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คํานํา 

 

คู�มือการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วม 
การแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได�ปรับปรุงเน้ือหา หลักเกณฑ�ให�สอดคล�องกับ
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ รวมทั้งอํานาจหน�าที่ตามบริบทขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�มี
ความเหมาะสมและเป3นป4จจุบันเพ่ือรองรับนวัตกรรมต�างๆ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�สํานักการศึกษา เทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก ใช�เป3นแนวทางในการส�งเสริมและสนับสนุน ในการดําเนินงานให�สอดคล�องและเป3นมาตรฐาน 
สําหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 

คู�มือการดําเนินงานฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือเป3นเครื่องมือทางเลือกหน่ึงในการการจัดการแข�งขัน
กีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสํานัก
การศึกษา  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  สําหรับผู�ที่เกี่ยวข�องในสํานักการศึกษาให�มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
เน้ือหาในคู�มือน้ีประกอบด�วยความเป3นมา วัตถุประสงค� กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข�อง และคําอธิบายในแต�ละ
ข้ันตอนการดําเนินงานผู�จัดทําจึงหวังเป3นอย�างย่ิงว�า คู�มือฉบับน้ีน�าจะช�วยนําทางที่เป3นประโยชน�ให�แก�ผู�ใช�งาน
ได�ใช�ในการจัดการศึกษาของสํานักการศึกษาให�มีประสิทธิภาพมากข้ึนและเหน็ภาพความสําเรจ็ในการสร�างการ
บริหารงานในการทํางานที่เป3นการเรียนรู� เพ่ือนําไปใช�ในชีวิตจริง (Real Life) อย�างแท�จริงในการน้ีขอขอบคุณ
ผู�ให�ข�อมูลความรู�ทุกท�านที่สนับสนุนข�อมูลในครั้งน้ี หากมีข�อผิดพลาดประการใดต�องขออภัยมา ณ โอกาสน้ี
ด�วย 
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คู�มือการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วม 
การแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

 
 

  การจัดการการกีฬา ประกอบด�วยคําว�า การจัดการ (Management) กับ การกีฬา (Sport) 
โดยความหมายของการจัดการมผีู�ให�นิยามท�าน เช�น การจัดการคือการบรรลุวัตถุประสงค�ทีก่ําหนดไว�ล�วงหน�า
ด�วยการปฏิบัติผ�านผู�อื่น กระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวข�องและต�อเน่ืองกันเพ่ือบรรลเุปTาหมายที่ต้ังไว� โดย
อาศัยบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ ในองค�กร  
 

กระบวนการที่ผู�บริหารปฏิบัติเพ่ือนําไปสู�การบรรลุผลสําเร็จตามเปTาหมายขององค�กรโดย
อาศัยบุคลากรและทรัพยากรทางการบรหิาร การจัดการมักจะรวมถึงสิ่งเหล�าน้ีได�แก� เปTาหมายที่ต�องการบรรลุ 
ทรัพยากรที่มีจํากัด และการใช�ผู�คนอื่น จะเห็นได�ว�า ความหมายของการจัดการส�วนมากมักจะกล�าวถึง
กระบวนการที่ต�องปฏิบัติให�เกิดความสําเร็จตามจุดมุ�งหมายที่กําหนดไว�ด�วยการใช�ทรัพยากรที่มีอยู�และผู�อื่น 
กิจกรรมของการจัดการจึงเป3นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค�แผน และปฏิบัติงานร�วมกับผู�ร�วมงานและ
ทรัพยากรอื่น ผู�ทําหน�าที่จัดการจึงเรียกว�า ผู�จัดการ (Manager) นอกจากน้ีผู�อ�านหลายอาจพบว�า การจัดการ 
มักถูกใช�คู�กับคําว�า การบริหาร (Administration) เป3น การบริหารจัดการ ซึ่งที่จริงแล�ว การบริหาร มีความ 
เฉพาะเจาะจงและความหมายที่ค�อนข�างจะแตกต�างกับการจัดการ 
 

ความหมายของการบริหารก็มีผู�ให�นิยามไว�หลายท�านเช�นเดียวกับการจัดการ เช�น การบริหาร 
คือ การสังเกตกระบวนการโดยทั่วไปของการวางแผน การจัดองค�กร การสั่งการ การประสานงานและ      
การควบคุม ซึ่งถือเป3นกระบวนการของการจัดการ การทํางานให�สําเร็จ โดยอาศัยผู�อื่น กระบวนการจัดองค�กร
และการใช�ทรัพยากรต�างๆ เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ที่กําหนดไว�ล�วงหน�า กระบวนการทางสังคม              
ซึ่งประกอบด�วยชุดกิจกรรม อันจะนําไปสู�ความสําเร็จตามเปTาหมายและกิจกรรมต�างๆ น้ันมักจะเกี่ยวข�องกับ
การติดต�อสัมพันธ�ระหว�างบุคคล กระบวนการของการวางแผน การจัดองค�กร การนําและการควบคุม
ทรัพยากรคน เงิน สิ่งของและข�าวสาร เพ่ือให�บรรลุเปTาหมายขององค�กรอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
น่ันคือ การบริหาร จะมุ�งเน�นการทํางานให�สําเร็จตามวัตถุประสงค�โดยอาศัยผู�อื่นผ�านกระบวนการสั่งการและ
การควบคุม ผู�ทําหน�าที่บริหาร เรียกว�า ผู�บริหาร (Administrator) 
 

ดังน้ัน จะเห็นได�ว�า การบริหารมุ�งเน�นถึงการกําหนดนโยบายซึ่งรวมถึงการสังเกตควบคุม 
กระบวนการของการจัดการ กําหนดนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงานขององค�กร โดยมีการติดตามควบคุม
การปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชาตามกระบวนการต้ังแต�การวางแผน การสั่งการ การจัดองค�กร และการ
ควบคุม เป3นต�น  
 

ชื�อคู่มือในการดําเนินงาน 

ความเป็นมา 
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ส�วนการกีฬา (Sport) มีความหมายครอบคลุมและมีขอบเขตมากกว�ากีฬา (Sports) กล�าวคือ 

กีฬา หมายถึง กิจกรรมหรือการเล�นเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือเพ่ือความแข็งแรงของร�างกาย หรือ
เพ่ือผ�อนคลายความเคร�งเครียดทางจิต รวมไปถึงกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู�ภายใต�กติกาซึ่งถูกกําหนดโดย
ความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือการพักผ�อน การแข�งขัน ความเพลิดเพลิน ความสําเร็จ การพัฒนาของ
ทักษะ หรือหลายส�งรวมกัน กีฬาจึงเป3นกิจกรรมที่ควบคู�กับการแข�งขัน ระบบคะแนน และประเภท เช�น กีฬา
ฟุตบอล กีฬาแบดมินตัน กีฬาวอลเลย�บอล เป3นต�น แต�การกีฬา (Sport) มีความหมายมากกว�ากิจกรรม การ
แข�งขันเพ่ือผลแพ�ชนะหรือการจัดการแข�งขันกีฬา แต�ครอบคลุมการกระทําทุกอย�างที่สนับสนุน ส�งเสริม และ
เป3นผลกระทบที่เกิดจากกีฬา ได�แก� การศึกษา ปรัชญา คุณค�าคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร�
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ การตลาด เป3นต�น การกีฬาจึงนิยมใช�คู�กับคํานามอื่นเพ่ือขยายความหมายของ
ศาสตร�หรือองค�ความรู�ที่เกี่ยวข�อง เช�น วิทยาศาสตร�การกีฬา เวชศาสตร�การกีฬาจิตวิทยาการกีฬา สังคม
วิทยาการกีฬา แผนยุทธศาสตร�การกีฬา และการจัดการการกีฬา 

 

ดังน้ัน การจัดการการกีฬา  จึงหมายถึง  กระบวนการปฏิบัติด�านการกีฬาให�เกิดความสําเร็จ 
อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามจุดมุ�งหมายเชิงธุรกิจที่กําหนดไว�ด�วยการใช�ทรัพยากรที่มีอยู�และ    
ผู�อื่น ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติทัง้ด�านกีฬา กิจกรรมออกกําลังกาย การศึกษา ปรัชญา คุณค�าคุณธรรมจริยธรรม 
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร�สังคม การเมือง เศรษฐกิจ การตลาด ความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวก    
กฎหมาย ฯลฯ การจัดการกีฬาจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาบุคคลและสังคมเริ่มต้ังแต�การออกกฎหมายที่
ส�งเสริมและสนับสนุนให�มีการเล�นกีฬาและออกกําลังกาย การกําหนดแผนยุทธศาสตร�ชาติที่มีการกีฬาและการ
ออกกําลังกายเป3นเครื่องมอื การกําหนดแผนยุทธศาสตร�พัฒนาการกีฬา การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
บุคคลเพ่ือส�งเสริมการกีฬา การเสนอแผนธุรกิจเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคเอกชน การจัดการสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการเล�นกีฬาและออกกําลังกายในเด็กและเยาวชน เช�น สนามกีฬา ศูนย�กีฬา หรือระบบการ
คมนาคมขนส�งที่สนับสนุนให�ประชาชนทั่วไปและผู�มีความบกพร�องทางกายเข�าใช�สถานที่ออกกําลังกายได�ง�าย 
การจัดการระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนให�นักเรียนนักศึกษาที่เป3นนักกีฬาสามารถเรียนและเล�น
กีฬาควบคู�กันได�การใช�วิทยาศาสตร�การกีฬาเพ่ือเสริมสร�างสมรรถภาพทางกายและจิตใจรวมทั้งปTองกันและ
ฟ\]นฟูการบาดเจ็บในนักกีฬาและผู�ออกกําลังกาย การอนุรักษ�เผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมการละเล�นกีฬาพ้ืนบ�าน 
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือจัดการความรู�ด�านการกีฬา เป3นต�น นอกจากน้ีในประเทศที่พัฒนาแล�วจะเห็นว�ามีการ
จัดการการกีฬาที่เป3นแนวปฏิบัติที่ดีและมีองค�กรกีฬาที่มีประสิทธิผล  
 

การดําเนินงานการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬา 
เข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป3นการดําเนินการตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป3นระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่กําหนดไว�แล�วใน
ระเบียบน้ี หรือซึ่งไม�ขัดแย�งกับระเบียบน้ี ให�ใช�ระเบียบน้ีแทน 
 

  การดําเนินการตามแนวทางน้ี สอดคล�องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการเบิกจ�าย
ค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งระเบียบน้ีเกี่ยวข�อง ๓ หมวด ดังต�อไปน้ี 
  หมวด ๑ ค�าใช�จ�ายในการจัดงาน  

หมวด ๒ ค�าใช�จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬา 
หมวด ๓ การส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬา 
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หมวด ๑ ค�าใช�จ�ายในการจัดงาน 
การจัดงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�เบิกจ�ายได�ตามรายการ ดังน้ี 
(๑) ในกรณีจําเป3นต�องมีพิธีทางศาสนาในการจัดงานครั้งน้ัน ให�เบิกค�าใช�จ�ายพิธีทางศาสนา 

ได�ครั้งเดียวเท�าที่จ�ายจริงแต�ไม�เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เว�นแต�ในกรณีจําเป3นต�องมีการทําพิธีทางศาสนาต้ังแต� ๒ 
ศาสนาข้ึนไป ให�เบิกจ�ายได�ครั้งเดียวเท�าที่จ�ายจริงแต�ไม�เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ค�ารับรอง ผู�ที่ได�รับเชิญมาร�วมงานและผู�มาร�วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค� 
  (ก) ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ในอัตราไม�เกินคนละ ๕๐ บาทต�อวัน 
  (ข) ค�าอาหารและเครื่องด่ืมไม�มีแอลกอฮอล� ในอัตราไม�เกินคนละ ๑๐๐ บาทต�อวัน 
(๓) ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับสถานที่และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป3นและเกี่ยวข�อง ให�เบิกจ�ายได�เท�าที่

จ�ายจริง ดังน้ี 
  (ก) ค�าสถานที่จัดงาน เช�น ค�าเช�าหรือค�าบํารุง 
  (ข) ค�าเช�าหรือค�าบริการวัสดุอุปกรณ�ที่จําเป3นในการจัดงาน รวมค�าติดต้ังและ       

ค�ารื้อถอน เช�น เครื่องโปรเจคเตอร� เครื่องเสียง เต็นท� เวที 
  (ค) ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช�น ค�าจ�างเหมารักษาความ

ปลอดภัยหรืออื่น ๆ ในกรณีที่ขอความร�วมมือกับส�วนราชการหรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอื่นจะต�องไม�
ซ้ําซ�อนกับค�าใช�จ�ายที่ส�วนราชการหรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอื่นเบิกจ�ายให�กับผู�ที่มาปฏิบัติหน�าที่ 

  (ง) ค�าจ�างเหมาทําความสะอาด 
  (จ) ค�าใช�จ�ายในการตกแต�ง จัดสถานที่ 
  (ฉ) ค�าสาธารณูปโภคต�าง ๆ เช�น กระแสไฟฟTา นํ้าประปา โทรศัพท� รวมถึงค�าติดต้ัง 

ค�าเช�าอุปกรณ� และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง 
  (ช) ค�าเช�าหรือค�าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน 
(๔) ค�าใช�จ�ายในการประกวดหรือแข�งขัน 
  (ก) ค�าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
   ๑) เจ�าหน�าที่ของรัฐ ที่ได�รับการแต�งต้ังเป3นกรรมการตัดสินและไม�มีหน�าที่ 

ความรับผิดชอบในการจัดงานดังกล�าว ให�เบิกจ�ายได�ในอัตราคนละไม�เกิน ๔๐๐ บาทต�อวัน 
   ๒) บุคคลที่มิได�เป3นเจ�าหน�าทีข่องรัฐ ที่ได�รับการแต�งต้ังเป3นกรรมการตัดสิน 

ให�เบิกจ�ายได�ในอัตราคนละไม�เกิน ๘๐๐ บาทต�อวัน 
   (ข) ค�าโล� หรือถ�วยรางวัลที่มอบให�ผู�ชนะการประกวดหรือแข�งขันเป3นการ

ประกาศเกียรติคุณให�เบิกจ�ายได�ช้ินละไม�เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
   (ค) เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก (ข) ที่มอบให�ผู�ชนะการประกวดหรือ

แข�งขันให�เบิกจ�ายได�ไม�เกินร�อยละ ๓๐ ของประมาณการค�าใช�จ�ายตามโครงการ 
(๕) ค�าจ�างเหมาจัดนิทรรศการ ให�เบิกจ�ายได�เท�าที่จําเป3นและประหยัด 
(๖) ค�ามหรสพ การแสดง และค�าใช�จ�ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ�งาน เช�น ค�าโฆษณา 

ทางวิทยุ โทรทัศน� และสื่อประเภทสิ่งพิมพ�ต�าง ๆ ค�าใช�จ�ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน� ค�าจ�างเหมา
ทําปTายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ� ให�เบิกจ�ายได�ไม�เกินร�อยละ ๒๐ ของประมาณการค�าใช�จ�ายตามโครงการ 

(๗) ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป3นและเกี่ยวข�องในการจัดงาน ให�เบิกจ�ายได�เท�าที่จําเป3นและ
ประหยัด 
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หมวด ๒ ค�าใช�จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬา 
ค�าใช�จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬา ให�เบิกจ�ายได�ตามรายการ ดังน้ี 
(๑) กรณีการแข�งขันกีฬาระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

(ก) ค�าเช�าหรือค�าเตรียมสนามแข�งขัน ให�เบิกจ�ายได�เท�าที่จ�ายจริง 
  (ข) ค�าอุปกรณ�กีฬา ให�เบิกจ�ายได�เท�าที่จําเป3นและประหยัด 
  (ค) ค�าตอบแทนเจ�าหน�าที่ประจําสนาม ให�เบิกจ�ายในอัตราคนละไม�เกิน ๒๐๐ บาท

ต�อวันเฉพาะวันที่มีการแข�งขันกีฬา 
  (ง) ค�าตอบแทนเจ�าหน�าที่จัดการแข�งขันกีฬา ให�เบิกจ�ายในอัตราคนละไม�เกิน ๔๐๐ 

บาทต�อวัน 
  (จ) ค�าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
   ๑) เจ�าหน�าที่ของรัฐ ที่ได�รับแต�งต้ังเป3นกรรมการตัดสินและไม�มีหน�าที่ 

ความรับผิดชอบในการจัดการแข�งขันกีฬา ให�เบิกจ�ายได�ในอัตราคนละไม�เกิน ๔๐๐ บาทต�อวัน 
   ๒) บุคคลที่มิได�เป3นเจ�าหน�าที่ของรัฐ ที่ได�รับแต�งต้ังเป3นกรรมการตัดสิน 

ให�เบิกจ�ายได�ในอัตราคนละไม�เกิน ๘๐๐ บาทต�อวัน 
 ในกรณีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความจําเป3นต�องใช�กรรมการตัดสินกีฬาประเภทใด 

เพ่ือเป3นไปตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่สมาคมกีฬาประเภทน้ันกําหนด ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
น้ันทําความตกลงกับผู�ว�าราชการจังหวัดก�อนการดําเนินการ ทั้งน้ี สามารถเบิกค�าตอบแทนกรรมการตัดสิน
กีฬาประเภทน้ันได�ไม�เกินอัตราที่การกีฬาแห�งประเทศไทยกําหนด 

 (ฉ) ค�าจัดทําปTายช่ือหรือทีมผู�เข�าร�วมแข�งขันและหรือค�าจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณให�เบิกจ�ายได�เท�าที่จ�ายจริง 

  (ช) ค�าโล�หรือถ�วยรางวัล ที่มอบให�ผู�ชนะการแข�งขัน เพ่ือเป3นการประกาศเกียรติคุณ 
ให�เบิกจ�ายได�ช้ินละไม�เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

  (ซ) เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก (ช) เพ่ือมอบให�ผู�ชนะการแข�งขัน ให�เบิกจ�าย 
ได�ไม�เกินร�อยละ ๓๐ ของประมาณการค�าใช�จ�ายตามโครงการ 

  (ฌ) ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ เช�น การจัดพิธีเปiด - ปiดการแข�งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต 
ค�าเวชภัณฑ�และอุปกรณ�เวชภัณฑ� ให�เบิกจ�ายได�เท�าที่จ�ายจริง ตามความจําเป3น เหมาะสมและประหยัด 

(๒) กรณีการจัดการแข�งขันกีฬาสําหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน กีฬาสําหรับเยาวชน หรือกีฬาประชาชนในเขตองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�เบิกจ�าย
ค�าใช�จ�ายของนักกีฬาได� ดังน้ี 

  (ก) ค�าชุดกีฬา ในอัตราชุดละไม�เกิน ๒๐๐ บาท 
  (ข) ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ในอัตราคนละไม�เกิน ๕๐ บาทต�อวัน 

(ค) ค�าอาหารและเครื่องด่ืมไม�มีแอลกอฮอล� ในอัตราไม�เกินคนละ ๑๐๐ บาทต�อวัน 
  (ง) ค�าใช�จ�ายอื่นให�เบิกได�ตามหลักเกณฑ�ในตาม (๑) 
(๓) ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับสถานที่ เบิกจ�ายได�ตามหลักเกณฑ�ในข�อ ๗ (๓) 
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หมวด ๓ การส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬา 
ค�าใช�จ�ายในการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬา ให�เบิกจ�ายได�ตามรายการ ดังน้ี 
(๑) ค�าใช�จ�ายสําหรับผู�ควบคุม หรือผู�ฝkกสอนที่เป3นเจ�าหน�าที่ของรัฐ และนักกีฬาให�เบิกจ�าย

ค�าใช�จ�ายได�ตามที่จ�ายจริงตามสิทธิที่กําหนดไว�ในระเบียบเกี่ยวกับค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ�าหน�าที่ท�องถ่ิน 

(๒) ค�าตอบแทนสําหรับบุคคลที่มิใช�เจ�าหน�าทีข่องรฐั ที่องค�กรครองส�วนท�องถ่ินแต�งต้ังให�เป3น 
เจ�าหน�าที่ในการควบคุมหรือผู�ฝkกสอนหรือเจ�าหน�าที่อื่นที่จําเป3น ในอัตราคนละไม�เกิน ๘๐๐ บาทต�อวัน 

(๓) ค�าใช�จ�ายในการฝkกซ�อมกีฬาที่องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เห็นว�ามีความจําเป3นต�อง
ฝkกซ�อมก�อนการแข�งขันในแต�ละครั้ง จะเบิกจ�ายได�เฉพาะกรณีที่มีระยะเวลาฝkกซ�อมไม�น�อยกว�า  ๔ ช่ัวโมง    
ต�อวัน และให�เบิกจ�ายได�ไม�เกิน ๗ วัน รายการค�าอาหารและเครื่องด่ืมสําหรับนักกีฬาในอัตราคนละไม�เกิน 
๑๐๐ บาทต�อวัน และค�าตอบแทนผู�ควบคุมและผู�ฝkกสอนแต�ละประเภทกีฬา ให�เบิกจ�ายได�ไม�เกิน ๔ คน ใน
อัตราคนละไม�เกิน ๔๐๐ บาทต�อวัน 

  (ก) ค�าอาหารและเครื่องด่ืม สําหรับนักกีฬา ในอัตราไม�เกินคนละ ๑๐๐ บาทต�อวัน 
  (ข) ค�าตอบแทนผู�ควบคุมหรือผู�ฝkกสอนแต�ละประเภทกีฬา ให�เบิกจ�ายได�ไม�เกิน     

๔ คน ในอัตราไม�เกินคนละ ๔๐๐ บาทต�อวัน 
(๔) กรณีมีความจําเป3นต�องเก็บตัวเพ่ือฝkกซ�อมก�อนการแข�งขันในแต�ละครั้ง ให�กระทําได�     

ไม�เกิน ๓๐ วัน ในกรณีน้ีให�เบิกค�าใช�จ�ายสําหรับผู�ควบคุมหรือผู�ฝkกสอนและนักกีฬา ตามสิทธิที่กําหนดไว�ใน 
ระเบียบเกี่ยวกับค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าที่ท�องถ่ิน และให�งดเบิกค�าใช�จ�ายตาม (๓) 

(๕) ค�าอุปกรณ�การกีฬา ค�าชุดวอร�ม ค�าชุดกีฬา พร�อมรองเท�า ถุงเท�า ของผู�ควบคุมหรือผู�
ฝkกสอนและนักกีฬา ให�เบิกจ�ายได�เท�าที่จําเป3นและประหยัด 

(๖) ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่ใช�ในการแข�งขันกีฬา ให�เบิกจ�ายได�เท�าที่จําเป3นและประหยัดการ
เบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ที่ได�ดําเนินการตามหลักเกณฑ�ที่หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนดก�อนวันที่
ระเบียบน้ีใช�บังคับ และยังดําเนินการไม�แล�วเสร็จให�ดําเนินการตามหลักเกณฑ�น้ันต�อไปจนกว�าจะแล�วเสร็จ 

 
 
 

 
1. เพ่ือส�งเสริมการดําเนินงานการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วม

การแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  อําเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส 

2. เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วม
การแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  อําเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส 

3. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู�การจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วม
การแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  อําเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส 

วัตถุประสงค์ 
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กรอบแนวคิดโดยองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน กล�าวไว�ดังน้ี 
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หมายความว�า องค�การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล องค�การ

บริหารส�วนตําบล 
ผู�บริหารท�องถ่ิน หมายความว�า นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด นายกเทศมนตรี  

นายกองค�การบริหารส�วนตําบล 
เจ�าหน�าที่ของรัฐ หมายความว�า ข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง หรือพนักงานจ�างขององค�กร

ปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ค�าอาหาร หมายความว�า ค�าอาหารมื้อเช�า อาหารมื้อกลางวัน และอาหารมื้อเย็นและรวมถึง

อาหารว�างและเครื่องด่ืม 
การจัดงาน หมายความว�า การจัดงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามอํานาจหน�าที่ 

ตามกฎหมาย โดยกําหนดไว�ในแผนงาน โครงการ ทั้งในกรณีที่องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดเองหรือจัด
ร�วมกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอื่นหรือจัดร�วมกับหน�วยงานอื่น  

การจัดการแข�งขันกีฬา หมายความว�า การจัดการแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ตามอํานาจหน�าที่ตามกฎหมาย โดยกําหนดไว�ในแผนงาน โครงการ ทั้งในกรณีที่องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
จัดเองหรือจัดร�วมกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอื่นหรอืจดัร�วมกับหน�วยงานอื่น และให�รวมถึงการแข�งขันกีฬา
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

การส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬา หมายความว�า องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินที่จัดการ 
ส�งนักกีฬาของตนเข�าแข�งขันกีฬาที่องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินของตนจัดเอง หรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
อื่นเป3นผู�จัดหรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอื่นจัดร�วมกันหรือจดัร�วมกับหน�วยงานอืน่และให�รวมถึงการแข�งขัน
กีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

ค�าใช�จ�ายพิธีทางศาสนา หมายความว�า ค�าใช�จ�ายในการประกอบพิธีทางศาสนาที่จําเป3นที่
เกี่ยวเน่ืองกับลักษณะของงานที่องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัด 

ให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และให�มีอํานาจตีความ วินิจฉัยป4ญหา 
กําหนดหลักเกณฑ� และวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการให�เป3นไปตามระเบียบน้ี 

องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถต้ังงบประมาณเพ่ือเป3นค�าใช�จ�ายในการจัดงานการจดัการ
แข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬา โดยเบิกจ�ายตามงบประมาณที่ต้ังไว�ได�ไม�เกินอัตราส�วน
ของรายได�จริงในปoงบประมาณที่ผ�านมา ทั้งน้ี ไม�รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให� 

(๑) องค�การบริหารส�วนจังหวัด ไม�เกินร�อยละสิบ 
(๒) เทศบาลและองค�การบริหารส�วนตําบล ไม�เกินร�อยละห�า 
 

กรอบแนวคิด 
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กรณีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินใดมีความจําเป3นต�องใช�งบประมาณเพ่ือเป3นค�าใช�จ�ายในการ
จัดงานการจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาเกินอัตราตามวรรคหน่ึงให�ขออนุมัติ 
ผู�ว�าราชการจังหวัดเป3นรายกรณีก�อนการดําเนินการ โดยส�วนที่เกินจะต�องไม�เกินหน่ึงเท�าของอัตราส�วนตาม
วรรคหน่ึงและให�ระบุเหตุผลความจําเป3นเพ่ือประกอบการพิจารณา  
 

 
 
 
1.  ควรมีการศึกษาเรื่อง การดําเนินงานการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการ

แข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
2. ควรมีการศึกษาเรื่อง ป4จจัยที่ส�งผลต�อประสิทธิภาพการดําเนินงานการเบิกจ�ายค�าใช�จ�าย

ในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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