
 

 ค ำสั่ง โรงเรียนวัดบำงไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ท่ี  33 /2564 

เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยของโรงเรียน  
---------------------------------- 

  เพื่อให้การเก็บรักษาเงินท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ อาศัยอ านาจตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕51 หมวด 7 ข้อ 82  และแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยของ
โรงเรียน ดังนี้  

๑. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร  ต าแหน่ง  ครู 
๒. นางสาวจิราพร  เสาร์ค า  ต าแหน่ง  ครู  
๓. นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน  ต าแหน่ง  ครู 
หน้ำที่ 
๑. เก็บรักษากุญแจและรหัสของตู้นิรภัยไว้ในท่ีปลอดภัย โดยล าดับท่ี ๑ ให้เก็บรักษากุญแจดอก

ท่ี ๑ ล าดับท่ี ๒ ให้เก็บรักษากุญแจดอกท่ี ๒ และล าดับท่ี ๓ ให้เก็บรักษารหัสตู้นิรภัย 
๒. ตรวจสอบตัวเงิน หลักฐานแทนตัวเงิน ให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และ

ลงลายมือช่ือไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
๓. น าเงินเก็บในตู้นิรภัยและใส่กุญแจพร้อมรหัส 
๔. น าเงินออกจากตู้นิรภัยมอบให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเงินไปจ่าย 
๕. ในกรณีปรากฏว่าจ านวนเงินและหลักฐานแทนตัวเงินไม่ตรงกับจ านวนเงินท่ีแสดงไว้ใน

รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินแจ้งเจ้าหน้าท่ีการเงินผู้น าส่ง และน าเงินเข้า       
เก็บรักษาในตู้นิรภัยและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทันที 

๖. หากปรากฏว่าลูกกุญแจตู้นิรภัยสูญหาย หรือมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ หรือเจ้าหน้าท่ีมี
พฤติการณ์แสดงไปในทางท่ีไม่สุจริต ให้กรรมการเสนอรายงานด่วนต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในวันท่ีได้ทราบ
ทันที 

ให้บุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  ข้อบังคับ 
ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ โดยเคร่งครัด 

                              ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                           ส่ัง ณ วันท่ี  ๑   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕6๔ 
  

  

   
      ( นายสนั่น  ไชยหงษ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 



 

 ค ำสั่ง โรงเรียนวัดบำงไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ท่ี  34 /๒๕6๔ 

เรื่อง แต่งต้ังหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี และหัวหน้าหน่วยพัสดุ  
---------------------------------- 

  เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของ โรงเรียนวัดบางไกรนอก   
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี ๑๓๔๐/๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงแต่งต้ังบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ๑. นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์  ต าแหน่ง ครู  เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
  ๒. นางสาวปาณิสรา  มูลค า  ต าแหน่ง ครู  เป็นเจ้าหน้าท่ี 
  ๓. นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกล่ิน  ต าแหน่ง ครู  เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ 

  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง ณ วันท่ี  1   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕6๔ 
 

  

  

   
      ( นายสนั่น  ไชยหงษ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

 

 

 

 



 

 ค ำสั่ง โรงเรียนวัดบำงไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ท่ี           /๒๕6๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวันของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
---------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 23 และข้อ 35 แห่งระเบียบการเก็บรักษาเงิน และน าเงินส่งคลัง 
ในหน้าท่ีของอ าเภอ และกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520 แต่งต้ังให้นางสาวพินทุสร   แสงเนตร  ต าแหน่ง ครู โรงเรียน    
วัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน ในสมุดเงินสด และสมุด
เงินฝากธนาคารของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ดังนี้ 

1. ตรวจสอบจ านวนเงินท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและน าส่งกับหลักฐาน และรายการท่ีบันทึก
ไว้ในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคารว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากการตรวจสอบปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ก็
ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินท้ังส้ินตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีได้รับในวันนั้นไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย 
และลงลายมือช่ือก ากับไว้ด้วย 

2. เมื่อส้ินเวลารับจ่ายเงิน ตรวจสอบรายการจ่ายเงินท่ีบันทึกไว้ในบัญชีเงินสด หรือ
บัญชีเงินฝากของธนาคารกับหลักฐานการจ่ายในวันนั้น หากการตรวจสอบปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบลง
ลายมือช่ือก ากับยอดเงินคงเหลือในบัญชีนั้น 

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังท าหน้าท่ีตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวันดังกล่าว ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ 
มอบหมายตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง ณ วันท่ี  1   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63 
  

  

   
      ( นางสาลินี  สุขศิริ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 ค ำสั่ง โรงเรียนวัดบำงไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ท่ี  32 /๒๕6๔ 

เรื่อง  การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีการเงินและเจ้าหน้าท่ีบัญชีโรงเรียน 
---------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕51 เพื่อให้การบริหารงบประมาณของโรงเรียนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องต่างๆ จึงขอแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีการเงินและเจ้าหน้าท่ีบัญชีโรงเรียน ดังนี้  

๑.  นางสาวพินทุสร  แสงเนตร  เป็นเจ้าหน้าท่ีการเงิน ให้ปฏิบัติหน้าท่ี  
 ๑.  การรับ- จ่ายเงินของโรงเรียนทุกประเภทของโรงเรียน 

           ๒.  จัดท าเอกสารประกอบการรับ - จ่ายเงินทุกประเภทของโรงเรียน 
                            ๒.  นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ  เป็นเจ้าหน้าท่ีบัญชี ให้ปฏิบัติหน้าท่ี  

           ๑.  จัดท าทะเบียนคุมเงินทุกประเภทของโรงเรียน 
              ๒.  จัดท าเอกสารประกอบบันทึกบัญชีทุกประเภทของโรงเรียน 
              ๓.  จัดท ารายงานการเงินของโรงเรียน 
 ให้บุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ โดยเคร่งครัด 

                              ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                           ส่ัง ณ วันท่ี  1   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64 
  

  
      ( นายสนั่น  ไชยหงษ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 


