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สรุปมติการอนุมตัิสนับสนุนงบประมาณกองทนุพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ  

ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 20 กันยายน 2562 
 

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

เรียน สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย / สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 

  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่  5/2562                
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,736,399,481 บาท ดังนี้ 
 1. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 1 การสนับสนุนระบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ   
ทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ รวมเป็นเงิน จ านวน 1,051,731,643 บาท ประกอบด้วย 
     1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการเตรียมนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์/พาราลิมปิกเกมส์  เป็นเงิน 
330,000,000บาท ได้แก ่

    - รายการที่ 01 การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 เป็นเงิน 229,000,000 บาท 
    - รายการที่ 02 การแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 เป็นเงิน 101,000,000 บาท 
    1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการเตรียมนักกีฬาระดับมหกรรมกีฬาประจ าปี 2563 เป็นเงิน 

118,726,423 บาท ได้แก่ 
    - รายการที่ 05 การแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิคเกมส์ (ฤดูหนาว) ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 1,681,916 บาท 
    - รายการที่ 06 การแข่งขันกีฬา ANOC World Beach Games ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 44,507 บาท 
    - รายการที่ 14 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 เป็นเงิน 117,000,000 บาท 
    - รายการที่ 15 การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 เป็นเงิน 52,000,000 บาท 

         1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการพัฒนานักกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ทั่วไป) 
จ านวน 332,605,220 บาท ได้แก่ 
      - รายการที่ 17 นักกีฬาคนปกติ เป็นเงิน 60,355,220 บาท 
      - รายการที่ 18 นักกีฬาคนพิการ เป็นเงิน 108,500,000 บาท 
      - รายการที่ 19 การจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้เชี่ยวชาญประจ าปี และรายการที่ 20 การจ้างผู้
ฝึกสอนชาวต่างประเทศ ชาวไทย และล่าม (Road to Tokyo) เป็นเงิน 163,750,000 บาท 
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      1.4 กิ จกรรมหลั กที่  4  โครงการแข่ งขั นของสมาคมกี ฬาแห่ งจั งหวั ด  จ านวน 
218,400,000 บาท ได้แก ่
      - รายการที่ 22 รอบคัดเลือก เป็นเงิน 118,200,000 บาท 
      - รายการที่ 23 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ เป็นเงิน 100,200,000 บาท 
  2. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงินทั้งสิ้น 
54,946,504 บาท ประกอบด้วย 
      2.1 กิจกรรมหลักที่  1 โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย    
รายการที่ 25 การพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 34,946,504 บาท 
      2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด รายการที่ 
22 การพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เป็นเงิน 20,000,000 บาท 
  3. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่  4 การก ากับดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย               
เป็นเงินทั้งสิ้น 52,677,960 บาท ประกอบด้วย 
      3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย รายการที่ 32 
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย เป็นเงิน 36,977,960 บาท 
      3.2 กิจกรรมหลักที่ 6 โครงการสวัสดิการกีฬามวย รายการที่ 37 สวัสดิการ เป็นเงิน 
15,700,000 บาท 

4. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่  5 การส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมและเครื่องมือ            
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวน 33,000,000 บาท ประกอบด้วย 

    4.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของชาติ รายการที่ 38 
ส่วนกลางและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 12,000,000 บาท  

    4.2 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการด าเนินการด้านสารต้องห้ามทางการกีฬา รายการที่ 42       
การด าเนินการด้านสารต้องห้ามทางการกีฬา เป็นเงิน 21,000,000 บาท 

5. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่  6 การส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน         
ระดับนานาชาติ ระดับชาติ และจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 544,043,374 บาท ประกอบด้วย 
      5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ รายการที่ 43 
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ เป็นเงิน 374,342,874 บาท 
      5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 โครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการที่ 44 
การจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 81,903,000 บาท 
      5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด รายการที่ 45 การ
จัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด เป็นเงิน 70,000,000 บาท 
          5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 โครงการเป็นเจ้าภาพอ่ืนๆ เช่นการจัดประชุมระดับนานาชาติ 
รายการที่ 46 การเป็นเจ้าภาพอ่ืนๆ เช่นการจัดประชุมระดับนานาชาติ เป็นเงิน 17,797,500 บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 


