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(1) อบจ. ไม่เกนิร้อยละ 10 ของรายได้จริงในปีงบประมาณทีผ่่าน
มาไม่รวมเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลจัดสรรให้ 

(2) เทศบาลและอบต. ไม่เกนิร้อยละ 5 ของรายได้จริงใน
ปีงบประมาณทีผ่่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลจัดสรรให้ 

 กรณมีีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเกนิอตัราที่
ก าหนด ให้ขออนุมัต ิผวจ. เป็นรายกรณก่ีอนการ
ด าเนินการ จะต้องไม่เกนิหนึ่งเท่าและให้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเพือ่ประกอบการพจิารณา 

ตั้งงบประมาณ 
ข้อ 6 



แผนงาน/โครงการ 

- จัดเอง 
-จัดร่วมกบั อปท.อืน่ 
-จัดร่วมกบัหน่วยงานอืน่ 

   การจัดงาน 

 อ านาจหน้าที่ 



  หลกัในการเขยีนรายละเอยีดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายใน 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 
(ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะหมวดรายจ่ายอืน่) 

   1. ต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่และมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์หรืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (กรณี  อบจ .ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. เร่ือง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะของ อบจ. ลว. 13 ส.ค. 2546) 

  2. โครงการต่าง ๆ จะต้องตั้งงบประมาณเป็นรายโครงการ และให้จัดท าร่างโครงการ
น้ัน ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดท างบประมาณ ฯ ในขั้นตอนการ
พจิารณาของสภาท้องถิ่น และการพจิารณาของผู้ก ากบัดูแลด้วย 

3. เมื่องบประมาณฯ มีผลบังคับใช้แล้วก่อนการด าเนินการเสนอโครงการให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพจิารณาอนุมตั ิ
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 หลกัการเขียนโครงการ 

• ๑. ช่ือโครงการ ตอ้งเป็นช่ือท่ีเหมาะสม ชดัเจน 
ดึงดูดใจ และเฉพาะเจาะจงวา่จะท าอะไร 

• ๒. หลกัการและเหตุผล กิจกรรมตอ้งเป็นอ านาจ
หนา้ท่ี เป็นการแสดงถึงปัญหาความจ าเป็น ผูเ้ขียน
โครงการตอ้งพยายามหาเหตุผลต่าง ๆ เพ่ือแสดง
ใหผู้พ้ิจารณาโครงการเห็นความจ าเป็น และ
ความส าคญัของโครงการ 
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  ๓. วตัถุประสงค์/เป้าหมาย เป็นการแสดงถึงความตอ้งการท่ีจะ
กระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง การเขียนวตัถุประสงคต์อ้งเขียนใหต้รงกบั
ปัญหาวา่ระบุไวเ้พ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงจุดมุ่งหมายท่ีจะแกปั้ญหา
นั้น ๆ และตอ้งก าหนดวตัถุประสงคใ์นส่ิงท่ีเป็นไปได ้สามารถ
วดัได ้

๔. วธีิการด าเนินการ แสดงขั้นตอนภารกิจท่ีจะตอ้งท าใหก้าร
ด าเนินงานตามโครงการและระยะเวลาในการปฏิบติัแต่ละ
ขั้นตอนเพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ เป็นการระบุเวลาท่ีเร่ิมตน้และ
ส้ินสุดโครงการและสถานท่ีท่ีจะท าโครงการ 7 



  
๖. งบประมาณ 

๗. ผู้รับผดิชอบ ตอ้งระบุช่ือผูท้  าโครงการ 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการระบุประโยชน์ท่ีคิดวา่จะไดจ้าก

ความส าเร็จเม่ือส้ินสุดโครงการ เป็นการระบุใครจะไดรั้บ
ผลประโยชน์และผลกระทบหรือมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองอะไร
ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณและตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

๙. การประเมินผลโครงการ เป็นการระบุวา่หากไดมี้การด าเนิน
โครงการแลว้ จะมีการติดตามดูผลไดอ้ยา่งไร เม่ือใด 
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หลกัในการพจิารณาโครงการ 

 
       1. ดูว่าอยู่ในอ านาจหน้าทีข่อง อปท. หรือไม่  
ด้านไหน 
       2. ก าหนดวตัถุประสงค์อย่างไร 
       3. กจิกรรมทีก่ าหนดไว้ เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของโครงการหรือไม่ อย่างไร 



การพจิารณาค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โดยค านึงถึง 

1. เป็นการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมปัิญญา
ท้องถิ่นและวฒันธรรมอนัดีของท้องถิ่น 

2. การด าเนินการตามอ านาจหน้าทีจ่ะต้องพจิารณากจิกรรม
ตามโครงการด้วยว่ากจิกรรมน้ันเป็นกจิกรรมแห่ง
ประเพณหีรือไม่ 

3. การจะเบิกจ่ายเงนิตามรายจ่ายแห่งกจิกรรมมรีะเบียบ 
หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้เบิกจ่าย
ไว้หรือไม่ 
 



การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ดังนี ้

  1. งานวนัส าคัญของชาต ิหมายถึง 

       1.1 วนัส าคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วนัมาฆบูชา 

       1.2 วนัส าคัญทางประวตัิศาสตร์ เช่น วนัปิยมหาราช 

       1.3 วนัอืน่ ๆ ตามมติ ครม. เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ วัน
ท้องถิ่นไทย ฯ 

  2. งานประเพณี หมายถึง 2.1) ประเพณีของชาติ เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง 
เป็นต้น 2.2) ประเพณีของท้องถิ่นเฉพาะในพืน้ที่ของ อปท. หรืองานประเพณีท้องถิ่น 
จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี ้(1) ต้องเป็นกิจกรรม หรืองาน
ที่จัดให้มีขึ้นสืบทอดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน (2) เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรม
ภายในงานที่เกิดประโยชน์สาธารณะ (3) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดี
งาม ความเสียสละ การมีส่วนร่วมและความสามัคคีในหมู่ชน (4) ต้องไม่มีลักษณะเป็น
ความเช่ือส่วนบุคคล หรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม  
  

 

    

 



การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ดังนี้ 

   (5) ต้องมสัีดส่วนของกลุ่มคนทีม่ส่ีวนร่วมในการสืบทอดประเพณีในระดับจังหวัด อ าเภอ เทศบาล 
และ อบต.พอสมควร  

 ในการพิจารณาตามข้อ 2.2 ว่าเป็นงานประเพณีหรือไม่ ให้ ผวจ. แต่งตั้งคณะกรรมการ
พจิารณาการจัดงานประเพณขีอง อปท. ประกอบด้วย  

 รอง ผวจ.ทีไ่ด้รับมอบหมาย เป็นประธาน 

 ปลดัจังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ศึกษาธิการ
จังหวัด ผอ.ส านักงานพุทธศาสนาจังหวัด นายก อบจ. นายเทศบาลที่ ผวจ.แต่งตั้ง 1 คน นายก 
อบต.ที ่ผวจ. แต่งตั้ง 1 คน และท้องถิ่นจังหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ  

 มีอ านาจพจิารณาการจัดงานประเพณีในเขตจังหวัดว่าเร่ืองใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
แล้วเสนอ ผวจ. พิจารณาประกาศเป็นงานประเพณีของท้องถิ่น โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงาน
ประเพณขีองท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึง หรือหลายท้องถิ่นในเขตจังหวดักไ็ด้ 

3. การอื่น ๆ นอกจากข้อ 1 และข้อ 2 ซ่ึงมิใช่การจัดการฝึกอบรม จัดประชุมราชการหรือการแข่งขัน
กีฬา เช่น งานที่มีลักษณะเป็นการเชิญชวนให้ ปชช.มาร่วมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามอ านาจ
หน้าทีข่อง อปท. เช่น วนัเทศบาล เป็นต้น 

 

    

 



 ค่าใช้จ่ายในการประกอบ
พธีิทางศาสนาทีจ่ าเป็นที่
เกีย่วเน่ืองกบัลกัษณะของ
งานที่ อปท.จดั 

 ค่าใช้จ่าย 
พธีิทางศาสนา 

 ค่าเคร่ืองไทยทาน ค่าเคร่ืองไทยธรรม 
ค่าอาหารถวายพระสงฆ์ ค่าปัจจัยถวายพระ 

ค่าดอกไม้ ธูป เทยีน และอืน่ ๆ 
  

(แนวการตอบขอ้หารือ มท 0808.2/10329 ลว. 25 ก.ค.61) 



(1)  ค่าใช้จ่ายพธีิทางศาสนา เท่าทีจ่่ายจริงไม่เกนิ 30,000 บาท    
(คร้ังเดียว) จ าเป็นต้องมีการท าพธีิทางศาสนาตั้งแต่ 2 ศาสนา
ขึน้ไป ให้เบิกจ่ายได้คร้ังเดียวเท่าทีจ่่ายจริงไม่เกนิ 50,000 บาท 

หมวด 1 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ข้อ 7 



หมวด 1 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ข้อ 7 

(2) ค่ารับรอง ผู้รับเชิญมาร่วมงาน             
                         ผู้มาร่วมประกอบกจิกรรมตามวตัถุประสงค์  
  (ก) อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ไม่เกนิคนละ 50 บาท/วนั 
  (ข) ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกนิคนละ 100 บาท/วนั  

และ 



ค่าอาหารมือ้เช้า  

ค่าอาหารมือ้กลางวนั 

ค่าอาหารมือ้เยน็ 

   ค่าอาหาร 

อาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 

ยกเว้นการจดัซ้ือ/จดัจ้าง ตาม ว 2224 ลว. 19 ต.ค. 60 



(ข) ค่าเช่าหรือค่าบริการวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 
รวมค่าติดตั้งและค่าร้ือถอน เช่น เคร่ือง
โปรเจคเตอร์ เคร่ืองเสียง เต็นท์ เวท ี 

(ก) ค่าสถานทีจ่ัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง 

(ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย หรืออืน่ ๆ  
    กรณทีีข่อความร่วมมอืกบั 
ส่วนราชการ หรือ อปท.อืน่ การเบกิ
ค่าใช้จ่ายจะต้องไม่ซ ้าซ้อนกนั 

(ง) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 

(จ) ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ 

(ฉ) ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น 
กระแสไฟฟ้า น า้ประปา โทรศัพท์ 
รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วข้อง 

(ช) ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาทีจ่ัดงาน 

ข้อ 7 (3) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสถานทีแ่ละค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง 



(ก) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
        1) เจ้าหน้าทีข่องรัฐ(ไม่มีหน้าทีค่วามรับผดิชอบในการจัดงาน) 
เบิกจ่ายได้ คนละไม่เกนิ 400 บาท/วนั 
       2) มิได้เป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐ เบิกจ่ายได้คนละไม่เกนิ 800 บาท/วนั 

(ข) ค่าโล่ หรือถ้วยรางวลั  เบิกจ่ายได้ช้ินละไม่เกนิ 3,000 บาท 

(ค) เงินหรือของรางวลั นอกเหนือจาก (ข) เบิกจ่ายได้   
ไม่เกนิร้อยละ 30 ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

(4) ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ข้อ 7 



(5) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ าเป็นและประหยดั 

(6) ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวทิยุ โทรทศัน์ และส่ือประเภทส่ิงพมิพ์ต่าง ๆ  
ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวทิยุ โทรทศัน์ ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โฆษณา หรือส่ิงพมิพ์  เบิกจ่ายได้ไม่เกนิร้อยละ 20 ของประมาณการ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

(7) ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วข้องในการจดังาน      
      เบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็นและประหยดั 

ข้อ 7 



แผนงาน/โครงการ 

- จัดเอง 
-จัดร่วมกบั อปท.อืน่ 
-จัดร่วมกบัหน่วยงานอืน่ 
- นโยบายของ มท. 

   การจัดการ
แข่งขันกฬีา 

 อ านาจหน้าที่ 



หลกัการเขียนโครงการจัดการแข่งขันกฬีา 

วตัถุประสงค์ของโครงการทีส่่งเสริมการกฬีา 
       (1) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มี
ทกัษะด้านการกฬีา      
       (2) กจิกรรมทีส่่งเสริมความรู้รักสามคัค ี 
       (3) กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมประชาชน 
  



        (ก) ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่่ายจริง 
        (ข) ค่าอุปกรณ์กฬีา ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่่ายจริง 
        (ค) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ระจ าสนาม ให้เบิกจ่ายในอตัราคนละ    
ไม่เกนิ 200 บาท/วนั 
        (ง) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีจ่ัดการแข่งขันกฬีา ให้เบิกจ่ายในอตัรา   
คนละไม่เกนิ 400 บาท/วนั 

หมวด 2 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกฬีา 

ข้อ 8 
(1) กรณกีารแข่งขนักฬีาระหว่าง อปท. 



ข้อ 8 
(จ) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
     1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ไม่มีหน้าที่รับผดิชอบในการ
จัดการแข่งขันกฬีา) ไม่เกนิคนละ 400 บาท/วนั 
     2) มิได้เป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ไม่เกนิคนละ 800 บาท/วนั 
 
 กรณีจ าเป็นต้องใช้กรรมการตัดสินกฬีาประเภทใด

เพือ่เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่
สมาคมกฬีาประเภทน้ันก าหนด ให้ขอท าความตกลง
กบั ผวจ.ก่อนการด าเนินการ เบิกจ่ายได้ไม่เกนิอตัราที ่
กกท.ก าหนด 



(ฉ) ค่าจัดท าป้ายช่ือหรือทมีผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดท าเกยีรติ
คุณให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่่ายจริง 

(ช) ค่าโล่หรือถ้วยรางวลั เบิกจ่ายได้ช้ินละไม่เกนิ 3,000 บาท 

(ซ) เงินหรือของรางวลั เบิกจ่ายได้ไม่เกนิร้อยละ 30 ของ
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ข้อ 8 

(ฌ) ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ เช่น การจัดพธีิเปิด-ปิดการแข่งขันกฬีา ร้ิวขบวน 
กฬีาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่่าย
จริง ตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยดั 



(2) กรณีการจัดการแข่งขันกฬีาส าหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
สังกดั อปท. กฬีาส าหรับเยาวชนหรือกฬีาประชาชนในเขต อปท. 

(ก) ชุดกฬีา อตัราชุดละไม่เกนิ 200 บาท 

(ข) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ อตัราคนละไม่เกนิ 50 บาท/วนั 

ข้อ 8 

(ค) ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อตัราคนละไม่เกนิ 100 
บาท/วนั 

(ง) ค่าใช้จ่ายอืน่ให้เบิกได้ตาม (1) 



ข้อ 8 

 
(3) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสถานที่ เบิกจ่ายได้
ตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 7 (3) 



แผนงาน/โครงการ 

- ส่งเอง+จัดเอง 
- อปท.อืน่เป็นผู้จัด 
-  อปท.อืน่จัดร่วมกนั 
- จัดร่วมกบัหน่วยงานอืน่ 
-  นโยบายของ มท. 

   การ ส่ ง นักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกฬีา 

 อ านาจหน้าที่ 



        (2) ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าทีอ่ืน่ ทีจ่ าเป็นทีมิ่ใช่
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ  ซ่ึง อปท.แต่งตั้ง เบิกจ่ายค่าตอบแทน อตัราคนละ        
ไม่เกนิ 800 บาท/วนั 
          

หมวด 3 
การส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา ข้อ 9 

        (1) ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน ทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐ และนักกฬีา 
เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ก าหนดไว้ในระเบียบเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้่องถิ่น  
           

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน 
          



(3) การฝึกซ้อมกฬีา เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องฝึกซ้อมก่อนการ
แข่งขันในแต่ละคร้ัง เบิกได้เฉพาะที่มีระยะเวลาฝึกซ้อมไม่น้อย
กว่า 4 ชม./วนั และเบิกจ่ายได้ไม่เกนิ 7 วนั   
       - นักกฬีา เบิกค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม อตัราคนละไม่เกนิ 100 
บาท/วนั  
       - ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนแต่ละประเภท ค่าตอบแทนเบิกจ่าย
ได้ไม่เกนิ 4 คน อตัราคนละไม่เกนิ 400 บาท/วนั 

(4) จ าเป็นต้องเกบ็ตัวเพือ่ฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันแต่ละคร้ัง ไม่เกนิ 
30 วนั เบิกค่าใช้จ่ายให้ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกฬีา ตามสิทธิ
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้่องถิ่น 

ข้อ 9 



(5) ค่าอุปกรณ์การกฬีา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกฬีา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า 
ของผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกฬีา ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ าเป็น
และประหยดั   

(6) ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกฬีา เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ าเป็นและ
ประหยัด 

ข้อ 9 


