
 

สรุปมติการอนุมตัิสนับสนุนงบประมาณกองทนุพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ  

ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
 

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

เรียน สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย / สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 

  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่  3/2562                
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,396,296,961 บาท ดังนี้ 
 1. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 1 การสนับสนุนระบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ   
ทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ รวมเป็นเงิน จ านวน 811,132,054 บาท ประกอบด้วย 
     1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการเตรียมนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์/พาราลิมปิกเกมส์ (Road to 
Tokyo) และกิจกรรมหลักที่  2 โครงการเตรียมนักกีฬาระดับมหกรรมกีฬา ประจ าปี  2562  จ านวน 
611,100,000 บาท ได้แก่ 

    - รายการที่ 01 การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 และรายการที่ 05 การแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ ครั้งที่ 30 เป็นเงิน 502,100,000 บาท 

    - รายการที่ 02 การแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 เป็นเงิน 16,000,000 บาท 
    - รายการที่ 06 การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 เป็นเงิน 93,000,000 บาท 

         1.2 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการพัฒนานักกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ทั่วไป) 
จ านวน 200,032,054 บาท ได้แก่ 
      - รายการที่ 14 นักกีฬาคนปกติ เป็นเงิน 92,950,394 บาท 
      - รายการที่ 15 นักกีฬาคนพิการ เป็นเงิน 81,100,000 บาท 
      - รายการที่ 17 การจัดหาอุปกรณ์กีฬาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เป็นเงิน 25,981,660 บาท 
  2. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงินทั้งสิ้น 
19,462,778 บาท ประกอบด้วย 
      2.1 กิจกรรมหลักที่  1 โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย    
รายการที่ 21 การพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 1,142,400 บาท 
      2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด รายการที่ 
22 การพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เป็นเงิน 13,115,078 บาท 
                         2.3 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย รายการที่ 23 
การพัฒนาบุคลากรโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 1,750,000 บาท 
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      2.4 กิจกรรมหลักที่ 4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รายการที่ 24 
การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นเงิน 3,455,300 บาท 
  3. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 3 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพ่ือสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นเงินทั้งสิ้น 173,843,496 บาท 
      3.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ รายการที่ 25 การจัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพ เป็นเงิน 159,062,976 บาท 
      3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ รายการที่ 26  
การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ เป็นเงิน 4,286,340 บาท 
      3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ รายการที่ 27 
การอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ เป็นเงิน 10,494,180 บาท 
  4. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่  4 การก ากับดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย               
เป็นเงินทั้งสิ้น 42,043,320 บาท ประกอบด้วย 
      4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย รายการที่ 28 
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย เป็นเงิน 5,725,720 บาท 
      4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการพัฒนามาตรฐานด้านกีฬามวย รายการที่ 29 การพัฒนา
มวยไทยเป็นกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล เป็นเงิน 9,350,000 บาท 
      4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬามวย 
รายการที่ 30 การจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬามวย เป็นเงิน 8,000,000 บาท 
      4.4 กิจกรรมหลักที่ 4 โครงการพัฒนาบุคลากรและบุคคลในวงการกีฬามวย รายการที่ 31 
การพัฒนาบุคลากรและบุคคลในวงการกีฬามวย เป็นเงิน 13,515,600 บาท 
      4.5 กิจกรรมหลักที่  5 โครงการเผยแพร่และอนุรักษ์กีฬามวยไทย รายการที่  32        
การเผยแพร่และอนุรักษ์กีฬามวยไทย เป็นเงิน 2,600,000 บาท 
      4.6 กิจกรรมหลักที่ 6 โครงการสวัสดิการกีฬามวย รายการที่ 33 สวัสดิการ เป็นเงิน 
2,852,000 บาท 

5. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่  5 การส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมและเครื่องมือ            
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของชาติ รายการที่ 34 
ส่วนกลางและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 48,920,493 บาท  

6. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่  6 การส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน         
ระดับนานาชาติ ระดับชาติ และจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 272,438,020 บาท ประกอบด้วย 
      6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ รายการที่ 39 
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ เป็นเงิน 219,790,720 บาท 
      6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 โครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการที่ 40 
การจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 32,406,400 บาท 
      6.3 กิจกรรมหลักที่ 4 โครงการเป็นเจ้าภาพอ่ืนๆ เช่นการจัดประชุมระดับนานาชาติ 
รายการที่ 42 การเป็นเจ้าภาพอ่ืนๆ เช่นการจัดประชุมระดับนานาชาติ เป็นเงิน 20,240,900 บาท 
  7. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 10 การสนับสนุนเงินรางวัล เพ่ือเป็นเงินรางวัลกับ
แรงจูงใจเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ เป็นเงินทั้งสิ้น 145,130,000 บาท ประกอบด้วย 
      7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการสนับสนุนเงินรางวัลระดับมหกรรมกีฬา รายการที่ 50 
การสนับสนุนเงินรางวัลระดับมหกรรมกีฬา เป็นเงิน 5,240,000 บาท 
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      7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการสนับสนุนเงินรางวัลระดับนานาชาติ (เอเชีย - โลก) 
รายการที่ 51 การสนับสนุนเงินรางวัลระดับนานาชาติ (เอเชีย - โลก) เป็นเงิน 139,890,000 บาท 
  8. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 11 การสนับสนุนทุนการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนา
ความเป็นเลิศทางการกีฬา กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการทุนการศึกษาในประเทศ / ต่างประเทศ รายการที่ 52 
ทุนการศึกษาในประเทศ / ต่างประเทศ เป็นเงินทั้งสิ้น 33,326,800 บาท 
  9. สนับสนุนงบประมาณ โครงการพิเศษการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
จ านวน 850,000,000 บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 


