
 

     
 
 

    
 

คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
  ท่ี ๔๘๖ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง มอบหมายหน&าที่ลูกจ&างประจํา ประจําป*การศึกษา  ๒๕๖๐ 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

     ด&วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ได&แต0งตั้งมอบหมายหน&าท่ีลูกจ&างประจํา ประจําป*
การศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อให&การบริหารกิจการของสถานศึกษา เป5นไปตามกฎหมายระเบียบข&อบังคับนโยบายและ
วัตถุประสงค8ของสถานศึกษา 

     จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว0าด&วยการบริหารสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มอบหมายให&ลูกจ&างประจํา ปฏิบัติหน&าที่ราชการ ดังนี้ 

 

๑.  นายสมคิด   แสงกล&า   เลขท่ีตําแหน0ง ๑๕๒๐   ตําแหน0ง พนักงานขับรถยนต8    
    ทําหน&าท่ี 
     ๑.๑  หัวหน&าคนงาน 
         ๑.๒  ประจํางานอาคารสถานท่ี (งานส0วนกลาง ดูแลพ้ืนที่บริเวณอาคารเอนกประสงค8และ 

อาคารช0างเกษตร , ห&องเก็บอุปกรณ8งานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน8โดยรอบ) 
                         ๑.๓  ประจํางานพัสดุ (ทําความสะอาดและดูแลสภาพให&พร&อมใช&งาน รถยนต8 ป ๑๔๗๓) 

     ๑.๔  ปฏิบัติหน&าที่อ่ืนตามท่ีผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  ๒.  นางสาวจารุนันท8   พูนเกษม   เลขท่ีตําแหน0ง ๑๕๒๑  ตําแหน0ง พนักงานธุรการ   
  ทําหน&าที่ 

   ๒.๑  ประจํางานฟาร8มและโรงงาน  (งานธุรการและบัญชีโรงงานแปรรูปนมและอ่ืนๆ ,  
ดูแลทําความสะอาดอาคารโรงงานนม  และต&อนรับ หรือให&คําแนะนําผู&มาติดต0อประสานงานท่ีโรงงานแปรรูปนม) 

   ๒.๒  ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  ๓.  นางสมจิตต8    สีแซก   เลขท่ีตําแหน0ง ๑๕๒๓  ตําแหน0ง  พนักงานบริการ    
  ทําหน&าที่ 

      ๓.๑  ประจํางานอาคารสถานที่ และเปJด-ปJด อาคารเรียนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาคารปฏิบัติการช0างกล, บ&านพักรับรอง และดูแลภูมิทัศน8โดยรอบวิทยาลัย  

   ๓.๒  ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 

//..๔.  นายมานะ   พูนเกษม    

 
 
 



 
-๒- 

 

      ๔.  นายมานะ   พูนเกษม   เลขที่ตําแหน0ง ๑๕๒๖   ตําแหน0ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
                    ทําหน&าท่ี                                       
                         ๔.๑  ประจํางานพัสดุ  (ทําความสะอาดและดูแลสภาพให&พร&อมใช&งาน รถยนต8 ม ๐๔๔๑ ,  
รถยนต8 ก ๔๔๕๔ , รถตู& นก ๑๓๙๓ , รถหกล&อ ๔๐-๐๐๘๖) 
      ๔.๒  ประจํางานอาคารสถานท่ี  (งานส0วนกลาง , ระบบไฟฟLา , ประปา) 

      ๔.๓  ปฏิบัติหน&าที่อ่ืนตามท่ีผู&บังคับบัญชามอบหมาย  
 

    ๕.  นายบุญเลิศ    คําอินทร8   เลขที่ตําแหน0ง ๑๕๒๙   ตําแหน0ง  พนักงานรับโทรศัพท8    
    ทําหน&าท่ี  
     ๕.๑  ประจํางานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ8) 
     ๕.๒  ประจํางานประชาสัมพันธ8 
      ๕.๓  ประจํางานอาคารสถานท่ี  (ดูแลอาคารอํานวยการ และภูมิทัศน8โดยรอบ , ตัดแต0งพันธุ8ไม&

บริเวณอาคารอํานวยการ) 
      ๕.๔  ปฏิบัติหน&าที่อ่ืนตามท่ีผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

    ๖.  นายโกศล  เจริญสิงห8  เลขท่ีตําแหน0ง ๒๖๐๒  ตําแหน0ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
    ทําหน&าท่ี                   

                     ๖.๑  ประจํางานฟาร8มและโรงงาน (ทําความสะอาดและดูแลสภาพให&พร&อมใช&งาน รถแมคโคร ,            
รถแทรกเตอร8 M ๓๙๐ , จอนเดียร8 (เก0า)  จอนเดียร8 ๔๕๔๙ (ใหม0) 
      ๖.๒  ประจํางานพัสดุ (ทําความสะอาดและดูแลสภาพให&พร&อมใช&งาน รถหกล&อ ๔๐-๐๑๔๓) 

  ๖.๓  ประจํางานอาคารสถานที่  (ส0วนกลาง , โรงจอดรถแทรกเตอร8 และภูมิทัศน8โดยรอบ) 
      ๖.๔  ปฏิบัติหน&าที่อ่ืนตามท่ีผู&บังคับบัญชามอบหมาย 

 

    ๗. นายสุวิชัย  พรหมภิมาน   เลขท่ีตําแหน0ง ๒๖๐๖  ตําแหน0ง  พนักงานขับรถยนต8   
    ทําหน&าท่ี   

                ๗.๑  ประจํางานพัสดุ (ทําความสะอาดและดูแลสภาพรถยนต8ให&พร&อมในการใช&งาน ประจํา 
รถยนต8 หมายเลข กจ ๖๖๒๑ ,กค ๔๓๕๖ ,รถตู& นข ๒๑๒๘ ,บย ๑๖๒) 
          ๗.๒  ประจํางานอาคารสถานที่  (งานส0วนกลาง , ระบบไฟฟLา – ประปา) 
       ๗.๓  ประจํางานซ0อมบํารุงยานพาหนะ (ผู&ช0วยงานซ0อมบํารุงยานพาหนะเบ้ืองต&น) 
                     ๗.๔  ปฏิบัติหน&าที่อ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
                    ๘. นางกฤษณา   ศรแก&ว   เลขท่ีตําแหน0ง ๓๔๖๐   ตําแหน0ง  พนักงานพัสดุ ส.๔/หวัหน&า  
                    ทําหน&าท่ี  

      ๘.๑  ประจํางานพัสดุกลาง /ผู&ช0วยงานและผู&ประสานงาน (ดูแลระบบการบริการการจัดวาง
ระบบและปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดหา การซื้อ การจ&าง การเก็บรักษา และการเบิกจ0ายพัสดุ การควบคุม          
การจําหน0าย และดูแลอาคารพัสดุกลาง และภูมิทัศน8โดนรอบ) 

              //๘.๒  ประจํางานซ0อม…… 



 
-๓- 

      ๘.๒  ประจํางานซ0อมบํารุงยานพาหนะ(ผู&ช0วยงานควบคุมดูแลยานพาหนะ) 
      ๘.๓  ประจํางานอาคารสถานที่ 
      ๘.๔  ปฏิบัติหน&าที่อ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

                    ๙. นายมณี  สีแซก    เลขท่ีตําแหน0ง ๓๔๖๑  ตําแหน0ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
                    ทําหน&าท่ี    
              ๙.๑  ประจํางานพัสดุ (ทําความสะอาดและดูแลสภาพให&พร&อมใช&งาน รถยนต8 กข ๙๗๘๖    
และ บย ๑๖๔   
        ๙.๒  ประจํางานฟาร8มและโรงงานแปรรูปนม (ดูแลอาคารโรงงานนมและภูมิทัศน8โดยรอบ  

       ๙.๓  ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

          ๑๐.  นางณราพรรณ  แช0มช&อย   เลขท่ีตําแหน0ง ๓๔๖๒   ตําแหน0ง พนักงานพิมพ8    
          ทําหน&าที่   

       ๑๐.๑  ประจํางานวิทยบริการและห&องสมุด 
       ๑๐.๒  ประจํางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       ๑๐.๓  ประจํางานงานวัดผลและประเมินผล 

     ๑๐.๔  ประจํางานอาคารสถานที่  (ดูแลอาคารศูนย8วิทยบริการ และภูมิทัศน8โดยรอบ , ตัดแต0ง
พันธุ8ไม&บริเวณอาคารศูนย8วิทยบริการ) 

    ๑๐.๕  ปฏิบัติหน&าที่อ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๑๑. นายสําราญ  เพชรรัตน8  เลขท่ีตําแหน0ง ๓๔๖๓  ตําแหน0ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
                  ทําหน&าที่  
          ๑๑.๑  ประจํางานฟาร8มและโรงงาน (ทําความสะอาดและดูแลสภาพให&พร&อมใช&งาน ,  
รถแทรกเตอร8 M ๑๘๕ , คูโบต&า L ๒๔๐๐)   
     ๑๑.๒  ประจํางานพัสดุ (ทําความสะอาดและดูแลสภาพให&พร&อมใช&งาน รถหกล&อ               
๔๐-๐๑๐๐,รถยนต8 บย ๑๖๓) 

 ๑๑.๓  ประจํางานอาคารสถานที่  (ส0วนกลาง , โรงจอดรถแทรกเตอร8 และภูมิทัศน8โดยรอบ) 
     ๑๑.๔  ปฏิบัติหน&าที่อ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๑๒. นายอําไภย8   พางเพราะ   เลขที่ตําแหน0ง ๓๖๕๗   ตําแหน0ง พนักงานขับรถยนต8    
ทําหน&าท่ี     

         ๑๒.๑  ประจําแผนกวิชาพืชศาสตร8 (งานฟาร8มไม&ดอกไม&ประดับ ,โรงเรือนเพราะชํา)  
     ๑๒.๒  ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 

 

             //๑๓.  นางอารีย8.... 
 
 



 
     -๔- 
 
 

                ๑๓.  นางอารีย8   พิมพ8ศรี   เลขที่ตําแหน0ง ๔๑๖๒  ตําแหน0ง พนักงานบริการ   
                 ทําหน&าท่ี  
          ๑๓.๑  ประจํางานอาคารสถานที่ (ส0วนกลาง)  และเปJด-ปJด อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ8บ&านพักรับรอง และดูแลภูมิทัศน8โดยรอบวิทยาลัย 
                      ๑๓.๒  ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๔.  นายปาน   เนตรโสภา  เลขท่ีตําแหน0ง ๔๔๖๙   ตําแหน0งพนักงานขับรถยนต8                               
ทําหน&าที่  
         ๑๔.๑  ประจําแผนกวิชาพืชศาสตร8 (ฟาร8มพืชไร0-นา , อ&อย , มันสําปะหลัง , ยางพารา , 

ปาล8มน้ํามัน ) 
     ๑๔.๒  ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย  

 

    ให&ผู&ท่ีได&รับมอบหมายหน&าท่ีปฏิบัติงานอย0างเต็มความสามารถเพ่ือให&เกิดประโยชน8สูงสุดต0อวิทยาลัยและ 
ทางราชการ 

 

 ท้ังนี้ต้ังแต0บัดน้ีเป5นต&นไป 
 

               สั่ง  ณ  วันที่ ๑ เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐         
 

 
 
 

 

                                                 (นายสุภาพ   มณีรัตน8)                         
                            ผู&อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


