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

เรียน สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย / สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 

  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562                
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ได้พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                
เป็นเงินทั้งสิ้น 864,685,342 บาท ดังนี้ 

1. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่  1 การสนับสนุนระบบการพัฒนานักกีฬาสู่ความ   
เป็นเลิศท้ังในระดับชาติ/นานาชาติ เป็นเงินทั้งสิ้น 487,353,260 บาท ประกอบด้วย 

     1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการเตรียมนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์/พาราลิมปิกเกมส์ (Road 
to Tokyo) จ านวน 377,366,200 บาท ได้แก ่

    - รายการที่ 01 การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 เป็นเงิน 361,285,000 บาท 
    - รายการที่ 02 การแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 เป็นเงิน 16,081,200 บาท 

         1.2 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการพัฒนานักกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
(ทั่วไป) จ านวน 109,987,060 บาท ไดแ้ก่ 
      - รายการที่ 14 นักกีฬาคนปกติ เป็นเงิน 41,047,485 บาท 
      - รายการที่ 15 นักกีฬาคนพิการ เป็นเงิน 48,563,575 บาท 
      - รายการที่ 17 การจัดหาอุปกรณ์กีฬาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เป็นเงิน 20,376,000 บาท 
  2. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่  2 การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ          
เป็นเงินทั้งสิ้น 105,240,472 บาท ประกอบด้วย 
      2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย    
รายการที่ 21 การพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 29,535,650 บาท 
      2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด รายการที่ 22 
การพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เป็นเงิน 11,884,922 บาท 
                         2.3 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย รายการที่ 23 
การพัฒนาบุคลากรโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 63,819,900 บาท 
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  3. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 4 การก ากับดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย               
เป็นเงินทั้งสิ้น 18,517,520 บาท ประกอบด้วย 
      3.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย รายการที่ 28 
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย เป็นเงิน 4,082,520 บาท 
      3.2 กิจกรรมหลักที่  2 โครงการพัฒนามาตรฐานด้านกีฬามวย รายการที่  29        
การพัฒนามวยไทยเป็นกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล เป็นเงิน 6,450,000 บาท 
      3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬามวย 
รายการที่ 30 การจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬามวย เป็นเงิน 5,000,000 บาท 
      3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 โครงการพัฒนาบุคลากรและบุคคลในวงการกีฬามวย รายการที่ 31 
การพัฒนาบุคลากรและบุคคลในวงการกีฬามวย เป็นเงิน 1,500,000 บาท 
      3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 โครงการเผยแพร่และอนุรักษ์กีฬามวยไทย รายการที่ 32        
การเผยแพร่และอนุรักษ์กีฬามวยไทย เป็นเงิน 1,485,000 บาท 

4. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 5 การส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมและเครื่องมือ
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจกรรมหลักที่  1 โครงการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของชาติ 
รายการที่ 34 ส่วนกลางและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 19,873,800 บาท  

5. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 6 การส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน         
ระดับนานาชาติ ระดับชาติ และจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 212,898,290 บาท ประกอบด้วย 
      5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ รายการที่ 39 
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ เป็นเงิน 162,580,290 บาท 
      5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการที่ 40 
การจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 41,674,500 บาท 
      5.3 กิจกรรมหลักที่ 4 โครงการเป็นเจ้าภาพอ่ืนๆ เช่นการจัดประชุมระดับนานาชาติ 
รายการที่ 42 การเป็นเจ้าภาพอ่ืนๆ เช่นการจัดประชุมระดับนานาชาติ เป็นเงิน 8,643,500 บาท 
  6. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่  9 การสนับสนุนระบบจัดสวัสดิการที่มั่นคง         
และการช่วยเหลือสวัสดิการ ตอบแทนผู้ท าคุณประโยชน์ทางการกีฬา นักกีฬา/บุคลากรกีฬา          
กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการสวัสดิการกีฬาเป็นเลิศ รายการที่ 49 สวัสดิการครั้งคราว เป็นเงิน 135,000 บาท 
  7. สนับสนุนงบประมาณ แผนงานที่ 10 การสนับสนุนเงินรางวัล เพ่ือเป็นเงินรางวัล     
กับแรงจูงใจเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการสนับสนุนเงินรางวัลระดับนานาชาติ    
(เอเชีย - โลก) รายการที่  51 การสนับสนุนเงินรางวัลระดับนานาชาติ  (เอเชีย - โลก) เป็นเงิน 
20,667,000 บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2562 


