
 
 

   ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร 
  ที่    ๕๘๗  / ๒๕๕๘ 

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ลกูจ้างประจ า ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

     ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร ได้แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ลูกจ้างประจ า ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘  เพื่อให้การบริหารกิจการของสถานศึกษา เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

     จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มอบหมายให้ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 

 

๑.  นายสมคิด   แสงกล้า   เลขที่ต าแหน่ง ๑๕๒๐   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์    
    ท าหน้าที ่
     ๑.๑  หัวหน้าคนงาน 
         ๑.๒  ประจ างานอาคารสถานที่ (งานส่วนกลาง ดูแลพื้นที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์และ 

อาคารช่างเกษตร , หอ้งเก็บอปุกรณ์งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์โดยรอบ) 
                         ๑.๓  ประจ างานพัสดุ (ท าความสะอาดและดูแลสภาพให้พร้อมใช้งาน รถยนต์ ป ๑๔๗๓) 

     ๑.๔  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 
 

  ๒.  นางสาวจารุนันท์   พูนเกษม   เลขที่ต าแหน่ง ๑๕๒๑  ต าแหน่ง พนักงานธุรการ   
  ท าหน้าที่ 
   ๒.๑  ประจ างานการเงิน  (ดูแลห้องงานการเงิน)    
   ๒.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผูบ้ังคับบญัชามอบหมาย 

 

  ๓.  นางสมจิตต์    สีแซก   เลขที่ต าแหน่ง ๑๕๒๓  ต าแหน่ง  พนักงานทั่วไป     
  ท าหน้าที่ 

      ๓.๑  ประจ างานอาคารสถานที่  (ดูแลท าความสะอาดอาคารเรียน  อาคารปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมเกษตร ๒ หลงั และพื้นที่บริเวณโดยรอบ , เปิด – ปิดอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการช่างกลเกษตร , 
ห้องน้ าอาคารศูนย์วิทยบรกิาร , บ้านพักรับรอง และดูแลภูมทิัศน์โดยรอบวิทยาลัย) 

   ๓.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผูบ้ังคับบญัชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

  //๔.  นายประมวล  บุ่งหวาย.....  
 
 
 



-๒- 
 

   ๔.  นายประมวล    บุ่งหวาย   เลขที่ต าแหน่ง ๑๕๒๕  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
   ท าหน้าที่ 

    ๔.๑  ประจ างานอาคารสถานที่ ปฏิบัติหน้าที่ยามรกัษาการณ์และความปลอดภัยตรวจตราบุคคล
เข้า – ออกวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด , เปิดไฟฟ้าหลงัเวลา ๑๘.๓๐ น. และปิดไฟฟ้าไม่เกินเวลา ๐๕.๓๐ น. 
ดูแลท าความสะอาดป้อมยาม , รดน้ าต้นไม้และภูมิทัศนโ์ดยรอบ)  

      ๔.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบัญชามอบหมาย 
 

      ๕.  นายมานะ   พูนเกษม   เลขที่ต าแหน่ง ๑๕๒๖   ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
                    ท าหน้าที่                                       
                         ๕.๑  ประจ างานพัสด ุ (ท าความสะอาดและดูแลสภาพให้พร้อมใช้งาน รถยนต์ ม ๐๔๔๑ ,  
รถยนต์ ก ๔๔๕๔ , รถตู้ นก ๑๓๙๓ , รถหกล้อ ๔๐-๐๐๘๖) 
      ๕.๒  ประจ างานอาคารสถานที่  (งานส่วนกลาง , ระบบไฟฟ้า , ประปา) 

      ๕.๓  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย  
 

    ๖.  นายบุญเลิศ    ค าอินทร์   เลขที่ต าแหน่ง ๑๕๒๙   ต าแหน่ง  พนักงานรบัโทรศัพท์    
    ท าหน้าที่  
     ๖.๑  ประจ างานบรหิารงานทั่วไป (เอกสารการพมิพ์) 
     ๖.๒  ประจ างานประชาสมัพันธ์ 
      ๖.๓  ประจ างานอาคารสถานที่  (ดูแลอาคารอ านวยการ และภูมิทัศน์โดยรอบ , ตัดแต่งพันธ์ุไม้

บริเวณอาคารอ านวยการ) 
      ๖.๔  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 
 

    ๗.  นายโกศล  เจริญสงิห์  เลขที่ต าแหนง่ ๒๖๐๒  ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
    ท าหน้าที่                   

                     ๗.๑  ประจ างานฟาร์มและโรงงาน (ท าความสะอาดและดูแลสภาพให้พร้อมใช้งาน รถแมคโคร ,            
รถแทรกเตอร์ M ๓๙๐ , จอนเดียร์ (เก่า)  จอนเดียร์ ๔๕๔๙ (ใหม่)) 
      ๗.๒  ประจ างานพสัดุ (ท าความสะอาดและดูแลสภาพใหพ้ร้อมใช้งาน รถหกล้อ ๔๐-๐๑๔๓) 

  ๗.๓  ประจ างานอาคารสถานที่  (ส่วนกลาง , โรงจอดรถแทรกเตอร์ และภูมิทัศน์โดยรอบ) 
      ๗.๔  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 

 

    ๘. นายสุวิชัย  พรหมภิมาน   เลขที่ต าแหนง่ ๒๖๐๖  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์   
    ท าหน้าที่   

                ๘.๑  ประจ างานพัสดุ (ท าความสะอาดและดูแลสภาพให้พร้อมใช้งาน รถยนต์ กจ ๖๖๒๑ , 
รถยนต์ กค ๔๓๕๖ , รถตู้ นข ๒๑๒๘) 
          ๘.๒  ประจ างานอาคารสถานที่  (งานส่วนกลาง , ระบบไฟฟ้า – ประปา) 

      ๘.๓  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

//๙. นางกฤษณา   ศรแก้ว.....    

 
 
 



-๓- 
 

                    ๙. นางกฤษณา   ศรแก้ว   เลขที่ต าแหน่ง ๓๔๖๐   ต าแหน่ง  พนักงานพัสด ุ 
                    ท าหน้าที่  

      ๙.๑  ประจ างานพัสดกุลาง (ดูแลอาคารพัสดุกลางและภูมิทัศน์โดยรอบ) 
      ๙.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
 

                    ๑๐. นายมณี  สีแซก    เลขที่ต าแหน่ง ๓๔๖๑  ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
                    ท าหน้าที่    
              ๑๐.๑  ประจ างานพสัดุ (ท าความสะอาดและดูแลสภาพให้พรอ้มใช้งาน รถยนต์ กข ๙๗๘๖ 
ประจ างานฟาร์มและโรงงาน  (โรงงานแปรรูปนม , อาคารโรงงานแปรรูปนมและภูมทิัศน์โดยรอบ) 
        ๑๐.๒  ประจ างานฟาร์มและโรงงาน  (ดูแลอาคารโรงงานนมและภูมิทัศน์โดยรอบ ,  

       ๑๐.๓  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบัญชามอบหมาย 
 

          ๑๑.  นางณราพรรณ  แช่มช้อย   เลขที่ต าแหน่ง ๓๔๖๒   ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์    
          ท าหน้าที่   

       ๑๑.๑  ประจ างานวิทยบริการและห้องสมุด 
       ๑๑.๒  ประจ างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       ๑๑.๓  ประจ างานงานวัดผลและประเมินผล 
       ๑๑.๔  ประจ างานอาคารสถานที ่(อาคารศูนย์วิทยบรกิาร) 
       ๑๑.๕  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บังคับบญัชามอบหมาย 

 

๑๒. นายส าราญ  เพชรรัตน์  เลขที่ต าแหน่ง ๓๔๖๓  ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
                  ท าหน้าที่  
          ๑๒.๑  ประจ างานฟาร์มและโรงงาน (ท าความสะอาดและดูแลสภาพใหพ้ร้อมใช้งาน ,  
รถแทรกเตอร์ M ๑๘๕ , คูโบต้า L ๒๔๐๐)   
     ๑๒.๒  ประจ างานพัสดุ (ท าความสะอาดและดูแลสภาพให้พร้อมใช้งาน รถหกล้อ ๔๐-๐๑๐๐) 

 ๑๒.๓  ประจ างานอาคารสถานที่  (ส่วนกลาง , โรงจอดรถแทรกเตอร์ และภูมิทัศน์โดยรอบ) 
     ๑๒.๔  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 

๑๓. นายอ าไภย์   พางเพราะ   เลขที่ต าแหนง่ ๓๖๕๗   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์    
ท าหน้าที่     

         ๑๓.๑  ประจ าแผนกวิชาพืชศาสตร์ (ฟาร์มพืชไร-่นา , ยางพารา , งานฟารม์ไม้ดอกไมป้ระดบั , 
                   โรงเรือนระบบปิด)  

     ๑๓.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย  

     
 
 
 
 
 
 

       //๑๔.  นางอารีย์   พิมพ์ศรี.....    
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                ๑๔.  นางอารีย์   พิมพ์ศรี   เลขที่ต าแหน่ง ๔๑๖๒  ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป   
                 ท าหน้าที่  
          ๑๔.๑  ประจ างานอาคารสถานที่  (ดูแลท าความสะอาดอาคารเรียนแผนกวิชาพื้นฐาน และ
บริเวณโดยรอบ และบริเวณซุ้มองค์พระพุทธรปู , บ้านพักรบัรอง , ห้องน้ าอาคารกีฬาเอนกประสงค์ , และดูแล 
ภูมิทัศน์โดยรอบวิทยาลัย) 
                      ๑๔.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย  
 

๑๕.  นายปาน   เนตรโสภา  เลขที่ต าแหน่ง ๔๔๖๙   ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต ์                              
ท าหน้าที่  
         ๑๕.๑  ประจ าแผนกวิชาพืชศาสตร์ (ฟาร์มพืชไร-่นา , อ้อย , มันส าปะหลงั , ยางพารา , 

ปาล์มน้ ามัน , ฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ)  
     ๑๕.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย  

 

    ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าทีป่ฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อวิทยาลัยและ 
ทางราชการ 

 

 ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

               สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๘         
 

 
 
 
 
 

 

                                                   (นายสุภาพ   มณีรัตน์)                         
                                 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


