


“การจัดงาน”   หมายความว่า  การจัดงานตามอ านาจหน้าที่
ของ อปท. และหมายความรวมถึงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีการ 
งานประเพณี ที่ อปท. จัดเอง หรือจัดร่วมกับ อปท. อื่น หรือจัด
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือหนว่ยงานอื่น



“การจัดกิจกรรมสาธารณะ” หมายความว่า  การจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์
ทั่วไปที่ อปท. ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน เช่น การพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข
และอนามัย การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ทั้งในกรณี อปท. จัดเอง หรือจัดร่วมกับ อปท. อื่น หรือจัดร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น



“การส่งเสริมกีฬา” หมายความว่า  การด าเนินการเพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬา การจัดให้มีและพัฒนาสถานที่ 
อุปกรณ์ในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา การพัฒนาและส่งเสริมทักษะ
การกีฬา รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา และการพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น

“กีฬา” หมายความว่า  กีฬาตามที่ คกก. การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด
ชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ รวมถึงกีฬาไทยและกีฬา
พื้นบ้าน (ชนิดกีฬาตามประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 
30 ตุลาคม 2563 มีจ านวน 89 ชนิด)



การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ อปท.  ให้ตั้ง
จ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิม่เติม โดยค านึงถึงความเหมาะสม 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับทางตรงและทางอ้อม สถานะการเงินการคลงั (งบด าเนินงาน ค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น)

- อปท. สามารถตั้งงบประมาณได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่รวม
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ ดังนี้

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

- กรณี อปท. มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณฯ เกินอัตราให้ขออนุมัติ ผวจ. ต้องไม่เกินหนึ่งเท่า              
- กรณี อปท. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค

หรือระดับประเทศ ไม่ต้องน าเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมายมาค านวณรวมในอัตราส่วน



1. การจัดงานในวันส าคัญของชาติ ได้แก่
1.1 วันส าคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
1.2 วันส าคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น วันปิยมหาราช
1.3 วันอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่

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



2. การจัดงานประเพณ ีได้แก่
2.1 งานประเพณีชาติ เช่น งานวันลอยกระทง งานวันสงกรานต์
2.2 งานประเพณีของทอ้งถิ่นหรือเฉพาะในพืน้ที่ของ  อปท. ต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์

การจัดงานตามหลักเกณฑ์
- เป็นกิจกรรมหรืองานที่จัดให้มีขึ้นสืบทอดเปน็ระยะเวลาที่ยาวนาน
- มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ความเสียสละ การมีส่วนร่วม

และความสามัคคีในหมู่ชน
- เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นความเชื่อของสังคมโดยรวม และไม่มีลักษณะเป็นความ

เชื่อส่วนบุคคล
- เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสว่นรวม
- มีสัดส่วนของกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณใีนพืน้ที่ในระดับจังหวัด 

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



การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและงาน
เทศกาล และประเพณีในท้องถิ่น การจัดงานแสดงศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น ให้เบิกค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับการจัดงาน

อปท. อาจจัดกิจกรรมสาธารณเพื่อประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นในพื้นที่ อปท. ภายใต้
อ านาจหน้าที่ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น 

1. กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
3. กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
4. กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
5. กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการออกก าลังกาย



ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท

เว้นแตก่รณีจ าเป็นต้องมีตั้งแต่ 2 ศาสนาขึ้นไป ให้เบิกจ่ายได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริงแตไ่ม่เกิน 50,000 บาท
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮออล์ ส าหรับประธาน ผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติ และผู้มาร่วม

ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้เบิกไดไ้ม่เกินคนละ 150 บาท/วัน
3. ค่ามหรสพ เช่น ลิเก ดนตรี หมอล า ภาพยนต์ ฯลฯ
4. ค่าการแสดง และหรือค่าใช้จ่ายในการแสดง เช่น ค่าแต่งกาย ค่าวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็น

ในการแสดง กรณีจ่ายเป็นค่าตอบแทนการแสดง ให้เบิกได้ไม่เกินคนละ 200 บาท/วัน
5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณา
6. ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ เช่น ค่าพลุจัดแสดงพลุนานาชาติ ค่าจ้างวงดนตรีงาน

เทศกาลดนตนรี ว่าวนานาชาติ
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เช่น ค่าชักลากเรือ ค่าบ ารุงทีมเรือ
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตาม 3 4 และ 5 รวมกันแล้วให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของประมาณการ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ



ค่าตอบแทน จนท. ช่วยปฏิบัติงาน 
1. จนท. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง/วัน ให้เบิกได้ไม่เกินคนละ 200 บาท/วัน
2. อปพร. ให้เบิกจ่ายตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร. 
3. จนท.ช่วยปฏิบัติงานที่มิใช่บุคคลตาม 1 และ 2 ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง/วัน 

ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 200 บาท/วัน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
1. ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง
2. ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ 

เครื่องเสียง เต้นท์ เวที
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย หรืออื่น ๆ กรณีที่ขอความร่วมมือ

จากส่วนราชการหรือ อปท. อื่น หรือหน่วยงานอื่น ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 400 บาทต่อวัน ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับ
ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการ หรือ อปท. อื่น หรือหน่วยงานอื่นเบิกจ่ายให้กับผู้ทีม่าปฏิบัติหน้าที่

4. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด
5. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และจัดสถานที่
6. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัทพ์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน



กรณีมีการประกวดหรือแข่งขันในการจัดงาน และจัดกิจกรรมสาธารณะ
1. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน

1.1 จนท.ท้องถิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินและไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงาน 
ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 400 บาท/วัน

1.2 บุคคลที่มิได้เป็น จนท.ท้องถิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสิน ให้เบิกจ่ายได้เกินคนละ 
800 บาท/วัน

2. ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือค่าโล่พระราชทาน หรือถ้วยรางวัลพระราชทาน ที่มอบให้ผู้ชนะ
การประกวดหรือแข่งขัน

2.1 ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ชิ้น
2.2 ค่าโล่พระราชทาน หรือถ้วยรางวัลพระราชทานให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 

5,000 บาท/ชิ้น
3. เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก 2 ที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันให้เบิกจ่ายได้

ไม่เกินร้อยละ 30 ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ
4. กรณี อปท. จัดกิจกรรมสาธารณะ โดยมีประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว หากมีการประกวดเพื่อมอบ

รางวัล ให้สามารถจัดเป็นโล่ หรือประกาศเกียรติคุณ หรือเงินหรือของรางวัลให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมที่ชนะการประกวดได้
ตามความจ าเป็น เหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น



กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่่ายจริง 
ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด

การส่งเสริมกีฬาของ อปท. ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
2. การเสริมสร้างทักษะทางการกีฬา
3. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และการพัฒนาเพ่ือยกระดับการกีฬา
4. การจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ และการส่งเสริม

เศรษฐกิจของท้องถิ่น
5. การส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่น
6. การจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือการกุศล การแข่งขันกีฬากระชับมิตรกับเมืองในประเทศเพ่ือน

บ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน



อปท. อาจจัดให้มีการแข่งขันกีฬา หรือเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา หรือจัดการ
แข่งขันกีฬาร่วมกับ อปท. อื่น หน่วยงานของรัฐ หรือสมาคมกีฬาก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่เป็นการ
จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 
1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา

ก. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ในข้อ 15
ข. ค่าอุปกรณ์แข่งขัน หรือค่าเช่าอุปกรณ์แข่งขันให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด
ค. ค่าตอบแทน จนท. ประจ าสนาม เฉพาะวันที่มีการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 200 บาท/วัน
ง. ค่าตอบแทน จนท. ที่จัดการแข่งขันกีฬา เฉพาะวันที่มีการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 400/วัน
จ. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 

- กรณีเป็น จนท. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสิน และไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬา 
ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 400 บาท/วัน 

- กรณีบุคคลที่มิได้เป็น จนท. ท้องถิ่น ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสิน ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 800 บาท/วัน



2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรางวัล
ก. ค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้

เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด
ข. ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ให้มีได้ไม่เกินสามรางวัล และเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 

3,000 บาท/ชิ้น ในกรณีเป็นโล่พระราชทานหรือถ้วยรางวัลพระราชทาน ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน 
เพ่ือเป็นการประกวดเกียรติคุณ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น

ค. เงิน เหรียญรางวัล หรือของรางวัลนอกเหนือจาก ข เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้
ไม่เกินร้อยละ 30 ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการแข่งขันก าหนดจ านวนเงิน 
เหรียญรางวัล หรือของรางวัล ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน
3. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษราทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ



4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา การจัดริ้วขบวน ค่าจัดท าป้ายชื่อ 
หรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าเสื้อกีฬาส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อปท. 
ผู้จัดการแข่งขัน และประธานในพิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน การจัดกีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด

กรณี อปท. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาส าหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัด 
อปท. กีฬาส าหรับเยาวชน หรือกีฬาประชาชนภายในเขต อปท. ตนเอง ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตาม
รายการในข้อ 20 ส าหรับค่าใช้จ่ายของนักกีฬาให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้

1. ค่าชุดกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุดละ 300 บาท
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 150 บาท/วัน



อปท. อาจเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขนักีฬาโดยมีนักกีฬาจาก อปท. อื่นเข้าแข่งขัน
ร่วมกับนักกีฬาในเขต อปท. ของตนเองได้ โดยให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามรายการในข้อ 20
และข้อ 21

อปท. อาจร่วมกับ อปท. อื่น หน่วยงานของรัฐหรือสมาคมกีฬา เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬา โดยมีนักกีฬาในเขต อปท. ของตนเอง เข้าร่วมการแข่งขันได้  โดยให้เบิก
ค่าใช้จ่ายได้ตามรายการในข้อ 20 ทั้งนี้ ให้ท าข้อตกลงร่วมกันว่าแต่ละหน่วยงานจะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายการใด และในการค านวณสัดส่วนเงิน เหรียญรางวัล หรือของรางวัล
ตามข้อ 20 (2) (ค) และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานตามข้อ 20 (3) ให้คิด
จากร้อยละของประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของโครงการทั้งหมด



อปท. โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด อาจจัดการแข่งขันกีฬา
เพื่อการยกระดับการกีฬาในท้องถ่ิน หรือเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว นันทนาการ 
และส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถ่ินตนเองได้ โดยจะจัดเองหรือจัดร่วมกับ อปท.อื่น 
หน่วยงานของรัฐ หรือสมาคมกีฬาก็ได้ และให้เบิกค่าใช้จ่ายตามรายการในข้อ 20 
ทั้งนี้ กรณีจัดร่วมกับ อปท. อื่น หน่วยงานของรัฐหรือสมาคมกีฬาให้น าความในข้อ 
23 มาใช้บังคับ



กรณี อปท. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขนักีฬาไทยหรือกีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่น ซึ่งเป็น
งานประเพณหีรือเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีของท้องถิ่น โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขั้นเป็น
นักเรียน เยาวชน หรือประชาชนภายใน อปท. ตนเอง ให้เบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในสว่นที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการแช่งขันได้ตามรายการในข้อ 20 และข้อ 21

อปท. อาจจัดการแข่งขันกีฬาตามวรรคหนึ่ง โดยมีนักกีฬาจากนอกเขต อปท. 
เข้าแข่งขันร่วมกับนักกีฬาในเขต อปท. ของตนเองได้ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการแข่งขันกีฬาตามรายการในข้อ 20 ส าหรับค่าใช้จ่ายของนักกีฬาของ อปท. 
ให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ 26 ส่วนข้อ 26 (6) ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะชุดนักกีฬา 



อปท. ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 หรือการแข่งขันกีฬาที่
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬา หรือสมาคมกีฬาเป็นผู้จัดการแข่งขันหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเป็นผู้จัดการแข่งขันหรือร่วมจัดการแข่งขัน ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาได้ตามรายการ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายส าหรับนักกีฬา ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนแต่ละคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิของแต่ละคนที่ก าหนดไว้ในระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

2. ค่าตอบแทนส าหรับบุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ อปท. แต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการ
ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จ าเป็น ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 800 บาท/วัน

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬาที่ อปท. เห็นว่า มีความจ าเป็นต้องฝึกซ้อมก่อนการเข้าแข่งขัน
ในแต่ละครั้งจะเบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีที่มีระยะเวลาฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง/วัน ไม่เกิน 7 วัน ดังนี้



ก. กรณี อปท. จัดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผูฝ้ึกสอน ให้เบิกจ่าย
ได้ไม่เกินคนละ 150 บาท/วัน

ข. กรณี อปท. ไม่จัดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝกึสอน ให้เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน ดังนี้

(1) นักกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 150 บาท/วัน
(2) ผู้ควบคุมหรือผูฝ้ึกสอน แต่ละประเภทกีฬาให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 4 คน คนละไม่เกิน 400 บาท/วัน

กรณี อปท. เบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตาม ก ให้งดเบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม ข
4. กรณีมีความจ าเป็นต้องเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละครั้ง ให้กระท าได้ไม่เกินสามสิบวัน ในกรณีนี้ให้

เบิกค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ควบคุมหรือผูฝ้ึกสอนและนักกีฬา ตามสิทธิที่ก าหนดไว้ในระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และให้งดเบิกค่าใช้จ่ายตาม 3

5. ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด
6. ค่าชุดวอร์ม รองเท้า ถุงเท้า ของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรอืผู้ฝึกสอน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น 

เหมาะสม และประหยัด ทั้งนี้ ส าหรับค่าชุดกีฬาให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุดละ 300 บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เช่น ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่

ผู้จัดการแข่งขันเรียกเก็บ ค่าขนย้ายอุปกรณ์แข่งขัน ค่าเช่าพาหนะเดินทางจาก อปท. ไปสถานที่แข่งขัน ให้เบิกได้เท่าที่
จ่ายจริง ตามความจ าเป็นเหมาะสม และประหยัด



กรณีหน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมเก่ียวกับการแข่งขันกีฬาที่ผ่าน อปท. หลายแห่ง เมื่อได้รับแจ้ง
หรือมอบหมายให้ อปท. เป็นจุดพักผ่าน สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของนักกีฬา และ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาได้ไม่เกินห้าสิบบาทต่อคนต่อวัน ส าหรับค่าใช้จ่ายให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด

กรณีที่ อปท. ผู้จัดมีรายได้จากการจัดงานหรือมีผู้อุทิศทรัพย์สินให้เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
หรือในกรณีที่ อปท. ผู้จัดการแข่งขันกีฬาเก็บค่าสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือมีรายได้จากการจัดการ
แข่งขันกีฬา หรือมีผู้อุทิศทรัพย์สินให้เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หากมีเงินเหลือจ่ายให้
น าส่งเป็นเงินรายได้ของ อปท.

กรณี อปท. ส่งบุคคลเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันในการจัดงาน หรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาและได้รับเงินรางวัล ให้ อปท. แบ่งเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน หรือนักกีฬา คณะ
ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม แล้วแต่กรณี



การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. ซึ่งได้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบหรือหนังสือเวียนของ มท. 
ก าหนดก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์นั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ


