
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วนัลาหรือระหว่างวนัหยุดราชการ 

คู่มือ 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  นางล าใย  พรหมคุณ 

นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพเิศษ 

การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วนัลาหรือระหว่างวนัหยุดราชการ 

  
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน   
การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ 

 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ 
2. วัตถุประสงค์  :  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่าง 

                   วันหยุดราชการ 
3. ขอบเขตของงาน : การขออนุญาตไปต่างประเทศในกรณีนี้  คือ  การไปต่างประเทศตามระเบียบว่าด้วย 

การลาของราชการ  หรือ  ระหว่างวันหยุดราชการ  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ทั้งนี้เป็นความ
ประสงค์ส่วนตัว หรือ หมู่คณะ  ได้แก่  การขออนุญาตไปทัศนศึกษา  ไปศึกษาดูงาน  ไปประชุมสัมมนา            
ไปเยี่ยมญาต ิ หรือไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  เป็นการอนุเคราะห์บุคลากรและให้โอกาสเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ได้รับความรู้ ประสบการณ์ อันอาจน ามาพัฒนาคุณภาพงานของตนในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.1 ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ 
4.2 ผู้ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ กรอกรายละเอียดแบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 

ซึ่งจะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตไม่น้อยกว่า  7  วัน ก่อนออกเดินทาง 
4.3 ส่งเรื่องตามล าดับขั้นตามสายงาน 
4.4 เจ้าหน้าทีเ่มื่อได้รับเรื่องแล้วตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 

4.1.1 แบบขออนุญาต 
4.1.2 บัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย 
4.1.3 สถานที่พักสามารถติดต่อได้ในต่างประเทศ 
4.1.4 กรณาขอเดินทางไปต่างประเทศล่าช้ากว่าก าหนด เรื่องกระชั้นชิดกับวันเดินทางให้ชี้แจงเหตุผล 
        ความจ าเป็น (บันทึกข้อความ) 
4.1.5 การไปศึกษาดูงาน เอกสารประกอบ  ได้แก่ ส าเนาโครงการ  ส าเนาก าหนดการ ส าเนาหนังสือ 
        เชิญจากองค์การ สมาคม หรือสถาบันในต่างประเทศ รายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน ส าเนาบัตร 
        นักศึกษา (กรณผีู้ศึกษาในสถาบันฯ) 
4.1.6 การไปทัศนศึกษา (หมู่คณะ) เอกสารประกอบ ได้แก่ โครงการทัศนศึกษา (ถ้ามี) บัญชีรายชื่อ 
ก าหนดการ 
 ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อนุญาตเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 11-31 ตุลาคม  ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน – 15 พฤษภาคม) หากสถานศึกษาได้ปิดภาคเรียนไม่ตรงตามประกาศที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด จะต้องจัดท าเป็นประกาศของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการด้วย  
ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานจะต้องใช้วันเวลาพักผ่อนประจ าปี 



4.1.7 การไปเยี่ยมญาติใช้เวลาตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการหรือระหว่างวันหยุดราชการ 
เช่น ใช้วันลากิจ วันลาพักผ่อน หรือช่วงปิดภาคเรียนเป็นต้น หลักฐานแสดงความเป็นญาติ (ส าเนา
ทะเบียนบ้าน ส าเนาทะเบียนสมรส หนังสือเชิญของญาติ) 

4.5 ท าบันทึก หนังสือส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เสนอขออนุญาต 
ผู้มีอ านาจลงนาม 

4.6 ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณาอนุญาต 
4.7 แจ้งผู้เกี่ยวข้องและผู้ขออนุญาตทราบ 

5. ข้อสงัเกตในระดับปฏิบัติ 
ผู้ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ มักไม่ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ท าให้เกิด 

ปัญหาในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบ 
6. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        เขียนที่.......................................................... 
       วันที่........ เดือน...................................พ.ศ. .............. 
เรื่อง    ขออนุญาตไปต่างประเทศ 
เรียน    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ข้าพเจ้า ......................................................      ต าแหน่ง. ................................................................ 
โรงเรียน/กลุ่ม................................................................   สังกัด ............................................................................... 
มีความประสงค์ขออนุญาตไปต่างประเทศเพ่ือ........................................................................................................... 
ณ  ประเทศ............................................................................มีก าหนด..............วัน    ตั้งแต่วันที่ .............................. 
เดือน............................... พ.ศ.................    ถึงวันที่............... เดือน................................... พ.ศ................................ 
ซึ่งอยู่ระหว่าง .............................................................(วันหยุดราชการ / ปิดภาคเรียน / ลากิจส่วนตัว / ลาพักผ่อน) 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

                       ขอแสดงความนับถือ 
                         ...................................................... 
                         (......................................................) 

ต าแหน่ง..................................................................... 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา/ หัวหน้ากลุ่มงาน 
...................................................................................... ............................................................................ .................. 
                   ...................................................... 
                   (....................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................................. .. 
ความเห็นของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ผู้อ านวยการส านัก 
............................................................................................................. ....................................................................... 

      ...................................................... 
                   (....................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................................... 
 

     
 
 
 
 
 
 



 
สถานที่พักสามารถติดต่อไป 

 
                   ข้าพเจ้า....................................................................... ต าแหน่ง....................................... ............ 
โรงเรียน / กลุ่ม ...................................................................สังกัด / ส านัก.............................................................. 
ขณะอยู่ต่างประเทศสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่........................................................................ ................................ 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
โทรศัพท์หมายเลข...................................................................  ซึ่งเป็นบ้านพักของ....................... ......................... 
......................................................................................................... .................................................................... 
.............................................................. ...............................................................................................................  
 
 
 
        ลงชื่อ................................................................ 
                                                   (..............................................................) 
                                             ต าแหน่ง.................................................................. 
 
 
   
 



 
บัญชีรายช่ือข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
ไปต่างประเทศเพ่ือ........................................................ ..................   
โครงการ........................................................................................  

ณ ................................................................    จ านวน...............ราย 
มีก าหนด.............วัน ระหว่างวันที่............................................ 

 
ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง / สังกัด 

   

   
   
   

 
7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

7.1 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535  
7.2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ  

หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/14186  
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2549 

7.3 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 33/2556 ลงวันที่ 3 มกราคม 2556 
เรื่องมอบอ านาจอนุญาตให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนไปต่างประเทศเฉพาะงบประมาณ 
ที่ไม่ผูกพันกับทางราชการ 

7.4 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ............................................................................ .....…………………………………………………....... ..........… 
ที ่………………………........................……………………วันที่............................................................................... ............ 
เรื่อง    ขอชี้แจงเหตุผลที่ส่งเรื่องขออนุญาตไปต่างประเทศกระชั้นชิด 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
  ตามท่ีข้าพเจ้า........................................................................ต าแหน่ง................................................... 
โรงเรียน...........................................................................  ได้ขออนุญาตไปต่างประเทศเพ่ือ ...........................................   
. .......................................................................ณ  ประเทศ.................. ...........................................................................  
มีก าหนด..............วัน    ระหวา่งวันที่...........................................................ถึงวันที่.................................................นั้น   
                             ข้าพเจ้า ขอชี้แจงเหตุผลที่ยื่นเรื่องขออนุญาตไปต่างประเทศ  ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์และ                      
แนวทางการขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                               
ที่  ศธ 04009/14186  ลงวันที่ 20 ธันวาคม  2549 เนื่องจาก
.................................................................................................................................................................... .................. 
................................................................... ........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... .................................................... 
........................................................................................................................ ................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                  (ลงชือ่)..............................................ผู้ขออนุญาต 
                                                                                    ( .......................................................) 
                                                                              ต าแหน่ง.............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     
ส่วนราชการ.................................................................................……………………………………………………………….......  
ที ่………………………........................……………………วันที่........................................................................... ........................  
เรื่อง    มอบหมายงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................................................ 
  ตามท่ีข้าพเจ้า..................................................................................ต าแหน่ง............... .......................... 
โรงเรียน...........................................................................  ได้ขออนุญาตไปต่างประเทศเพ่ือ ...........................................   
. .............................................ณ  ประเทศ............................................................................................... .......................           
มีก าหนด..............วัน    ระหวา่งวันที่...........................................................ถึงวันที่....................................................นั้น   
                     ดังนั้น  เพื่อให้การเดินทางไปต่างประเทศ  ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน
ของนักเรียนและเป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้าพเจ้าจึงขอมอบหมาย 
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้นาย/นาง/นางสาว....................................................  ต าแหนง่…................................ 
โรงเรียน..................................................................  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในระหว่างที่เดินทางไปต่างประเทศ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                           (ลงชื่อ)..................................................................ผู้มอบ 
                                                                                 ( ......................................................... .....) 
                                                                     ต าแหน่ง............................................................................. 

           (ลงชื่อ).............................................................ผู้รับมอบ 
                                                                                  ( ..............................................................) 
                                                                     ต าแหน่ง................................................................................. 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้อนญุาต 
                                                                                 ( ..............................................................) 
                                                           ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน.......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตไปเดินทางต่างประเทศ 
1. การไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 

1. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
2. โครงการหรือแนวทางการศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
3. เหตุผลความจ าเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติราชการ 
4. หลักฐานการได้รับทุน (กรณีได้รับทุน) 
5. ส าเนา ก.พ.7 
6. หลักฐานการส าเร็จการศึกษา (Completed Transcript) ของวุฒิเดิม 
7. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาซึ่งระบุชื่อข้าราชการ ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่ตอบรับ รวมทั้งวัน

เปิด-ปิดภาคเรียน หรือวันเริ่มศึกษา 
8. ผลสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะกรณีท่ีหน่วยงานสถานศึกษาร้องขอ) 
9. ผลการตรวจร่างกายจากสถานพยาบาลที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.ก าหนด 
10. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (ผอ.เขต ลงนามรับ

สัญญา) และสัญญาค้ าประกัน 
2. การไปฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย/ดูงาน ระยะเวลาเกิน 15 วัน 

1. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
2. โครงการหรือแนวทางการศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
3. เหตุผลความจ าเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติราชการ 
4. หลักฐานการได้รับทุน (กรณีได้รับทุน) 
5. ส าเนา ก.พ.7 
6. แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ 
7. ผลการตรวจร่างกายจากสถานพยาบาลที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.ก าหนด (กรณีฝึกอบรมเกิน 6 เดือน) 
8. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (ผอ.เขต ลงนามรับ

สัญญา) และสัญญาค้ าประกัน 
3. การไปฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย/ดูงาน ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน 

1. แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศเป็นรายบุคคล 
2. โครงการที่จะไปดูงาน 
3. หนังสือเชิญฉบับจริงจากแหล่งดูงานในต่างประเทศ 
4. ก าหนดการเดินทาง 
5. บัญชีรายชื่อคณะที่ไปศึกษาดูงาน 
6. แบบแสดงค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคล 
7. บันทึกมอบหมายงานในวันปฏิบัติราชการ ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้รับมอบหมายงาน 

4. การไปทัศนศึกษาต่างประเทศ 
**ข้าราชการครูอนุญาตให้ไปเฉพาะปิดภาคเรียน เท่านั้น 
1.  แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศเป็นรายบุคคล 
2. สถานที่พักท่ีสามารถติดต่อได้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ 
3. ก าหนดการเดินทาง 
4. บัญชีรายชื่อคณะที่ไปทัศนศึกษา 
5. แบบแสดงค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคล 
6. ใบลาพักผ่อน/ใบลากิจส่วนตัว (กรณีไปในวันราชการ) 
7. บันทึกมอบหมายงานในวันปฏิบัติราชการ ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้รับมอบหมายงาน 
8. กรณีเปิดปิดภาคเรียนไม่ตรงกับที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้แนบประกาศเปิดปิดภาคเรยีน

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย 



9. กรณไีปในช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ ต้องแนบเอกสารหนังสือขอใช้สถานที่ หรือประกาศหยุดเรียนของ
สถานศึกษาด้วย 

10.  กรณีไปในช่วงต่อเนื่องกับวันปิดภาคเรียน ให้แนบตารางสอบปลายภาคเรียน และเอกสารรับรองการสอบ
ปลายภาคเสร็จสิ้นและไม่มีการเรียนการสอน ลงนามโดยประธานกรรมการสถานศึกษา 

 
5. การไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวต่างประเทศ 

5.1 การไปเยี่ยมญาติ 
1. แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศเป็นรายบุคคล 
2. สถานที่พักท่ีสามารถติดต่อได้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ 
3. แบบแสดงค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคล 
4. ใบลาพักผ่อน/ใบลากิจส่วนตัว (กรณีไปในวันราชการ) 
5. บันทึกมอบหมายงานในวันปฏิบัติราชการ ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้รับมอบหมายงาน 
6. หลักฐานแสดงความเป็นญาติ เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน 
7. หลักฐานแสดงที่อยู่และสถานภาพของญาติในประเทศนั้นๆ เช่น อาชีพ สถานศึกษา เชื้อชาติ สัญชาติ 
8. หลักฐานแสดงการเจ็บป่วย การไปร่วมงานศพ การไปร่วมงานแต่งงาน การไปร่วมงานรับปริญญา หรือ

ถูกด าเนินคดีทางกฎ หมาย โดยระบุชื่อของญาติ วัน เวลา ไว้อย่างชัดเจน 
5.2   การติดตามคู่สมรส 

1. แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศเป็นรายบุคคล 
2. สถานที่พักท่ีสามารถติดต่อได้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ 
3. แบบแสดงค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคล 
4. ใบลาพักผ่อน/ใบลากิจส่วนตัว (กรณีไปในวันราชการ) 
5. บันทึกมอบหมายงานในวันปฏิบัติราชการ ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้รับมอบหมายงาน 
6. หลักฐานแสดงความเป็นคู่สมรส เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส 
7. ค าสั่งให้คู่สมรสไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ 

5.3   การพาญาติผู้สูงอายุหรือผู้เยาว์ไปท าการใดๆ 
1. แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศเป็นรายบุคคล 
2. สถานที่พักท่ีสามารถติดต่อได้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ 
3. แบบแสดงค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคล 
4. ใบลาพักผ่อน/ใบลากิจส่วนตัว (กรณีไปในวันราชการ) 
5. บันทึกมอบหมายงานในวันปฏิบัติราชการ ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้รับมอบหมายงาน 
6. หลักฐานแสดงความเป็นญาติ เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน 
7. หลักฐานแสดงถึงการท ากิจกรรมของญาติ เช่น การตรวจรักษา/การปฐมนิเทศ/สอบแข่งขัน/รับรางวัล 

โดยระบุชื่อญาติอย่างชัดเจน 
5.4   การปฏิบัติกิจกรรมในนามตัวแทนของประเทศ 

1. แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศเป็นรายบุคคล 
2. สถานที่พักท่ีสามารถติดต่อได้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ 
3. แบบแสดงค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคล 
4. ก าหนดการเดินทาง 
5. บันทึกมอบหมายงานในวันปฏิบัติราชการ ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้รับมอบหมายงาน 
6. หนังสือเชิญของหน่วยงาน/องค์กร/สมาคม ที่ระบุชื่อผู้ขออนุญาต 

 
 
 



5.5  การได้รับเชิญหรือเข้าร่วมกิจกรรมเสนอผลงาน/วิจัยส่วนบุคคล 
1. แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศเป็นรายบุคคล 
2. สถานที่พักท่ีสามารถติดต่อได้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ 
3. แบบแสดงค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคล 
4. ใบลาพักผ่อน/ใบลากิจส่วนตัว (กรณีไปในวันราชการ) 
5. บันทึกมอบหมายงานในวันปฏิบัติราชการ ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้รับมอบหมายงาน 
6. หนังสือเชิญ พร้อมใบตอบรับการเข้ารวมกิจกรรม 

6. การไปปฏิบัติธรรมต่างประเทศ 
1.  แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศเป็นรายบุคคล 
2. สถานที่พักท่ีสามารถติดต่อได้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ 
3. ก าหนดการเดินทางและสถานที่ปฏิบัติธรรม 
4. แบบแสดงค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคล 
5. ใบลาพักผ่อน/ใบลากิจส่วนตัว (กรณีไปในวันราชการ) 
6. บันทึกมอบหมายงานในวันปฏิบัติราชการ ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้รับมอบหมายงาน 
7. กรณีเปิดปิดภาคเรียนไม่ตรงกับที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้แนบประกาศเปิดปิดภาคเรียน

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย 
8. กรณีไปในช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ ต้องแนบเอกสารหนังสือขอใช้สถานที่ หรือประกาศหยุดเรียนของ

สถานศึกษาด้วย 
7. การพานักเรียนไปต่างประเทศ 

1. แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศเป็นรายบุคคล 
2. โครงการพานักเรียนไปต่างประเทศ 
3. ก าหนดการเดินทาง 
4. แผนดูแลความปลอดภัยเด็กนักเรียน 
5. หนังสือยินยอมอนุญาตจากผู้ปกครองของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
6. บัญชีรายชื่อคณะข้าราชการครูที่เดินทางไป 
7. บัญชีรายชื่อคณะนักเรียนที่เดินทางไป 
8. สถานที่พักท่ีสามารถติดต่อได้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ 
9. แบบแสดงค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคล (กรณีข้าราชการครู) 
9.  บันทึกมอบหมายงานในวันปฏิบัติราชการ ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้รับมอบหมายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


