คูมือการดําเนินงาน
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จัดทําโดย
สํานักการศึกษา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

คํานํา
คูมือการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดปรับปรุงเนื้อหา หลักเกณฑใหสอดคลองกับ
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ รวมทั้งอํานาจหนาที่ตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมี
ความเหมาะสมและเป3นป4จจุบันเพื่อรองรับนวัตกรรมตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสํานักการศึกษา เทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก ใชเป3นแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุน ในการดําเนินงานใหสอดคลองและเป3นมาตรฐาน
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คูมือการดําเนินงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป3นเครื่องมือทางเลือกหนึ่งในการการจัดการแขงขัน
กี ฬาและการสงนั ก กี ฬาเขารวมการแขงขั นกี ฬ าขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ ง สํ านั ก
การศึก ษา เทศบาลเมือ งสุไหงโก-ลก สําหรับผู ที่เกี่ยวของในสํานั กการศึ กษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น
เนื้อ หาในคูมื อนี้ป ระกอบดวยความเป3นมา วัตถุ ประสงค กรอบแนวคิดที่ เกี่ยวของ และคํ าอธิ บายในแตละ
ขั้นตอนการดําเนินงานผูจัดทําจึงหวังเป3นอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้นาจะชวยนําทางที่เป3นประโยชนใหแกผูใชงาน
ไดใชในการจัดการศึกษาของสํานักการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเห็นภาพความสําเร็จในการสรางการ
บริหารงานในการทํางานที่เป3นการเรียนรู เพื่อนําไปใชในชีวิตจริง (Real Life) อยางแทจริงในการนี้ขอขอบคุณ
ผูใหขอมูลความรูทุกทานที่สนับสนุนขอมูลในครั้งนี้ หากมีขอผิดพลาดประการใดตองขออภัยมา ณ โอกาสนี้
ดวย

สํานักการศึกษา
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ชือคู่มือในการดําเนินงาน
คูมือการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

ความเป็ นมา
การจัดการการกีฬา ประกอบดวยคําวา การจัดการ (Management) กับ การกีฬา (Sport)
โดยความหมายของการจัดการมีผูใหนิยามทาน เชน การจัดการคือการบรรลุวัตถุประสงคทีก่ ําหนดไวลวงหนา
ดวยการปฏิบัตผิ านผูอื่น กระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวของและตอเนื่องกันเพื่อบรรลุเปTาหมายที่ตงั้ ไว โดย
อาศัยบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ ในองคกร
กระบวนการที่ผูบริหารปฏิบัติเพื่อนําไปสูการบรรลุผลสําเร็จตามเปTาหมายขององคกรโดย
อาศัยบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร การจัดการมักจะรวมถึงสิ่งเหลานี้ไดแก เปTาหมายที่ตองการบรรลุ
ทรั พ ยากรที่ มีจํ ากั ด และการใชผู คนอื่ น จะเห็ นไดวา ความหมายของการจั ดการสวนมากมั กจะกลาวถึ ง
กระบวนการที่ตองปฏิบัติใหเกิดความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูและผูอื่น
กิ จ กรรมของการจั ดการจึ ง เป3 นกระบวนการที่ มี วัต ถุ ป ระสงคแผน และปฏิ บั ติ ง านรวมกั บ ผู รวมงานและ
ทรัพยากรอื่น ผูทําหนาที่จัดการจึงเรียกวา ผูจัดการ (Manager) นอกจากนี้ผูอานหลายอาจพบวา การจัดการ
มักถูกใชคูกับคําวา การบริหาร (Administration) เป3น การบริหารจัดการ ซึ่งที่จริงแลว การบริหาร มีความ
เฉพาะเจาะจงและความหมายที่คอนขางจะแตกตางกับการจัดการ
ความหมายของการบริหารก็มีผใหนิ
ู ยามไวหลายทานเชนเดียวกับการจัดการ เชน การบริหาร
คือ การสั ง เกตกระบวนการโดยทั่ วไปของการวางแผน การจั ดองคกร การสั่ ง การ การประสานงานและ
การควบคุม ซึ่งถือเป3นกระบวนการของการจัดการ การทํางานใหสําเร็จ โดยอาศัยผูอื่น กระบวนการจัดองคกร
และการใชทรั พ ยากรตางๆ เพื่ อ ใหบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงคที่ กํ า หนดไวลวงหนา กระบวนการทางสั ง คม
ซึ่งประกอบดวยชุดกิจกรรม อันจะนําไปสูความสําเร็จตามเปTาหมายและกิจกรรมตางๆ นั้นมักจะเกี่ยวของกับ
การติ ดตอสั ม พั นธระหวางบุ ค คล กระบวนการของการวางแผน การจั ดองคกร การนํ าและการควบคุ ม
ทรัพยากรคน เงิน สิ่งของและขาวสาร เพื่อใหบรรลุเปTาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นั่นคือ การบริหาร จะมุงเนนการทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยอาศัยผูอื่นผานกระบวนการสั่งการและ
การควบคุม ผูทําหนาที่บริหาร เรียกวา ผูบริหาร (Administrator)
ดังนั้น จะเห็นไดวา การบริหารมุงเนนถึงการกําหนดนโยบายซึ่งรวมถึงการสังเกตควบคุม
กระบวนการของการจัดการ กําหนดนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงานขององคกร โดยมีการติดตามควบคุม
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาตามกระบวนการตั้งแตการวางแผน การสั่งการ การจัดองคกร และการ
ควบคุม เป3นตน
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สวนการกีฬา (Sport) มีความหมายครอบคลุมและมีขอบเขตมากกวากีฬา (Sports) กลาวคือ
กีฬา หมายถึง กิจกรรมหรือการเลนเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือเพื่อความแข็งแรงของรางกาย หรือ
เพื่อผอนคลายความเครงเครียดทางจิต รวมไปถึงกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยูภายใตกติกาซึ่งถูกกําหนดโดย
ความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพักผอน การแขงขัน ความเพลิดเพลิน ความสําเร็จ การพัฒนาของ
ทักษะ หรือหลายสงรวมกัน กีฬาจึงเป3นกิจกรรมที่ควบคูกับการแขงขัน ระบบคะแนน และประเภท เชน กีฬา
ฟุตบอล กีฬาแบดมินตัน กีฬาวอลเลยบอล เป3นตน แตการกีฬา (Sport) มีความหมายมากกวากิจกรรม การ
แขงขันเพื่อผลแพชนะหรือการจัดการแขงขันกีฬา แตครอบคลุมการกระทําทุกอยางที่สนับสนุน สงเสริม และ
เป3นผลกระทบที่เกิดจากกีฬา ไดแก การศึกษา ปรัชญา คุณคาคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ การตลาด เป3 นตน การกีฬาจึงนิยมใชคู กับคํานามอื่นเพื่อขยายความหมายของ
ศาสตรหรื อองคความรูที่เ กี่ยวของ เชน วิท ยาศาสตรการกีฬา เวชศาสตรการกีฬาจิตวิ ทยาการกี ฬา สังคม
วิทยาการกีฬา แผนยุทธศาสตรการกีฬา และการจัดการการกีฬา
ดังนั้น การจัดการการกีฬา จึงหมายถึง กระบวนการปฏิบัติดานการกีฬาใหเกิดความสําเร็จ
อยางมีป ระสิทธิ ภาพและประสิ ทธิผลตามจุดมุ งหมายเชิงธุรกิ จที่กําหนดไวดวยการใชทรัพ ยากรที่ มีอยูและ
ผูอื่น ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติทงั้ ดานกีฬา กิจกรรมออกกําลังกาย การศึกษา ปรัชญา คุณคาคุณธรรมจริยธรรม
วั ฒ นธรรม วิ ท ยาศาสตรสั ง คม การเมื อ ง เศรษฐกิ จ การตลาด ความปลอดภั ย สิ่ ง อํ านวยความสะดวก
กฎหมาย ฯลฯ การจัดการกีฬาจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาบุคคลและสังคมเริ่มตั้งแตการออกกฎหมายที่
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเลนกีฬาและออกกําลังกาย การกําหนดแผนยุทธศาสตรชาติที่มีการกีฬาและการ
ออกกําลังกายเป3นเครื่องมือ การกําหนดแผนยุทธศาสตรพัฒนาการกีฬา การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
บุคคลเพื่อสงเสริมการกีฬา การเสนอแผนธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคเอกชน การจัดการสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการเลนกีฬาและออกกําลังกายในเด็กและเยาวชน เชน สนามกีฬา ศูนยกีฬา หรือระบบการ
คมนาคมขนสงที่สนับสนุนใหประชาชนทั่วไปและผูมีความบกพรองทางกายเขาใชสถานที่ออกกําลังกายไดงาย
การจัดการระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษาที่เป3นนักกีฬาสามารถเรียนและเลน
กีฬาควบคูกันไดการใชวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและจิตใจรวมทั้งปTองกันและ
ฟ\]นฟูการบาดเจ็บในนักกีฬาและผูออกกําลังกาย การอนุรักษเผยแพรศิลปวัฒนธรรมการละเลนกีฬาพื้นบาน
การวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดการความรูดานการกีฬา เป3นตน นอกจากนี้ในประเทศที่พัฒนาแลวจะเห็นวามีการ
จัดการการกีฬาที่เป3นแนวปฏิบัติที่ดีและมีองคกรกีฬาที่มีประสิทธิผล
การดําเนินงานการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เป3นการดําเนินการตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป3นระเบี ยบ ขอบั งคับ ประกาศ คํ าสั่ง หรือ หนัง สือสั่ งการอื่นใดที่ กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งไมขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
การดําเนินการตามแนวทางนี้ สอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งระเบียบนี้เกี่ยวของ ๓ หมวด ดังตอไปนี้
หมวด ๑ คาใชจายในการจัดงาน
หมวด ๒ คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา
หมวด ๓ การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
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หมวด ๑ คาใชจายในการจัดงาน
การจัดงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเบิกจายไดตามรายการ ดังนี้
(๑) ในกรณีจําเป3นตองมีพิธีทางศาสนาในการจัดงานครั้งนั้น ใหเบิกคาใชจายพิธีทางศาสนา
ไดครั้งเดียวเทาที่จายจริงแตไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เวนแตในกรณีจําเป3นตองมีการทําพิธีทางศาสนาตั้งแต ๒
ศาสนาขึ้นไป ใหเบิกจายไดครั้งเดียวเทาที่จายจริงแตไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(๒) คารับรอง ผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค
(ก) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ ๕๐ บาทตอวัน
(ข) คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในอัตราไมเกินคนละ ๑๐๐ บาทตอวัน
(๓) คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป3นและเกี่ยวของ ใหเบิกจายไดเทาที่
จายจริง ดังนี้
(ก) คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง
(ข) คาเชาหรื อ คาบริ ก ารวั ส ดุ อุ ป กรณที่ จํ าเป3 นในการจั ด งาน รวมคาติ ดตั้ ง และ
คารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที
(ค) คาใชจายเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย เชน คาจางเหมารั ก ษาความ
ปลอดภัยหรืออื่น ๆ ในกรณีที่ขอความรวมมือกับสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นจะตองไม
ซ้ําซอนกับคาใชจายที่สวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นเบิกจายใหกับผูที่มาปฏิบัติหนาที่
(ง) คาจางเหมาทําความสะอาด
(จ) คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่
(ฉ) คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟTา น้ําประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง
คาเชาอุปกรณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(ช) คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
(๔) คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน
(ก) คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
๑) เจาหนาที่ของรัฐ ที่ไดรับการแตงตั้งเป3นกรรมการตัดสินและไมมีหนาที่
ความรับผิดชอบในการจัดงานดังกลาว ใหเบิกจายไดในอัตราคนละไมเกิน ๔๐๐ บาทตอวัน
๒) บุคคลที่มิไดเป3นเจาหนาทีข่ องรัฐ ที่ไดรับการแตงตั้งเป3นกรรมการตัดสิน
ใหเบิกจายไดในอัตราคนละไมเกิน ๘๐๐ บาทตอวัน
(ข) คาโล หรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขันเป3นการ
ประกาศเกียรติคุณใหเบิกจายไดชิ้นละไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
(ค) เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก (ข) ที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือ
แขงขันใหเบิกจายไดไมเกินรอยละ ๓๐ ของประมาณการคาใชจายตามโครงการ
(๕) คาจางเหมาจัดนิทรรศการ ใหเบิกจายไดเทาที่จําเป3นและประหยัด
(๖) คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตาง ๆ คาใชจายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจางเหมา
ทําปTายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ ใหเบิกจายไดไมเกินรอยละ ๒๐ ของประมาณการคาใชจายตามโครงการ
(๗) คาใชจายอื่ น ๆ ที่จํ าเป3 นและเกี่ยวของในการจัดงาน ใหเบิ ก จายไดเทาที่จํ าเป3 นและ
ประหยัด
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หมวด ๒ คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา
คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา ใหเบิกจายไดตามรายการ ดังนี้
(๑) กรณีการแขงขันกีฬาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ก) คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง
(ข) คาอุปกรณกีฬา ใหเบิกจายไดเทาที่จําเป3นและประหยัด
(ค) คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม ใหเบิกจายในอัตราคนละไมเกิน ๒๐๐ บาท
ตอวันเฉพาะวันที่มีการแขงขันกีฬา
(ง) คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา ใหเบิกจายในอัตราคนละไมเกิน ๔๐๐
บาทตอวัน
(จ) คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
๑) เจาหนาที่ของรัฐ ที่ไดรับแตงตั้งเป3นกรรมการตัดสินและไมมีหนาที่
ความรับผิดชอบในการจัดการแขงขันกีฬา ใหเบิกจายไดในอัตราคนละไมเกิน ๔๐๐ บาทตอวัน
๒) บุคคลที่มิไดเป3นเจาหนาที่ของรัฐ ที่ไดรับแตงตั้งเป3นกรรมการตัดสิน
ใหเบิกจายไดในอัตราคนละไมเกิน ๘๐๐ บาทตอวัน
ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความจําเป3นตองใชกรรมการตัดสินกีฬาประเภทใด
เพื่อเป3นไปตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่สมาคมกีฬาประเภทนั้นกําหนด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้นทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัดกอนการดําเนินการ ทั้งนี้ สามารถเบิกคาตอบแทนกรรมการตัดสิน
กีฬาประเภทนั้นไดไมเกินอัตราที่การกีฬาแหงประเทศไทยกําหนด
(ฉ) คาจั ดทํ าปT ายชื่ อ หรื อ ที ม ผู เขารวมแขงขั นและหรื อ คาจั ดทํ าเกี ยรติ บั ตรหรื อ
ประกาศเกียรติคุณใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง
(ช) คาโลหรือถวยรางวัล ที่มอบใหผูชนะการแขงขัน เพื่อเป3นการประกาศเกียรติคุณ
ใหเบิกจายไดชิ้นละไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
(ซ) เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก (ช) เพื่อมอบใหผูชนะการแขงขัน ใหเบิกจาย
ไดไมเกินรอยละ ๓๐ ของประมาณการคาใชจายตามโครงการ
(ฌ) คาใชจายอื่น ๆ เชน การจัดพิธีเปiด - ปiดการแขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต
คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ตามความจําเป3น เหมาะสมและประหยัด
(๒) กรณีการจัดการแขงขันกีฬาสําหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กีฬาสําหรับเยาวชน หรือกีฬาประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเบิกจาย
คาใชจายของนักกีฬาได ดังนี้
(ก) คาชุดกีฬา ในอัตราชุดละไมเกิน ๒๐๐ บาท
(ข) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราคนละไมเกิน ๕๐ บาทตอวัน
(ค) คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในอัตราไมเกินคนละ ๑๐๐ บาทตอวัน
(ง) คาใชจายอื่นใหเบิกไดตามหลักเกณฑในตาม (๑)
(๓) คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ เบิกจายไดตามหลักเกณฑในขอ ๗ (๓)
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หมวด ๓ การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
คาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ใหเบิกจายไดตามรายการ ดังนี้
(๑) คาใชจายสําหรับผูควบคุม หรือผูฝkกสอนที่เป3นเจาหนาที่ของรัฐ และนักกีฬาใหเบิกจาย
คาใชจายไดตามที่จ ายจริงตามสิ ทธิที่กํ าหนดไวในระเบียบเกี่ ยวกั บคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น
(๒) คาตอบแทนสําหรับบุคคลที่มิใชเจาหนาทีข่ องรัฐ ที่องคกรครองสวนทองถิ่นแตงตั้งใหเป3น
เจาหนาที่ในการควบคุมหรือผูฝkกสอนหรือเจาหนาที่อื่นที่จําเป3น ในอัตราคนละไมเกิน ๘๐๐ บาทตอวัน
(๓) คาใชจายในการฝk กซอมกี ฬาที่อ งคกรปกครองสวนทองถิ่น เห็ นวามี ความจํ าเป3นตอง
ฝkกซอมกอนการแขงขันในแตละครั้ง จะเบิกจายไดเฉพาะกรณีที่มีร ะยะเวลาฝkกซอมไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง
ตอวัน และใหเบิกจายไดไมเกิน ๗ วัน รายการคาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬาในอัตราคนละไมเกิ น
๑๐๐ บาทตอวัน และคาตอบแทนผูควบคุมและผูฝkกสอนแตละประเภทกีฬา ใหเบิกจายไดไมเกิน ๔ คน ใน
อัตราคนละไมเกิน ๔๐๐ บาทตอวัน
(ก) คาอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับนักกีฬา ในอัตราไมเกินคนละ ๑๐๐ บาทตอวัน
(ข) คาตอบแทนผู ควบคุ มหรือ ผู ฝkก สอนแตละประเภทกี ฬา ใหเบิก จายไดไมเกิ น
๔ คน ในอัตราไมเกินคนละ ๔๐๐ บาทตอวัน
(๔) กรณีมี ความจํ าเป3นตองเก็ บตั วเพื่อฝk กซอมกอนการแขงขันในแตละครั้ง ใหกระทํ าได
ไมเกิน ๓๐ วัน ในกรณีนี้ใหเบิกคาใชจายสําหรับผูควบคุมหรือผูฝkกสอนและนักกีฬา ตามสิทธิที่กําหนดไวใน
ระเบียบเกี่ยวกับคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น และใหงดเบิกคาใชจายตาม (๓)
(๕) คาอุปกรณการกีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา พรอมรองเทา ถุงเทา ของผูควบคุมหรือผู
ฝkกสอนและนักกีฬา ใหเบิกจายไดเทาที่จําเป3นและประหยัด
(๖) คาใชจายอื่ น ๆ ที่ใชในการแขงขั นกี ฬา ใหเบิ ก จายไดเทาที่ จํ าเป3นและประหยั ดการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดดําเนินการตามหลักเกณฑที่หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนดกอนวันที่
ระเบียบนี้ใชบังคับ และยังดําเนินการไมแลวเสร็จใหดําเนินการตามหลักเกณฑนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสงเสริมการดําเนินงานการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
2. เพื่อพัฒนาการดําเนินงานการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
3. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

6

กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลาวไวดังนี้
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล
ผูบริหารทองถิ่น หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองคการบริหารสวนตําบล
เจาหนาที่ของรัฐ หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
คาอาหาร หมายความวา คาอาหารมื้อเชา อาหารมื้อกลางวัน และอาหารมื้อเย็นและรวมถึง
อาหารวางและเครื่องดื่ม
การจัดงาน หมายความวา การจัดงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามอํานาจหนาที่
ตามกฎหมาย โดยกํ าหนดไวในแผนงาน โครงการ ทั้ งในกรณี ที่อ งคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเองหรือ จั ด
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือจัดรวมกับหนวยงานอื่น
การจัดการแขงขันกีฬา หมายความวา การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย โดยกําหนดไวในแผนงาน โครงการ ทั้งในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดเองหรือจัดรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือจัดรวมกับหนวยงานอื่น และใหรวมถึงการแขงขันกีฬา
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดการ
สงนักกีฬาของตนเขาแขงขันกีฬาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนจัดเอง หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นเป3นผูจัดหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นจัดรวมกันหรือจัดรวมกับหนวยงานอืน่ และใหรวมถึงการแขงขัน
กีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
คาใชจายพิธีทางศาสนา หมายความวา คาใชจายในการประกอบพิธีทางศาสนาที่จําเป3นที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะของงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ วินิจฉัยป4ญหา
กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเป3นไปตามระเบียบนี้
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเพื่อเป3นคาใชจายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา โดยเบิกจายตามงบประมาณที่ตั้งไวไดไมเกินอัตราสวน
ของรายไดจริงในปoงบประมาณที่ผานมา ทั้งนี้ ไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให
(๑) องคการบริหารสวนจังหวัด ไมเกินรอยละสิบ
(๒) เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ไมเกินรอยละหา
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กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความจําเป3นตองใชงบประมาณเพื่อเป3นคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาเกินอัตราตามวรรคหนึ่งใหขออนุมัติ
ผูวาราชการจังหวัดเป3นรายกรณีกอนการดําเนินการ โดยสวนที่เกินจะตองไมเกินหนึ่งเทาของอัตราสวนตาม
วรรคหนึ่งและใหระบุเหตุผลความจําเป3นเพื่อประกอบการพิจารณา

ขอเสนอแนะ
1. ควรมี การศึกษาเรื่อง การดําเนิ นงานการเบิกจายคาใชจายในการจั ดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
2. ควรมีการศึกษาเรื่อง ป4จจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

