คําสั่งสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ที่ 005 / 2551
เรื่อง มอบหมายงานในหนาที่ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
................................................
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรเี ปนไปตามกําหนดแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการ โดยมีเปาหมายเพื่อใหการปฏิบัติราชการสามารถสนองตอการพัฒนาประเทศ
และสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสุขแกประชาชน และกรมสงเสริมการเกษตร ไดพิจารณาอนุมัติใหปรับปรุง การแบงงานและอัตรากําลัง พรอมทั้งกําหนดตําแหนงภายใน
สํานักงานเกษตรจังหวัด โดยกําหนดภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบแบงเปน 2 ฝาย 2 กลุมงาน ประกอบดวย
ฝายบริหารทั่วไป ฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร และกลุมสงเสริมและ
พัฒนาการผลิต ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เปนไปดวยความเรียบรอย
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วดั ของทางราชการจึงมอบหมายงานในหนาที่
ใหขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ มีดงั นี้
1. ฝายบริหารทั่วไป
1.1 นางสุจิตรา นาคลําภา ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ปฏิบัติงานในหนาที่
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม เรงรัด แนะนํา แกไข ปญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานดานงานบริหารทั่วไป ไดแก งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและ
ยานพาหนะ การบริหารงบประมาณ งานพิมพจายเอกสาร งานการเจาหนาที่ งานประชุม งาน (e – office)
เฉพาะกิจที่เกีย่ วของและการประสานงานทั่วไปของสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
2. งานราชพัสดุ ที่เกีย่ วของกับสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2 งานจรัสศรี ดีรักษ ตําแหนงเจาหนาทีธ่ ุรการ 5 มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานธุรการ เกี่ยวกับการติดตอประสานงาน งานแจงเวียนเพื่อทราบ ประสานขอ
ความรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี รวมทั้งงาน
บริการทั่วไป ดูแลจัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารวาง สําหรับการประชุมและแขกผูมาติดตอราชการ
/2. งานสารบรรณ...

-22. งานสารบรรณ งานหนังสือดูแลติดตามปฏิบัติใหเปนไปตามระบบ บันทึกสรุป
การมาปฏิบัติงานของเจาหนาที่ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และการจางชั่วคราว รวบรวม
จัดเก็บเอกสารของสํานักงานเกษตรจังหวัดตามระบบ
3. งานพัสดุจดั ซื้อ/จัดจาง ตั้งเรื่องเบิกจาย การจําหนายพัสดุครุภณ
ั ฑดูแลจัดทํา
ทะเบียนควบคุมครุภัณฑ/อุปกรณ และทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/สั่งจาง การตอทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนต
ของราชการ งานควบคุมดูแลรถยนตราชการของสํานักงาน สมุดบันทึกการใชและซอมบํารุงรักษารถยนต
และควบคุมการเติมน้ํามันรถยนตของสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
4. งานการเจาหนาที่ เกีย่ วกับแจงการโยกยายขาราชการ บันทึกสมุดประวัติ ก.พ.7
การปรับวุฒิการศึกษา จัดทําเรื่องบําเหน็จบํานาญ สมาชิก กบข. จัดทําประวัติสําหรับขอเครื่องราชอิสริยาภรณ
จัดทํางบวันทําการและการลาทุกประเภทของขาราชการ/ลูกจาง
5. ตรวจสอบเอกสารเบิกจายเกีย่ วกับงานพัสดุของสํานักงานเกษตรจังหวัด และ
สํานักงานเกษตรอําเภอ
6. งานพิมพและจายเอกสาร รับผิดชอบควบคุมงานพิมพและจายเอกสารใหเปนไป
ตามขั้นตอนและความเหมาะสม รวมทั้งการถายเอกสารและการรับสงโทรสาร
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.3 นางสํารวย แสงอุน ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี 5 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบ และ
รวบรวมใบสําคัญ
2. ปฏิบัติงาน ฐานขอมูล สวัสดิการคารักษาพยาบาล (จายตรง)
3. งานสวัสดิการทั่วไป งานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร ฌาปนกิจ
สงเคราะหฯ ประกันสังคม (พนักงานราชการ) และสวัสดิการประกันหมูกรมสงเสริมการเกษตร
4. งานจัดทําเช็คสั่งจายเจาหนี้ ที่ขอเบิกเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ
การโอนเงินและจายเช็คใหเจาหนีแ้ ตละราย
5. บันทึกบัญชีเกณฑคงคาง
6. ประสานงานราชการ กองทุนบํานาญขาราชการ (กบข.)
7. บันทึกสมุดเงินสดคงเหลือประจําวัน
8. ทําการ เปดและปดบัญชีเงินนอกงบประมาณตามกรมอนุมัติใหดําเนินการ
โครงการ
9. งานคุมหลักฐานตามสัญญาเงินยืม
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
/1.4 นางมลฤดี...

-31.4 นางมลฤดี สอนเสนาะ ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 3 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานปฏิบัติตามระบบ GFMIS
2. งานคุมเงินงบประมาณ
3. ออกใบรับรองภาษีหกั ณ ที่จาย
4. งานการสงเงินรายไดแผนดินและเงินฝากคลัง
5. งานจัดทําระบบ GFMIS (บช.01) ที่เปนเงินนอกงบประมาณ
6. รายงานประจําเดือน ตามระบบ GFMIS (สง สตง. กองคลังกรมฯ) และรายงาน
คาสาธารณูปโภค (สงกองคลังกรมฯ)
7. ตรวจสอบรายงานทางการเงินและเก็บรวบรวมขอมูล
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.5 นายสุวัช สมเพียร ตําแหนงพนักงานขับรถยนต มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลรักษาทําความสะอาด ตรวจเช็คสภาพพรอมติดเครื่องยนตทุกเชา และดูแล
การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง เมื่อครบกําหนดระยะทาง (8,000 -10,000 กิโลเมตร) พรอมจัดทําบันทึกขอความ
เห็นชอบซอมแซมรถยนตราชการใหอยูในสภาพพรอมใชงาน รวม 2 คัน ไดแก ทะเบียน กจ. 5510 สระบุรี
และทะเบียน กจ. 5514 สระบุรี
2. ดูแลทําความสะอาดบริเวณอาคารสํานักงาน และปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน
ภายนอกอาคารสํานักงานใหอยูในสภาพสวยงาม เมื่อไมไดออกปฏิบัตงิ านนอกสํานักงานเกษตรจังหวัด
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.6 นายอรรคนีย พรมสีทอง ตําแหนงพนักงานขับรถยนต มีหนาทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลรักษาทําความสะอาด ตรวจเช็คสภาพพรอมติดเครื่องยนตทุกเชา และดูแล
การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง เมื่อครบกําหนดระยะทาง (8,000 -10,000 กิโลเมตร) พรอมจัดทําบันทึกขอความ
เห็นชอบซอมแซมรถยนตราชการใหอยูในสภาพพรอมใชงาน รวม 2 คัน ไดแก ทะเบียน ม.7808 สระบุรี
และทะเบียน กง – 7057 สระบุรี
2. ดูแลทําความสะอาดบริเวณอาคารสํานักงาน และปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน
ภายนอกอาคารสํานักงานใหอยูในสภาพสวยงาม เมื่อไมไดออกปฏิบัตงิ านนอกสํานักงานเกษตรจังหวัด
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.7 นายจรูญ อึ้งสวรรค ตําแหนงพนักงานขับรถยนต มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลรักษาทําความสะอาด ตรวจเช็คสภาพพรอมติดเครื่องยนตทุกเชา และดูแล
การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง เมื่อครบกําหนดระยะทาง (8,000 -10,000 กิโลเมตร) พรอมจัดทําบันทึกขอความ
เห็นชอบซอมแซมรถยนตราชการใหอยูในสภาพพรอมใชงาน รวม 2 คัน ไดแก ทะเบียน กจ.5513 สระบุรี
และทะเบียน กจ.5508 สระบุรี
/2. ดูแล...

-42. ดูแลทําความสะอาดบริเวณอาคารสํานักงาน และปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน
ภายนอกอาคารสํานักงานใหอยูในสภาพสวยงาม เมื่อไมไดออกปฏิบัตงิ านนอกสํานักงานเกษตรจังหวัด
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.8 นางลักขณา จันทะมาด ตําแหนง คนงาน มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลรักษาทําความสะอาดภายใน – ภายนอกอาคารสํานักงาน และตนไม
สวนหยอมของสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
2. งานถายเอกสาร และจัดเรียงเอกสารราชการ
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.9 นายรังสฤษฎ คํามะณี ตําแหนงยาม มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ใหปฎิบัติงานสารบรรณ ดําเนินการรับ – สงหนังสือราชการ เสนอหนังสือ
ราชการ แยกนําเสนอกลุม/ฝายฯ นําหนังสือเสนอหนวยเหนือหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตามหนังสือรับ
จากจังหวัดสระบุรีเปนประจําทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง ในชวงภาคเชา – ภาคบาย พรอมแยกแฟมการขออนุญาตไป
ราชการเปนกลุม/ฝายฯ และบันทึกลงนัดประชุมของเกษตรจังหวัด
2. ดูแลทําความสะอาดบริเวณอาคารสํานักงาน และปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน
ภายนอกอาคารสํานักงานใหอยูในสภาพสวยงาม รวมกับพนักงานขับรถยนตและคนงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ
2.1 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว ปฏิบัติงานในตําแหนง
หัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ มีหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตามงานในฝายใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามบทบาทหนาที่ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะหและดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร
ดานการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อผนวกเปนแผนพัฒนาจังหวัด
ของผูวาราชการจังหวัดสระบุรี
2. ประสานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของในการบูรณาการงานตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเกษตรในจังหวัด
3. พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวม วิเคราะหขอมูล สถานการณการปลูกพืช
ผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และขอมูลมือสองอื่น ๆ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ
งานสงเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ
4. ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร งานวิจัย
และพัฒนาในจังหวัด
5. สนับสนุนการปฏิบัติของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน
/6. สนับสนุน...

-56. สนับสนุนสํานักงานเกษตรอําเภอในการจัดทําแผนงาน/โครงการสงเสริม
การเกษตร และการจัดทําขอมูลสารสนเทศระดับอําเภอ
7. ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
สํานักงานเกษตรจังหวัด
8. ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานอาสาสมัครเกษตร
9. ประสานงานและดําเนินงาน การจัดแสดงนิทรรศการและการประกวดผลงาน
สงเสริมการเกษตร ดานการพัฒนาการผลิต การพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
10. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 นางลัดดา ทองจอย ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน
2. ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
3. ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานวิจยั และพัฒนา
4. รวบรวมผลการจัดทํารายงานของสํานักงานเกษตรอําเภอสรุปเปนภาพรวม
การจัดสงรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกเดือน เพื่อเรงรัดประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผูรับผิดชอบแตละระดับ
5. ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานอาสาสมัครเกษตร
6. งานการถายโอนภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตร ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
7. ตรวจสอบและรายงานขอมูลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.3 นายสถิตย อายุรพรรณ ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว มีหนาที่รับผิดชอบ
ดังนี้
1. จัดทําแผนพัฒนาดานการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน
2. ประสานงานและดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด รวมทั้ง
รวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้ ดั
3. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการประจําป รวบรวมจัดทําสรุปผล
ความกาวหนาการปฏิบัติงานโครงการทุกโครงการในแตละเดือน
/4. ประสานงาน...

-64. ประสานงานรวมกับฝายบริหารทั่วไปดําเนินการจัดทําแผน และติดตามผลการใช
จายงบประมาณประจําป รวมทั้งจัดทําสรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําปในแตละเดือน
5. ประสานงานการติดตามประเมินผลงานสงเสริมการเกษตร และจัดทํารายงาน
ประจําป
6. ประสานงานตามประเด็นการตรวจติดตามเสนอผูตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และจัดทํารายงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.4 นายสุพจน ประสมทอง ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว มีหนาที่รบั ผิดชอบ
ดังนี้
1. เผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตรในรูปแบบตางๆ
2. ประสานงานและดําเนินงาน การจัดแสดงนิทรรศการและการประกวดผลงาน
สงเสริมการเกษตร ดานการพัฒนาการผลิต การพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
3. ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมและถายทอด
เทคโนโลยี
4. สนับสนุนการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบตั ิการระดับอําเภอ และรวบรวมเปนองค
ความรูจังหวัด
5. รวบรวมและสรุปรายงานตามมาตรการลดคาใชจายดานสาธารณูปโภค
และพลังงาน
6. ดูแลหองสมุดสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.5 นายบรรจงศิลป วุฒิอุทยั ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว มีหนาที่
รับผิดชอบดังนี้
1. ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง ดูแล และแกไขปญหาอุปกรณคอมพิวเตอร และ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาระบบสารสนเทศระดับจังหวัดและอําเภอ เพื่อเผยแพรแกเจาหนาที่
เกษตรกร และบุคคลทั่วไป
3. ปฏิบัติงานโครงการกิจกรรมที่เปนนโยบายเฉพาะกิจหรือเรงดวนทีจ่ ังหวัดสระบุรี
ไดรับมอบหมาย
4. งานระบบขอมูล ฐานขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตรและจังหวัดสระบุรีทุก
ระดับ
5. ระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศภายในองคกร (http://saraburi.doae.go.th)
ในฐานะ Webmaster
./ 6. งานระบบ ..............

-76. งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสหลัก ไดแก ระบบนําเขาหนังสือ
เอกสารราชการ ของกรมสงเสริมการเกษตร (e – office) และระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสจังหวัดสระบุรี
(http://saraburi-doc.srbr.in.th)
7. รายงานผลและตรวจสอบขอมูลการรายงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล (ศ.02)
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.6 นางสาวธัญญารัตน หรั่งกิจ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. พิมพหนังสือราชการ และงานพิมพอนื่ ๆ
2. ผูชวยงานบันทึกขอมูลในระบบขอมูลที่สํานักงานเกษตรจังหวัดมีสวนรวม
ดําเนินการทุกระบบ
3. งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสหลัก ไดแก ระบบนําเขาหนังสือ
เอกสารราชการ ของกรมสงเสริมการเกษตร (e – office) และระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสจังหวัดสระบุรี
(http://saraburi-doc.srbr.in.th)
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
3.1 นายสมศักดิ์ วรรณะ ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว ปฏิบัติงานในตําแหนง
หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร มีหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตามงานในกลุมใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามบทบาทหนาที่ ดังนี้
1. ศึกษา พัฒนาและวางแผนการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน
2. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนของชุมชนองคกรเกษตรกร
3. สงเสริมและประสานงานดานการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
4. สงเสริมสนับสนุนและประสานงานการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑของ
องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
5. สนับสนุนการดําเนินงานและพัฒนาเจาหนาที่ระดับอําเภอในการปฏิบัติงาน
ดานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
6. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน
/7. สนับสนุน...

-87. สนับสนุนการดําเนินงานแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร และติดตามหนี้สินกลุม
เกษตรกร
8. สนับสนุนงานเกษตรทองเที่ยวของจังหวัดสระบุรี
9. ประสานงานและดําเนินงานชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
10. ดําเนินการตามแผนงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
11. สนับสนุนและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นปราชญชาวบาน
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.2 นางวันทนัย แกวพูลศรี ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว มีหนาที่รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห สรุป เสนอแนะและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานพัฒนาสถาบันเกษตรกร
2. งานสงเสริมเคหกิจเกษตร
3. งานหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
4. งานดานผูบ ริโภคและความปลอดภัยดานอาหาร
5. โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3 นายพิษณุ นิตยใหม ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว มีหนาที่รับผิดชอบ
ดังนี้
1. งานสงเสริมและสนับสนุนกองทุนเพื่อเกษตรกร
2. งานติดตามหนี้สินกลุมเกษตรกร
3. ประสานงานและดําเนินงานชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
4. สนับสนุนงานเกษตรทองเที่ยวของจังหวัดสระบุรี
5. งานสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นปราชญชาวบาน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.4 นายบุญฤทธิ์ พานิชกุล ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว มีหนาที่รับผิดชอบ
ดังนี้
1. งานดานความรู ความเขาใจ ขอปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
2. งานประสานและดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
ระดับจังหวัด รวมทั้งการติดตอประสานงาน เชื่อมโยงดําเนินงานตามมติประชุม กับหนวยงานและบุคคลที่
เกี่ยวของเพื่อประโยชนของกิจการวิสาหกิจชุมชน
./ งานดาน...........

-93. งานดานทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โดยสงเสริมและแนะนําใหเจาหนาที่ผูจดทะเบียน
มีความรู ความเขาใจและปฏิบัติไดถูกตอง ดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ การจดทะเบียนและเปน
ศูนยการรวบรวมและเผยแพรขอมูลดานวิสาหกิจชุมชน
4. ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่ประจําของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.5 นางพรรณาราย สงวนสิน ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว มีหนาทีร่ ับผิดชอบ
ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะหสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรใหเปนผูประกอบการ และ
วิสาหกิจชุมชน
2. สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ดานการบริหารจัดการ ความรูเทคโนโลยี
การตลาด และการเขาถึงแหลงชุมชน สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑจากทรัพยากรและภูมิปญญาของชุมชน
3. สนับสนุนและพัฒนาการสรางเครือขายและการเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชน
4. ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่ประจําสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด
5. งานแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร (กรณีเรงดวน)
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4. กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
4.1 นายสงบ เจริญสุข ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว ปฏิบัติงานในตําแหนง
หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต มีหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตามงานในกลุมฯใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ดังนี้
1. งานศึกษาพัฒนาและวางแผนการสงเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร
2. ศึกษา พัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตการเกษตรและจัดการผลผลิต
การเกษตรทีด่ ถี ูกตองและเหมาะสมกับทองถิ่น
3. ดําเนินการสงเสริมการเกษตรและประสานการถายทอดความรูดานการผลิตและ
จัดการผลผลิต การใหบริการทางการเกษตรและการอารักขาพืช
4. ดําเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการดานการสงเสริมการผลิต
การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร และประสานงานดําเนินการแกไขปญหาการ
ผลิตของเกษตรกร ไดแก ภัยธรรมชาติ การระบาดของแมลงศัตรูพืช
5. ประสานการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ และโครงการสงเสริม
การเกษตรในพื้นที่เฉพาะ
./ 6. สนับสนุน..............

- 10 6. สนับสนุนการดําเนินงานและพัฒนาเจาหนาที่ระดับอําเภอในการปฏิบัติงานดาน
สงเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต
7. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการสงเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต
8. งานปองกันและกําจัดศัตรูพืชและวิทยากรหลักในการดําเนินงานโรงเรียน
เกษตรกรในพระราชดําริ
9. งานสงเสริมการปลูกพืชฤดูแลง และการจดทะเบียนเกษตรกร
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.2 นายธํารงค พันธุตะ ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว มีหนาที่รับผิดชอบ
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

งานสงเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผัก และไมดอกไมประดับ
งานสงเสริมเกษตรอินทรีย
งานโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
งานตรวจสอบสารพิษตกคางในพืช
การจดและออกใบรับรองเกษตรกรผูปลูกพืชผัก (GAP , Q ฯลฯ)
วิทยากรหลักในการดําเนินงานโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดําริ
งานปองกันกําจัดศัตรูพชื ผัก ไมดอกไมประดับ และการชวยเหลือแนะนํา
การปรับปรุงบํารุงดินและการใชปยุ ในพืชผักไมดอก
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

4.3 นายสมบูรณ โควงค ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว มีหนาที่รับผิดชอบ
ดังนี้
1.
2.
(โครงการในพระราชดําริ)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

งานโครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตพืชไร
งานโครงการสงเสริมพัฒนาการเกษตรในเขตลุมน้ําปาสัก
งานโครงการคณะอนุกรรมการออยและน้ําตาล
งานปองกันกําจัดศัตรูพชื ไร และการชวยเหลือแนะนํา
งานปรับปรุงบํารุงดินและการใชปยุ เคมีในพืชไร
โครงการจดทะเบียน และออกใบรับรองพืชไรและการรับจํานํา
วิทยากรหลักโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดําริ
งานสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
./ 4.4 นายเรวัชณ ..........

