
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๔๓๒ / ๒๕๖๐

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
_______________

ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จะดําเนินการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพ
ประสานการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ และไดขอเชิญเขารวมประชุมระหวางวันท่ี
๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ตําบลนครชุม อําเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๓๖๕ / ๒๕๕๘ เรื่อง
มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของขาราชการครู  ลูกจาง  และ
นักเรียนได จึงอนุญาตให

๑. นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
๒. นางสาววิไล  ออนตานา ตําแหนง รองผูอํานวยการชํานาญการ
๓. นายสิทธิชัย  เขียวออน ตําแหนง พนักงานขับรถ
ไปราชการเพ่ือเขารวมประชุมฯ ในวันท่ี ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ
 อนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตาง ๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ
 ไมอนุมัติใหเบิก คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น
 ใหเบิกจายจากหนวยจัดฯ

ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

สั่ง   ณ   วันท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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