


“การจัดงาน”   หมายความว่า  การจัดงานตามอ านาจหน้าที่
ของ อปท. และหมายความรวมถึงการจัดงานรัฐพธีิ งานพธีิการ 
งานประเพณี ที่ อปท. จัดเอง หรือจัดร่วมกบั อปท. อ่ืน หรือจัดร่วมกบั
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน



“การจัดกจิกรรมสาธารณะ” หมายความว่า  การจัดกจิกรรมเพ่ือประโยชน์
ทัว่ไปที ่อปท. ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่หรือกจิกรรมเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการท ากจิกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์
ร่วมกนั เช่น การพฒันาชุมชน การพฒันาคุณภาพชีวติ การสาธารณสุข
และอนามยั การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมปัิญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรมประเพณ ี
ทั้งในกรณ ีอปท. จัดเอง หรือจัดร่วมกบั อปท. อ่ืน หรือจัดร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน



“การส่งเสริมกฬีา” หมายความว่า  การด าเนินการเพ่ือให้เดก็ เยาวชน 
และประชาชนได้ออกก าลงักายและเล่นกฬีา การจัดให้มแีละพฒันาสถานที ่
อุปกรณ์ในการออกก าลงักายและการเล่นกฬีา การพฒันาและส่งเสริมทกัษะ
การกฬีา รวมถึงการจัดการแข่งขันกฬีา การส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา 
และการพฒันาการกฬีาเพ่ือการท่องเทีย่วและนันทนาการ เพ่ือสร้างมูลค่าเพิม่
และส่งเสริมเศรษฐกจิของท้องถิ่น

“กฬีา” หมายความว่า  กฬีาตามที ่คกก. การกฬีาแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดชนิด
กฬีาทีส่ามารถขอจดทะเบียนจดัตั้งสมาคมกฬีาได้ รวมถงึกฬีาไทยและกฬีาพืน้บ้าน 
(ชนิดกฬีาตามประกาศการกฬีาแห่งประเทศไทยฯ ฉบับที่ 11 ลงวนัที่ 
30 ตุลาคม 2563 มีจ านวน 89 ชนิด)



การจัดงาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกฬีา และการแข่งขันกฬีาของ อปท.  ให้ตั้งจ่าย
ในข้อบัญญตัิ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิม่เติม โดยค านึงถึงความเหมาะสม 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับทางตรงและทางอ้อม สถานะการเงินการคลงั (งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน)

- อปท. สามารถตั้งงบประมาณได้ไม่เกนิอตัราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่รวมเงิน
อุดหนุนทีรั่ฐบาลจัดสรรให้ ดงันี้

1. อบจ./ทน. ไม่เกนิร้อยละ
2. ทม./ทต./อบต. ไม่เกนิร้อยละ

- กรณี อปท. มคีวามจ าเป็นต้องใช้งบประมาณฯ เกนิอตัราให้ขออนุมตั ิผวจ. ต้องไม่เกนิหน่ึงเท่า              
- กรณี อปท. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกฬีาระดบัภูมภิาคหรือ

ระดบัประเทศ ไม่ต้องน าเงนิอุดหนุนทีไ่ด้รับการจัดสรรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมายมาค านวณรวมในอตัราส่วน



1. การจัดงานในวนัส าคญัของชาติ ได้แก่
1.1 วนัส าคญัทางศาสนา เช่น วนัวสิาขบูชา วนัมาฆบูชา
1.2 วนัส าคญัทางประวตัิศาสตร์ เช่น วนัปิยมหาราช
1.3 วนัอ่ืน ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น วนัพ่อแห่งชาติ วันแม่

แห่งชาติ วนัเด็กแห่งชาติ วนัท้องถิ่นไทย
(นส. ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลว 28 ก.ย. 61)



2. การจัดงานประเพณ ีได้แก่
2.1 งานประเพณชีาติ เช่น งานวนัลอยกระทง งานวนัสงกรานต์
2.2 งานประเพณขีองท้องถิ่นหรือเฉพาะในพืน้ทีข่อง  อปท. ต้องมีลกัษณะและวตัถุประสงค์การ

จัดงานตามหลกัเกณฑ์
- เป็นกจิกรรมหรืองานทีจ่ัดให้มีขึน้สืบทอดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน
- มีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมวฒันธรรมอนัดีงาม ความเสียสละ การมีส่วนร่วม

และความสามัคคใีนหมู่ชน
- เป็นกจิกรรมทีม่ีลกัษณะเป็นความเช่ือของสังคมโดยรวม และไม่มีลกัษณะเป็นความเช่ือ

ส่วนบุคคล
- เป็นกจิกรรมที่ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม
- มีสัดส่วนของกลุ่มคนทีมี่ส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณใีนพืน้ทีใ่นระดับจังหวดั อ าเภอ 

เทศบาล และ อบต. พอสมควร
(นส. ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลว 28 ก.ย. 61)



การจัดกจิกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ว การจัดงานเพ่ือประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วและงานเทศกาล 
และประเพณีในท้องถิ่น การจัดงานแสดงศิลปะ วฒันธรรมประเพณีในท้องถิ่น โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ว เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอนัดขีองท้องถิ่น และส่งเสริมเศรษฐกจิ
ของท้องถิ่น ให้เบิกค่าใช้จ่ายเช่นเดยีวกบัการจัดงาน

อปท. อาจจัดกจิกรรมสาธารณเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นในพืน้ที่ อปท. ภายใต้อ านาจ
หน้าที่ ตามทีก่ าหนดไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่น เช่น 

1. กจิกรรมเกีย่วกบัการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
2. กจิกรรมเกีย่วกบัการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมปัิญญาท้องถิ่น ศิลปะ วฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนัดงีามของท้องถิ่น 
3. กจิกรรมเกีย่วกบัการรณรงค์ป้องกนัยาเสพติด 
4. กจิกรรมเกีย่วกบัการป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 
5. กจิกรรมเกีย่วกบัการส่งเสริมการออกก าลงักาย



ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกจิกรรมสาธารณะ
1. ค่าใช้จ่ายพธีิทางศาสนาในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้คร้ังเดยีวเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกนิ 30,000 บาท

เว้นแต่กรณีจ าเป็นต้องมีตั้งแต่ 2 ศาสนาขึน้ไป ให้เบิกจ่ายได้คร้ังเดยีวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกนิ 50,000 บาท
2. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มแีอลกอฮออล์ ส าหรับประธาน ผู้ตดิตาม แขกผู้มเีกยีรติ และผู้มาร่วม

ประกอบกจิกรรมตามวตัถุประสงค์ของโครงการ ให้เบิกได้ไม่เกนิคนละ 150 บาท/วนั
3. ค่ามหรสพ เช่น ลเิก ดนตรี หมอล า ภาพยนต์ ฯลฯ
4. ค่าการแสดง และหรือค่าใช้จ่ายในการแสดง เช่น ค่าแต่งกาย ค่าวสัดุ หรืออุปกรณ์ทีจ่ าเป็น

ในการแสดง กรณีจ่ายเป็นค่าตอบแทนการแสดง ให้เบิกได้ไม่เกนิคนละ 200 บาท/วนั
5. ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เช่น ค่าโฆษณาทางวทิยุ โทรทศัน์ และส่ือประเภทส่ิงพมิพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายใน

การออกอากาศทางวทิยุ โทรทศัน์ ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณา
6. ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นกจิกรรมหลกัของโครงการ เช่น ค่าพลุจัดแสดงพลุนานาชาต ิค่าจ้างวงดนตรีงานเทศกาล

ดนตนรี ว่าวนานาชาติ
7. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วข้องในการจัดงาน เช่น ค่าชักลากเรือ ค่าบ ารุงทมีเรือ
ทั้งนี ้ค่าใช้จ่ายตาม 3 4 และ 5 รวมกนัแล้วให้เบิกจ่ายได้ไม่เกนิร้อยละ 20 ของประมาณการ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ



ค่าตอบแทน จนท. ช่วยปฏิบัตงิาน 
1. จนท. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง/วนั ให้เบิกได้ไม่เกนิคนละ 200 บาท/วนั
2. อปพร. ให้เบิกจ่ายตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร. 
3. จนท.ช่วยปฏิบัตงิานทีม่ใิช่บุคคลตาม 1 และ 2 ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง/วนั 

ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกนิคนละ 200 บาท/วนั

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสถานที่
1. ค่าสถานทีจั่ดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง
2. ค่าเช่าหรือค่าบริการวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่าร้ือถอน เช่น เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 

เคร่ืองเสียง เต้นท์ เวที
3. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย หรืออ่ืน ๆ กรณทีีข่อความร่วมมือจาก

ส่วนราชการหรือ อปท. อ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน ให้เบกิจ่ายได้ไม่เกนิคนละ 400 บาทต่อวนั ทั้งนี ้ต้องไม่ซ ้าซ้อนกบัค่าใช้จ่ายที่
ส่วนราชการ หรือ อปท. อ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนเบกิจ่ายให้กบัผู้ทีม่าปฏิบตัิหน้าที่

4. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด
5. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และจัดสถานที่
6. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น า้ประปา โทรศัทพ์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้อง
7. ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาทีจ่ัดงาน



กรณีมีการประกวดหรือแข่งขันในการจัดงาน และจัดกจิกรรมสาธารณะ
1. ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน

1.1 จนท.ท้องถิ่น ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินและไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงาน 
ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกนิคนละ 400 บาท/วนั

1.2 บุคคลทีม่ไิด้เป็น จนท.ท้องถิ่น ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสิน ให้เบิกจ่ายได้เกนิคนละ 800 
บาท/วนั

2. ค่าโล่ หรือถ้วยรางวลั หรือค่าโล่พระราชทาน หรือถ้วยรางวลัพระราชทาน ทีม่อบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแข่งขัน

2.1 ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกนิ 3,000 บาท/ช้ิน
2.2 ค่าโล่พระราชทาน หรือถ้วยรางวลัพระราชทานให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกนิ 5,000 

บาท/ช้ิน
3. เงนิหรือของรางวัลนอกเหนือจาก 2 ทีม่อบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันให้เบิกจ่ายได้

ไม่เกนิร้อยละ 30 ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ
4. กรณ ีอปท. จัดกจิกรรมสาธารณะ โดยมีประชาชนเข้าร่วมในกจิกรรมดงักล่าว หากมกีารประกวดเพ่ือมอบรางวลั 

ให้สามารถจัดเป็นโล่ หรือประกาศเกยีรติคุณ หรือเงนิหรือของรางวลัให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมทีช่นะการประกวดได้
ตามความจ าเป็น เหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้บริหารท้องถิ่น



กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยดั

การส่งเสริมกฬีาของ อปท. ต้องเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงค์ ดงัต่อไปนี้
1. การส่งเสริมให้เดก็ เยาวชน และประชาชนได้มีการออกก าลงักายและการเล่นกฬีา
2. การเสริมสร้างทกัษะทางการกฬีา
3. การพฒันากฬีาเพ่ือความเป็นเลศิ และการพฒันาเพ่ือยกระดบัการกฬีา
4. การจัดการแข่งขันกฬีาเพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่วและนันทนาการ และการส่งเสริมเศรษฐกจิ

ของท้องถิ่น
5. การส่งเสริมและอนุรักษ์กฬีาไทยและกฬีาพืน้บ้านในท้องถิ่น
6. การจัดการแข่งขันกฬีาเพ่ือการกศุล การแข่งขันกฬีากระชับมติรกบัเมืองในประเทศเพ่ือนบ้าน

ทีม่ีชายแดนตดิต่อกนั



อปท. อาจจัดให้มีการแข่งขันกฬีา หรือเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกฬีา หรือจัดการแข่งขัน
กฬีาร่วมกบั อปท. อ่ืน หน่วยงานของรัฐ หรือสมาคมกฬีากไ็ด้ ทั้งนี ้ต้องไม่ใช่เป็นการจัดการ
แข่งขันกฬีาอาชีพ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขนักฬีา 
1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขนักฬีา
ก. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสถานทีใ่ห้เบกิจ่ายตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 15
ข. ค่าอุปกรณ์แข่งขนั หรือค่าเช่าอุปกรณ์แข่งขนัให้เบกิจ่ายได้เท่าทีจ่่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด
ค. ค่าตอบแทน จนท. ประจ าสนาม เฉพาะวนัทีม่กีารแข่งขนักฬีา ให้เบกิจ่ายได้ไม่เกนิคนละ 200 บาท/วนั
ง. ค่าตอบแทน จนท. ที่จัดการแข่งขนักฬีา เฉพาะวนัที่มกีารแข่งขนักฬีา ให้เบกิจ่ายได้ไม่เกนิคนละ 400/วนั
จ. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 

- กรณเีป็น จนท. ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสิน และไม่มหีน้าทีค่วามรับผดิชอบในการจัดการแข่งขนักฬีา ให้
เบกิจ่ายได้ไม่เกนิคนละ 400 บาท/วนั 

- กรณบุีคคลทีม่ไิด้เป็น จนท. ท้องถิ่น ทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสิน ให้เบกิจ่ายได้ไม่เกนิคนละ 800 บาท/วนั



2. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัรางวัล
ก. ค่าจัดท าเกยีรตบิัตรหรือประกาศเกยีรติคุณให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกฬีา ให้เบิกจ่ายได้

เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยดั
ข. ค่าโล่หรือถ้วยรางวลัทีม่อบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ให้มีได้ไม่เกนิสามรางวลั และเบิกจ่ายได้ไม่เกนิ 3,000 

บาท/ช้ิน ในกรณีเป็นโล่พระราชทานหรือถ้วยรางวลัพระราชทาน ทีม่อบให้ผู้ชนะการแข่งขัน 
เพ่ือเป็นการประกวดเกยีรตคุิณ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกนิ 5,000 บาท/ช้ิน
ค. เงนิ เหรียญรางวลั หรือของรางวลันอกเหนือจาก ข เพ่ือมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้

ไม่เกนิร้อยละ 30 ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทั้งนี ้ให้ผู้จัดการแข่งขันก าหนดจ านวนเงิน 
เหรียญรางวลั หรือของรางวลั ให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน
3. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์งาน เช่น ค่าโฆษราทางวทิยุ โทรทศัน์ และส่ือประเภทส่ิงพมิพ์ต่าง 
ๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวทิยุ โทรทศัน์ ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกนิ
ร้อยละ 10 ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ



4. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดพธีิเปิด-ปิดการแข่งขันกฬีา การจัดร้ิวขบวน ค่าจัดท าป้ายช่ือ หรือ
ทมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าเส้ือกฬีาส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อปท. ผู้จัดการ
แข่งขัน และประธานในพธีิเปิด - ปิดการแข่งขัน การจัดกฬีาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ให้
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยดั

กรณี อปท. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกฬีาส าหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกดั อปท. 
กฬีาส าหรับเยาวชน หรือกฬีาประชาชนภายในเขต อปท. ตนเอง ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามรายการในข้อ 20
ส าหรับค่าใช้จ่ายของนักกฬีาให้เบิกจ่ายได้ ดงันี้

1. ค่าชุดกฬีา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกนิชุดละ 300 บาท
2. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกนิคนละ 150 บาท/วนั



อปท. อาจเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกฬีาโดยมนัีกกฬีาจาก อปท. อ่ืนเข้าแข่งขันร่วมกบั
นักกฬีาในเขต อปท. ของตนเองได้ โดยให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามรายการในข้อ 20 และข้อ 21

อปท. อาจร่วมกับ อปท. อ่ืน หน่วยงานของรัฐหรือสมาคมกีฬา เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกฬีา โดยมีนักกฬีาในเขต อปท. ของตนเอง เข้าร่วมการแข่งขันได้  โดยให้เบิกค่าใช้จ่าย
ได้ตามรายการในข้อ 20 ทั้งนี้ ให้ท าข้อตกลงร่วมกันว่าแต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
รายการใด และในการค านวณสัดส่วนเงิน เหรียญรางวลั หรือของรางวัลตามข้อ 20 (2) (ค) และ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานตามข้อ 20 (3) ให้คิดจากร้อยละของประมาณการ
ค่าใช้จ่ายรวมของโครงการทั้งหมด



อปท. โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจงัหวดั อาจจดัการแข่งขนักฬีาเพ่ือ
การยกระดบัการกฬีาในท้องถิ่น หรือเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว นันทนาการ และ
ส่งเสริมเศรษฐกจิของท้องถิ่นตนเองได้ โดยจะจัดเองหรือจดัร่วมกบั อปท.อ่ืน 
หน่วยงานของรัฐ หรือสมาคมกฬีากไ็ด้ และให้เบิกค่าใช้จ่ายตามรายการในข้อ 20 
ทั้งนี ้กรณจีดัร่วมกบั อปท. อ่ืน หน่วยงานของรัฐหรือสมาคมกฬีาให้น าความในข้อ 
23 มาใช้บังคบั



กรณี อปท. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกฬีาไทยหรือกฬีาพืน้บ้านในท้องถิ่น ซ่ึงเป็นงาน
ประเพณีหรือเป็นส่วนหน่ึงของงานประเพณีของท้องถิ่น โดยนักกฬีาทีเ่ข้าแข่งขั้นเป็นนักเรียน 
เยาวชน หรือประชาชนภายใน อปท. ตนเอง ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกีย่วข้องกบัการ
จัดการแช่งขันได้ตามรายการในข้อ 20 และข้อ 21

อปท. อาจจัดการแข่งขันกฬีาตามวรรคหน่ึง โดยมีนักกฬีาจากนอกเขต อปท. 
เข้าแข่งขันร่วมกบันักกฬีาในเขต อปท. ของตนเองได้ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกีย่วข้อง
กบัการจัดการแข่งขันกฬีาตามรายการในข้อ 20 ส าหรับค่าใช้จ่ายของนักกฬีาของ อปท. 
ให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ 26 ส่วนข้อ 26 (6) ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะชุดนักกฬีา 



อปท. ทีส่่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 หรือการแข่งขนักฬีาที่
หน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมหีน้าทีใ่นการส่งเสริมการกฬีา หรือสมาคมกฬีาเป็นผู้จัดการแข่งขันหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเป็นผู้จัดการแข่งขันหรือร่วมจัดการแข่งขัน ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการส่งนักกฬีาเข้า
ร่วมการแข่งขันกฬีาได้ตามรายการ ดงันี้

1. ค่าใช้จ่ายส าหรับนักกฬีา ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนแต่ละคนทีเ่ป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิของแต่ละคนที่ก าหนดไว้ในระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

2. ค่าตอบแทนส าหรับบุคคลทีม่ใิช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที ่อปท. แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าทีใ่นการควบคุม
หรือผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าทีอ่ื่นทีจ่ าเป็น ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกนิ 800 บาท/วนั

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกฬีาที ่อปท. เห็นว่า มคีวามจ าเป็นต้องฝึกซ้อมก่อนการเข้าแข่งขัน
ในแต่ละคร้ังจะเบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีทีม่ีระยะเวลาฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง/วนั ไม่เกนิ 7 วนั ดงันี้



ก. กรณ ีอปท. จัดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มแีอลกอฮอล์ ส าหรับนักกฬีา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ให้เบกิจ่าย
ได้ไม่เกนิคนละ 150 บาท/วนั

ข. กรณ ีอปท. ไม่จัดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มแีอลกอฮอล์ ส าหรับนักกฬีา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ให้เบกิจ่าย
ค่าตอบแทน ดงันี้

(1) นักกฬีา ให้เบกิจ่ายได้ไม่เกนิคนละ 150 บาท/วนั
(2) ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน แต่ละประเภทกฬีาให้เบกิจ่ายได้ไม่เกนิ 4 คน คนละไม่เกนิ 400 บาท/วนั
กรณ ีอปท. เบกิจ่ายค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มแีอลกอฮอล์ตาม ก ให้งดเบกิจ่ายค่าตอบแทนตาม ข

4. กรณมีคีวามจ าเป็นต้องเกบ็ตัวเพ่ือฝึกซ้อมก่อนการแข่งขนัในแต่ละคร้ัง ให้กระท าได้ไม่เกนิสามสิบวัน ในกรณนีีใ้ห้เบกิ
ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกฬีา ตามสิทธิทีก่ าหนดไว้ในระเบยีบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้่องถิ่น และให้งดเบกิค่าใช้จ่ายตาม 3

5. ค่าอุปกรณ์แข่งขนั ให้เบกิจ่ายได้เท่าทีจ่่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยดั
6. ค่าชุดวอร์ม รองเท้า ถุงเท้า ของนักกฬีา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ให้เบกิจ่ายได้เท่าทีจ่่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม 

และประหยดั ทั้งนี ้ส าหรับค่าชุดกฬีาให้เบกิจ่ายได้ไม่เกนิชุดละ 300 บาท
7. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วกบัการส่งนักกฬีาเข้าร่วมแข่งขนั เช่น ค่าสมคัรเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนทีผู้่จัดการ

แข่งขนัเรียกเกบ็ ค่าขนย้ายอุปกรณ์แข่งขนั ค่าเช่าพาหนะเดนิทางจาก อปท. ไปสถานทีแ่ข่งขนั ให้เบกิได้เท่าที่
จ่ายจริง ตามความจ าเป็นเหมาะสม และประหยัด



กรณีหน่วยงานของรัฐจัดกจิกรรมเกีย่วกบัการแข่งขันกฬีาที่ผ่าน อปท. หลายแห่ง เม่ือได้รับแจ้งหรือ
มอบหมายให้ อปท. เป็นจุดพกัผ่าน สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมของนักกฬีา และเจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขันกฬีาได้ไม่เกนิห้าสิบบาทต่อคนต่อวนั ส าหรับค่าใช้จ่ายให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความ
จ าเป็น เหมาะสม และประหยดั

กรณีที ่อปท. ผู้จัดมรีายได้จากการจัดงานหรือมีผู้อุทศิทรัพย์สินให้เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
หรือในกรณีที ่อปท. ผู้จัดการแข่งขันกฬีาเกบ็ค่าสมคัรผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือมรีายได้จากการจัดการ
แข่งขันกฬีา หรือมผู้ีอุทศิทรัพย์สินให้เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้ หากมีเงินเหลือจ่ายให้
น าส่งเป็นเงนิรายได้ของ อปท.

กรณี อปท. ส่งบุคคลเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันในการจัดงาน หรือส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน
กฬีาและได้รับเงนิรางวัล ให้ อปท. แบ่งเงนิรางวลัให้แก่ผู้ทีเ่ข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน หรือนักกฬีา คณะผู้
ฝึกสอน และผู้ควบคุมทมี แล้วแต่กรณี



การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาของ อปท. ซ่ึงได้
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ที่ระเบียบหรือหนังสือเวยีนของ มท. 
ก าหนดก่อนวนัที่ระเบียบนีใ้ช้บังคบั และยงัด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์น้ันต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ


