แนวปฏิบัติ(เพิม่ เติม)สำหรับกำรขออนุญำตไปต่ ำงประเทศของข้ ำรำชกำรและบุคลำกร
สั งกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน สำนักพัฒนำครู และบุคลำกรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
( ปรับปรุ ง ปี พ.ศ. 2555 )
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จดั ทาคู่มือแนวทางการขออนุญาตไป
ต่างประเทศของข้าราชการสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2553 ( ศึกษาได้จาก
http://hrd.obec.go.th ) เพื่อเป็ นแนวปฏิบต
ั ิสาหรับการอนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการและบุคลากร

สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อเป็ นการสนับสนุนนโยบายการเตรี ยมความ
พร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยนและยกระดับการศึกษาสู่ มาตรฐานสากลจึงขอกาหนดแนวปฏิบตั ิเพิ่มเติมเพื่อใช้
ควบคู่กบั คู่มือแนวทาง ดังกล่าวในการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้มีผลกระทบกับการปฏิบตั ิราชการน้อยที่สุดและเพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ตรงกันขอนิ ยามคาเพิ่มเติมจากคู่มือ คือ
ข้ ำรำชกำรและบุคลำกร หมายถึง ข้าราชการ และพนักงาน ลูกจ้าง ที่ได้รับเงินเดือนหรื อ
ค่าตอบแทนรายเดือนจากงบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่ ำใช้ จ่ำยไม่ ผูกพันงบประมำณ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่มิใช่งบประมาณของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรื อได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ส่ วนตัว หรื อจากงบประมาณของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานราชการอื่น หรื อจากองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น หรื อจากองค์กรหน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชนต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศ
กำรไปเยี่ยมญำติ หมายถึงการไปเยีย่ มญาติที่มีถิ่นพานักในต่างประเทศ ณ ปั จจุบนั
คู่สมรส หมายถึง สามี หรื อภรรยา โดยชอบด้วยกฏหมาย (จดทะเบียนสมรสตามกฏหมาย )
ญำติ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ผูข้ ออนุ ญาตอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. บุตรที่เกิดจากคู่สมรส หรื อบุตรบุญธรรมที่ได้รับการรับรองทางกฏหมาย
2. บิดา หรื อมารดา ตามทะเบียนบ้าน (ทร.14 ) ของผูข้ ออนุญาต หรื อของคู่สมรส
3. พี่หรื อน้องที่เกิดจากบิดา หรื อมารดาตามข้อ 2
4. ปู่ ย่า ตา ยายที่เป็ นบิดา หรื อมารดาของบิดา มารดาตามข้อ 2
5. ลุง ป้ า น้า อา ที่เป็ นพี่หรื อน้องของบิดา มารดา ตามข้อ 2
6. พีหรื อน้องซึ่ งเป็ นบุตรที่เกิดจาก ข้อ 5
7. หลาน ซึ่ งเป็ นบุตรที่เกิดจาก ข้อ 1 , 3 และ 6

8. คู่สมรสของบุตรตามข้อ 1
9. บิดามารดาของคู่สมรสของบุตรตามข้อ 1
10. บิดามารดา บุญธรรม หรื อผูม้ ีอุปการะคุณตามกฏหมาย
หมำยเหตุ คุณสมบัติตาม 1) – 4) (หน้า 11 – 12) ตามคู่มือแนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของ
ข้าราชการสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2553 ให้บงั คับใช้เฉพาะการขอ
อนุญาตไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ กรณี 1.1 เท่านั้น
1. ข้ อตกลงบึอ้ งต้ นในกำรขออนุญำตไปต่ ำงประเทศชั่วครำวผ่ ำนสำนักพัฒนำครู และบุคลำกร
กำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
1.1 ต้องเป็ นข้าราชการหรื อพนักงาน/ลูกจ้างที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนด้วยงบประมาณของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสานักงานส่ วนกลาง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 ค่าใช้จ่ายในระหว่างไปต่างประเทศต้องไม่ผกู พันกับงบประมาณของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและต้องแสดงแหล่งงบประมาณและแผนการใช้เงินเพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง ( ยกเว้นการไปปฏิบตั ิภารกิจส่ วนตัว)
1.3 ให้ยนื่ เรื่ องเพื่อขออนุญาตไปต่างประเทศพร้อมเอกสาร หลักฐานตามประเภทของการขออนุญาต
ออออ ให้ครบถ้วนก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน กรณี ยนื่ เรื่ องไม่ถึง 30 วันต้องมีหนังสื อชี้แจง
เหตุผลแนบแสดงมาพร้อมด้วยและต้องส่ งถึงสานักพัฒนาครู ฯ ไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ หากมี
ความจาเป็ นต้องปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ให้ดาเนินการก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ
1.4 กรณี เดินทางในช่วงวันปฏิบตั ิราชการต้องมีการมอบหมายงานและต้องมีบุคลากรปฏิบตั ิงานใน
สานักงาน / สถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 พร้อมแนบเอกสารมอบหมายงาน และแสดง
จานวนบุคลากรในสานักงาน /สถานศึกษาที่ปฏิบตั ิงานจริ งทั้งหมด
1.5 กรณี เดินทางพร้อมนักเรี ยนต้องจัดทาแผนดูแลความปลอดภัย พร้อมเอกสารยินยอมจาก
ผูป้ กครอง
1.6 เอกสารที่ตอ้ งจัดส่ งเพื่อประกอบการขออนุญาต
1. แบบคาร้องขออนุ ญาตไปต่างประเทศ ( Download ได้จากคู่มือในเวปไซต์ของสานัก
พัฒนาครู ฯ )
2. ใบลากิจ สาหรับข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา และใบลาพักผ่อน/ใบลากิจของ

ข้าราชการและบุคลากรในสานักงาน ( กรณี ไปในช่วงวันปฏิบตั ิราชการ และไม่อยูใ่ น
ขอบข่ายของกรณี ที่ไปโดยไม่นบั เป็ นวันลา )
3. ใบมอบหมายงานต้องแสดงลายมือชื่ อทั้งผูม้ อบและผูร้ ับมอบ ( กรณี ไปในช่วงวันปฏิบตั ิ
ราชการ ) ยกเว้นระดับผูอ้ านวยการ
4. แหล่งเงิน/งบประมาณที่เป็ นค่าใช้จ่าย และแผนการใช้จ่ายเงิน / งบประมาณ (ยกเว้นการไป
ปฏิบตั ิภารกิจส่ วนตัว)
5. กรณี เสนอเรื่ องขออนุญาตก่อนเดินทางไม่ถึง 30 วัน ต้องมีหนังสื อชี้ แจงเหตุผล ความจาเป็ น
6. เอกสารหลัก และเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ตามประเภทของการขออนุ ญาต
1.7 การยืน่ เรื่ องขออนุญาต
1.7.1 สาหรับบุคลากรในสถานศึกษา ให้ยนื่ เรื่ องผ่านสถานศึกษา สานักเขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัด เว้นแต่มีคาสัง่ หรื อได้รับการอนุญาตจาก สพฐ.
1.7.2 สาหรับบุคลากรในสานักงาน ให้ยนื่ เรื่ องผ่านสานัก / หน่วยงานเทียบเท่า / สานักเขต
พื้นที่แล้วแต่กรณี เว้นแต่มีคาสั่งหรื อได้รับการอนุญาตจาก สพฐ.
2. ประเภทของกำรขออนุญำตไปต่ ำงประเทศ
2.1 การศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั และดูงาน
2.2 การไปทัศนศึกษา
2.3 การไปปฏิบตั ิภารกิจส่ วนตัว
2.4 การไปปฏิบตั ิธรรม
2.5 การปฏิบตั ิงานในองค์กรระหว่างประเทศ
2.6 การไปต่างประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี

3. แนวปฏิบัติในกำรขออนุญำตไปต่ ำงประเทศตำมแต่ ละประเภท

3.1 กำรศึกษำ ฝึ กอบรม ปฏิบัติกำรวิจัยและดูงำน
สพฐ. จะอนุญาตให้ไปต่างประเทศเพื่อศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั และดูงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานเท่านั้น ส่ วนกรณี อื่นให้อยูใ่ นดุลพินิจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แบ่งเป็ น 2 กรณี คือ
3.1.1 ไม่เกิน 15 วัน
3.1.2 เกิน 15 วัน
แนวปฏิบัติในกำรขออนุญำตไปต่ ำงประเทศเพือ่ ศึกษำ ฝึ กอบรม ปฏิบัติกำรวิจัยและดูงำน ไม่ เกิน
15 วัน ( ศึกษาคู่มือฯ หน้า 3-5 , 6-7 , 16-18 )
เอกสำรหลัก
1. หนังสื อเชิญฉบับจริ ง ที่เป็ นภาษาอังกฤษจากแหล่งศึกษาดูงานในต่างประเทศ(หรื อสาขา/
สานักงานในไทยที่ได้รับการมอบหมาย) ที่ระบุชื่อผูข้ ออนุญาตเดินทางเป็ นภาษาอังกฤษเป็ นรายบุคคลที่ลง
นามโดยผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานนั้นๆ พร้อมตราประทับ หรื อฉบับที่ส่งผ่าน e-mail ที่รับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผูล้ งนามของหนังสื อฉบับนั้นๆ ( กรณี เดินทางเป็ นหมู่คณะอาจทาบัญชี รายชื่อรวมทั้งคณะ
และต้องมีตราประทับโดยผูบ้ ริ หารสู งสุ ดลงนามบนตราประทับ)
2. โปรแกรมศึกษาดูงานหรื อร่ วมกิจกรรมต้องไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 20 ของเวลาราชการใน
ระหว่างศึกษาดูงาน ( เวลาราชการวันละ 6 ชัว่ โมง ) และต้องระบุ วัน เวลา ชื่อสถานที่ หัวข้อ/ประเด็นศึกษา
ดูงานอย่างชัดเจนและตรงตามหนังสื อเชิ ญ ( ภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทย )
ตัวอย่ำง ขออนุญาตไปตั้งแต่วนั จันทร์ – ศุกร์ ( เวลาราชการ คือ 30 ชัว่ โมง ) เวลาศึกษาดูงาน
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง
กรณี เอกสารไม่ครบทั้ง 2 ข้อ จะถือว่าไปทัศนศึกษาซึ่ งจะกระทบกับการนับวันลา และการ
พิจารณาอนุญาตของบุคลากรในสถานศึกษากรณี ในช่วงวันเปิ ดภาคเรี ยน
3. เอกสารแสดงจานวนบุคลากรในสถานศึกษา / สานักงานทั้งหมด ( กรณี ไปในช่วงวัน
ปฏิบตั ิราชการ )

ตำรำง แสดงเอกสำรเพิม่ เติมจำกเอกสำรหลักตำมเงื่อนไขกำรศึกษำ ฝึ กอบรม ปฏิบัติกำรวิจัยและดูงำน
รำยกรณี

ที่
1

กรณี

เงื่อนไข

เอกสำรเพิม่ เติม

ไปโดยไม่ นับวันลำ

-ตามคาสั่ง สพฐ. หรื อหนังสื อเชิ ญของส่ วน

-คาสั่ง สพฐ. /หนังสื อเชิญ

และออกหนังสื อ

ราชการที่มีความร่ วมมือหรื อข้อสัญญากับ สพฐ.

ของส่ วนราชการ/องค์กร

อำนวยควำมสะดวก

ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้น

ภาครัฐอื่น ที่ระบุชื่อผูข้ อ

เพือ่ ขอหนังสื อ

พื้นฐานโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน/องค์กร อนุญาต

เดินทำงรำชกำร

ภาครัฐภายในประเทศหรื อต่างประเทศที่เชิ ญ

-หนังสื อหรื อเอกสารความ
ร่ วมมือ/ข้อสัญญากับ สพฐ.

2

ไปโดยไม่ นับวันลำ

-ตามคาสัง่ หรื อหนังสื อเชิญของส่ วนราชการใน

-หนังสื อเชิญ /คาสั่งของ

กระทรวงศึกษาธิการที่

องค์กร/ หน่วยงาน ใน

1. เป็ นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้น

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ระบุ

พื้นฐาน (ตามดุลพินิจของ สพฐ. ) หรื อ

ชื่อผูข้ ออนุญาต

2. ไปในฐานะคณะทางาน/คณะกรรมการและไป
ปฏิบตั ิภารกิจที่เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3

ไปโดยไม่ นับวันลำ

-ตามหนังสื อเชิญขององค์กร หน่วยงานภาครัฐ

-หนังสื อเชิญ /คาสัง่ ของ

หรื อหน่วยงานตามคู่มือแนวทางการขออนุญาต

องค์กร/ หน่วยงาน ที่ระบุชื่อผู ้

ไปต่างประเทศของข้าราชการสังกัด สพฐ. ข้อ 1.2 ขออนุญาต
ข้อ 2 หน้า 16 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทา
MOU

/ข้อสัญญา กับ สพป / สพม / สถานศึกษา

ภายใต้โครงการของ สพฐ.* โดยต้อง
เป็ นภารกิจของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

-โครงการของ สพฐ. /สพป./
สพม. ที่อา้ งอิง
-เอกสารแสดง MOU/ข้อ
สัญญา

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามดุลพินิจของ

-รายชื่อสถานศึกษาตาม

สพฐ. )

โครงการ สพฐ.ได้แก่
-World Class
-Spirit of ASEAN

ที่

กรณี

เงื่อนไข

เอกสำรเพิม่ เติม
-Education Hub

-วิทยาศาสตร์ภูมิภาค

-โรงเรี ยนในฝัน
-โรงเรี ยนดีประจาตาบล
- EP / MEP

-สถาบันขงจื้อ
4

ไปโดยไม่ นับวันลำ

-ตามหนังสื อเชิ ญจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐใน -หนังสื อเชิญจากหน่วยงาน
ประเทศหรื อต่างประเทศเพื่อแสดงหรื อนาเสนอ

องค์กรภาครัฐในประเทศหรื อ

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่างประเทศ
หรื อกิจกรรมในนามตัวแทนประเทศ
5

ไปโดยไม่ นับวันลำ

-พานักเรี ยนไปศึกษาดูงาน /ร่ วมกิจกรรมหรื อ

-หนังสื อเชิญขององค์กร/

ร่ วมจัดแสดงผลงาน หรื อกิจกรรมแข่งขัน / รับ

หน่วยงาน ที่เชิ ญนักเรี ยนทั้ง

รางวัล ฯลฯ

ในประเทศและ/หรื อต่าง
ประเทศ
-หนังสื อยินยอมจาก
ผูป้ กครอง และแผนดูแลความ
ปลอดภัยของนักเรี ยน

6

ไปโดยไม่ นับวันลำ

-ไปในช่วงอยูร่ ะหว่างการลาศึกษาต่อภาคปกติ

-หนังสื อแสดงสถานะการลา

เต็มเวลา

ศึกษาต่อ

-ในช่วงวันหยุดราชการ

--ประกาศของเขตพื้นที่

-ในช่วงปิ ดภาคเรี ยน(เฉพาะบุคลากรใน

การศึกษากรณี เปิ ด ปิ ดภาค

สถานศึกษา) ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ

เรี ยนไม่ตรงกับประกาศ

คือ

กระทรวงฯ

ภำคเรียนที่ 1 ( 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม ปี เดียวกัน )
ภำคเรียนที่ 2 ( 11 ตุลาคม – 31 ตุลาคม ปี เดียวกัน)

-ในช่วงปิ ดภาคเรี ยนตามประกาศเขตพื้นที่ฯ
*ระยะเวลาอาจเกิน 15 วันได้
ที่
7

กรณี
ไปโดยไม่ นับวันลำ

เงื่อนไข
วันหยุดเรี ยนกรณี พิเศษ เนื่องจาก
-ใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมพิเศษของส่ วน

เอกสำรเพิม่ เติม
-เอกสารหนังสื อขอใช้สถานที่
ของส่ วนราชการ หน่วยงาน

ราชการ หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐและส่ วน

องค์กร ภาครัฐ หรื อส่ วน

ท้องถิ่น

ท้องถิ่นหรื อ

-เหตุการณ์ฉุกเฉิ น / ภัยพิบตั ิไม่สามารถ
จัดการเรี ยนการสอนตามปกติได้

-ประกาศหยุดเรี ยนเนื่องจาก
ภัยพิบตั ิหรื อเหตุฉุกเฉิ นที่ออก
โดยโรงเรี ยนหรื อเขตพื้นที่
การศึกษาแล้วแต่กรณี

-ช่วงหลังสอบปลายภาค/ปลายปี ที่ไม่มีการเรี ยน

-ตารางสอบปลายปี /ปลายภาค

การสอนและไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั

ที่รับรองโดยผูอ้ านวยการ

และดูงานในกลุ่มประเทศอาเซี ยน

สถานศึกษาหรื อผูร้ ักษา
ราชการแทน
-หนังสื อรับรองว่าไม่มีการ
เรี ยนการสอนที่รับรองโดย
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

8

ไปโดยใช้ วนั ลำ (ลา

1 ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามคา

-หนังสื อเชิญจากส่ วนราชการ

เฉพาะวันราชการ)

เชิญของส่ วนราชการ องค์กร หน่วยงานภาครัฐ

องค์กร หน่วยงานต่างๆ

-บุคลากรใน

และเอกชนที่ไม่มีการทาความร่ วมมือกับ สพฐ.

สถานศึกษา

ทั้งภายในและต่างประเทศ

ลากิจ
-บุคลากรใน

2. ตามโปรแกรมการศึกษาของสถาบัน

-1. หนังสื อ เอกสารแสดง

อุดมศึกษา ที่ไม่ใช่การลาศึกษาภาคปกติ

ความเป็ นนักศึกษาของผูข้ อ

สานักงาน
ลากิจ หรื อลา
พักผ่อน

อนุญาต และ
2. โครงการ/โปรแกรมของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ลงนาม
โดยระดับคณบดีข้ ึนไป

กำรขออนุญำตไปต่ ำงประเทศเพือ่ กำรศึกษำ ฝึ กอบรม ปฏิบัติกำรวิจัยและดูงำน เกิน 15 วัน
ให้ ศึกษำและปฏิบัติตำมคู่มือฯหน้ ำ 3-4 , 11 -15 ( เฉพำะข้ ำรำชกำร และพนักงำนข้ ำรำชกำร )
3.2 กำรไปทัศนศึกษำต่ ำงประเทศ
ศึกษำคู่มือฯหน้ ำ 5, 7, 19-20

ที่

รำยละเอียด

1

ไปโดยไม่ นับวันลำ

เงือ่ นไข
-ในช่วงวันหยุดราชการ หรื อ

เอกสำรเพิม่ เติม
-โปรแกรมทัศนศึกษา

-ปิ ดภาคเรี ยน(เฉพาะบุคลากรในสถานศึกษา) --กรณี เปิ ด ปิ ดภาคเรี ยนไม่
กำรปิ ดภำคเรียนให้เป็ นไปตามประกาศ

ตรงกับที่กาหนดให้แนบ

กระทรวงศึกษาธิการคือ

ประกาศของเขตพื้นที่

ภำคเรียนที่ 1
1 เมษายน – 15 พฤษภาคม ปี เดียวกัน
ภำคเรียนที่ 2

การศึกษา
-กรณี ไปช่วงวันหยุดเรี ยน
กรณี พิเศษ ต้องแนบ

11 ตุลาคม – 31 ตุลาคม ปี เดียวกัน

เอกสารหนังสื อขอใช้

-วันหยุดเรี ยนกรณี พิเศษ ได้แก่

สถานที่ หรื อประกาศหยุด

-ใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมพิเศษ

เรี ยนเนื่องจากภัยพิบตั ิหรื อ

-เหตุการณ์ฉุกเฉิ น / ภัยพิบตั ิไม่สามารถ

เหตุฉุกเฉิ นตามประกาศ

จัดการเรี ยนการสอนตามปกติได้

ของโรงเรี ยนหรื อ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแล้วแต่กรณี

2

ไปโดยใช้ วนั ลำ (ลา

- ไปในช่วงวันราชการที่ต่อเนื่องกับวันปิ ด

-โปรแกรมทัศนศึกษา

เฉพาะวันราชการ )

ภาคเรี ยนได้แก่ช่วงปลายภาคที่นกั เรี ยนสอบ

-ตารางสอบปลายภาค/

-บุคลากรในสถานศึกษา

ปลายภาคหรื อปลายปี แล้วและไม่มีการเรี ยน ปลายปี แล้วแต่กรณี และ

ลากิจ

การสอน (เฉพาะบุคลากรในสถานศึกษา)

-เอกสารรับรองจาก
ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา

*สพฐ. จะไม่อนุญาตกรณี ปิดสานักงาน หรื อปิ ดสถานศึกษา เพื่อไปทัศนศึกษา และกรณี บุคลากรใน
สถานศึกษาไปทัศนศึกษาในช่วงวันเปิ ดภาคเรี ยน
3.3 กำรไปปฏิบัติภำรกิจส่ วนตัว ( ศึกษาคู่มือหน้า 5 ,7 , 9 )
3.3.1 การไปเยีย่ มญาติหรื อคู่สมรส
3.3.2 ติดตามคู่สมรส
3.3.4 การพาญาติผสู้ ู งอายุ หรื อผูเ้ ยาว์ไปการใดๆ
3.3.5 การดาเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

3.3.6 การนาเสนอผลงานวิจยั ส่ วนบุคคล
3.3.7 ไปปฏิบตั ิกิจกรรมในนามตัวแทนของประเทศชาติ
ที่

รำยละเอียด

1

ไปโดยไม่ นับวันลำ

เงื่อนไข

เอกสำรเพิม่ เติม

1. ช่วงวันหยุดราชการ

1. หลักฐานแสดงความเป็ น

2. วันปิ ดภาคเรี ยน (เฉพาะบุคลากรใน

ญาติ(ตามนิยาม) หรื อคู่สมรส

สถานศึกษา)

2. เอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่

ภำคเรียนที่ 1

และสถานภาพของญาติหรื อคู่

1 เมษายน – 15 พฤษภาคม ปี เดียวกัน

สมรสในประเทศนั้นๆ ( เช่น
อาชีพ /สถานที่ศึกษา เชื้อชาติ

ภำคเรียนที่ 2
11 ตุลาคม – 31 ตุลาคม ปี เดียวกัน

สัญชาติฯลฯ )

3. วันหยุดเรี ยนกรณี พิเศษ ได้แก่

3. จดหมายเชิญ/รับรองจาก

-ใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมพิเศษ

ญาติหรื อคู่สมรส

-เหตุการณ์ฉุกเฉิ น / ภัยพิบตั ิไม่สามารถ

-กรณี เปิ ด ปิ ดภาคเรี ยนไม่ตรง

จัดการเรี ยนการสอนตามปกติได้

กับที่กาหนดให้แนบประกาศ
ของเขตพื้นที่การศึกษา
-กรณี ไปช่วงวันหยุดกรณี พิเศษ
ต้องแนบเอกสารหนังสื อขอใช้
สถานที่ หรื อประกาศหยุดเรี ยน
เนื่องจากภัยพิบตั ิหรื อเหตุ
ฉุกเฉินตามประกาศของ
โรงเรี ยนหรื อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี

ที่

รำยละเอียด

2

ไปโดยไม่ นับวันลำ

เงื่อนไข

เอกสำรเพิม่ เติม

3. ไปปฏิบตั ิกิจกรรมในนามตัวแทนของ

- ต้องแสดงหนังสื อเชิญของ

ประเทศชาติที่ไม่ใช่กิจกรรมเชิงธุ รกิจ

หน่วยงานองค์กร สมาคม ที่

หรื ออาชีพ ได้แก่

เป็ นตัวแทนของรัฐที่ระบุ

-ด้านกีฬา (ผูเ้ ล่น /ผูฝ้ ึ กสอน/ผูต้ ดั สิ น/ผู้

รายชื่อผูข้ ออนุญาต วันเวลา

ควบคุมหรื อผูจ้ ดั การ/คณะกรรมการ )

สถานที่ ปฏิบตั ิกิจกรรมชัดเจน

-ด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์
( ผูแ้ สดง/ ผูจ้ ดั แสดง/ ผูฝ้ ึ กสอน /
ผูค้ วบคุม /คณะกรรมการ )
-ด้านสิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี
( ผูแ้ สดง/ ผูจ้ ดั แสดง/ ผูฝ้ ึ กสอน /
ผูค้ วบคุม /คณะกรรมการ )
-อืน่ ๆ ( ผูแ้ สดง/ ผูจ้ ดั แสดง/ ผูฝ้ ึ กสอน /
ผูค้ วบคุม /คณะกรรมการ )ทั้งนี้ตาม
ดุลยพินิจของ สพฐ.
3

ไปในช่ วงเวลำรำชกำร

1. เยีย่ มคู่สมรสหรื อญาติที่พานัก ณ ต่าง

โดยใช้ วนั ลำ (ลาเฉพาะ

ประเทศ / กรณี เจ็บป่ วย / ร่ วมงานศพ

ญาติ(ตามนิยามข้างหน้า) หรื อ

วันราชการ )

/ร่ วมงานแต่งงาน/งานรับปริ ญญา/

คู่สมรส

-บุคลากรในสถานศึกษา

ถูกดาเนินคดีทางกฎหมาย

2. เอกสารแสดงที่อยู่ และ

2. ติดตามคู่สมรสที่ไปปฏิบตั ิราชการ ณ

ลากิจ
-บุคลากรในสานักงาน
ลากิจ หรื อลาพักผ่อน

ต่างประเทศชัว่ คราว
3. เข้าพิธีสมรส / ถูกหมายเรี ยกสอบสวน
จากฝ่ ายกฏหมายของต่างประเทศ

ที่

1. หลักฐานแสดงความเป็ น

สถานภาพของญาติหรื อคู่
สมรสในประเทศนั้นๆ(เช่น
อาชีพ /สถานที่ศึกษา เชื้อชาติ
ฯลฯ)

4. เข้าร่ วมกิจกรรมหรื อพาญาติ/ผูส้ ู งอายุ

3. กรณี ที่ 2 คาสั่งที่ให้คู่สมรส

หรื อผูเ้ ยาว์ไปการใดๆที่มีกาหนดเวลาคงที่

ไปปฏิบตั ิราชการ ณ ต่าง

( เช่น ตรวจรักษา ปฐมนิเทศ , สอบแข่งขัน

ประเทศ

รำยละเอียด

เงื่อนไข
รับปริ ญญา รับรางวัล ฯลฯ)

เอกสำรเพิม่ เติม
4. กรณี ที่ 3 หนังสื อรับรองจาก

5. ได้รับเชิญหรื อเข้าร่ วมเสนอผลงาน / วิจยั ผูท้ ี่จะสมรส กาหนดวันเวลา
ส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้น สมรส / หมายเรี ยก
พื้นฐาน

5. กรณี ที่ 4 เอกสารที่แสดง

6. ไปในช่วงวันราชการที่ต่อเนื่ องกับวันปิ ด กิจกรรมตามที่ระบุ เช่น ใบนัด/
ภาคเรี ยนได้แก่ ช่วงปลายภาคที่นกั เรี ยนสอบ ใบตอบรับการตรวจรักษาของ
ปลายภาคหรื อปลายปี แล้วและไม่มีการเรี ยน โรงพยาบาล / คลีนิค/
การสอน (เฉพาะบุคลากรในสถานศึกษา)

สถานพยาบาล กาหนดการ
ปฐมนิเทศ / สอบแข่งขัน /รับ
ปริ ญญา / เอกสารแสดงสิ ทธิ
การรับรางวัล
6. กรณี ที่ 5 ต้องมีหนังสื อเชิญ
และใบตอบรับการเข้าร่ วม
กิจกรรม
7. กรณี ที่ 6 ตารางสอบและ
หนังสื อรับรองจากประธาน
กรรมการสถานศึกษา

4

ไปในช่วง
วันหยุดราชการ /หยุด
กรณี พิเศษและปิ ดภาค
เรี ยนเท่านั้น

1. เยีย่ มญาติหรื อคู่สมรสกรณี ที่
นอกเหนือจาก กรณี 1 – 2

1. หลักฐานแสดงความเป็ น
ญาติ(ตามนิยามข้างหน้า) หรื อ

2. การพาญาติผสู้ ู งอายุ หรื อผูเ้ ยาว์ไปการใดๆ คู่สมรส
ที่ไม่มีกาหนดเวลาคงที่

2. เอกสารแสดงที่อยู่ และ
สถานภาพของญาติหรื อคู่
สมรสในประเทศนั้นๆ(เช่น
อาชีพ /สถานที่ศึกษา เชื้อชาติ
ฯลฯ)

ที่

รำยละเอียด

เงื่อนไข

เอกสำรเพิม่ เติม
3. . กรณี ไปในวันหยุดเรี ยน
พิเศษให้แนบประกาศหยุด
เรี ยนของโรงเรี ยนหรื อเขต
พื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี

3.4 กำรไปปฏิบัติธรรม (ศึกษาคู่มือหน้า 5 ,7 ,22-25 )
-บุคลากรในสถานศึกษาลากิจ
-บุคลากรในสานักงานลากิจ หรื อลาพักผ่อน
3.4.1 การไปประกอบศาสนกิจทัว่ ไป ( ต้องมีช่วงเวลาปฏิบตั ิธรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของเวลา
ปฏิบตั ิราชการที่ใช้ไปในระหว่างช่วงเดินทาง ) ของศาสนาพุทธ คริ สต์ อิสลาม
3.4.2 กรณี อื่นๆอยูใ่ นดุลพินิจของ สพฐ. และอนุญาตให้ไปเฉพาะวันหยุดราชการหรื อ วันปิ ดภาคเรี ยน
หรื อวันหยุดเรี ยนกรณี พิเศษ
เอกสารเพิ่มเติม
1. โปรแกรมการปฏิบตั ิธรรม และสถานที่ปฏิบตั ิธรรม
2. กรณี ไปในวันหยุดกรณี พิเศษ หรื อวันปิ ดภาคเรี ยนที่ไม่เป็ นไปตามประกาศกระทรวงฯ ให้ส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ( ประกาศโรงเรี ยน ประกาศเขตพื้นที่ หนังสื อขอใช้สถานที่ฯ )
3.5 กำรปฏิบัติงำนในองค์ กรระหว่ำงประเทศ
(ศึกษาจากคู่มือฯหน้า 6,8, 25 – 27 )
3.6 กำรไปต่ ำงประเทศตำมมติคณะรัฐมนตรี
(ศึกษาจากคู่มือฯหน้า 9 -10 )

