
 
 

 
 
 

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ที่ ๒๗๓๙ /๒๕๖๒ 

เรื่อง   การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
  ในการอนุมัตใิห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม  
  การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขนัทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี  

--------------------------------------- 

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ 9 วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสาม ได้กำหนดให้การเบิกค่าใช้จ่าย
ของสถานศึกษา กรณีการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษา
ในต่างประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรายกรณี
ก่อนดำเนินการ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมอบอำนาจให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยในการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ  เป็นรายกรณี ตามข้อ ๙ วรรคสาม
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนได้  
ตามความในมาตรา ๓๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบกับมาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยการมอบอำนาจ
ให้พิจารณาตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นสำคัญ และในการพิจารณาอนุมัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษา
ในต่างประเทศให้คำนึงถึงเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 ๑. พิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีที่มีผู้เรียนเดินทางไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขัน
ทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ โดยผู้ควบคุมคือครู และหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าว
โดยตรงเท่านั้น 
 ๒. พิจารณาอนุมัติเฉพาะกิจกรรมที่เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสาม 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๓. การใช้จ่ายงบประมาณในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะ
ทางการศึกษาในต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔. ประเทศที่ไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษา จะต้องเป็น
ประเทศท่ีประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ 
 ๕. เมื่อได้ดำเนินการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วม
กิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศแล้ว ให้รายงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทราบทุกครั้ง 

/ อนึ่ง … 
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อนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะ
ทางการศึกษาในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์แนบท้ายคำสั่งนี้ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

             สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 (นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ) 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 



หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา  

หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี 

(แนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่  ๒๗๓๙  /๒๕๖๒  ลงวันที ่ ๒๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง   การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

  ในการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม   
การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี ) 

----------------------------------------- 

๑. การพิจารณาของผู้รับมอบอำนาจ 
 ๑.๑  พิจารณาอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี ตามวัตถุประสงค์ของข้อ ๙ 
วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะกรณีที่มีผู้เรียนเดินทางไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะ
ทางการศึกษาในต่างประเทศ โดยให้มีผู้ควบคุม/ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ควบคุม/ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ซึ่งเป็นบุคลากร
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวโดยตรงร่วมเดินทางไปด้วย 
ในจำนวนที่เหมาะสมต่อจำนวนผู้เรียน 
  ทั้งนี้ จำนวนผู้เรียนที่เดินทางไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะ
ทางการศึกษาในต่างประเทศ และจำนวนผู้ควบคุม/ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ควบคุม/ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน หรือบุคลากร
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวโดยตรงที่ร่วมเดินทางไปด้วย 
จะต้องมีจำนวนไม่มากเกินไป หากมีความจำเป็นให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมโดยละเอียด 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 
 ๑.๒ การนำผู้เรียนไปรว่มกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ 
มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  (๑) กิจกรรมทางการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กิจกรรมการแสดง การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
การฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือกิจกรรมทางการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
  (๒) การแข่งขันกีฬา หมายถึง การแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความเป็นเลิศ ซึ่งเป็น
ชนิดกีฬาต่าง ๆ ที่มีการแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ หรือกีฬาซีเกมส์ ตามพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย ประกาศ/ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย และให้รวมถึงการแข่งขันกีฬาตามนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย หรือตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันกีฬา 
  (๓) การแข่งขันทักษะทางการศึกษา หมายถึง การแข่งขันทักษะทางวิชาการตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ การประกวด การแข่งขันหุ่นยนต์ หรือการแข่งขันทักษะ
ทางการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
ทักษะทางการศึกษา 
  ทั้งนี้ กิจกรรมทางการศึกษา การแข่งขันกีฬา และการแข่งขันทักษะทางการศึกษาต้องมี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพื่อให้มีโลกทัศน์  
ที่กว้างไกล ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำนวัตกรรมการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
การศึกษาของท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ตามมาตรา ๒๓ (๖) ประกอบมาตรา ๖๗ (๕) (๖) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  

/ พ.ศ. ๒๕๓๗ … 
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พ.ศ. ๒๕๓๗ และเป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามมาตรา ๕๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมถึงเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามมาตรา ๔๕ (๗ ตรี) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๓ การนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ 
ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรม/บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/ความเข้าใจระหว่างองค์กร/มีหนังสือเชิญจากหน่วยงาน
ภาครัฐ/ภาคเอกชนที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หรือได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็น 
โดยต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุมัติทีไ่ด้รับรองสำเนาถูกต้องจากหัวหน้าสถานศึกษาทุกฉบับ 
 ๑.๔ ประเทศท่ีจะนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษา 
จะต้องเป็นประเทศที่ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ 
 ๑.๕ หากไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑ - ๑.๔ ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นรายกรณ ี
 ๑.๖ การเดินทางไปรว่มกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ 
ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้เรียน และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเท่านั้น 
  
๒. งบประมาณ 
 ๒.๑ การพิจารณาอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบกับเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดในโครงการ/กิจกรรม/บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/ความเข้าใจระหว่าง
องค์กร/หนังสือเชิญจากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนที่เป็นผู้จัดโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ  
 ๒.๒ กรณีใช้จ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา ให้จัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรม บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ และให้หัวหน้า
สถานศึกษาประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา ตามข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๒.๓ กรณีใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้สะสมตามข้อ ๑๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 อนึ่ง การตั้งงบประมาณรายจ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขัน
ทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
 

/ ๓. ขั้นตอน … 
 



-๓- 
 

๓. ขั้นตอนการดำเนินการ 
 ๓.๑ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา 
หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ ให้รายงานการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียน
ไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี เสนอต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทำการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๓.๑.๑  โครงการ/กิจกรรม/บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/ความเข้าใจระหว่างองค์กร/หนังสือเชิญ
จากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หรือ เอกสารการได้รับ
คัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ 
พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็น (พิจารณาจากเหตุผลตามข้อ ๑.๒ - ๑.๔) 
  ๓.๑.๒  กำหนดการเดินทางซ่ึงต้องระบุกิจกรรมชัดเจนตลอดระยะเวลาเดินทาง 
  ๓.๑.๓  บัญชีรายชื่อผู้เรียนที่เดินทางไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะ
ทางการศึกษาในต่างประเทศ รายชื่อผู้ควบคุม/ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ควบคุม/ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ซึ่งเป็นบุคลากร
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวโดยตรงที่ร่วมเดินทางไปด้วย 
(พิจารณาจากเหตุผลตามข้อ ๑.๑) 
  ๓.๑.๔  หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองในการนำผู้เรียนเดินทางไปรว่มกิจกรรม การแข่งขันกีฬา 
หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ 
  ๓.๑.๕ แผน/มาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนในระหว่างเดินทางไปร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เช่น ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ (ถ้ามี) 
  ๓.๑.๖ บัญชีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการนำผู้เรียนเดินทางไปร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ 
  ๓.๑.๗ กรณใีช้จ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (พิจารณาจากเหตุผลตามข้อ ๒.๒) 
   (๑) สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการที่ให้ความเห็นชอบการใช้จ่าย
จากเงินรายไดข้องสถานศึกษา 
   (๒) สำเนาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา ที่บรรจุโครงการ
หรือกิจกรรม การนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ 
(เฉพาะหน้าที่ปรากฏโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ) 
   (๓) สำเนาการประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา 
โดยหัวหน้าสถานศึกษา 
  ๓.๑.๘ กรณใีช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม (พิจารณาจากเหตุผลตามข้อ ๒.๓) 
   (๑) สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการที่ให้ความเห็นชอบการใช้จ่าย
จากเงินรายได้สะสม  
   (๒) สำเนาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษา 
ที่บรรจุโครงการหรือกิจกรรม การนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษา
ในต่างประเทศ (เฉพาะหน้าที่ปรากฏโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ) 
   (๓) สำเนาการประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา 
และแผนพัฒนาการศึกษา โดยหัวหน้าสถานศึกษา 
  ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานที่เป็นสำเนาหัวหน้าสถานศึกษาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
และหากมีเหตุสุดวิสัยที่จะต้องยื่นเรื่องโดยกระชั้นชิด ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมจากเอกสารหลักฐานข้างต้น 

/ ๓.๒ องค์กร … 



-๔- 
 

 ๓.๒  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๓.๑ เสนอต่ออำเภอ/จังหวัดซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ตามกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
อนุมัตใิห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขัน
ทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ 
 ๓.๓ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
อนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขัน
ทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผลการดำเนินการไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
 
๔. การรายงาน 
 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
ได้ดำเนินการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา 
หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศเป็นรายกรณีแล้ว ให้รายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ
ทุกครั้ง 

 
----------------------------------------- 


