
 
ค ำสั่งโรงเรียนหนองตำคงพิทยำคำร 

ที่       136/2563 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินและเก็บรักษำกุญแจตู้นิรภัย 

********************** 
             เพ่ือให้การเก็บรักษาเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการได้รับการปฏิบัติรัดกุมและ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามระเบียบการเก็บรักษาและการน าเงินส่งคลังของส่วน
ราชการ  พ.ศ.๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ ๕๓ และข้อ ๕๕   จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้  เป็น
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย  
 

        ๑.  นายนพดล  ธงชัย            รองผู้อ านวยการ ร.ร.หนองตาคงพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชรก์ุล     ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร         กรรมการ 
 ๓.  นางสาวจารุวรรณ  สะมานี      ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร         กรรมการ 
  

หน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
๑. เก็บรักษากุญแจ และรหัสตู้นิรภัยไว้ในที่ปลอดภัย   
๒. ตรวจสอบตัวเงิน  หลักฐานแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  

และ  ลงรายชื่อไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
๓. น าเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัยและใส่กุญแจพร้อมรหัส 
๔. น าเงินออกจากตู้นิรภัยมอบให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับเงินไปจ่าย 
๕. ในกรณีปรากฏว่าจ านวนเงิน  และหลักฐานแทนตัวเงินไม่ตรงกับจ านวนที่แสดงไว้ในรายงาน

เงินคงเหลือประจ าวัน  ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินผู้น าส่งทราบและ
บันทึกจ านวนที่นับได้ ไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  และลงลายมือชื่อของคณะกรรมการ
ทุกคน  พร้อมเจ้าหน้าที่การเงินน าส่ง  แล้วน าเงินเก็บเข้ารักษาในตู้นิรภัยและรายงานให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

๖. หากปรากฏว่าลูกกุญแจนิรภัยสูญหาย  หรือปลอมแปลงลูกกุญแจ  หรือเจ้าหน้าที่มี
พฤติการณ์แสดงไปในทางไม่สุจริต  ให้คณะกรรมการเสนอรายงานด่วนต่อหัวหน้าส่วน
ราชการภายในวันที่ได้รับทราบนั้น 

๗. กรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้  ให้มอบหมายในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการส ารอง 

ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม   พ.ศ.๒๕63  เป็นต้นไป 
        

สั่ง  ณ  วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 
 

       ว่าทีพั่นตรี  
    (กรุณา  สืบอุดม) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 



 

 
ค ำสั่งโรงเรียนหนองตำคงพิทยำคำร 

ที่    137 /2563 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินและเก็บรักษำกุญแจตู้นิรภัย ส ำรอง 

********************** 
             เพ่ือให้การเก็บรักษาเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการได้รับการปฏิบัติรัดกุมและ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามระเบียบการเก็บรักษาและการน าเงินส่งคลังของส่วน
ราชการ  พ.ศ.๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ ๕๓ และข้อ ๕๕   จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้  เป็น
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยส ารอง 
 

 1.  นางกิตติวรา  มะไหย์  ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวลภัสรดา ผลประทุม   ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  กรรมการ  
       3.  นางสาววันวิสา  นาโสม ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  กรรมการ 
 
  

ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม   พ.ศ.๒๕63  เป็นต้นไป 
        

สั่ง  ณ  วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 
 

 
 

          ว่าทีพั่นตรี  
          (กรุณา  สืบอุดม) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค ำสั่งโรงเรียนหนองตำคงพิทยำคำร 

ที ่      138/2563 
เรื่อง   แต่งตั้งหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่  และหัวหน้ำหน่วยพัสดุ 

   
                

   เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของโรงเรียนหนองตาคง
พิทยาคาร เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  จึงยกเลิกค าสั่งโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  ที่ 1/2560 เรื่อง แก้ไขค าสั่ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560  สั่ง ณ วันที่ 4  มกราคม  2560  และ
อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  1340/2560  สั่ง  ณ วันที่ 
24  สิงหาคม  พ.ศ.2560  เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ        
จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

1. นางสาวจารุวรรณ  สะมานี     ต าแหน่ง ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ 
 

2. นายสมทบ  ศรีคงรักษ์     ต าแหน่ง ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่   

3. นางสาวอิสรัศม์ิ  วรโชติเจนวทิย์ ต าแหน่ง คร ูโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
เป็นเจ้าหน้าที่ 
 

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

      ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   1  ตุลาคม   พ.ศ.๒๕63  เป็นต้นไป 
         

สั่ง  ณ  วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 
 
  

          ว่าทีพั่นตรี   
             (กรุณา  สืบอุดม) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  
 



 
ค ำสั่งโรงเรียนหนองตำคงพิทยำคำร 

ที ่     139/2563 
เรื่อง   แต่งตั้งครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

   
                

   เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบและมีปะสิทธิภาพ สนองต่อ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เอ้ือประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ท่ีก าหนด อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 มาตรา 45(6) และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม พ.ศ.2550 เรื่องการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการ ของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 ข้อ 4 (1) , (2) , (3) และ (4)  พระราชบัญญิติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 27 (4)  ประกาศ ณ วันที่       
8  พฤษภาคม 2550 อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  
1340/2560  สั่ง  ณ วันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ.2560  เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ    และอาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  
1341/2560  สั่ง  ณ วันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ.2560   จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
กลุ่มบริหารงานงบประมาณดังต่อไปนี้ 

1. ว่าที่พันตรีกรุณา  สืบอุดม    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  
2. นายนพดล  ธงชัย           รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
3. นางสาวจารุวรรณ  สะมานี   ครู หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

    หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินบัญชี , หัวหน้าหนว่ยพัสดุ 
4. นายณัฐปรีชา  ประทุมชาติ  ครู  งานยานพาหนะ 
5. นางสาวจิราภรณ์  ดอนถวิล  ครู เจ้าหน้าที่การเงิน 

6. นายชวินวัตร  จิระมณี           ครู เจ้าหน้าที่การเงิน 
7. นายสมทบ  ศรีคงรักษ์           ครู หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
8. นางสาวอิสรัศม์ิ  วรโชติเจนวทิย์  คร ูเจ้าหน้าที่ 
9. นางสาวบุษราค์  ศรีประภา  พนักงานราชการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

      และเลขานุการกลุ่มงาน  

 ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม   พ.ศ.๒๕63  เป็นต้นไป 
         

สั่ง  ณ  วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2563 

         ว่าทีพั่นตรี   
             (กรุณา  สืบอุดม) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  



 
ค ำสั่งโรงเรียนหนองตำคงพิทยำคำร 

ที่      140/2563 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  ประจ ำปี  2564 

********************** 
             เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของโรงเรียนหนองตาคงพิทยา
คาร เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง  จึงยกเลิกค าสั่งโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  ที่ 1/2560 เรื่อง แก้ ไขค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560  สั่ง ณ วันที่ 4  มกราคม  2560  และอาศัย
อ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  1340/2560  สั่ง  ณ วันที่ 24  
สิงหาคม  พ.ศ.2560  เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  และ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งบุคคล
ดังต่อไปนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจ าปี 2563 ดังนี้  
 
 1. นายปรีตนิัส จนัทรากานตานันท์ ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร    

2. นางสาวดวงใจ  ศรีคงรักษ์       ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร     
3. นายสุทธิพร  พันธ์ชาติ  ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร     

 4. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์ ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  
5. นายเอนกชาติ ดีประชา ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
6. นายธนารักษ์  ศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
 

  

ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม   พ.ศ.2563  เป็นต้นไป 
         

สั่ง  ณ  วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
 

          ว่าทีพั่นตรี  
          (กรุณา  สืบอุดม) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
 

 
 

 
 



 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนหนองตำคงพิทยำคำร 
ที่       141/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน,หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
………………………………………………………………… 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามและต าแหน่งต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน ,หัวหน้า
เจ้าหน้าที่การเงิน ของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  คือ 
 

๑. นางสาวจารุวรรณ  สะมานี  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
                          หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

    ๒. นางสาวจิราภรณ์  ดอนถวิล   ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร   
             เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

    3. นายชวินวัตร  จิระมณี   ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร   
             เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง
ตามระเบียบและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และค าสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม   พ.ศ.2563  เป็นต้นไป 
         

สั่ง  ณ  วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

ว่าทีพั่นตรี  
              (กรุณา  สืบอุดม) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำสั่งโรงเรียนหนองตำคงพิทยำคำร 
ที่         142/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขับรถยนต์ 
 

………………………………………………………………… 
   
  ด้วยโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร มีรถยนต์ส่วนกลางใช้ในราชการ จ านวน 1 คัน  ส่วนใหญ่
ใช้ในงานราชการ สัปดาห์ละ 5 วัน (วันจันทร์-วันศุกร์) และ เมื่อมีราชการตรงกับวันหยุดราชการ 2 วัน 
(เสาร์-อาทิตย์)  เพื่อให้การบริหารการใช้รถยนต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยอ านาจ  
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค าสั่งที่ 9/2546 ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546  
เรื่อง มอบอ านาจบังคับบัญชาลูกจ้างประจ า  จึงแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ ดังต่อไปนี้ 
 

นายมานพ  พรหมมา  ต าแหน่ง อัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ 
                         รับผิดชอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 751 จันทบุรี 

 
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบส านัก 

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ.2532 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเคร่งครัด 
2. ดูแลรักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ของ 

รถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมที่จะปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา 
3. ตรวจสอบซ่อมแซมรถยนต์ในส่วนที่บกพร่อง และอยู่ในวิสัยพนักงานขับรถยนต์ สามารถ 

จะแก้ไขได้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
4. จัดท ารายการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง โดยบันทึกตาราง 

ควบคุมไมล์รถเมื่อออกเดินทางไปและกลับ 
5. ลงชื่อรับทราบในแบบอนุญาตใช้รถยนต์ ทุกครั้งก่อนเคลื่อนรถออกจากท่ีสถานที่จอดรถ 
6. พนักงานขับรถยนต์ รับกุญแจเพ่ือเดินทางไปราชการและน าเก็บรักษากุญแจ ณ ห้อง 

บริหารงานงบประมาณ 
7. พนักงานขับรถยนต์ เบิกบัตรเติมน้ ามันล่วงหน้า กรณีที่เห็นสมควรต้องบรรจุน้ ามันลงถัง 

เพ่ือพร้อมส าหรับเดินทางไปราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การใช้ การเก็บรักษาฯ/... 
 

กำรใช้ กำรเก็บรักษำและซ่อมบ ำรุง 
1. ก าหนดให้พนักงานขับรถยนต์ มีสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ 
2. พนักงานขับรถยนต์ต้องเก็บรักษารถยนต์ไว้ในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการที่ 

จัดเป็นสถานที่จอดรถยนต์ราชการ 
3. พนักงานขับรถยนต์ต้องตรวจระดับน้ ามันเครื่อง ระดับน้ ากลั่น ระดับหม้อน้ า เพ่ือให้ 

รถยนต์มีสภาพการใช้งานได้ดี 
4. ตรวจเลขไมล์ที่ครบระยะทางการใช้รถยนต์  ที่จะเข้าท าการตรวจซ่อมบ ารุง เปลี่ยนถ่าย 

น้ ามันเครื่อง ไส้กรองน้ ามันเครื่อง ฯลฯ เพื่อให้รถยนต์มีสภาพการใช้งานได้ดีและยาวนานที่สุด 
5. ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์  และตรวจสอบสภาพภายในรถยนต์  ภายนอกรถยนต์   

อุปกรณ์ประจ ารถยนต์และเพ่ือให้ทราบว่าสภาพภายนอก และอุปกรณ์มีสภาพปกติหรือไม่ หากเกิด
ความเสียหายจะได้ด าเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นได้  เพ่ือให้รถยนต์อยู่ในสภาพที่จะให้บริการแก่ผู้ขอใช้
รถยนต์อย่างเหมาะสม 
 
 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ.2563  เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่   1 ตุลาคม  พ.ศ.2563 
 
 
 

     ว่าที่พันตรี  
      (กรุณา  สืบอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำสั่งโรงเรียนหนองตำคงพิทยำคำร 
ที่         143/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขับรถ (เพิ่มเติม) 
 

………………………………………………………………… 
   
  ในกรณีพนักงานขับรถยนต์โดยต าแหน่ง มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถได้  
อีกท้ังมีภาระงานความจ าเป็นในการเดินทางไปราชการของครู บุคลากรภายในโรงเรียน จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องให้ครู ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถ เพื่อไปปฏิบัติงานราชการต่าง ๆ  
 
 ดังนั้น  จึงขอแต่งตั้งบุคลากรดังต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานขับรถ  รถยนต์ นข 751 
จันทบุรี 

ล าดับที่  1  นายวุฒิชัย  ทีขะระ ต าแหน่ง ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  
ล าดับที่  2  นายฐิติ  เรืองฤทธิ์ ต าแหน่ง ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
ล าดับที่  3  นายสมทบ  ศรีคงรักษ์ ต าแหน่ง ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 

 
ผู้ได้รับการแต่งตั้งจะปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีท่ีพนักงานขับรถยนต์โดยต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งล าดับที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานขับรถ  กรณีท่ี ล าดับที่ 1 มีเหตุ
จ าเป็นไม่สามารถขับรถยนต์ได้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ล าดับที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ  กรณีท่ี 
ล าดับที่ 1 และ 2 มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถขับรถยนต์ได้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ล าดับที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานขับรถ   
 ครู ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานขับรถ ต้องผ่านการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
แทนเป็นลายลักษณ์อักษร เท่านั้น 
 
 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่     1  ตุลาคม  พ.ศ.2563  เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่   1 ตุลาคม  พ.ศ.2563 
 
 
 

     ว่าที่พันตรี     
      (กรุณา  สืบอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
 
 
 



 
 

ค ำสั่งโรงเรียนหนองตำคงพิทยำคำร 
ที่        144/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบหลักฐำนกำรรับ - จ่ำยเงินประจ ำวันโรงเรียน 
 

………………………………………………………………… 
   
  อาศัยอ านาจตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่ง
อ าเภอ พ.ศ. 2520  ข้อ 20 และข้อ37  และเพ่ือให้การตรวจสอบหลักฐานการรับ – จ่ายเงินของ
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เก่ียวข้องต่าง ๆ จึงขอแต่งตั้ง 
ผู้ตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่ายเงินประจ าวันของโรงเรียน ดังนี้ 
  
  นางสาววันวิสา  นาโสม  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ช านาญการ 
 
 ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยเคร่งครัด 
 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่     1  ตุลาคม  พ.ศ.2563  เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่   1 ตุลาคม  พ.ศ.2563 
 
 
 
     

     ว่าที่พันตรี     
      (กรุณา  สืบอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
 
 
 
 


