี้ ประเทศไทย ไดอันดับที่ 2 สวนหนึ่งตองยอมรับวาการพัฒนา
นักกีฬาไทยของเราอาจตองเรงหาสาเหตุที่แทจริงและดําเนินการแกไข แตสวนหนึ่งเปนเพราะประเทศมาเลเซียใช
ความไดเปรียบในฐานะเจาภาพกําหนดจัด Event ที่ไมไดมาตรฐาน ถึงแมจะเปนกีฬาสากล สวนการดําเนินงานตาม
แผนงานนักกีฬาไดมีการฝกซอมและเตรียมทีมนักกีฬา โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 303,841,600 บาท 
มีผลการเบิกจายเปนเงิน 260,059,702 บาท คิดเปนรอยละ 85.59 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
  การแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 29 ที่มาเลเซียเปนเจาภาพ จัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร ระหวางวันที่ 
17-30 สิงหาคม 2560 ไดเสร็จสิ้นลงไปแลว ประเทศไทยไดตั้งเปาหมายการเปนเจาเหรียญทอง ซึ่งประเทศไทยได
อันดับที่ 2 อาจเปนเพราะปจจัยที่ประเทศเจาภาพที่มุงความเปนเจาเหรียญทองดวยวิธีการตางๆ เชน ประเทศเจาภาพ
สามารถกําหนดชนิดกีฬาที่จะทําการแขงขันเองได มีผลทําใหเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่สงผลตอผลการแขงขันของประเทศไทย
และประเทศอื่นที่เขารวมการแขงขัน จึงทําใหประเทศเจาภาพไดเปรียบในสวนนี้ แตอยางไรก็ตามงบประมาณที่กองทุน
สนับสนุนถือเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหนักกีฬาไดมีการฝกซอมและเตรียมทีมอยางเปนระบบมากขึ้นกวาเดิม ทําใหมีการพัฒนา
การเพิ่มขีดสมรรถนะ ความสามารถมากขึ้น การพัฒนาในโอกาสตอไปจะทําใหทําไดดียิ่งขึ้น เมื่อไดรับการสนับสนุน
อยางเปนระบบอยางตอเนื่อง โดยการกีฬาแหงประเทศไทยไดมีแผนการปรับปรุงแนวทางการพัฒนานักกีฬาอยาง
ตอเนื่อง จากขอไดเปรียบเสียเปรียบของนักกีฬาไทยและนักกีฬาแตละประเทศ และนํามาปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพ
และทุกสมาคมกีฬาที่จะตองวิเคราะหผลงานของตนเองและหาจุดออน-จุดแข็ง ใหไดเพื่อหาทางแกไข 
  ผลการแขงขันในครั้งนี้ จํานวน 24 ชนิดกีฬาสากลปรากฏวา มาเลเซียเจาภาพทําได 90 เหรียญทอง 
ประเทศไทยทําไดเพียง 50 เหรียญทอง และที่นาสนใจตามมาคือเวียดนามทําได 51 เหรียญทอง แซงหนาประเทศไทย
ไป 1 เหรียญ ผลการแขงขันในกีฬาสากลแสดงใหเห็นวาหลายประเทศในอาเซียนไดเริ่มพัฒนากีฬาสากลอยางจริงจัง 
และมีหลายชนิดกีฬาที่พัฒนาแซงหนาไทยไปไดและแซงหนาไปในจํานวนไมนอย และมีผลในการแขงขันระดับเอเชี่ยน
เกมสและโอลิมปกเกมสที่จะเพิ่มคูแขงสําคัญของประเทศไทยใหมากขึ้น หลังจากนี้เปนหนาที่ของทุกสมาคมที่จะตอง
วิเคราะหผลงานของตนเองและหาจุดออน-จุดแข็งใหไดเพื่อหาทางแกไขเพื่อเปนผูนําในกลุมประเทศอาเซียนไดดังเดิม 
พรอมสงผลการพัฒนาในกีฬาเอเชี่ยนเกมสและโอลิมปกเกมสใหสูงขึ้นดวย
   - การแขงขันอาเซียนพาราเกมส ครั้งที่ ๙ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร
  ระหวางวันที่ 17 - 23 กันยายน 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย ผลการแขงขัน 68 เหรียญทอง 73 
เหรียญเงิน 95 เหรียญทองแดง ประเทศไทยมีผลงานเปนอันดับที่ 3 ของกลุมประเทศที่เขารวมการแขงขัน 11 ประเทศ 
นักกีฬาทําผลงานไดนอยกวาครั้งที่ผานมาพอสมควร ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยในหลายๆ ดานที่สงผลตอผลงานการแขงขัน 
ดังนั้น การกีฬาแหงประเทศไทย และสมาคมกีฬาจะตองวิเคราะหหาสาเหตุของระบบการพัฒนากีฬาของตนเองและ
การพัฒนากีฬาของประเทศอื่นๆ โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 80,266,000 บาท มีผลการเบิกจายเปน
เงิน 66,817,807.92 บาท คิดเปนรอยละ 83.25 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
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 - การแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสฤดูหนาว ครั้งที่ 8 ณ เมืองซัปโปะโระ ประเทศญี่ปุน
  มีการดําเนินการเตรียมนักกีฬา 3 ชนิดกีฬา คือ กีฬาฮอกกี้นํ้าแข็ง กีฬาสกีและสโนวบอรด และกีฬาฟกเกอร
และสปดสเก็ตติ้ง ผลการแขงขันประเทศไทยไมไดรับเหรียญรางวัล แตการเขารวมการแขงขันครั้งนี้ประเทศไทย
สรางชื่อเสียง ประชาสัมพันธภาพลักษณที่ดีใหกับประชาคมโลก ไดเปนอยางดี หลายประเทศ คาดไมถึงวาจะมีนักกีฬา
ไทยซึ่งเปนประเทศในเขตรอน เขารวมการแขงขันกีฬาฤดูหนาว ผลงานของนักกีฬาฮอกกี้นํ้าแข็งชาย ไดอันดับ 5 ของ
เอเชีย ถือเปนความภาคภูมิใจของผูเกี่ยวของและประชาชนคนในชาติ การกีฬาแหงประเทศไทยไดรับการจัดสรร
งบประมาณในการเตรียมนักกีฬาไทย จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ซึ่งแบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงที่ 1 งบ
ประมาณในการเตรียมนักกีฬา จํานวน 27,378,000 บาท ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน มีผลการเบกิ
จายเปนเงิน 20,062,923 บาท คิดเปนรอยละ 73.28 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ โดยมีนักกีฬา ผูฝกสอน และเจาหนาที่
ทีม จํานวน 68 คน ชวงที่ 2 งบประมาณในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน จํานวน 14,084,720 บาท โดยมีนักกีฬา 
ผูฝกสอน และเจาหนาที่ทีม จํานวน 88 คนรวมเปนเงินทั้งสิ้น 41,462,720 บาท ผลการแขงขันกีฬาเอเชีย่นเกมสฤดหูนาว 
ครัง้ที ่8 ประเทศไทยสามารถทําผลงานไดอนัดบัที ่5 ของเอเชยี ของการแขงขนักีฬาฮอกกีน้ํ้าแข็งชายซึ่งอาจสงผลให
สามารถขึ้นไปสู Top Division ในการแขงขันครั้งตอไป
 แนวทางในการเตรียมนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสฤดูหนาวในครั้งตอไป
 - ประเทศไทยยังขาดแคลนในเรื่องของสนามฝกซอมสําหรับชนิดกีฬาที่เขารวมการแขงขันกีฬา
เอเชีย่นเกมสฤดหูนาว อาท ิกฬีาฮอกก้ีนํา้แขง็ กีฬาฟกเกอรและสปดสเก็ตติง้ เปนตน เพ่ือพัฒนาศักยภาพนกักีฬาไทย
ไปสูระดับนานาชาติ การกีฬาแหงประเทศไทยควรกําหนดใหมีสนามกีฬาเพื่อเกมสกีฬาชนิดกีฬาดังกลาว โดยควรมี
การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐในการกอสรางสนามฝกซอมท่ีไดมาตรฐานสําหรับการเก็บตัวฝกซอม และ
การแขงขันระหวางเก็บตัวฝกซอม เพื่อใหการพัฒนานักกีฬามีความตอเนื่องและยั่งยืน 
  - การแขงขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอรและมาเชียลอารตเกมส ครั้งที่ 5 ณ เมืองอาชกาบัต ประเทศเติรกเมนิสถาน
    ประเทศเติรกเมนิสถานเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเอเช่ียนอินดอรและมารเชียลอารตเกมส ครั้งท่ี 5 ตอจาก
สาธารณรัฐเกาหลี โดยใชเมืองอาซกาบัต เปนสถานที่จัดการแขงขัน ระหวางวันที่ 17 – 27 กันยายน 2560 มีการจัด
การแขงขันทั้งสิ้น จํานวน 22 ชนิดกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย ไดดําเนินการเตรียมนักกีฬาเพ่ือเขารวมการแขงขัน
ครั้งนี้ รวม 16 ชนิดกีฬา โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณในการเตรียมนักกีฬา ซึ่งแบงออกเปน 2 ชวงคอื ชวงที ่1 
งบประมาณในการเตรียมนกักฬีา เปนเงนิ 46,550,000 บาท จากกองทนุพฒันาการกฬีาแหงชาต ิมผีลการเบกิจาย
เปนเงนิ 34,262,897.48 บาท คดิเปนรอยละ 73.60 ของงบประมาณทีไ่ดรบัอนมัุต ิและชวงที ่2 งบประมาณในการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขัน เปนเงิน 43,691,714 บาท จากงบประมาณประจําป 2560 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
90,241,714 บาท โดยไดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน จํานวน 249 คน และเจาหนาที่ จํานวน 138 คน รวม 387 คน
 จากการเขารวมการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอรและมารเชียลอารตเกมส ครั้งที่ 5 ประเทศไทยสามารถทํา
ผลงานไดอันดับที่ 6 จากจํานวน 62 ประเทศที่เขารวมการแขงขัน และเปนอันดับที่ 1 ของอาเซียน ทําผลงานได 
21 เหรยีญทอง 20 เหรียญเงนิ 29 เหรยีญทองแดง โดยมีสมาคมทีส่ามารถทาํผลงานเหรยีญทองไดสงูกวาเปาหมาย
ความคาดหวังเหรียญทอง จํานวน 6 สมาคม และสมาคมท่ีสามารถทําผลงานเหรียญทองไดนอยกวาเปาหมายความ
คาดหวังเหรียญทอง จํานวน 4 สมาคม
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 สําหรับแนวทางในการเตรียมนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอรและมารเชียลอารตเกมสใน
ครั้งตอไป
   1. ควรมีการพัฒนาศักยภาพและประสบการณของนักกีฬาในระดับเยาวชนหรือนักกีฬาดาวรุงอยาง
ทั่วถึง เพื่อใหประเทศไทยมีนักกีฬารุนใหมที่มีศักยภาพและสามารถทดแทนนักกีฬารุนพี่ไดในอนาคต
   2. ควรใชวิทยาศาสตรการกีฬามาพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไมวาจะเปนเรื่องเวชศาสตรการกีฬา จิตวิทยา
โภชนาการ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร โดยผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรการกีฬา
อยางตอเนื่อง มีระบบและครบวงจร รวมถึงเทคโนโลยีทางการกีฬาที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหการแขงขันของทีม
ชาติไทยและคูแขงขันทั้งกอนแขงขัน ระหวางการแขงขันและหลังการแขงขัน เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
เชิงกลยุทธ เพิ่มศักยภาพนักกีฬา สูการแสดงออกทางความสามารถทางการกีฬาที่สมบูรณใหถึงขีดสูงสุด
ตอไป 
   3. ควรมีการเดินทางไปเก็บตัวฝกซอมและแขงขันในตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ รวมถึงควรไป
ฝกซอมกอนการแขงขันจริงเพื่อปรับสภาพของนักกีฬาใหเขากับสภาพแวดลอมของประเทศเจาภาพในชนิดกีฬาที่
สภาพแวดลอมมีสวนสําคัญในผลการแขงขัน
  - การแขงขันยูธโอลิมปกเกมส ครั้งที่ 3 ณ เมืองบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอารเจนตินา เพื่อคัดเลือก
นักกีฬาใหไดสิทธิ์เขารวมการแขงขัน มีสมาคมกีฬาที่ผานการแขงขันควอลิฟายจํานวน 5 สมาคมกีฬา ไดแก สมาคม
กีฬาแฮนดบอลแหงประเทศไทย สมาคมกีฬายกนํ้าหนักสมัครเลนแหงประเทศไทย สมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย 
สมาคมกีฬายิงธนูแหงประเทศไทย และสมาคมกีฬายิงปนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ จํานวน 29,500,000 บาท มีผลการเบิกจายเปนเงิน 1,395,190.24 บาท คิดเปนรอยละ 38.63 ของงบ
ประมาณที่ไดรับอนุมัติ    
          - การจางผูฝกสอนกีฬาและผูเชี่ยวชาญประจําป
          สมาคมกีฬาไดดําเนินการจัดหา จัดจางผูฝกสอน เพื่อมาฝกสอนนักกีฬาตามแผนงาน ทําใหนักกีฬาไดมี
การฝกซอมและเรียนรูเทคนิค ทักษะใหมๆ เพื่อใชในการเขารวมการแขงขัน เปนการขยายฐานนักกีฬาใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 100,516,000 บาท มีผลการเบิกจายเปนเงิน 68,442,026 บาท คิดเปน
รอยละ 68.09 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
          - การจัดหาอุปกรณกีฬา
         ผลการดําเนินงาน สมาคมกีฬาไดจัดซื้ออุปกรณเพื่อใชในการฝกซอมตามแผนงานและงบประมาณ
ที่กําหนด อาจมีเพียงบางสมาคมกีฬาที่ตองสั่งซื้ออุปกรณจากตางประเทศ ทําใหตองใชระยะเวลาในการจัดซื้อและ
การขนสงมาก สมาคมฯ ไดใชอุปกรณที่มีอยูฝกซอม ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนากีฬามาก
   จากผลการดําเนินงานที่กลาวมาขางตน การดําเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ในปงบประมาณ 2560 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 166,500,000 บาท
มีผลการเบิกจายเปนเงิน 158,367,097 บาท คิดเปนรอยละ 95.12 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ แตอยางไรก็ตาม
ทําใหนักกีฬาไดมีการฝกซอมและเตรียมทีม ทําใหมีการพัฒนา การเพิ่มขีดสมรรถนะ ความสามารถมากขึ้นกวาเดิม 
การพัฒนาในโอกาสตอไปจะทําใหทําไดดียิ่งขึ้น เมื่อไดรับการสนับสนุนอยางเปนระบบ
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- งอขาฬกีกันานฒพัราก
สมาคมกฬีาแหงประเทศ

)ปไว่ทั( ยทไ  และ (คนพิการ) 

- การเตรียมตัวของนักกฬีายังขาดประสบการณ

งอ่ืนเอตมไนขังขแรากะราภอตลวงกัมาวคมีะลแ

ๆนอกปงอข  
- อ่พืเณามะรปบงนุนสบันสรวค

ปกทุงอ่ืนเอตงายอนขังขแงสราก  

 

แผนงาน/โครงการ าหญป / ครรสปอุ  ะนแอนสเอข  
1 ่ทีนางนผแ  การ

านฒพัรากบบะรนุนสบันส
ง้ทัศิลเนปเมาวคสูาฬีกกัน
ิตาชานาน/ิตาชบัดะรนใ  

1. งอขาฬีกกันานฒพัราก
ศทเะรปงหแาฬีกมคามส

ไทย   

  

- อโาฬกีกันมยีรตเราก
กปมิลาราพ / สมกเคปมิล

( สมกเ Road to Tokyo) / 
นย่ีชเอเ / สมกเนย่ีชเอเ

 สมกเาราพ ะลแ สมกเีซ /
บัดะราฬกีกันมยีรตเราก
 ปาํจะรปาฬกีมรรกหม

2560   
   
 
 
 
 
 
 

- ่ทีณามะรปบงะลแนางนผแมาตนางนินเาํดราก
ไดรับการสนับสนุนจากกองทนุพฒันาการกฬีา
แหงชาติ ในปงบประมาณ 2560 โดยรวมเปนไป

งอขนวสนใยดโ วไงาว่ทียามหาปเมาต การแขงขนั
 ่ทีง้ัรค สมกเซีาฬกี 29 และกฬีาอาเซียนพาราเกมส 

 ่ทีง้ัรค 9 ศทเะรป่ทีรากนใรากะรปงาบยัจจปมี
รากีธิวยวดงอทญยีรหเาจเนปเมาวคงมุ่ทีพาภาจเ

ตางๆ เชน ประเทศเจาภาพสามารถกาํหนดชนิด
วัตกอีนปเหใาทํลผมี ดไงอเนขังขแรากาทํะจ่ทีาฬกี
ยทไศทเะรปงอขนขังขแรากลผอตลผงส่ทีง่ึนหรปแ

ราขเ่ทีน่อืศทเะรปะลแ วมการแขงขนั จึงทาํให
้ีนนวสนใบยีรปเดไพาภาจเศทเะรป  

  
 

- งอตะจยทไศทเะรปงหแาฬกีราก
งุรปบัรปรากนผแมี แนวทางการ

 งอ่ืนเอตงายอาฬกีกันานฒพั จาก
รพกบดุจ บยีรปเดไอขงอ

ะลแยทไาฬกีกันงอขบยีรปเยีสเ
ศทเะรปะลตแาฬกีกัน  ามาํนะลแ

พาภิธทิสะรปดกิเหใงุรปบัรป  
 
- หะารคเิวงอตะจ่ทีมคามสกทุ

นออดุจาหะลแงอเนตงอขนางลผ -
ขไกแงาทาหอ่พืเดไหใงข็แดุจ  

 
 
 
 

  - การพัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ ที่ไมมีกิจกรรมในการแขงขันมหกรรม
กีฬาการพัฒนานักกีฬาของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย (ทั่วไป) นักกีฬาคนปกติ โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
จํานวน 80,684,431 บาท มีผลการเบิกจายเปนเงิน 58,235,821 บาท คิดเปนรอยละ 72.18 ของงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติ และนักกีฬาคนพิการ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 19,917,438 บาท มีผลการเบิกจายเปนเงิน 
13,424,781.18 บาท คิดเปนรอยละ 67.40 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งเปนการไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เปนปแรกสําหรับสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย (ทั่วไป) และ(คนพิการ) แตอยางไรก็ตามการเตรียมตัวของนักกีฬายัง
ขาดประสบการณและมีความกังวลตอภาระการแขงขันไมตอเนื่องของปกอนๆ เมื่อไดรับโอกาสในงบประมาณประจําป 
พ.ศ. 2560 จึงทําใหผูบริหารสมาคม นักกีฬา เจาหนาที่ มีความตื่นตัวในการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาและเตรียมความพรอม
ตอการแขงขันและพัฒนา ตลอดจนศึกษาคูแขงมากยิ่งขึ้น ทําใหมีแนวโนมตอการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาองครวม
ดีขึ้นดวย และมีนักกีฬาทําผลงานไดดี มีอันดับการแขงขันระดับโลกสูงขึ้น เนื่องจากกองทุนไดสนับสนุนงบประมาณใน
ดานการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับนานาชาติ สามารถสงแขงขันไดในชนิดกีฬาของคนปกติ จํานวน 148 รายการ 
แบงเปนระดับโลก 76 รายการ ระดับเอเชีย 67 รายการ และระดับนานาชาติอื่นๆ 5 รายการ และชนิดกีฬาคนพิการ 
จํานวน 18 รายการ แบงเปนระดับโลก 12 รายการ ระดับเอเชีย 6 รายการ 
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 (2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหจังหวัดตาง ๆ ที่ผานการแขงขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค เพื่อเดินทาง
เขารวมการแขงขันในรอบมหกรรมกีฬาระดับชาติ โดยจัดสรรงบประมาณสวนนี้ผานใหการกีฬาแหงประเทศไทยภาค 
ดําเนินการตามจํานวนของนักกีฬาและเจาหนาที่ ที่จังหวัดตางๆ ผานการคัดเลือกรอบระดับคัดภาค 

 ผลจากการดําเนินการทั้ง 3 รายการ
 การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ “ชุมพร – ระนองเกมส”
 1. มีนักกีฬาเขารวมการแขงขันทั้งสิ้น จํานวน 15,502 คน (เจาหนาที่ จํานวน 3,265 คน นักกีฬาชาย  
      จํานวน 6,396 คน  นักกีฬาหญิง จํานวน 5,841 คน) 
 2. จังหวัดที่สรางผลงานในระดับดี 5 ลําดับไดแก 
  -ลําดับที่ 1  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  -ลําดับที่ 2  จังหวัด นครราชสีมา 
  -ลําดับที่ 3  จังหวัด ชลบุรี
  -ลําดับที่ 4  จังหวัด สุพรรณบุรี 
  -ลําดับที่ 5  จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 
 การแขงขันกีฬาแหงชาติ “สงขลาเกมส”
 1. มีนักกีฬาเขารวมการแขงขันทั้งสิ้น จํานวน 15,953 คน (เจาหนาที่ จํานวน 3,360 คน นักกีฬาชาย
    จํานวน 6,971 คน นักกีฬาหญิง จํานวน 5,622 คน) 
 2. จังหวัดที่สรางผลงานในระดับดี 5 ลําดับไดแก 
  -ลําดับที่ 1  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
  -ลําดับที่ 2  จังหวัด สงขลา
  -ลําดับที่ 3  จังหวัด ชลบุรี
  -ลําดับที่ 4  จังหวัด อุดรธานี
  -ลําดับที่ 5  จังหวัด สุพรรณบุรี
 

ผลจากการดําเนินการทั้ง 3 รายการ
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แผนงาน/โครงการ าหญป / ครรสปอุ  ะนแอนสเอข  
1 ่ทีนางนผแ             

รากบบะรนุนสบันสราก
นปเมาวคสูาฬีกกันานฒพั

/ิตาชบัดะรนใง้ทัศิลเ
นานาชาติ 
2. การ นขังขแงส ของ

ดวัหงัจงหแาฬีกมคามส    
  ิตาชงหแาฬกีนขังขแราก

ะลแ ิตาชงหแนชวายเาฬกี
ิตาชงหแรากพินคาฬกี  

 
 
 
 
 
- ความแตกตางของศกัยภาพในแตละจังหวัดและ
ความตื่นตัวดานกีฬาของแตละ จังหวัด ่ทีรากะลแ
ยังไมเขาใจแนวทางการพัฒนากีฬาใหเปนไปใน
ทศิทางเดียวกนั อาจทาํใหการนํางบประมาณไปใช

ยอนดไนชยโะรปดกิเหใ  
 

 
 
 
 
 
- การกฬีาแหงประเทศไทย ควร

 ๆงาตดัวหงัจหใงจแ้ีชะลแราสอ่ืส
ไดรับทราบแนวทางการพฒันา

วไดนหากํ่ทีาฬกี  ให เปนไปใน
นกัวยีดเงาทศทิ  ยาจชใรากหใอ่พืเ

ดุสงูสนชยโะรปดกิเณามะรปบง  
 

 การแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ “สมิหลาเกมส”

 1. มีนักกีฬาเขารวมการแขงขันทั้งสิ้น จํานวน 3,420 คน (เจาหนาที่ จํานวน 1,122 คน นักกีฬาชาย  

    จํานวน 1,635 คน นักกีฬาหญิง จํานวน 663 คน)

 2. จังหวัดที่สรางผลงานในระดับดี 5 ลําดับไดแก 

  ลําดับที่ 1  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลําดับที่ 2  จังหวัด นนทบุรี

  ลําดับที่ 3  จังหวัด สงขลา

  ลําดับที่ 4  จังหวัด ชลบุรี

  ลําดับที่ 5  จังหวัด เชียงใหม

 

 ผลของการสนับสนุนงบประมาณที่ไดรับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ทําใหจังหวัดตางๆ สามารถเพิ่ม

อัตราในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันรอบคัดเลือกระดับภาคไดมากขึ้น ซึ่งเปนสวนหนึ่งในสงเสริมและพัฒนาให

นักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับจังหวัดจนสูระดับชาติ เชน การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร - 

ระนองเกมส” ปรากฏวามีนักกีฬาทีมชาติ ลงแขงขัน 549 คน คิดเปนรอยละ 4.81% ของจํานวนนักกีฬาที่เขารวม

การแขงขัน โดยนักกีฬาทีมชาติ ชนะเลิศ 164 รายการ คิดเปนรอยละ 23.23 มีนักกีฬาทั่วไปที่มิใชทีมชาติ ชนะนักกีฬา

ทีมชาติ 83 รายการ คิดเปนรอยละ 11.76 ของผลการแขงขันในภาพรวม เปนตน

 ปญหา/อุปสรรค  

 ดวยความแตกตางของศักยภาพในแตละจังหวัดและความตื่นตัวดานกีฬาของแตละจังหวัด และการที่ยังไมเขาใจ

แนวทางการพัฒนากีฬาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อาจทําใหการนํางบประมาณไปใชใหเกิดประโยชนไดนอย 

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
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แผนงาน/โครงการ าหญป / ครรสปอุ  ะนแอนสเอข  
1 ่ทีนางนผแ             

รากบบะรนุนสบันสราก
นปเมาวคสูาฬีกกันานฒพั

/ิตาชบัดะรนใง้ทัศิลเ
นานาชาติ 
 

าฬีกานฒพัรากงรคโ .3
ดวัหงัจบัดะรศลิเนปเ  

 )าฬีก 1 ดวัหงัจ 1(  

 
 
 
 
 
 
- ยทไศทเะรปงหแาฬกีราก่ทีาฬกีานฒพัรากงาทวนแ

หในางนินเาํดถรามาสมไงัย ๆงาตดัวหงัจ ดนหากํ
 นกัวยีดเงาทศทินใปไนปเ  

 

 
 
 
 
 
 
- การกฬีาแหงประเทศไทย ควร

 ๆงาตดัวหงัจหใงจแ้ีชะลแราสอ่ืส
ไดรับทราบแนวทางการพฒันา

นใปไนปเหใ วไดนหากํ่ทีาฬกี
ยาจชใรากหใอ่พืเ นกัวยีดเงาทศทิ

ดุสงูสนชยโะรปดกิเณามะรปบง  
 

 3. โครงการพัฒนากีฬาเปนเลิศระดับจังหวัด (1 จังหวัด 1 กีฬา) โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ รวม
เปนเงินทั้งสิ้น 210,000,000 บาท และมีผลการเบิกจายเปนเงิน 84,577,197 บาท คิดเปนรอยละ 40.27 
ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ผลการดําเนินงานในปแรก ยังตองมีการปรับปรุงแนวทางการดําเนินโครงการ 
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 

 - แผนงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากรกีฬาสูความเปนเลิศเปนการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย
และสมาคมกฬีาแหงจงัหวัด เชน ผูตดัสิน ผูฝกสอน รวมท้ังเปนโครงการที ่กกท. ดาํเนนิการใหกับสมาคมกฬีาตางๆ
 ผลการดําเนินงาน : อนุมัติ 134,902,000 บาท (อนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน จํานวน 2 
ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559, ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560) ประกอบดัวย

 1. การพัฒนาบุคลากรโดยสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย วงเงินสนับสนุน 56,112,000 บาท ซึ่งกําหนดกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากรกีฬาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนใหสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย เปนผูดําเนิน
การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกีฬาในสังกัด จํานวน 7 กิจกรรม มีผลการดําเนินงานสามารถดําเนินการไดครบถวน
7 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 ของการดําเนินงาน มีผลการเบิกจายเปนเงิน 17,590,141 บาท คิดเปนรอยละ 31.35 
ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
 ขอสังเกต : 
 - สมาคมกีฬาแหงประเทศไทยที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ขาดความ
เขาใจเรื่องการบริหารงบประมาณ ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ รวมถึงขาดความเขาใจในประกาศคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสงเสริมหรือการสนับสนุนเพื่อการดําเนิน
กิจกรรมกีฬาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา และการเตรียม
นักกีฬา เพื่อใหเปนนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2559 

42



 - สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย ไมสามารถดําเนินการเบิกจายงบประมาณ ตามกรอบงบประมาณที่ไดรับ

การสนับสนุน เนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิ สมาคมยกเลิกการดําเนินการ เบิกจายลาชาเกินปงบประมาณ เปนตน

 ขอเสนอแนะ : ควรจัดการอบรมสัมมนาเรื่องประกาศหลักเกณฑ และแนวทางการเบิกจายงบประมาณให

สมาคมกีฬาแหงประเทศไทยเขาใจมากขึ้น  

  2. การพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด การดําเนินงานตามแผนงานการสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรกีฬาสูความเปนเลิศของสมาคมกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เปนเงิน 15,510,000 บาท มีผลการเบิกจายเปนเงิน 14,770,235 บาท คิดเปนรอยละ

95.23 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  

  ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 ชากวาแผนที่กําหนดไว เนื่องจากบางสมาคมกีฬาสงเอกสาร

ในการของบประมาณเขามาลาชาและไมครบถวน มีเพียง 51 จังหวัดที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬา

แหงชาติ

  สําหรับผลการอบรมบุคลากร สามารถนําผลที่ไดรับไปใชในการพัฒนานักกีฬาใหเหมาะสมกับเพศ วัย 

อยางถูกตอง อีกทั้งยังสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการสอนใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน

  ขอเสนอแนะ : ควรทําความเขาใจกับสมาคมกีฬาแหงจังหวัดใหมากยิ่งขึ้นถึงประโยชนที่จะไดรับจาก

การจัดการอบรมสัมมนาดังกลาว เพื่อใหสมาคมกีฬาเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น 

  3. การพัฒนาบุคลากรโดยการกีฬาแหงประเทศไทย วงเงินสนับสนุน 63,280,000 บาท การกีฬาแหง

ประเทศไทย ดําเนินการพัฒนาบุคลากรกีฬาของประเทศ ทั้งดานการพัฒนาศักยภาพผูฝกสอนกีฬา ผูบริหารกีฬา โดย

ความรวมมือระหวางการกีฬาแหงประเทศไทย กับสถาบันการศึกษา และสถาบัน องคกรกีฬาระหวางประเทศ ทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 14 กิจกรรม โดยการกีฬาแหงประเทศไทยเปนผูดําเนินการ จํานวน 14 กิจกรรม 

ผลการดําเนินงานสามารถดําเนินการไดครบถวน 14 กิจกรรม ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย

และดีกวาเปาหมาย จํานวน 12 กิจกรรม และมีผลการดําเนินงานนอยกวาเปาหมาย 2 กิจกรรม มีผลการเบิกจายเปน

เงิน 45,099,896 บาท คิดเปนรอยละ 71.27 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

  ขอสังเกต : เนื่องจากการกีฬาแหงประเทศไทย รับการสนับสนุนการดําเนินงานดานการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติเปนปแรก จึงทําใหเกิดขอขัดของที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ไดแก 

ความไมสอดคลองกันของระเบียบงบประมาณของการกีฬาแหงประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน

พัฒนาการกีฬาแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสงเสริมหรือการสนับสนุนเพื่อการดําเนินกิจกรรม

กีฬาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา และการเตรียมนักกีฬา 

เพื่อใหเปนนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2559

  ขอเสนอแนะ : ควรจัดการสัมมนาดานการบริหารงานดานการงบประมาณภายในองคกร โดยมีทุกฝาย

ที่เกี่ยวของเขารวมการดําเนินการดังกลาว
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 การดําเนินงานตามแผนงานการสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ ได
มีการสนับสนุนงบประมาณอยางเปนระบบ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณจํานวน 165,713,788 บาท คิดเปนรอยละ 
82.85 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 สวนใหญการดําเนินงานเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพแตละรายการ ไดมีการสงแผนบริหารจัดการแขงขัน แบบคําขอรับ
ความชวยเหลือ และดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพตามที่สมาคมหรือสมาพันธกําหนด เปนไปตามแผนยุทธศาสตร
ที่วางเอาไวในรายการที่สําคัญๆ อาทิ
  วอลเลยบอลอาชีพ รายการ ไทยแลนดลีก ชาย
  วอลเลยบอลอาชีพ รายการ ไทยแลนดลีก หญิง
  กอลฟอาชีพ รายการ คิงสคัพ
  กอลฟอาชีพ รายการ ควีนสคัพ
  กอลฟอาชีพ รายการ พีจีเอ ไทยแลนด ทัวร
  
  

 - แผนงานที่ 3 การสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ  เปนการพัฒนากีฬาอาชีพ และใหระบบกีฬาอาชีพ

มีความยั่งยืน 

 ผลการดําเนินงาน : อนุมัติ 200,000,000 บาท ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 2/2560 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ประกอบดวย

 

ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพและกีฬามวย

 

 

แผนงาน/โครงการ าหญป / ครรสปอุ  ะนแอนสเอข  
 2 ่ทีนางนผแ การพัฒนา

นปเมาวคสูาฬีกรกาลคบุ
เลิศ 

1.สมาคมกฬีาแห งประเทศไทย  ไมสามารถ
ดํา เนินการเบิกจ ายงบประมาณ ตามกรอบ

่ทีณามะรปบง าลหกาจงอ่ืนเ นุนสบันสรากบัรดไ ย
ยาจกิบเ รากนินเาํดรากกิลเกยมคามส ทิาอ ุตหเาส

งปนกิเาชาล บป นตนปเ ณามะร  
 
2. ความไมสอดคลองกนัของระเบียบงบประมาณ
ของการกีฬาแหงประเทศไทย และประกาศ
หลักเกณฑของกองทนุ ทาํใหการดําเนินงานเกดิ

งอขดขัอข  
 

1. ควรจัดการอบรมสัมมนา งอ่ืรเ
ประกาศหลักเกณฑ และแนวทาง
กา ร เ บิก จ า ย งบประมาณให
สมาคมกฬีาแหงประเทศไทย

น้ขึกามจใาขเ  ตลอดจนประโยชน
าฬกีรกาลคุบานฒพัรากกาจบัรดไ่ที  

2. ควรจัดการสัมมนาดานการ
บริหารงานดานการงบประมาณ
ภายในองคกร ่ทียาฝกทุมียดโ

งาทวนแาทํดัจมวราขเงอขวย่กีเ
ณามะรปบงนาด  
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  กอลฟอาชีพ รายการ แอลพีจีเอ ทัวร
  กอลฟอาชีพ รายการ เลดี้ ยูโรเปนยน
  เทนนิสอาชีพ รายการ ไอทีเอฟโปรเซอรกิต
  ตะกรออาชีพ รายการ ไทยแลนดลีก
  ตะกรออาชีพ รายการ ตะกรอลอดหวงอาชีพ
  สนุกเกอรอาชีพ รายการ ดิวิชั่น 1
  โบวลิ่งอาชีพ รายการ เวิลด โบวลิ่ง ทัวร
  จักรยานอาชีพ รายการ ทัวร ออฟ ไทยแลนด ชาย
  จักรยานอาชีพ รายการ ทัวร ออฟ ไทยแลนด หญิง
  นอกจากนี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ยังใหการสนับสนุนองคกรและสโมสรกีฬาอาชีพ 
ประกอบดวย
  สนับสนุนสโมสรวอลเลยบอลอาชีพ 16 สโมสร
  สนับสนุนสโมสรตะกรออาชีพ 10 สโมสร
  สนับสนุนสโมสรตะกรอลอดหวง 8 สโมสร
  สนับสนุนสถาบันตะกรออาชีพนานาชาติ INTA
 
 ซึ่งรายการสวนใหญดําเนินการเสร็จสิ้นแลว งบประมาณไดรับการเบิก-จาย ตามที่ไดรับอนุมัติจากกองทุน
พัฒนาการกีฬาแหงชาติครบถวน ผลการใหการสนับสนุนทําใหนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ 
สมาคมกีฬาอาชีพ และผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพหลายๆชนิดกีฬา มีความตื่นตัวและตั้งใจในการจัดการดําเนินงานให
ออกมาดีที่สุด เพื่อสรางกีฬาอาชีพอยางมั่นคง ตอยอดสูความสําเร็จในอนาคตได นอกจากนี้ การใหการสนับสนุนการ
จัดการแขงขันกีฬาอาชีพ ยังคงสรางมูลคาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทําใหผูคนมีรายไดจากการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ 
ทุกภาคสวนไดรับผลกระทบ เกิดการสรางงานและสรางรายไดใหแก ทองถิ่น ชุมชน สรางความตื่นตัวใหแกประชาชน 
หันมาสนใจกีฬาอาชีพมากยิ่งขึ้น ตอบสนองนโยบายภาครัฐและการกีฬาแหงประเทศไทยทีตองการสรางอาชีพใหแก
นักกีฬาทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงทําใหกีฬาเปนกิจกรรมที่สามารถสรางความสุขและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
ใหกับสังคม  
  จากผลการดําเนินงานที่กลาวมาขางตน การดําเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ไดรับการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ในปงบประมาณ 2560 ในภาพรวมถือไดวาเปนไปตามแผนที่วางไว ซึ่ง
ในปงบประมาณ 2561 นี้ จะเปนโอกาสที่ดีที่จะพัฒนากีฬาอาชีพใหประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น จากการใหการสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติตอไป
 

แผนงาน/โครงการ าหญป / ครรสปอุ  ะนแอนสเอข  

3 ่ทีนางนผแ  การสนั นุนสบ
าฬีกนขังขแรากดัจราก

พชีาอ  

- การสนับสนุนงบประมาณในปงบประมาณ 2560 
กีอ่พืเ ฬาอาชีพ ยังไมครอบคลุมกจิกรรมกฬีา

งาวหะรูยอกาจงอ่ืนเ ดมหง้ทัดไพีชาอาฬกีนาดงาท
พีชาอาฬกียามหฎกขไกแงุรปบัรปราก  

- ยามหฎกขไกแงุรปบัรปรวค าฬกี
พีชาอ น้ิสจ็รสเหใงอขวย่กีเ่ที

ว็รเยดโ  
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 สํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแหงประเทศไทย ไดรับการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
พัฒนาการกีฬาแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2560 ผลการดําเนินงานโดยภาพยังไมสามารถสนับสนุนงบประมาณ
ใหครอบคลุมกิจกรรมกีฬามวยไดทั้งหมด เนื่องจากอยูระหวางการปรับปรุงแกไขกฎหมายกีฬามวย โดยมีผลการเบิก
จายเปนเงิน 53,421,877.63 บาท คิดเปนรอยละ 53.47 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ และมีขอเสนอแนะวา ควร
ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของใหเสร็จสิ้นโดยเร็วใหทันตอปเริ่มตนงบประมาณ 2561 

 - แผนงานที่ 4 การกํากับดูแลกีฬามวยใหปฏิบัติตามกฎหมายและเปนการสงเสริมเชิดชูกีฬามวยไวเปนมรดก
และวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งดูแลชวยเหลือทางดานสวัสดิการกีฬามวยใหแกนักกีฬามวยที่เดือดรอน
   ผลการดําเนินงาน : อนุมัติ 99,894,000 บาท ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 2/2560
 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ประกอบดวย
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แผนงาน/โครงการ าหญป / ครรสปอุ  ะนแอนสเอข  
 4 ่ทีนางนผแ บักาํกราก
ยวมาฬีกลแูด  

-  ณามะรปบงปนใณามะรปบงนุนสบันสราก 2560 
มุลคบอรคหในุนสบันสถรามาสมไงัย ยวมาฬกีอ่พืเ

งาวหะรูยอกาจงอ่ืนเ ดมหง้ทัดไยวมาฬกีมรรกจกิ
ยวมาฬกียามหฎกขไกแงุรปบัรปราก  

- ่ทียามหฎกขไกแงุรปบัรปรวค
นทัหใว็รเยดโน้ิสจ็รสเหใงอขวย่กีเ

1652 ณามะรปบงนตม่ิรเปอต  

   

 - แผนงานที่ 5/6 สงเสริมกิจกรรม/สนับสนุนทางดานเครื่องมือทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาและดานเครื่อง
มือวิทยาศาสตรการกีฬา ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค
 ผลการดําเนินงาน :อนุมัติ 132,750,000 บาท (คณะกรรมการบริหารกองทุน อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560)  ประกอบดวย

ยุทธศาสตรที่ 3 : การใชวิทยาศาสตรการกีฬาและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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  1. กิจกรรมการใหบริการดานวิทยาศาสตรการกีฬาของชาติ (สวนภูมิภาค) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อให

มีวิทยาศาสตรการกีฬาในสวนภูมิภาคสามารถดําเนินการจัดตั้งคลินิกใหบริการดานวิทยาศาสตรการกีฬา ใหกับนักกีฬา

ทั้งในระหวางการแขงขัน และระหวางฝกซอมไดและเพื่อใหสามารถจัดอบรมใหความรู และสรางเครือขายความรวมมือ

ดานวิทยาศาสตรการกีฬา ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 2,750,000 บาท  โดยศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา 

ภาค 2 และ ภาค 3 ไดดําเนินการจัดจางผูเชี่ยวชาญในการใหบริการดานวิทยาศาสตรการกีฬาแกนักกีฬาที่อยูใน

ความดแูล และไดมกีารจดัอบรมดานวทิยาศาสตรการกฬีา เพือ่ใหความรูและสรางเครือขายดานวทิยาศาสตรการกฬีา 

มผีลการเบกิจายเปนเงิน 303,433 บาท คิดเปนรอยละ 11.03 ของงบประมาณทีไ่ดรับอนมัุตเินือ่งจากในหลายๆ โครงการ

ดําเนินการไมทันในปงบประมาณ 2560

  2. กิจกรรมการใหบริการดานวิทยาศาสตรการกีฬาของชาติ (สวนกลางและสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย) 

มีวัตถุประสงคเพื่อจัดใหมีผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรการกีฬา แพทย นักกายภาพบําบัด และเจาหนาที่นวด สําหรับ

ใหการดูแลสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย จํานวน 41 สมาคม และเพื่อจัดใหมีเวชภัณฑกีฬาและอาหารเสริมในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพนักกีฬา สําหรับสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 40,970,000 บาท โดยได

ดําเนินการจัดจางผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรการกีฬา แพทย นักกายภาพบําบัดและเจาหนาที่นวด สําหรับใหการดูแล

สมาคมกีฬา ตามความตองการของแตละสมาคม และไดทําการพิจารณาเวชภัณฑกีฬาและอาหารเสริมที่เหมาะสม

กับแตละประเภทกีฬา และดําเนินการจัดซื้อไดอยางเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนักกีฬา มีผลการเบิกจายเปนเงิน

 17,751,703 บาท คิดเปนรอยละ 43.32 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

  3. การสงเสริมกิจกรรม/สนับสนุนทางดานเครื่องมือทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาและดานเครื่องมือ

วิทยาศาสตรการกีฬาในสวนกลาง จํานวน 61,030,000 บาท และสวนภูมิภาค จํานวน 10,000,000 บาท  มีวัตถุประสงค

เพื่อจัดใหมีอุปกรณวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับชวยพัฒนานักกีฬา ในสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย จํานวน 23 สมาคม 

และเพื่อจัดใหมีอุปกรณวิทยาศาสตรการกีฬาแกการกีฬาแหงประเทศไทย ใชสําหรับใหบริการแกนักกีฬาทีมชาติไทย

ในสวนกลางซึ่งสมาคมกีฬาไดรับอุปกรณวิทยาศาสตรการกีฬา และไดดําเนินการเบิกจายเงินเปนที่เรียบรอยแลว มีผล

การเบิกจายเปนเงิน 33,493,443 บาท คิดเปนรอยละ 54.88 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

    4. การควบคุมสารตองหามทางการกีฬา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานดานสารตองหามทาง

การกีฬา การเก็บตรวจกลุมนักกีฬากอนเขารวมการแขงขันกีฬา (Out of competition) และในระหวางการแขงขัน 

(In - Competition) ที่สหพันธกีฬาใหการรับรอง สามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคของการรับการสนับสนุนงบ

ประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ จํานวน 18,000,000 บาท และมีการดําเนินการจัดการกับผลการตรวจ

ไดอยางครอบคลมุในระบบการเกบ็ตรวจ มผีลการเบกิจายเปนเงนิ 10,394,805.80 บาท คิดเปนรอยละ 57.74 ของงบ

ประมาณทีไ่ดรบัอนมุตั ิโดยมกีารเกบ็ตรวจสารตองหามในกลุมนกักฬีา รวม 2,948 ราย ซึง่เปนการเกบ็ตวัอยางนกักฬีา

ทีมชาตไิทยทีเ่ตรยีมเขารวมการแขงขันกฬีาระดับนานาชาติ และรายการมหกรรมกฬีา รวมทัง้การจดัการแขงขนัทีส่มาคม

กฬีาดําเนินการ เปนตน แตอยางไรกต็ามยงัพบปญหาอปุสรรคในการดาํเนนิงาน คอื การแขงขนับางรายการนกักฬีาซํา้

คนเดิม สงผลใหจํานวนการสุมเก็บตัวอยางเปนนักกีฬาซํ้าคนเดิม 
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ยุทธศาสตรที่ 4 : การเปนศูนยกลางการจัดการแขงขันเพื่อสรางมูลคา

 - แผนงานที่ 7/8 การสงเสริมการเปนเจาภาพจัดการแขงขันระดับนานาชาติ และระดับชาติ เชน การเปน

เจาภาพจัดการแขงขันระดับโลก ระดับเอเชีย การเปนเจาภาพจัดการแขงขันมหกรรมกีฬา และจัดกิจกรรมอื่นๆ 

รวมทั้งการสรางกระแสกีฬา จากการแขงขันกีฬาซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของการพัฒนา

กีฬา 

  ผลการดําเนินงาน : อนุมัติ 421,690,980 บาท (อนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน จํานวน

4 ครั้ง ไดแก ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม

2560 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560, ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560) ประกอบดวย

 1. กิจกรรมการสงเสริมการเปนเจาภาพจัดการแขงขันระดับนานาชาติ โครงการเปนเจาภาพจัดการแขงขัน

ระดับนานาชาติ โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 276,167,430 บาท ซึ่งการจัดการแขงขันระดับนานาชาติ

เปนผลทําใหประเทศไทยไดประสบผลสําเร็จดานความเชื่อมั่นในองครวมของประเทศมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนา

ระบบการแขงขันไดมาตรฐานสากลและมีการเรียนรูรูปแบบการจัดการแขงขันระดับนานาชาติไดเปนอยางดี รวมถึง

นักกีฬามีการพัฒนาอยางตอเนื่องและสรางมาตรฐานใหมในองคกรนักกีฬาของประเทศไทย    จึงทําใหสมาคมกีฬา

ในประเทศไทยมีการนําเสนอตัวเปนเจาภาพมากขึ้น และสรางโอกาสใหนักกีฬาหนาใหมๆ มีความพรอมและตื่นตัว

ในการเขารวมการแขงขันระดับนานาชาติไดอยางดี มีผลการเบิกจายเปนเงิน 230,904,156 บาท คิดเปนรอยละ 

83.10 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จากการแขงขันทั้งสิ้น 85 รายการ แบงเปนระดับโลก จํานวน 24 รายการ 

ระดับเอเชีย จํานวน 43 รายการ การสะสมคะแนน จํานวน 6 รายการ และการเปนเจาภาพระดับนานาชาติอื่น 

จํานวน 12 รายการ 

แผนงาน/โครงการ าหญป / ครรสปอุ  ะนแอนสเอข  
 6/5 ่ทีนางนผแ มิรสเงส

นุนสบันส/มรรกจิก
อมืงอ่ืรคเนาดงาท

รากรตสาศายทวินาดงาท
อมืงอ่ืรคเนาดะลแาฬีก

ง้ทั าฬีกรากรตสาศายทวิ
คาภมิูภะลแงาลกนวสนใ

(ตอ) แผนงานที่ 5/6 

- ใน คาภมิูภนวส ชใปไาฬกีรากรตสาศายทิวาํนราก
นวสคาภกทุมุลคบอรคมไงัยดัวหงัจนใรพแยผเะลแ

 กรแปนใ นใมอรพมาวคมยีรตเรากดาขงัยกาจงอ่ืนเ
้ีนนาด  

 

 

 

- นกัมวรนางรากาณรูบรากมีรวค
งาวหะร การกฬีาแหงประเทศไทย 

นทุงอก ิตาชงหแาฬกีรากานฒพั  
ดัวหงัจะลแ  

 
 

 

 

- มุสราก ตรวจสารตองหามอยางบางรายการเปน
มิดเนคาํซ้าฬกีกัน  อาจทาํใหเปาหมายการตรวจ

วไดนหากํ่ทียามหาปเมาตปไนปเมไมาหงอตราส  

- ควร มุส มาตมาหงอตราสจวรต
ะลแงิรจจท็เอข มุลกนใ าฬกีกัน  

าฬกีดินช ชใรากนใงย่ีสเมาวคมี่ที

49



    2. กิจกรรมการจัดการแขงขันชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 
56,746,500 บาท ถือไดวาเปนการพัฒนาระบบการจัดการแขงขันเริ่มแรกใหสมาคมกีฬาที่รวมสมาชิกสโมสรของตนเอง
เขารวมกัน ตลอดจนนําไปสูเวทีการคัดเลือกนักกีฬาเขาสูทีมชาติของสมาคมกีฬาอีกดวย จึงสงผลตอการพัฒนานักกีฬา
ของสมาคมกฬีาไดเปนอยางด ีแมงบประมาณทีไ่ดรบัไมเพียงพอตอความตองการในการพฒันานกักฬีาในระดบัรากหญา
ก็ตาม ทําใหสงผลตอการปรับตัวของสมาคมกีฬาเล็กๆ ในการพัฒนานักกีฬาใหมีความยั่งยืนตอสภาวการณไดเปน
อยางดี มีผลการเบิกจายเปนเงิน 48,467,456 บาท คิดเปนรอยละ 85.41 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ สามารถจัด
การแขงขันไดทั้งสิ้น จํานวน 67 สมาคม 74 รายการ
    3. กิจกรรมการจัดการแขงขันชิงชนะเลิศแหงจังหวัด การดําเนินงานตามแผนงานโครงการชิงชนะเลิศแหง
จังหวัดตามแผนงานที่ 7 ของยุทธศาสตรการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2560 
การกีฬาแหงประเทศไทย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 64,000,000 บาท โดยการกีฬาแหงประเทศไทย
ไดดําเนินการสนับสนุนงบประมาณอยางเปนระบบ โดยการจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดตาง ๆ บริหารจัดการการใช
งบประมาณเพื่อจัดการแขงขันชิงชนะเลิศแหงจังหวัด ซึ่งที่ผานมาปจจัยที่สนับสนุนตอการดําเนินงาน คือ ความรวมมือกัน
ระหวางการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด และสมาคมกีฬาแหงจังหวัด ทั้งนี้ มีผลการเบิกจายเปนเงิน 51,529,400.75 บาท 
คิดเปนรอยละ 80.51 ของเงินที่ไดรับอนุมัติ สามารถจัดการแขงขันไดทั้งสิ้น 76 จังหวัด 
 ผลการดําเนินงาน  เนื่องจากบางสมาคมกีฬาสงเอกสารเพื่อขอรับงบประมาณเขามาไมเรียบรอยสมบูรณครบ
ถวนทําใหการจัดสรรเงินเพื่อดําเนินการจัดการแขงขันชิงชนะเลิศแหงจังหวัดลาชาตามไปดวย
 ปญหา/อุปสรรค  ดวยความแตกตางของศักยภาพในแตละจังหวัดและความตื่นตัวดานกีฬาของแตละจังหวัด 
การสนับสนุนงบประมาณดังกลาวอาจจะไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ผลการดาํเนนิงานในภาพรวม เปนการสงเสรมิ สนบัสนนุ พฒันานกักฬีาอยางตอเนือ่ง และเปนระบบซึง่จะสง
ผลดตีอการพัฒนากฬีาของประเทศโดยการสรางฐานนกักฬีาเพิม่มากขึน้เปดโอกาสใหแกนกักฬีาภายในจังหวดัไดเขา
รวมแขงขันเพื่อแสดงศักยภาพของตนเองและมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา เพื่อใหสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย คัดเลือก
เขาสูกระบวนการพัฒนานักกีฬาทีมชาติตอไป รวมนักกีฬาเขารวมแขงขันเปนนักกีฬาผูชาย จํานวน 39,570 คน เปน 
นักกีฬาผูหญิง 22,309 รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 61,879 คน
    4. กิจกรรมสงเสริมการเปนเจาภาพอื่นๆ เชนจัดประชุมระดับนานาชาติ กีฬาสมัครเลน กีฬาอาชีพ กีฬา
มวย โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 20,777,050 บาท ซึ่งเปนการจัดประชุมองคกรนานาชาติ ของกีฬา
ท่ีสรางความเชื่อมั่นตอชาติสมาชิกในเวทีของการพัฒนากีฬาและสรางช่ือเสียงใหกับประเทศไทย เชนการจัดประชุม
สหพันธยกนํ้าหนักนานาชาติ ที่มีการเลือกตั้งผูแทน/ประธานในที่การประชุมฯ ซึ่งประเทศไทยไดรับเกียรติใหรับ
เลือกเปนรองประธานสหพันธยกนํ้าหนักนานาชาติได 1 ทาน และกรรมการบริหารฝายอีกหลายทานซึ่งเปนเวที
การตอรองการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติไดอยางดี แมในปจจุบันยังมีหลายชนิดกีฬาที่ไดรับการไววางใจของ
สหพันธนานาชาติใหเปนสถานที่ตั้งบริหารกีฬานานาชาติในประเทศไทยดวย จึงเปนโอกาสดีท่ีสมาคมกีฬาไดแสดง
ความเชื่อมั่นใหกับนานาประเทศไดรูจักกีฬาของประเทศไทยและเปนพันธมิตรตอกันตลอดไป มีผลการเบิกจาย
เปนเงิน 19,000,619 บาท คิดเปนรอยละ 91.45 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ สามารถจัดกิจกรรมการเปนเจาภาพ
จัดการประชุมระดับนานาชาติ จํานวน 5 รายการ แบงเปนระดับโลก 2 รายการ และระดับเอเชีย 3 รายการ
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    5. กจิกรรมการยกยองเชดิชเูกยีรต ิไดมกีารจัดงานเลีย้งมอบเงนิรางวลัใหแกนักกีฬาท่ีมผีลงานเนือ่งในงาน
มอบเงินรางวลัและแสดงความยนิดใีหแกคณะนกักฬีา ผูฝกสอน สมาคมกฬีา และผูเกีย่วของในการแขงขนักีฬาซเีกมส 
คร้ังที ่29 ณ ประเทศมาเลเซยี ระหวางวนัที ่19 - 30 สงิหาคม 2560 และกฬีาอาเซียนพาราเกมส ครัง้ที ่9 ณ ประเทศ
มาเลเซยี ระหวางวนัที ่17 - 23 กนัยายน 2560 ในวนัอังคารท่ี 26 กันยายน 2560 ณ ตึกสนัตไิมตรี ทําเนยีบรฐับาล 
จากวงเงนิทีต่ัง้ไวในแผนงาน จาํนวน 6,000,000 บาท เบกิจายเปนเงนิ 2,600,000 บาท คดิเปนรอยละ 55.83 ของ
กรอบงบประมาณทีก่าํหนดไว

ยทุธศาสตรที ่5 : การดแูลดานสวสัดิการเพือ่เสรมิสรางคณุภาพชวิีต

      - แผนงานท่ี 9 การสนับสนุนระบบจัดสวัสดิการท่ีมั่นคงและการชวยเหลือสวัสดิการตอบแทนผูทําคุณ
ประโยชนทางการกีฬา นักกีฬา/บุคลากรกีฬา
  ผลการดําเนินงาน : อนุมัติกรอบวงเงิน 46,150,000 บาท (อนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุน จํานวน 3 ครั้ง ไดแก ในการประชุมคร้ังที่ 5/2559 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  คร้ังท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี
25 มกราคม 2560 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560) ประกอบดวย

 
แผนงาน/โครงการ าหญป / ครรสปอุ  ะนแอนสเอข  

 8/7 ่ทีนางนผแ การ
พาภาจเนปเรากมิรสเงส

บัดะรนขังขแรากดัจ
ิตาชบัดะระลแ ิตาชานาน  

- รากงาทวนแนในจเดัชมาวคบารทมไงัยงอขวย่กีเูผ
ดนหากํยทไศทเะรปงหแาฬกีราก่ทียาจกิบเ  

-  ยาจกิบเรากงาทวนแดนหากํรวค
อ่พืเ ใหเกิดความคลองตัวในการ

ดําเนินงาน ดัจอืรหราสอ่ืสะลแ
บัรดไงอขวย่กีเูผหใานมมัสมรบอ

ทราบและถอืปฏิบัติ ใหเปนไปใน
นกัวยีดเงาทวนแ  
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บัดาํล  อ่ชื - ลกุส  าฬกีกนัตีดอ ิตาชมที  พาภลพพทุ  

1. ษงพิสอ  ีรศญบุ .อ.ร  าํ้ลปยวมาฬกีกนั  ยากงารดอลตพาภลพพทุ  

2. ทนนากยศโกโ  ฐิรสเะรปยาน  นายรกัจาฬกีกนั  นวสงาบยากงารพาภลพพทุ  

3. ยพัรทวีทูค  ษงพมส.อ.ร  นายรกัจาฬกีกนั  นวสงาบยากงารพาภลพพทุ  

4. พาภุส  นเะคมสยาน  ลอบตฟุาฬกีกนั  นวสงาบยากงารพาภลพพทุ  

5. ์ิดสวัสนตัร  ยทมโารปยาน  ลอบตฟุาฬกีกนั  นวสงาบยากงารพาภลพพทุ  

6. รทัภาธมเ  ตนัสวยาน  ลอบตกเสาบาฬกีกนั  นวสงาบยากงารพาภลพพทุ  

7. นุหลุจ ยมริภ จวราํตบาด  นายรกัจาฬกีกนั  นวสงาบยากงารพาภลพพทุ  

8. ณรรพรชวั ยรรจดิจเงาน  าฑีรกาฬกีกนั  นวสงาบยากงารพาภลพพทุ  

9. นตัระมมัร  าชญบัยาน  ลอบตกเสาบาฬกีกนั  นวสงาบยากงารพาภลพพทุ  

10.  ยัจนิสวาสงาน งสธไนกุ  ลอบตกเสาบาฬกีกนั  ยากงารดอลตพาภลพพทุ  

 
 
 

  
 แผนงาน/โครงการ าหญป / ครรสปอุ  ะนแอนสเอข  

ราก 9 ่ทีนางนผแ
ดัจบบะรนุนสบันส
งคน่มั่ทีรากิดสวัส ฯ 

- รากงอขลมูอขบารทมไงัยงอขวย่กีเนวสมีูผ
งถึว่ทังายอาฬกีรากิดสัวสนุนสบันส  

- วนแธนพัมัสาชะรปรากมีรวค
าฬกีรากิดสัวสนุนสบันสรากงาท

งาทงอช ๆยาลหนใ  

 สนับสนุนสวัสดิการที่เปนสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน แบงเปนสวัสดิการตอเนื่อง และสวัสดิการเปนคร้ังคราว ใหแก

นกักฬีาและบคุลากรกฬีาทีป่ระกอบคณุประโยชนใหแกประเทศชาต ิเชน เงนิชวยยงัชพีนกักฬีาทพุพลภาพ เงนิสวสัดกิาร

คาครองชพีรายเดอืนสาํหรับกฬีาโอลมิปกเกมส/กฬีาพาราลมิปกเกมส/กฬีายธูโอลมิปกเกมส เงนิชวยคารกัษาพยาบาล

นักกีฬา เงินชวยเหลือครอบครัวนักกีฬา เงินบํารุงขวัญ ทุนการศึกษาเงินเพื่อขวัญและกําลังใจนักกีฬา เงินจัดซื้ออุปกรณ

เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดทางดานรางกาย และเงินชวยเหลืออื่น ๆ ตามหลักเกณฑของกองทุนฯ มีผลการเบิกจายเปน

เงิน 19,402,931.98 บาท คิดเปนรอยละ 42.04 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ โดยในปจจุบันกองทุนฯ ใหความดูแล

อดีตนักกีฬาทีมชาติที่ทุพพลภาพจํานวน 10 คน ประกอบดวย
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 - แผนงานที่ 10 การสนับสนุนเงินรางวัล เพื่อเปนเงินรางวัลกับแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

   ผลการดาํเนนิงาน : กรอบวงเงนิทัง้สิน้ 630,000,000 บาท อนมุตัสินับสนุนเงนิรางวลั จาํนวน 481,837,250 บาท 

(อนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจํานวน 5 ครั้ง ไดแก ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม

2559 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560  ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ

วันที่ 7 กรกฎาคม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560) ประกอบดวย

 สนับสนุนเงินรางวัลใหแกนักกีฬาทั่วไป นักกีฬาคนพิการ ผูฝกสอน ผูชวยเหลือนักกีฬาและสมาคมกีฬาที่ไดรับ

เหรียญรางวัลจากการแขงขันมหกรรมกีฬา และรายการระดับนานาชาติ แบงเปนดังนี้

  - ระดับมหกรรมกีฬา เชน การแขงขันกีฬาซีเกมส กีฬาอาเซียนพาราเกมส กีฬาเอเชี่ยนเกมส กีฬาเอเชี่ยน

พาราเกมส กีฬาโอลิมปกเกมส และกีฬาพาราลิมปกเกมส เปนตน (เปนการแขงขันในแตละครั้ง ที่รวมหลายชนิดกีฬา

มาแขงขันในเกมสเดียวกัน)

  - รายการระดับนานาชาติ (ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย และชิงชนะเลิศแหงโลก) เชน การแขงขันยกนํ้าหนัก

ชิงชนะเลิศแหงโลก เปนตน (เปนการแขงขันของแตละชนิดกีฬา) 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ไดสนับสนุนเงินรางวัล รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

481,837,250 บาท คิดเปนรอยละ 76.48 ของกรอบงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ แบงเปน รายการระดับมหกรรม

กีฬา เปนเงิน 196,815,000 บาท และรายการระดับนานาชาติ (ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย และชิงชนะเลิศแหงโลก) เปน

เงิน 285,022,250 บาท 
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คณะกรรมการกีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย
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 กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ สนับสนุนเงินรางวัลรายการระดับมหกรรมกีฬา จํานวน 3 รายการ 
ประกอบดวย 
 1. กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม 
ผลการแขงขัน 36 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน30 เหรียญทองแดง ประเทศไทย  มีผลงานเปนอันดับที่ 2 ของกลุมประเทศ
ที่เขารวมการแขงขัน 45 ประเทศ สนับสนุนเงินรางวัลรวมเปนเงินทั้งสิ้น 43,270,000 บาท (นักกีฬา 29,200,000 บาท  
ผูฝกสอน 5,310,000 บาท  สมาคมกีฬา 43,720,000 บาท)
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 2. กีฬาซีเกมส ครัง้ที ่29 ระหวางวนัที ่19 - 30 สงิหาคม 2560 ณ ประเทศมาเลเซยี ผลการแขงขนั 72 เหรยีญทอง 
84 เหรยีญเงิน 88 เหรียญทองแดง ประเทศไทยมผีลงานเปนอันดับที ่2 ของกลุมประเทศทีเ่ขารวมการแขงขนั 11 ประเทศ 
สนบัสนนุเงนิรางวลัรวมเปนเงนิทั้งสิ้น 124,840,000 บาท (นักกีฬา 86,400,000 บาท  ผูฝกสอน 12,805,000 บาท  
สมาคมกีฬา 25,635,000 บาท)
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 3. กีฬาอาเซียนพาราเกมส ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 17 - 23 กันยายน 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย ผลการแขงขัน 

68 เหรยีญทอง 73 เหรยีญเงิน 95 เหรียญทองแดง ประเทศไทยมผีลงานเปนอันดบัที ่3 ของกลุมประเทศท่ีเขารวม

การแขงขัน 11 ประเทศ สนับสนุนเงินรางวัลรวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,705,000 บาท (นักกีฬา 19,350,000 บาท ผูฝกสอน 

3,550,000 บาท  สมาคมกีฬา 5,805,000 บาท)
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 กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ สนับสนุนรายการระดับนานาชาติ (ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย และชิงชนะเลิศ
แหงโลก) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 285,022,250 บาท ประกอบดวย
   สนับสนุนตามหลักเกณฑ เปนเงิน 275,022,250 บาท  
   สนับสนุนกรณีพิเศษ เปนเงิน 10,000,000 บาท  ประกอบดวย 
  - รายการ ฟุตบอลชิงแชมปอาเซียน (AFF SUZUKI CUP 2016) ระหวางวันที่ 19 พฤศจิกายน - 17 
ธันวาคม 2559 ณ ประเทศเจาภาพในรอบแรก คือ ประเทศเมียนมาร และประเทศฟลิปปนส สวนในรอบรองชนะเลิศ
และรอบชิงชนะเลิศ แขงระบบเหยา - เยือน ผลการแขงขัน 1 เหรียญทอง กองทุนสนับสนุนเปนเงิน 3,000,000 บาท
  - รายการ ฟุตซอลชิงแชมปโลก 2016 (FIFA FUTSAL WORLD CUP 2016) ระหวางวันที่ 10 กันยายน -
1 ตุลาคม 2559 ณ ประเทศโคลอมเบีย ผลการแขงขัน ผานเขารอบ 16 ทีมสุดทาย มีผลทําใหคะแนนในการจัดอันดับ
โลกของทีมชาติไทย ขึ้นมาอยูอันดับที่ 12 ของโลก และอันดับที่ 2 ของเอเชีย กองทุนสนับสนุนเปนเงิน 3,000,000 บาท 
  - รายการ 1st Asean Deaf Football Championship 2016 ระหวางวันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2559 
ณ กรุงกัวลา-ลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ผลการแขงขัน 1 เหรียญทอง กองทุนสนับสนุนเปนเงิน 1,000,000 บาท
  - รายการ เอเชี่ยนเกมสฤดูหนาว ครั้งที่ 8 ชนิดกีฬาฮอกกี้นํ้าแข็งทีมชาย ระหวางวันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ
2560 ณ เมืองซัปโปะโระ ประเทศญี่ปุน ผลการแขงขัน 1 เหรียญทอง ระดับดิวิชั่น 1 กองทุนสนับสนุนเปนเงิน 
2,000,000 บาท 
  - รายการ ฮอกกี้หญิงชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ระดับดิวิชั่น 2  รายการ 4th PTT Women's AHF Cup 
ระหวางวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการแขงขัน 1 เหรียญทอง ระดับดิวิชั่น 2 กองทุนสนับสนุนเปนเงิน 1,000,000 บาท 

 
แผนงาน/โครงการ าหญป / ครรสปอุ  ะนแอนสเอข  

          01 ่ทีนางนผแ
 ลวังารนงิเนุนสบันสราก

บักลวังารนงิเนปเอ่พืเ
านฒพัรากอ่พืเจใงูจงรแ

พาภยกัศ  

- นงิเนุนสบันสรากบัรอขราสกอเงส าฬกีมคามส
มไหใาทํดนหากํ่ทีฑณกเกัลหาวกาชาลลัวงาร
ะจงพึมคามส่ทีนวสนใลัวงารนงิเบัรอขถรามาส

 03 ะลยอรกอีบัรดไ  

- งอขงิรจทแ่ทีาหญปงถึาษกศึรวค
นุนสบันสรากบัรอขราสกอเงสราก

อืรหรากรตามาหะลแ าชาล
หใฑณกเกัลหขไกแงุรปบัรป

งอลคดอส นใงิรจจท็เอขบกั
นับุจจป  
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 - แผนงานที่ 11 การสนับสนุนการศึกษาควบคูไปกับการพัฒนาความเปนเลิศทางการกีฬา
 ผลการดําเนินงาน : อนุมัติ 94,726,566 บาท (อนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน จํานวน 2 ครั้ง 
ไดแก ในการประชุม  ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559  ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560) 
ประกอบดวย

 สนับสนุนทุนการศึกษาในประเทศและตางประเทศ โดยเปนทุนการศึกษาใหแกนักกีฬาทีมชาติ หรือนักกีฬา
ที่อยูในแผนการพัฒนาของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย เพื่อเปนขวัญกําลังใจไมใหมีปญหาในการดํารงชีวิต ตลอดจน
ใหมคีวามพรอมของรางกายและจติใจ สาํหรบันกักฬีาท่ีสงักดัสมาคมกฬีาแหงจังหวัด เพือ่ใหเปนขวัญกาํลงัใจและ
สรางแรงจูงใจใหกับเยาวชนในจังหวัดนั้นๆ ไดพัฒนากีฬาตามรายการแขงขันที่กองทุนกําหนด จนถึงระดับเขารวม
การแขงขันไดในนามของจังหวัด แตอยางไรก็ตามในสวนของบุคลากรกีฬา เพื่อพัฒนาบุคลากรกีฬาทางดานที่เกี่ยวของ
ใหมีขีดความสามารถสูงขึ้นในระดับสากล เพื่อประโยชนตอการนํามาใชในการพัฒนานักกีฬา
 สําหรับในปการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา
ใหกับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา อนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาประจําปการศึกษา 2560 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
52,701,396 บาท
  1.1 อนุมัติใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 
จนจบการศึกษาเต็มภาคบังคับ จํานวน 245 คน เปนเงินทั้งสิ้น 48,257,496 บาท โดยเปนทุนการศึกษาครึ่งปแรก (งบ
ป 60) จํานวน 18,291,824 บาท 
   1.2 อนุมัติใหการสนับสนุนทุนการศึกษาประจําปการศึกษา 2560 แกนักกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแหง
จังหวัด จํานวน 71 คน รวมเปนเงิน 4,443,900 บาท โดยเปนทุนการศึกษาครึ่งปแรก (งบป 60) จํานวน 2,746,900 บาท 
และครึ่งปหลัง (งบป 61) จํานวน 1,697,000 บาท
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ทุนในประเทศ 344 คน ผา่นเกณฑ ์71 คน (42+29)  ทุนต่างประเทศ 2 คน ไม่ผา่นเกณฑ ์2 คน
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แผนงาน/โครงการ าหญป / ครรสปอุ  ะนแอนสเอข  

       11 ่ทีนางนผแ    
าษกึศรากนุนสบันสราก
านฒพัรากบักปไูคบวค

าฬีกรากงาทศิลเนปเมาวค  

- รากงอขลมูอขบารทมไงัยงอขวย่กีเนวสมีูผ
าษกศึรากนทุนุนสบันส งถึว่ทังายอ  

- วนแธนพัมัสาชะรปรากมีรวค
นใาษกศึรากนทุนุนสบันสรากงาท

งาทงอช ๆยาลห  

 
 
 

หมายเหตุ :  ผูที่ไมผานเกณฑ จํานวน 284 คน เปนเงิน 1,243,500 บาท
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 - การบริหารงาน

 ผลการดําเนินงาน : กรอบวงเงินที่ไดรับอนุมัติ 24,969,975 บาท (อนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

กองทุน จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 , ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2560) โดยการบริหารจัดการงบประมาณที่เปนงบดําเนินการ ไดแก รายจายในลักษณะ คาสาธารณูปโภค 

คาวัสดุสํานักงาน คาตอบแทน คาเดินทาง คาใชสอยของสํานักงานกองทุนฯ รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบราย

จายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว มีผลการเบิกจายเปนเงิน 20,609,601.84 บาท คิดเปนรอยละ 82.53 ของงบ

ประมาณที่ไดรับอนุมัติ

  1. จากกรอบวงเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 3,999,900,000 บาท คณะกรรมการบริหาร

กองทุน อนุมัติงบประมาณใหแกผูเกี่ยวของแลว รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,898,330,176 บาท (คิดเปนรอยละ 97.46 ของ

งบประมาณที่อนุมัติกรอบวงเงินไว สิ้นสุด ณ วันที่ 15 กันยายน 2560)

  2. หากพิจารณาตามสัดสวนการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ พบวา กองทุน

มุงเนนการพัฒนานักกีฬาเปนหลักสําคัญอยูในสัดสวนที่มากที่สุด รอยละ 79 รองลงมาคือดานสวัสดิการกีฬารอยละ 21 

ซึ่งจะตองดําเนินการควบคูกันไปทั้งกอนการพัฒนาและหลังการพัฒนา 

  

 6. ปญหาอุปสรรคโดยรวม

  6.1 การเตรียมตัวของนักกีฬายังขาดประสบการณและมีความกังวลตอภาระการแขงขันไมตอเนื่องของ

ปกอนๆ สงผลตอผลงานการแขงขันที่กําหนดไว ซึ่งเกิดจากปญหาอุปสรรคในหลายๆ ปจจัย โดยเฉพาะในการแขงขัน

กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 29 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส แตอยางไรก็ตามงบประมาณที่การกีฬาแหงประเทศไทไดรับ

การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ทําใหนักกีฬาไดมีการฝกซอมและเตรียมทีม ทําใหมีการพัฒนา การเพิ่ม

ขีดสมรรถนะ ความสามารถมากขึ้นกวาเดิม การพัฒนาในโอกาสตอไปจะทําใหทําไดดียิ่งขึ้น เมื่อไดรับการสนับสนุน

อยางเปนรูปธรรม

  6.2 สมาคมกีฬา ไมสามารถดําเนินการเบิกจายงบประมาณ ตามกรอบงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 

เนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิ สมาคมยกเลิกการดําเนินการ เบิกจายลาชาเกินปงบประมาณ เปนตน

  6.3 ความไมสอดคลองกันของระเบียบงบประมาณของการกีฬาแหงประเทศไทย และประกาศหลักเกณฑ

ของกองทุน ทําใหการดําเนินงานเกิดขอขัดของ

  6.4 การควบรวมกีฬาอาชีพและกีฬามวย เขามาเพื่อใหกองทุนกีฬาเปนแหลงงบประมาณในการสนับสนุน

ใหแกทั้งกีฬาอาชีพและกีฬามวย โดยกฎหมายการสนับสนุนกีฬาอาชีพและกีฬามวยอยูระหวางการปรับปรุงแกไข อาจ

ทําใหการสนับสนุนยังไมครอบคลุมกิจกรรมกีฬาอาชีพและกีฬามวยทั้งหมด

  6.5 ประเทศไทย ยังขาดศูนยฝกซอมกีฬาและมีเครื่องอํานวยความสะดวกที่ไดมาตรฐานสําหรับชนิดกีฬา

ที่มีความหวังในการแขงขันระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทย 

  6.6 แนวทางการพัฒนากีฬาของจังหวัดจากสวนกลางไปสูภูมิภาคยังรับทราบไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน

  6.7 การสนับสนุนงบประมาณยังขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องใหทุกภาคสวนไดรับรู
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 7. แนวทางแกไข
  7.1 การกีฬาแหงประเทศไทยจะตองมีแผนการปรับปรุงแนวทางการพัฒนานักกีฬาอยางตอเนื่อง 
จากขอไดเปรียบเสียเปรียบของนักกีฬาไทยและนักกีฬาแตละประเทศ และนํามาปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพ
  7.2 ทุกสมาคมกีฬามีความจําเปนที่จะตองวิเคราะหผลงานของตนเองและหาจุดออน-จุดแข็งใหไดเพื่อ
หาแนวทางแกไขใหมีผลงานการแขงขันดียิ่งขึ้น
  7.3 ควรจัดการอบรมสัมมนาเรื่องประกาศหลักเกณฑ และแนวทางการเบิกจายงบประมาณใหสมาคม
กีฬาไดเขาใจมากขึ้น  
  7.4 ควรกําหนดแนวทางการเบิกจายที่ชัดเจนใหสมาคมกีฬาไดรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อความคลอง
ตัวในการดําเนินงาน
  7.5 ควรมีการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐในการกอสรางศูนยฝกซอมที่สามารถเปนศูนยฝกกีฬา
ของไทยใหครอบคลุมชนิดกีฬาที่ไดมาตรฐานสําหรับการเก็บตัวฝกซอม และการแขงขันระหวางเก็บตัวฝกซอม เพื่อให
การพัฒนานักกีฬามีความตอเนื่องและยั่งยืน
  7.6 ควรมีการประชาสัมพันธแนวทางการสนับสนุนในหลายๆ ชองทาง
  
 8. บทสรุป
  เงินกองทุนที่ไดรับจากรายไดเงินบํารุงกองทุนที่เก็บจากผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและ
กฎหมายวาดวยยาสูบ สะทอนใหเห็นประโยชนของการนําไปพัฒนาการกีฬาของชาติ ทําใหการพัฒนากีฬาเปนรูปธรรม
มากยิง่ขึน้ โดยเริม่ตัง้แตการดแูลนกักฬีาต้ังแตการเก็บตวัฝกซอม การดแูลเรือ่งสวัสดกิารกฬีาเพือ่มิใหมีความกังวล
ตอการฝกซอมการแขงขันกีฬา ไมวาจะเปนการใหทุนการศึกษา การดูแลเมื่อเจ็บปวย และมอบรางวัลเมื่อประสบ
ความสําเร็จ และการพัฒนาไปสูการเปนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ครอบคลุมนักกีฬาทีมชาติทั่วไป นักกีฬา
คนพิการทีมชาติไทย นักกีฬาจังหวัดตางๆ ตลอดจนบุคลากรกีฬาที่ควรจะพัฒนาควบคูกันไป  ซึ่งสอดคลองกับแผน
พัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยการดําเนินงานที่เกิดขึ้นสะทอนการเปลี่ยนแปลงในวงการ
กีฬาของไทยและตอบโจทยแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติดังกลาว สรุปได ดังนี้
  1. การพัฒนานักกีฬาทีมชาติ ในอดีตจะมีงบประมาณจํากัดในการเก็บตัวฝกซอม แตปจจุบันในปงบ
ประมาณ 2560 เปนปแรกที่กองทุนเปนแหลงทุนที่สนับสนุนงบประมาณ นักกีฬาสามารถเก็บตัวฝกซอมไดทั้งปและ
ตอเนื่องไปในปตอไป รวมไปถึงการพัฒนานักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ใหไดเก็บตัวฝกซอมอยางตอเนื่องรวมทั้งเปนป
แรกที่เปนจุดเริ่มตนที่ดีในสงเสริมการเปนศูนยกลางการจัดการแขงขันเพื่อสรางมูลคา สนับสนุนใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางดานกีฬา (Sports HUB) และใชกีฬาเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ (Sports Tourism) เชน การเปนเจาภาพจัด
การแขงขันระดับโลก ระดับเอเชีย การเปนเจาภาพจัดการแขงขันมหกรรมกีฬา และจัดกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งการจัดการแขงขัน
ระดับนานาชาติเปนผลทําใหประเทศไทยไดประสบผลสําเร็จดานความเชื่อมั่นในองครวมของประเทศมากยิ่งขึ้น ตลอด
จนพัฒนาระบบการแขงขันไดมาตรฐานสากลและมีการเรียนรูรูปแบบการจัดการแขงขันระดับนานาชาติไดเปนอยางดี 
รวมถึงนักกีฬามีการพัฒนาอยางตอเนื่องและสรางมาตรฐานใหมในองคกรนักกีฬาของประเทศไทย  จึงทําใหสมาคมกีฬา
ในประเทศไทยมีการนําเสนอตัวเปนเจาภาพมากขึ้น และสรางโอกาสใหนักกีฬาหนาใหมๆ มีความพรอมและตื่นตัวใน
การเขารวมการแขงขันระดับนานาชาติไดอยางดี และสงผลตอความสําเร็จในการเปนเจาภาพจัดการแขงขันระดับ
นานาชาติ (สอดคลองกับแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนากีฬา
เพื่อความเปนเลิศและตอยอดเพื่อความสําเร็จในระดับอาชีพ การเฟนหาและพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถทาง
การกีฬาเพื่อความเปนเลิศ)
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  2. กองทนุไดสงเสรมิการพฒันากฬีาสูความเปนเลศิ ลงไปในระดบัภมิูภาค ระดบัจงัหวดัเปนครัง้แรก
เชนกัน เพื่อใหมีนักกีฬาทดแทนนักกีฬาทีมชาติไทย โดยสงเสริมการฝกฝนกีฬาขั้นพื้นฐานที่จะพัฒนาไปสูความเปนเลิศ
ในระดับจังหวัด และเปนครั้งแรกที่ไดนําระบบการเก็บตัวฝกซอมของนักกีฬาทีมชาติไปใชกับนักกีฬาของจังหวัด มี
การเก็บตัวฝกซอมในระยะเวลาที่เหมาะสม พรอมกับอุปกรณกีฬาในชนิดกีฬาที่จังหวัดกําลังพัฒนา และใหมีการจัด
การแขงขันกีฬาชิงชนะเลิศแหงจังหวัดเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางการกีฬาของนักกีฬาในจังหวัดรวมทั้งการให
จังหวัดไดมีงบประมาณการอบรมใหความรูขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงขั้นสูงแกผูตัดสิน ผูฝกสอนและบุคลากรกีฬาอื่นๆ ของ
จังหวัด ใหรูกฎกติกาหรือความรูทางดานกีฬาอื่นๆ (สอดคลองกับแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 -
2564) ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมใหเกิดความรูและความตระหนักดานการออกกําลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน 
และยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและตอยอดเพื่อความสําเร็จในระดับอาชีพ)
  3. การสงเสริมทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาอยางตอเนื่องทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค ซึ่งยังขาดแคลน
การใหความรูทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาและอุปกรณวิทยาศาสตรการกีฬา นับไดวาเปนปแรกที่พัฒนาลงไปสูระดับ
ภูมิภาค ระดับจังหวัด เปนการสรางและขยายฐานใหมีนักกีฬาเพื่อทดแทนนักกีฬาทีมชาติในอนาคตเพื่อใหมีความเปน
เลิศทางการกีฬาดวยวิทยาศาสตรการกีฬาที่ถูกตอง (สอดคลองกับแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 -
 2564) ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการกีฬา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
บุคลากรทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาทั้งในสวนกลาง ภูมิภาค และระดับทองถิ่น รวมทั้ง การพัฒนาและการสราง
เครือขายองคความรูและนวัตกรรมทางการกีฬา)
  4. การพฒันาบคุลากรกฬีา สะทอนใหเหน็ถงึความรวมมอืระหวางหนวยงานในประเทศ องคกรกฬีา
นานาชาติ รวมทั้งเครือขายภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมมือกันสงเสริมพัฒนาบุคลากร
กีฬาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพทางการกีฬามากยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรกีฬาของไทย
ไปเปนสวนสําคัญในเวทีระดับนานาชาติเปนการสรางโอกาสใหวงการกีฬาไทยมากขึ้น (สอดคลองกับแผนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการกีฬา)
  5. การสนับสนุนกีฬาอาชีพ เปนการสรางกีฬาอาชีพอยางมั่นคง ตอยอดนักกีฬาที่กําลังพัฒนา นักกีฬา
ที่เปนเลิศ สูความสําเร็จในอนาคตในสายอาชีพได นอกจากนี้ ยังคงสรางมูลคาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทําใหผูคนมีรายได
จากการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ เชน ทองถิ่น ชุมชน สรางความตื่นตัวใหแกประชาชน หันมาสนใจกีฬาอาชีพมากยิ่งขึ้น
ตอบสนองนโยบายภาครัฐและการกีฬาแหงประเทศไทยที่ตองการสรางอาชีพใหแกนักกีฬาทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
รวมถึงทําใหกีฬาเปนกิจกรรมที่สามารถสรางความสุขและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับสังคม (สอดคลองกับแผน
พัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและตอยอด
เพื่อความสําเร็จในระดับอาชีพ และยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเปนสวนสําคัญในการสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ)
  6. การไดรับการสงเสริมทางดานสวัสดิการที่มั่นคงอยางเปนระบบ ที่เปนสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ทําให
เปนแรงจูงใจใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางดานกีฬาของนักกีฬา และบรรเทาความเดือดรอนในการดํารงชีวิต ตลอด
จนเพือ่เปนขวญักาํลงัใจไมใหมีปญหาในการดํารงชวีติ ใหมคีวามพรอมของรางกายและจติใจ ใหมขีดีความสามารถสงู
ขึ้นในระดับสากล เพื่อประโยชนตอการนํามาใชในการพัฒนานักกีฬา (สอดคลองกับแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับ
ที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและตอยอดเพื่อความสําเร็จในระดับอาชีพ
การสงเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา)
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  ภาพรวมกีฬาของประเทศไทย ในปที่ผานมา มีแนวโนมที่ดีขึ้นในแงของการไดรับการพัฒนากีฬา

อยางตอเนื่องตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งในอดีตงบประมาณในการพัฒนากีฬาคอนขางจํากัด สมาคมกีฬา ตองหาแหลง

งบประมาณเพิ่มเติมจากแหลงอื่นรวมดวยนอกเหนือจากงบประมาณของรัฐบาล โดยปจจุบันไดรับงบประมาณที่เพียงพอ

จากรัฐบาล ซึ่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เปนตัวแทนในนามรัฐบาลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให ทําให

การแขงขันกีฬาของนักกีฬาทีมชาติในหลายๆ รายการ ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง รวมทั้งการพัฒนากีฬาระดับ

จงัหวัด เปนปแรกทีพั่ฒนาลงไปสูระดบัจังหวัดอยางเปนรปูธรรมมากขึน้ ซ่ึงในป 2560 ถือไดวาเปนปแรกแหงการเริม่ตน

ท่ีดี และรฐับาล กองทนุพัฒนาการกฬีาแหงชาติ และผูเกีย่วของไดประเมนิทศิทางกฬีาแลว ประเทศเพือ่นบานของเรา

มกีารพัฒนากฬีาดีข้ึนเปนอยางมากในหลายๆ ประเทศ ดงัน้ัน จะตองไมประมาท และตองมกีารวางแผนในการพฒันา

กฬีาอยางตอเนือ่ง ผลงานของนกักฬีาไทยท่ีผานมาไมวาจะมสีวนทีด่อียูแลว หรอืสวนทีจ่ะตองปรบัปรงุจะเปนสิง่ที่

สงผลดีตอการตัดสินใจของรัฐบาล และผูเกี่ยวของในการกําหนดทิศทางการพัฒนากีฬาของชาติ แตอยางไรก็ตาม

เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมกย็งัเปนสิง่สาํคญั ในการขับเคลือ่นกฬีาของไทย การพัฒนากีฬาในหลายๆ รูปแบบ

 เชน รัฐบาลผลักดันใหประเทศไทย เปนศูนยกลางการจัดการแขงขันกีฬาระดับโลก การไดรับโอกาสจากองคกรกีฬา

นานาชาติใหไดดําเนินกิจกรรมกีฬา จะเปนสวนสําคัญทําใหประเทศชาติ วงการกีฬาไทย และนักกีฬาของไทยไดรับ

ประโยชนในสวนนี้มาก หรืออาจจะตองมีนโยบายหรือกลยุทธใหมในการกระตุนเศรษฐกิจและสังคมไปพรอมกัน และ

ที่มองขามไมไดก็คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาภายในประเทศใหเปนกลไกทางเศรษฐกิจและสังคม ในการขับเคลื่อน

กีฬาของไทย ซึ่งอาจมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการลงทุนใหทุกภาคสวนทั้งในประเทศและตางประเทศมีสวน

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา นับเปนโอกาสที่ดีในการกําหนดใหมีกิจกรรมกีฬามากขึ้น และเปนการสงผลดีตอ

การทองเที่ยวอีกทางหนึ่งดวย 
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การควบรวมกองทุนกีฬาในการกีฬาแหงประเทศไทย

 สบืเนือ่งจากคณะรฐัมนตร ีในการประชุมเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2558 มอบหมายใหกระทรวงการคลงั ดาํเนนิ
การวเิคราะหและเสนอแนวทางในการปฏริปูทุนหมนุเวยีน ในกรณทีีจ่ะตองดาํเนนิการปรบัปรงุ พฒันา ยบุรวม หรอืยบุ
เลิกกองทุนตามมติคณะรักษาความสงบแหงชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 และวันที่ 19 สิงหาคม 2557 และมติ
คณะรัฐมนตรี เมือ่วนัท่ี 28 ตลุาคม 2557 รวมทัง้จดัทาํแผนปฏบิตักิารนาํเงินกองทนุหมนุเวยีนทีม่สีภาพคลองสวนเกนิ
ความจําเปนสงคลังเปนรายไดแผนดิน ตอมา สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ไดรายงานผลการตรวจสอบงบ
การเงินของทุนหมุนเวียนที่ตรวจสอบ พบวามีความซํ้าซอน ไมประหยัด คุมคาและเหมาะสมในการดําเนินการ จํานวน
13 ทุน เสนอนายกรัฐมนตรเีพือ่พจิารณาทบทวนสถานะทนุหมนุเวยีนดงักลาว โดยใหยบุรวม 2 ทนุ และยบุเลกิ 11 ทนุ
สําหรับการยุบรวมหรือยุบเลิกกองทุน กระทรวงการคลังไดพิจารณาแนวทางการปฏิรูป  ทุนหมุนเวียนโดยการควบรวม
หรอืยบุเลกิกองทนุ ซึง่ไดพจิารณาจากวตัถปุระสงคและการดาํเนนิการ ตามภารกิจของทนุหมุนเวียนตางๆ ประกอบกับ
นายกรัฐมนตรี ไดมีบัญชาใหพิจารณาขอสังเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เกี่ยวกับการทบทวนสถานะ
ทุนหมุนเวียนตาง ๆ ดวยแลว โดยสมควรควบรวม “กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ และกองทุนกีฬามวย” เปนทุนหมุนเวียน
ที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการสงเสริม การสนับสนุน การพัฒนา และการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกีฬา ในชั้นนี้ เพื่อบูรณา
การงานดานกีฬาใหเปนไปอยางมีเอกภาพและลดภาระดานงบประมาณ จึงใหควบรวมกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพและ
กองทุนกีฬามวย เปนสวนหนึ่งของ “กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ” จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงคในการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา คุมครอง ชวยเหลือ และสวัสดิการที่เกี่ยว
ของกับการกีฬา โดยมีแหลงรายไดหลักจากเงินที่เรียกเก็บจากผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายสุราและกฎหมายวาดวย
ยาสูบ ในอัตรารอยละ 2 ของภาษีสุราและยาสูบ ประมาณปละ 4,000 ลานบาท ซึ่งมีศักยภาพรองรับการดําเนินงาน
ของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวย

 คณะรัฐมนตรี ไดประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ลงมติวา 
 1.รบัทราบผลการดาํเนนิงานตามมตคิณะรัฐมนตรี เมือ่วนัท่ี 27 มกราคม 2558 การดาํเนินการของคณะ
กรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน และการปรับเงินนําสงคงเหลือ จํานวน 28,081.15 ลานบาท
 2. ใหความเห็นชอบแนวทางการปฏิรูปทุนหมุนเวียนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ใน
การควบรวม ยุบเลิก และคงสถานะทุนหมุนเวียน โดยใหหนวยงานเจาของทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวของดําเนินการแกไข
กฎหมายเพื่อควบรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้นๆ พรอมทั้งนําเสนอคณะรัฐมนตรี ตอไป

บทนาํ
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 3. อนุมัติใหรวมทุนหมุนเวียน จํานวน 2 ทุน และยุบเลิกทุนหมุนเวียน จํานวน 2 ทุน ตามมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543
 4. ใหกระทรวงการคลัง รายงานผลการพิจารณาทุนหมุนเวียน ตามขอเสนอของสํานักงานการตรวจสอบเงิน
แผนดิน (สตง.) และใหเรงดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 27 มกราคม 2558 และ 23 มิถุนายน 2558 ที่ใหกระทรวง
การคลัง เสนอวิธีการนําเงินทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคลองสวนที่เกินความจําเปนไปใชประโยชน ในการสนับสนุนการขับ
เคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในชวง 1 ป ตอคณะรัฐมนตรี และเรงรัดการนําเงินทุนหมุนเวียนสวนเกินในสวน
ที่เหลือสงคลังเปนรายไดแผนดินใหครบถวนโดยดวนตอไป
 แตอยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 42 เมื่อคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ
ใหรวมทุนหมุนเวียนใด ใหมีผลเปนการโอนทรัพยสิน หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิ หนาที่ พนักงานและลูกจางของทุน
หมนุเวยีนเดมิไปเปนของทนุหมนุเวยีนทีค่งอยู ภายหลังการรวมทนุหมุนเวียน หรือของทนุหมุนเวียนใหม เวนแตในกรณี
ที่ทุนหมุนเวียนใดจัดตั้งขึ้นในกฎหมายเฉพาะ ใหดําเนินการยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อรวมทุนหมุนเวียนนั้น
เพือ่เปนการเตรยีมความพรอมเพือ่รองรบัการควบรวมกองทุนกฬีา ซึง่ประกอบดวย กองทนุสงเสรมิกฬีาอาชีพ และ
กองทุนกีฬามวย ควบรวมเปนสวนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซึ่งมี
หนาที่ประเมินผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน จึงไดกําหนดตัวชี้วัด ตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงาน 
ประจําปบัญชี 2559 ใหทั้ง 3 กองทุน จัดทําแผนเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการควบรวมกองทุนกีฬา ดังนี้
  1. ใหจัดตั้งคณะทํางาน เพื่อศึกษารายละเอียด วิเคราะหและประเมินผลกระทบ จากการควบรวม
กองทุนกีฬา
  2. จัดทํารางผลการศึกษา วิเคราะห พรอมเสนอรางแผนการเตรียมความพรอม เพื่อการควบรวม
กองทุน เสนอตอผูบริหารกองทุน
  3. นําเสนอแผนการเตรียมความพรอมการควบรวมกองทุนกีฬา ตอคณะกรรมการบริหารกองทุน 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  นอกจากนี้ การกีฬาแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
เพื่อศึกษาแนวทางและจัดทําแผนรองรับการเตรียมความพรอมการควบรวมกองทุนกีฬาในการกีฬาแหงประเทศไทย 
จํานวน 2 คณะ ไดแก
  1. ลงนามคําสั่งโดยผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย คําสั่งการกีฬาแหงประเทศไทย ที่ 126/2559 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2559 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานเตรียมความพรอมการควบรวมกองทุนกีฬาในการกีฬาแหงประเทศไทย
ประกอบดวย

 

 

 1.1 รองผูวาการฝายกีฬาเปนเลิศและวิทยาศาสตรการกีฬา  ประธานคณะทํางาน

 1.2 รองผูวาการฝายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน   รองประธานคณะทํางาน

 1.3 ผูอํานวยการฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ    คณะทํางาน

 1.4 ผูอํานวยการสํานักผูวาการ      คณะทํางาน

 1.5 ผูอํานวยการฝายการคลัง      คณะทํางาน

 1.6 ผูอํานวยการฝายกีฬาอาชีพและกีฬามวย    คณะทํางาน

 1.7 ผูอํานวยการกองนิติการ      คณะทํางาน

 1.8 ผูอํานวยการกององคกรและกองทุนกีฬา    คณะทํางาน
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 1.9 ผูอํานวยการกองพัฒนากีฬาอาชีพ      คณะทํางาน
 1.10 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย   คณะทํางาน
 1.11 หัวหนางานประมวลผลบัญชี      คณะทํางาน
 1.12 หัวหนางานกองทุนกีฬา       คณะทํางานและเลขานุการ
 1.13 หัวหนางานองคกรและควบคุมกีฬาอาชีพ    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
 1.14 หัวหนางานงบประมาณและการเงินกีฬามวย    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
 1.15 หัวหนางานกฎหมาย       คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

 โดยมีหนาที่ ดังนี้
  (1) ศึกษารายละเอียดวิธีการควบรวมกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ และกองทุนกีฬามวย เปนสวนหนึ่ง
ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนด
  (2) วิเคราะหการดําเนินงานในแตละดานของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ และกองทุนกีฬามวย เพื่อ
รองรับและเตรียมแนวทางปฏิบัติในการควบรวมเปนสวนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ
  (3) การดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยมอบหมาย
  (4) รายงานผลการดําเนินงานใหผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยรับทราบ
 
 2. ลงนามคําสั่งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา คําสั่งการกีฬาแหงประเทศไทย ที่ 131/2559
ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานศึกษาแนวทางและขอมูลเพื่อการควบรวมกองทุนกีฬาในการกีฬา
แหงประเทศไทย ประกอบดวย

 

 2.1 ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา    ประธาน   
 2.2 ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย     รองประธาน  
 2.3 รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยฝายบริหาร   คณะทํางาน
 2.4 รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 
       ฝายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน     คณะทํางาน
 2.5 ผูแทนกระทรวงการคลัง      คณะทํางาน
 2.6 ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    คณะทํางาน
 2.7 ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  คณะทํางาน
 2.8 ผูแทนสํานักงบประมาณ      คณะทํางาน
 2.9 ผูแทนกรมบัญชีกลาง      คณะทํางาน
 2.10 ผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน การกีฬาแหงประเทศไทย คณะทํางาน
 2.11 รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย ฝายกีฬาเปนเลิศ
                และวิทยาศาสตรการกีฬา       คณะทํางานและเลขานุการ     
 2.12 ผูอํานวยการสํานักผูวาการ การกีฬาแหงประเทศไทย  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
 2.13 ผูอํานวยการฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ การกีฬาแหงประเทศไทย คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
 2.14 ผูอํานวยการฝายกีฬาอาชีพและกีฬามวย     คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
        การกีฬาแหงประเทศไทย       
 2.15 ผูอํานวยการกององคกรและกองทุนกีฬา    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
        การกีฬาแหงประเทศไทย      
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โดยมีหนาที่ ดังนี้
 (1) ศึกษา วิเคราะห การควบรวมกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ และกองทุนกีฬามวย เปนสวนหนึ่งของกองทุน
พัฒนาการกีฬาแหงชาติ
 (2) นําเสนอความคืบหนาการดําเนินงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
 (3) ดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
 ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมการควบรวมกองทุนกีฬาในการกีฬาแหงประเทศไทย และเพื่อปฏิบัติ
ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี 2559 ที่ไดทํา
ความตกลงรวมกับกระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) จึงเห็นควรจดัทาํแผนเตรยีมความพรอมเพือ่การควบรวม
กองทุนกีฬาในการกีฬาแหงประเทศไทย เพื่อใหบรรลุขอสั่งการและบันทึกขอตกลงดังกลาว
 สภาพการดําเนินงานกองทุนกีฬาในการกีฬาแหงประเทศไทย
 1. กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เปน
กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 36 เปนทุนหมุนเวียนสําหรับใช
จายเพือ่การสงเสรมิ สนบัสนนุ พฒันา คุมครอง ชวยเหลอื และจดัสวสัดกิารทีเ่กีย่วของกบัการกฬีา โดยมวีตัถปุระสงค 
ตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนี้
  1.1 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกีฬา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  1.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา
  1.3 สงเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาเพื่อใหเปนนักกีฬา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  1.4 สนับสนุนเงินรางวัลแกนักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา ที่ใชคําวา “แหงประเทศไทย” 
ซึ่งประกอบคุณความดีแกการกีฬาของชาติหรือนําชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสูประเทศชาติ
  1.5 สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักกีฬาและบุคลากรกีฬา
  1.6 ชวยเหลอืดานสวสัดิการแกนกักฬีา บคุลากรกฬีา และผูซึง่ประสบอุบตัเิหต ุหรอืไดรบัความเสียหาย
หรืออันตรายจากการแขงขันกีฬา และกรณีอื่นอันควรแกการสงเคราะห
 2. กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ บริหารโดยคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เปนทุนหมุนเวียนสําหรับคาใชจายเพื่อ
การดําเนินงานเกี่ยวกับการชวยเหลือ การสงเคราะห สวัสดิการ การสงเสริม การสนับสนุน การพัฒนา และการอื่นใด
ที่เกี่ยวของกับการกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556
มาตรา 40 และมีวัตถุประสงคแหงพระราชบัญญัติดังกลาว ตามมาตรา 44 ดังนี้
  2.1 ชวยเหลือดานสวัสดิการแกนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูซึ่งประสบอุบัติเหตุหรือไดรับ
ความเสียหายหรืออันตรายจากการแขงขันกีฬาอาชีพ และกรณีอื่นอันควรแกการสงเคราะห
  2.2 สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
  2.3 เชิดชูเกียรติแกนักกีฬาอาชีพแหงชาติและบุคลากรกีฬาอาชีพแหงชาติ
  2.4 สงเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาเพื่อใหเปนนักกีฬาอาชีพ ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
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  2.5 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพเพื่อหารายไดเขากองทุน
  2.6 เปนคาใชจายในการบริหารกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
 3. กองทุนกีฬามวย บริหารโดยคณะกรรมการกีฬามวย เปนทุนหมุนเวียนสําหรับคาใชจายเกี่ยวกับการสงเสริม 
คุมครอง และควบคุมการกีฬามวย ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ฉบับ
ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 และมีวัตถุประสงคแหงพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนี้
  3.1 เพื่อใชจายสําหรับการสงเสริม สนับสนุน อนุรักษ และเผยแพรกีฬามวยทั้งในและนอกประเทศ
  3.2 เพื่อจัดสวัสดิการรวมทั้งความชวยเหลือแก นักมวย ผูฝกสอน ผูตัดสิน หัวหนาคายมวยที่เปนบุคคล
ธรรมดา และบุคคลในวงการกีฬามวยอื่น ๆ ในกรณีประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวยจากการแขงขันกีฬามวย หรือกรณีอันควร
แกการสงเคราะหอื่น
  3.3 เพื่อกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกีฬามวยตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
  3.4 เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับคาใชจายการบริหารงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริม คุมครองและ
ควบคุมกีฬามวย ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

 
 
 ขอดี
 1. ทําใหการบูรณาการงานดานกีฬา เปนไปอยางมีเอกภาพ และลดภาระดานงบประมาณของรัฐบาล เนื่อง
จากใชงบประมาณจากภาษีที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติไดรับตามกฎหมายพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2558
 2. การควบรวมกองทุนกีฬาในการกีฬาแหงประเทศไทย เปนการดํารงสถานะเดิมไว ทําใหไมมีผลกระทบตอใคร 
ไมมีผูมีสวนไดสวนเสีย แตตองปรับปรุงแบงแยกภารกิจใหชัดเจน เชน การพัฒนากีฬาอาชีพ การพัฒนากีฬามวยศิลปะ
ของชาติ การพัฒนากีฬาเปนเลิศ และดานอื่นๆ 
 3. ลดปญหาความซํ้าซอนของภารกิจ เมื่อควบรวมกองทุนแลว
 4. สามารถคงรูปแบบของการบริหารจัดการภารกิจของตนเองได โดยบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ
เฉพาะดานที่คงเดิมเคยมีอยูได ซึ่งไมกระทบตอโครงสรางการบริหารมากนัก

 ขอเสีย
 ในชวงแรกของการควบรวมกองทุน หากการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่ตั้งไว การดําเนินงานจะลาชา 
จะเกิดผลเสียหายได
 ผลกระทบ
 1. ดานกฎหมาย ในเรื่องที่มีผลกระทบของทั้ง 3 กองทุน เมื่อควบรวมกันแลว ถือวาอยูภายใตพระราชบัญญัติ
การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกัน
 2. ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการในภารกิจดานกีฬาอาชีพและกีฬามวยของ
การกีฬาแหงประเทศไทย ในบางเรื่องจะตองสอดคลองภายใตพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558

74



             ของการจัดทําแผนเตรียมความพรอมการควบรวมกองทุนกีฬา

 1. เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558

 2. เพื่อใหบรรลุตามบันทึกขอตกลงที่ไดลงนามรวมกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 

 3. เพื่อกําหนดกรอบทิศทางและแนวทางการบริหารงาน

 เปาหมายของแผนเตรียมความพรอม

 ระยะแรก การจัดการกองทุนตาง ๆ ของการกีฬาแหงประเทศไทย ที่ดําเนินการอยูในขอบเขตและ

กฎหมายกําหนดใหดําเนินการตามเจตนารมณของการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้น ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาร

ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

 ระยะที่สอง จะตองดําเนินการตามแผนเตรียมความพรอมการควบรวมกองทุนกีฬาในการกีฬาแหงประเทศไทย

ตามที่คณะทํางานฯ ไดกําหนดนั้น

  

วตัถุประสงค ์

แผนเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการควบรวมกองทุนกีฬา

 เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะตองกําหนดหลักการทั่วไปในการบริหาร

จัดการองคกร รวมทั้งแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

 1. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558

และการควบรวมกองทุนกีฬา

 2. การบริหารงานของคณะกรรมการ (เฉพาะดาน)

 หลักการทั่วไป

  2.1 ใหบริหารงานของคณะกรรมการ (เฉพาะดาน) ตามบทบัญญัติของกฎหมายทุนหมุนเวียนนั้น ๆ 

ไดแก คณะกรรมการกีฬาอาชีพ คณะกรรมการกีฬามวย และคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย

 3. กําหนดขั้นตอน วิธีการ ของบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ

 หลักการทั่วไป

  3.1 หากหนวยงานในการกฬีาแหงประเทศไทย (ฝายกฬีาอาชพีและกฬีามวย) จะขอรบัการสนบัสนนุ

งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เพื่อสนับสนุนใหแกนักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาที่การกีฬา

แหงประเทศไทยใหการรับรองตามพระราชบญัญตักิารกฬีาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ขอใหบรูณาการการใชงบ

ประมาณของการกฬีาแหงประเทศไทยกอน และหากมีงบประมาณไมเพียงพอ ขอใหเสนอคณะกรรมการ (เฉพาะดาน) 

ที่มีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของการกีฬาแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณาขออนุมัติ

กอน เชน คณะกรรมการกีฬาอาชีพ คณะกรรมการกีฬามวย หรือคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย และให

เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ตอไป

 4. การปรับโครงสรางภายในการกีฬาแหงประเทศไทยควรมกีารปรบัโครงสรางภายในการกฬีาแหงประเทศไทย 

โดยคาํนงึถงึภารกจิหลกัท่ีเกดิจากการควบรวมกองทุนกฬีา และคาํนึงถงึขดีความสามารถในการบริหารทางการเงิน บญัชี 

และอัตรากําลังเปนหลัก ใหมีขนาดที่เหมาะสม เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประหยัด

 5. การดําเนินการและติดตามการดําเนินงาน

  5.1 ใหกองทนุพฒันาการกฬีาแหงชาต ิตดิตามการดาํเนนิงานในสวนทีก่องทนุรบัผดิชอบ และรายงานผล

การดาํเนนิงานตอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติเพื่อทราบและพิจารณา
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 5.2 ใหการกีฬาแหงประเทศไทย (ฝายกีฬาอาชีพและกีฬามวย) ติดตามผลการดําเนินงานในสวนที่การกีฬา

แหงประเทศไทยรับผิดชอบ และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเตรียมความพรอมการควบรวมกองทุนกีฬาให

แกคณะกรรมการ (เฉพาะดาน) เพื่อทราบและพิจารณา ตอไป

 
  

  หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดลงนามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 63/2559

สั่ง ณ วันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาต ิเรือ่ง การสงเสริม สนบัสนนุ และปฏริปูการกฬีาของประเทศ ไดมมีาตรการใหควบรวมกองทนุกีฬาอาชีพ 

และกองทุนกีฬามวย เปนสวนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ พรอมกับแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ ในการนี ้

เพือ่ใหกองทนุพฒันาการกฬีาแหงชาต ิสามารถดาํเนนิการสงเสรมิและสนับสนนุการกีฬาตามกฎหมายวาดวยการกีฬา

แหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยกีฬามวย และกฎหมายวาดวยการสงเสริมกีฬาอาชีพไดอยางสมบูรณยิ่งขึ้นและ

สอดคลองกับการควบรวมกองทุน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของกองทุนพัฒนา

การกีฬาแหงชาติ เพื่อใหมีความเหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนการดําเนินการของการกีฬาแหงประเทศไทยและกองทุน

พัฒนาการกีฬาแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดตราพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

ขึ้นมา เพื่อรองรับการดําเนินงานดังกลาวขางตน

 บทสรุปการควบรวมกองทุนกีฬา ในการกีฬาแหงประเทศไทย 
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ภาพรวมผลการดําเนินงานสําหรับป 2560 เปรียบเทียบกับป 2559

 ในรอบปบัญชี พ.ศ.  2560 ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ มีรายไดรวม 4,460.74 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปกอน จํานวน 191.17 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.48 คาใชจายรวม จํานวน 5,763.04 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป

กอน จํานวน 4,650.71 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 418.10  รายไดตํ่ากวาคาใชจายสุทธิ 1,302.31 ลานบาท ลดลง

จากปกอน 1,854.93 ลาน คิดเปนรอยละ 141.25

รายได 

 รายไดจากภาษีสรรพสามิต ประจําป 2560 จํานวน 435.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ  97.70 ของรายไดรวม

รายไดเพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 2.45

 รายไดดอกเบี้ย จํานวน 26.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.58 ของรายไดรวม โดยเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 

69.69

 รายรับอื่น จํานวน 76.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.71 ของรายไดรวม โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 

20841.72   

คาใชจาย

 คาใชจายดานบุคลากร จํานวน 8.94 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 0.15  ของคาใชจายรวม โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน

  4.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.15 

 คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 1.14 ลานบาท   คิดเปนรอยละ 0.14  ของคาใชจายรวม โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน  

0.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 658.35

 คาใชจายในการดําเนินงานอื่น 5,752.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.83 ของคาใชจายรวม โดยเพิ่มขึ้น จาก

ปกอน 4,645.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 419.50  

 
สภาพคลอง

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3,010.24 ลานบาท ลดลงจากปกอน 

จํานวน 1,138.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.45 โดยมีกระแสเงินสดรับสุทธิ จํานวน 4,502.83 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากปกอน คิดเปนรอยละ 5.57 ลานบาท และมีกระแสเงินสดจายสุทธิ จํานวน 5,641.74 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 

จํานวน 4,599.62 ลานบาท คิดเปนรอยละ 441.37    
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นิดนผ่แนิงเจวรตรากนางกนัําสกาจบอสจวรตงาว่หะรู่ยอวา่ลกงัดลูมอข้ : ุตหเยามห
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การแข่งขนักีฬาซีเกมส์ ครั� งที� 29 
ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ระหวา่งวนัที� 19 -30 สิงหาคม 2560
ผลงาน 72 เหรียญทอง 84 เหรียญเงิน 88 เหรียญทองแดง 
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การแข่งขนักีฬาซีเกมส์ ครั� งที� 29 
ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ระหวา่งวนัที� 19 -30 สิงหาคม 2560
ผลงาน 72 เหรียญทอง 84 เหรียญเงิน 88 เหรียญทองแดง 
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          นายสกล วรรณพงษ ผูวาการ กกท. เปนประธานในพิธเีปดการปฐมนเิทศนกักีฬาและบคุลากรกฬีาทีไ่ด
รับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 และพลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการดาน
สวัสดิการกีฬาฯบรรยายพิเศษ "ทุนการศึกษากับนักกีฬาไทย“ ที่โรงแรม ทาวน อิน ทาวน กรุงเทพฯ 
เมื่อวันศุกรที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผานมา
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 พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการดานสวัสดิการกีฬาฯบรรยาย
พิเศษ “ทุนการศึกษากับนักกีฬาไทย” ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติในการปฐมนิเทศ
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ไดรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 
เมื่อวันศุกรที่ 4 สิงหาคม 2560
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จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
ณ โรงแรม ทาวน อิน ทาวน กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกรที่ 4 สิงหาคม 2560
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จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
ณ โรงแรม ทาวน อิน ทาวน กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกรที่ 4 สิงหาคม 2560
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       การเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภท

ผูแทนสมาคมกีฬาที่ใชคําวา "แหงประเทศไทย" 

โดยมี นายอาณัติ ชวนะเกรียงไกร รองปลัด

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธาน

กรรมการ ซึ่งมีจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนตาม

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนน 78 คน และ

ผลปรากฏวา ผลการเลือกตั้งผูไดรับเลือก 

ไดแก หมายเลข 1 นางบุษบา ยอดบางเตย 

นายกสมาคมกีฬายกนํ้าหนักสมัครเลน

แหงประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 
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         นายสกล วรรณพงษ ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย เขาเยี่ยมใหกําลังใจพรอมมอบกระเชาของขวัญ 
และเงินบํารุงขวัญ ใหแกนักกีฬาที่ไดรับบาดเจ็บและเจ็บปวย ในการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส
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นายวสันต เมธาภัทร 
อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติ

นายประเสริฐ โกไสยกานนท 
อดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติ

นายบัญชา มะลิซอน
อดีตนักมวยสากลทีมชาติไทย

นายบัญชา รัมมะรัตน 
อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย

นายประดิษฐ ไพวิทยศิริภักดี 
อดีตนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติ

นายบัญชา รัมมะรัตน
อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย 

      กองทุนกีฬา ไดใหความชวยเหลือคายังชีพรายเดือนแกอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ทุพพลภาพ  และมีนโยบาย

เดินทางไปตรวจเยี่ยมสภาพความเปนอยูของอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ทุพพลภาพ  เปนประจําทุกป
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      นายเกียรติศักดิ์ อุนเสียม ผูอํานวยการฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ เปนประธานในการกลาวเปดงาน โครงการ

พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ประจําป 2560 หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารประสานงาน ไดทั้งใจ

 ทั้งงาน” ระหวางวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดเพชรบุรี (เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
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 นายธัชนาถ ทองประกอบ ผูอํานวยการกองกํากับดูแลกองทุนกีฬา เปนตัวแทนในการมอบของที่ระลึก

แก เจาหนาที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก นายจีรศักดิ์ เพิ่มสิน ผูจัดการสํานักงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ มาเปนผูบรรยายใหความรูเกี่ยวกับโครงการฯ อีกดวย 

(ภาพขาวเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560)
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การกีฬาแหงประเทศไทย 
ฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ 
กองกํากับดูแลกองทุนกีฬา งานบริหารกองทุนกีฬา 
286 ถนนรามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
โทร. 0 2186 7111  โทรสาร 0 2186 7540
เว็บไซต www.sportfund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ


