
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๓๓ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  ให"ข"าราชการครู ลูกจ"าง  นักเรียนไปราชการ 

 

ด"วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมกําหนดดําเนินการตามโครงการสนับสนุนค,าใช"จ,ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต,ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู"เรียน/กิจกรรมศึกษาเรียนรู" 
นอกสถานศึกษาโดยเน"นศึกษาสภาพภูมิศาสตร�ประวัติศาสตร�ของชาติและท"องถ่ิน แหล,งเรียนรู"ต,าง ๆ  
เพ่ือสร"างเสริมประสบการณ�ตรงให"กับนักเรียนท่ีเพ่ิมเติมจากการเรียนในห"องเรียนเพ่ือให"นักเรียนมีความรู" 
ประสบการณ�อย,างกว"างขวาง  และกําหนดดําเนินการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  สอบวิชาพิเศษ  
ข้ึนในวันท่ี ๑๗  - ๒๒ เดือนกุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๓  กิจกรรมเดินทางไกล อยู,ค,ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี
สามัญรุ,นใหญ, กองลูกเสือโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ประจําป@การศึกษา ๒๕๖๒ ข้ึนในวันท่ี ๒๑ ถึง   
วันท่ี  ๒๒  เดือนกุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ  ณ  ค,ายลูกเสือภูผาม,านเม"าเท็นท�แคมปB  อําเภอภูผาม,าน  
จังหวัดขอนแก,น  ในการไปครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป@ท่ี  ๑-๒ จํานวน ๔๒๕ คน  คุณครูลูกจ"าง   
จํานวน ๓๐  คน รายละเอียดตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี  ๐๒๑/๒๕๖๓  เรือ่ง  แต,งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมศึกษาเรียนรู"นอกสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป@ท่ี ๑ – ๓  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๓  
กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓  คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี  ๐๒๒ / ๒๕๖๓  เรื่อง  แต,งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  สอบวิชาพิเศษ  เดินทางไกล อยู,ค,ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ 
รุ,นใหญ, กองลูกเสือโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ประจําป@การศึกษา ๒๕๖๒  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ�  
๒๕๖๓ 

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑๓๖๕/๒๕๖๐ 
ลงวันท่ี ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ  จึงสั่งให" 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา   รองผู"อํานวยการโรงเรียน 
 ๒) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๒ 
 ๓) นายพงศกร  สุวรรณศรี ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๑ 
 ๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๒ 
 ๕) นางรัตนา  กนกหงษา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๓ 
 ๖) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๓ 
 ๗) นางมลิวัลย�  ยมโคตร ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๔ 
 ๘) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๔ 
 ๙) นางวิลาสินี  พรรคพิง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๖ 
 ๑๐) นางสาวรุ,งนภา  เหล,าเทพ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๖ 



๒ 
 
 ๑๑) นางเมวดี  สุรนันท� ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๑ 
 ๑๒) นายณัฐดนัย  เกาะหาร ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๑ 
 ๑๓) นายพิสิทธิ์  ดรจันทร�ใต" ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๒ 
 ๑๔) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๓ 
 ๑๕) นายสานิตย�  มหาหิงค� ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๔ 
 ๑๖) นายคมสัน  สอโส ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๔ 
 ๑๗) นางสุพัตรา  ภูนาวัง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๖ 
 ๑๘) นางณัฐธิดา  เหลาหา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๖ 
 ๑๙) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๓ 
 ๒๐) นายฉัตรชัย  ปุราโส   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๓ 
 ๒๑) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๓ 
 ๒๒) นายชลชัย  สวุรพันธ� วิทยากรท"องถ่ิน 
 ๒๓) นางสาววิภาพร  มังคุรุดร นักศึกษาฝKกประสบการณ�วิชาชีพครู 
 ๒๔) นางสาวศิริลักษณ�  ศรีชมชื่น นักศึกษาฝKกประสบการณ�วิชาชีพครู 
 ๒๕) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป@ท่ี  ๑-๒ จํานวน  ๔๒๕  คน 

ไปราชการเดินทางไกล  อยู,ค,ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี  ณ  ค,ายลูกเสือภูผาม,านเม"าเท็นท�แคมปB 
ตําบลภูผาม,าน  อําเภอภูผาม,าน  จังหวัดขอนแก,น  ศึกษาแหล,งเรียนรู"นอกสถานท่ีวัดเจดีย� หมู,ท่ี ๑ ตําบลคอน
สาร อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  และแหล,งเรียนรู"อ่ืนๆภายในวัด  ในวันศุกร�ท่ี  ๒๑ – วันเสาร� 
ท่ี  22  เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ. 2563  เวลา 15.30 น.  ตามกําหนดการท่ีแนบ  โดยให"สลับสับเปลี่ยน
มอบหมายภาระงานสอนให"ผู"อ่ืนรับผิดชอบไว"ล,วงหน"า  และรายงานผลการไปราชการให"ทราบโดยเร็ว 

ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้  อนุญาตให"เบิกจ,ายค,าเบ้ียเลี้ยง  ค,าพาหนะเดินทาง  และค,าใช"จ,าย
อ่ืนท่ีจําเปRนต"องจ,ายเนื่องในการเดินทางไปราชการได"ตามสิทธิโดยประหยัด  ตามพระราชกฤษฎีกาค,าใช"จ,ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ฉบับท่ี (๒) พ.ศ.๒๕๒๗, ฉบับท่ี (๓) พ.ศ.๒๕๒๘, ฉบับท่ี (๔) พ.ศ.๒๕๒๙, 
ฉบับท่ี (๕) พ.ศ.๒๕๓๔, ฉบับท่ี (๖) พ.ศ.๒๕๔๑, ฉบับท่ี (๗) พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับท่ี (๘) พ.ศ.๒๕๕๓  ฉบับท่ี (๙) 
พ.ศ.๒๕๖๐  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบกระทรวงการคลังว,าด"วยค,าใช"จ,ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
๒๕๕๐ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค. ๐๕๐๒/ว ๔๒ ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ�การเบิกค,าพาหนะรับจ"างข"ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค,าใช"จ,ายอ่ืนท่ีจําเปRนต"องจ,าย
เนื่องในการเดินทางไปราชการ  หนังสือกระทรวงการคลัง ด,วนท่ีสุด ท่ี กค. ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม 
๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ�การเบิกค,าใช"จ,ายในการเดินทางไปราชการ และการฝKกอบรมภายในประเทศ  และ
แก"ไขเพ่ิมเติม  และหนังสืออ่ืนท่ีเก่ียวข"อง 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๓  เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
(นายบวร  ใจปXYา) 

ผู"อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


