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สรุปมติการอนุมตัิสนับสนุนงบประมาณกองทนุพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ  

ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
 

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

เรียน สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย / สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 

  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่  1/2563                
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                
เป็นเงินทั้งสิ้น 522,818,714 บาท ดังนี้ 
 1. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 1 การสนับสนุนระบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ   
ทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ เป็นเงินทั้งสิ้น 118,386,068 บาท ประกอบด้วย 

     1.1 กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการเตรียมนักกีฬาระดับมหกรรมกีฬาประจ าปี 2563      
เป็นเงิน 39,300,000 บาท ได้แก่  

    - รายการที่ 15 การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 จ านวน 24,300,000 บาท 
    - รายการที่ 16 การแข่งขันกีฬามหกรรมอ่ืนๆ จ านวน 15,000,000 บาท 
    1.2 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการพัฒนานักกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ทั่วไป) 

เป็นเงิน 79,086,068 บาท ได้แก่ 
      - รายการที่ 17 นักกีฬาคนปกติ จ านวน 53,794,920 บาท 
      - รายการที่ 21 การจัดหาอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จ านวน 25,291,148 บาท 
  2. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมหลักที่ 1 
โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย รายการที่ 25 การพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬา
แห่งประเทศไทย จ านวน 16,476,146 บาท 
  3. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 3 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเพ่ือสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ จ านวน 253,000,000 บาท ประกอบด้วย  
 
 
 
 

 
3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ... 
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    3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ รายการที่ 29 การจัดการแข่งขันกีฬา

อาชีพ จ านวน 213,000,000 บาท 
    3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ รายการที่ 30   

การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ เป็นเงิน 20,000,000 บาท 
    3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ รายการที่ 31 

การเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ เป็นเงิน 20,000,000 บาท 
  4. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 4 การก ากับดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย       
เป็นเงินทั้งสิ้น 26,914,700 บาท ประกอบด้วย 
      4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย รายการที่ 32 
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย จ านวน 404,000 บาท 
      4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการพัฒนามาตรฐานด้านกีฬามวย รายการที่ 33 การพัฒนา
มวยไทยเป็นกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล จ านวน 12,980,000 บาท 

    4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬามวย 
รายการที่ 34 การจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬามวย จ านวน 7,000,000 บาท  

    4.4 กิจกรรมหลักที่  5 โครงการเผยแพร่และอนุรักษ์กีฬามวยไทย รายการที่  36          
การเผยแพร่และอนุรักษ์กีฬามวยไทยจ านวน 6,530,700 บาท 

5. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่  5 การส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมและเครื่องมือ            
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นเงินทั้งสิ้น 17,019,000 บาท ประกอบด้วย 

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของชาติ รายการที่ 38 
ส่วนกลางและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จ านวน 4,304,000 บาท  

    5.2 กิจกรรมหลักที่  2  โครงการจัดหาอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา  เป็ น เงิน 
12,715,000 บาท ได้แก่ 

     - รายการที่ 40 ส่วนกลางและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จ านวน 2,610,000 บาท 
    - รายการที่ 41 ภูมิภาค จ านวน 10,105,000 บาท     
6. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่  6 การส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน         

ระดับนานาชาติ ระดับชาติ และจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 76,022,800 บาท ประกอบด้วย 
      6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ รายการที่ 43 
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ จ านวน 60,019,800 บาท 
      6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการที่ 44
การจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จ านวน 15,153,000 บาท 
      6.3 กิจกรรมหลักที่ 4 โครงการเป็นเจ้าภาพอ่ืนๆ เช่นการจัดประชุมระดับนานาชาติ 
รายการที่ 46 การเป็นเจ้าภาพอ่ืนๆ เช่นการจัดประชุมระดับนานาชาติ เป็นเงิน 850,000 บาท 
 
 
 
 
 

 
7. สนับสนุนงบประมาณ... 
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  7. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 8 การสร้างกระแสกีฬาจากการแข่งขันกีฬา กิจกรรม
หลักที่ 1 โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสทางด้านกีฬา รายการที่ 49 การประชาสัมพันธ์และสร้าง
กระแสทางด้านกีฬา จ านวน 15,000,000 บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 


