
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๕๑๑ / ๒๕๖๑

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ
_______________

ดวยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ไดนํานักเรียนเขารวมการแขงขันมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม ในวันท่ี ๒๐ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพะเยา

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๓๖๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง
มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ของขาราชการครู  ลูกจาง  และ
นักเรียนได จึงอนุญาตให

๑. นายวรวิทย  ไชยม่ิง ตําแหนง ครู (ขับรถยนตบรรทุกสวนบุคคล บย ๔๒๒๙)
ประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (วันท่ี ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๒. นายตะวัน  หลออินทร ตําแหนง พนักงานขับรถ (รถ ๖ ลอ ๔๐ – ๐๑๒๐ พล)
การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม (วันท่ี ๒๐ – ๒๒
ธันวาคม ๒๕๖๑)

๓. นายเกรียงไกร  พิชัยพันธ ตําแหนง พนักงานขับรถ (รถตู นก ๒๙๙๙) การแขงขัน
วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู โรงเรียนภูซางวิทยาคม (วันท่ี ๒๐ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ไปราชการเพ่ือนําคณะครูและนักเรียนเขารวมการแขงขันฯ ตามวันเวลาและสถานท่ีดังกลาว
 อนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตาง ๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ
 ไมอนุมัติใหเบิก คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น
 ใหเบิกจายจากหนวยจัดฯ

สั่ง   ณ   วันท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางโสพิศ  เทศสลุด)
รองผูอํานวยการ  รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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