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ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
 

************************************************* 

เรียน สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย / สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 

 คณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาการกีฬาแห่ งชาติ  ในการประชุมครั้ งที่  6/2561                
เมื่อวันที่  31 ตุลาคม 2561 ได้ พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256 2                
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,197,343,288 บาท ดังนี้ 

1. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 1 การสนับสนุนระบบการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งใน
ระดับชาติ/นานาชาติ เป็นเงินทั้งสิ้น 749,480,262 บาท ประกอบด้วย 

     1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการเตรียมนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์/พาราลิมปิกเกมส์ (Road to 
Tokyo) จ านวน 49,500,000 บาท ได้แก่ 

    - รายการที่ 01 การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 เป็นเงิน 25,000,000 บาท 
    - รายการที่ 02 การแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 เป็นเงิน 24,500,000 บาท 

         1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเตรียมนักกีฬาระดับมหกรรมกีฬาประจ าปี 2561 รายการที่ 09     
การแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 230,793 บาท  
          1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการพัฒนานักกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ทั่วไป) จ านวน 
275,805,220 บาท ได้แก่ 
      - รายการที่ 14 นักกีฬาคนปกติ เป็นเงิน 56,269,410 บาท 
      - รายการที่ 15 นักกีฬาคนพิการ เป็นเงิน 35,500,000 บาท 
      - รายการที่16 การจ้างผู้ฝึกสอนประจ าปี  และจ้างผู้ฝึกสอน Road to Tokyo เป็นเงิน 
159,000,000 บาท 
      - รายการที่ 17 การจัดหาอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เป็นเงิน 25,035,810 บาท 
      1 .4 กิจกรรมหลักที่  4  โครงการแข่งขันของสมาคมกีฬาแห่ งจั งหวัด รายการที่  19              
รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ เป็นเงิน 188,944,249 บาท 
      1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 โครงการพัฒนานักกีฬาระดับจังหวัด รายการที่ 20 การพัฒนานักกีฬา
ระดับจังหวัด เป็นเงิน 235,000,000 บาท 
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  2. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงินทั้งสิ้น 
42,241,766 บาท ประกอบด้วย 
      2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย รายการที่ 21 
การพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 30,433,750 บาท 
      2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รายการที่ 24      
การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นเงิน 11,808,016 บาท 
   3. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 3 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเพ่ือสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ รายการที่ 25 การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ     
เป็นเงินทั้งสิ้น 62,177,500 บาท  
  4. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 4 การก ากับดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นเงินทั้งสิ้น 
40,538,808 บาท ประกอบด้วย 
      4.1 กิจกรรมหลักที่  1 โครงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย รายการที่  28         
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย เป็นเงิน 30,538,808 บาท 
      4.2 กิจกรรมหลักที่  6 โครงการสวัสดิการกีฬามวย รายการที่  33 สวัสดิการ เป็นเงิน 
10,000,000 บาท 

5. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 5 การส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมและเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา เป็นเงินทั้งสิ้น 68,000,000 บาท ประกอบด้วย 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของชาติ รายการที่ 35 ภูมิภาค 
เป็นเงิน 20,000,000 บาท  

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการด าเนินการด้านสารต้องห้ามทางการกีฬา รายการที่ 38        
การด าเนินการด้านสารต้องห้ามทางการกีฬา เป็นเงิน 48,000,000 บาท 
  6. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 6 การส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ 
ระดับชาติ และจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 234,904,952 บาท ประกอบด้วย 
      6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ รายการที่ 39     
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ เป็นเงิน 140,337,252 บาท 
      6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการที่ 4 0      
การจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 19,078,500 บาท 
      6 .3 กิจกรรมหลักที่  3 โครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด รายการที่  41            
การจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด เป็นเงิน 70,000,000 บาท 
      6.4 กิจกรรมหลักที่  4 โครงการเป็นเจ้าภาพอ่ืนๆ เช่นการจัดประชุมระดับนานาชาติ        
รายการที่ 42 การเป็นเจ้าภาพอ่ืนๆ เช่นการจัดประชุมระดับนานาชาติ เป็นเงิน 5,489,200 บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 


