คำสั่งสำนักงำนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
ที่ 48 /2561
เรื่อง กำรแบ่งงำนและหน้ำที่รับผิดชอบในสำนักงำนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
-----------------------ด้วย สำนักงำนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ มีข้ำรำชกำรย้ำยและเกษียณอำยุรำชกำร ทำให้กำรแบ่ง
งำนและหน้ำที่รับผิดชอบในสำนักงำนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่เป็นปัจจุบัน
เพื่อให้กำรแบ่งงำนภำยในสำนักงำนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของหน่ ว ยงำนส ำนั กงำนเกษตรจังหวัดบุ รีรัมย์ ที่กรมส่ งเสริมกำรเกษตรกำหนดและตำมกรอบอัตรำกำลั ง
ปัจจุบัน จึงแบ่งงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. นางสาวณัฐสุดา เย้ยไธสง ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (เจ้าพนักงานธุรการ
อาวุโส)
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้แก่ งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนกำรเงิน
และบัญชี งำนพัสดุและยำนพำหนะ กำรจัดทำและบริหำรงบประมำณ งำนพิมพ์ และแจกจ่ำยเอกสำร งำนกำร
เจ้ำหน้ำที่ งำนประชุม และงำนประสำนรำชกำรทั่วไปของสำนักงำน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ควบคุม กำกับ ดูแล กำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนธุรกำร กำรเงินและบัญชี งำนพัสดุและ
ยำนพำหนะ งำนพิมพ์และแจกจ่ำยเอกสำร
2) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ได้แก่ กำรย้ำยภำยในจังหวัด กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือน กำรลำประเภทต่ำง ๆ กำรสรุปวันทำกำร กำรจ้ำงพนักงำนรำชกำร
3) บริหำรจัดกำรงบประมำณประจำปีของหน่วยงำน
4) ติดตำม ประมวลผล สรุป รำยงำนกำรปฏิบัติของหน่วยงำน
5) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่
6) งำนปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุและงำนทะเบียนที่รำชพัสดุ
7) ระบบควบคุมภำยใน
8) งำนควบคุมวันลำของข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจำและพนักงำนรำชกำร
9) รับผิดชอบและควบคุมกำรใช้งำนรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน กจ 1823 บุรีรัมย์
10) เป็ น หั ว หน้ ำเจ้ ำหน้ำที่ พัส ดุ และหั ว หน้ำหน่ วยพั ส ดุ ประจำส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
บุรีรัมย์
11) กำรย้ำยภำยในจังหวัดและกำรย้ำยข้ำมหน่วยงำน (ระบบสำรสนเทศบริหำรจัดกำรองค์กร)
12) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
13) ร่ำงหนังสือโต้ตอบ พิมพ์เอกสำรรำชกำร รวมทั้งตรวจทำน และแก้ไขควำมถูกต้องของ
เอกสำร
/14) อำนวย...
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14) อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
15) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
2. นางสาวสุชานันท์ รักจะบก ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนประสำนรำชกำรทั่วไปของ
สำนักงำน งำนพิมพ์และแจกจ่ำยเอกสำรรำชกำร งำนบันทึกและประมวลผลข้อมูลทำงคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ร่ำงโต้ตอบ บันทึกเสนอหนังสือรำชกำร
2) รวบรวมและจัดเก็บเอกสำรของฝ่ำยบริหำรทั่วไป
3) อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4) พิมพ์เอกสำรรำชกำร รวมทั้งตรวจทำน และแก้ไขควำมถูกต้องของเอกสำร
5) ดูแล รักษำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
6) ข้อมูลข้ำรำชกำรบรรจุใหม่และข้อมูลทำยำทเข้ำระบบของกรมบัญชีกลำง
7) บันทึกข้อมูล ประมวลผล และรำยงำนต่ำง ๆ (รำยงำนกำรใช้พลังงำน)
8) ทำหน้ำที่เลขำนุกำร เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
9) งำนข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
10) เลื่อนระดับข้ำรำชกำร
11) งำนพนักงำนรำชกำร
12) จัดทำ/ร่วมจัดทำ รวบรวมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล แบบ ปป.2 แบบ
ปป.3 และแบบ ปป.1 ของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
13) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3. นางขวัญชนก วิเศษมงคลชัย ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชี กำรบริหำรงบประมำณ และปฏิบัติหน้ำที่
อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ตรวจสอบใบสำคัญค่ำใช้สอย ใบสำคัญชดใช้เงินยืมรำชกำร
2) เบิกเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำถึงแก่ควำมตำย
3) ตรวจสอบและจัดทำหน้ำงบเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำ ค่ำกำรศึกษำบุตร ค่ำเช่ำบ้ำน
4) กำรรับ และนำส่งเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินรำยได้แผ่นดิน และเงิน
ฝำกคลัง ในระบบ GFMIS
5) ตรวจสอบเอกสำรใบสำคัญเพื่อส่งใช้เงินยืมรำชกำร และบันทึกล้ำงบัญชีลูกหนี้เงินยืม
ในงบประมำณ ผ่ำนระบบ GFMIS
/6) ตรวจสอบเอกสำร...
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6) ตรวจสอบเอกสำรใบสำคัญและจัดทำทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่จังหวัด/อำเภอ
7) ตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงิ นค่ำสำธำรณูปโภค จัดทำเอกสำรเพื่อส่งเบิก และ
สรุปผลกำรเบิกจ่ำยของแต่ละอำเภอ
8) บันทึกล้ำงบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ ผ่ำนระบบ GFMIS ประเภทเอกสำร G1
และบันทึกเอกสำร BD/นส 02-1 BE และ BF (กรณีเงินเหลือคืนจำกลูกหนี้)
9) ตรวจสอบ/ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเบี้ยเลี้ยงของเจ้ำหน้ำที่จังหวัด/อำเภอ
10) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
4. นางจุฑามาศ วนกลาง ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
มีห น้ ำที่ รับ ผิ ดชอบเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญ ชี กำรบริห ำรงบประมำณ และปฏิบั ติ
หน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย กำรรับเงินและกำรเก็บรักษำเงิน ได้แก่ เงินงบกลำง
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เช่น ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้ำง ค่ำวัสดุ เงินช่วยเหลือด้ำนสวัสดิกำร และกำรจัดทำบัญชีคุมเงินคงเหลือประจำวัน
2) จัดทำบัญชีงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินทดรองรำชกำร และรำยงำนทำงกำร
เงินที่เกี่ยวข้อง
3) ร่ำง โต้ตอบ บันทึกเสนอหนังสือรำชกำร ประมวลรำยงำน สถิติข้อมูลต่ำงๆ
4) รวบรวมและจัดเก็บเอกสำรของสำนักงำน
5) อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร และกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
6) ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
5. นางซันญี มาตย์สร้อย ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนพัสดุยำนพำหนะ และอำคำรสถำนที่ งำนประสำนรำชกำร
ทั่วไปของสำนักงำน งำนพิมพ์และแจกจ่ำยเอกสำรรำชกำร งำนบันทึกและประมวลผลข้อมูลทำงคอมพิวเตอร์
และปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ร่ำง โต้ตอบ บันทึกเสนอหนังสือรำชกำร ประมวลรำยงำน สถิติข้อมูลต่ำงๆ
2) รวบรวมและจัดเก็บเอกสำรของสำนักงำน
3) อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร และกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
4) ปฏิบัติหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่พัสดุประจำสำนักงำนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่ดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อ จัดหำ จัดทำทะเบียน
5) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงำน
/6) ดำเนินกำร...
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6)
7)
8)
9)

ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน งบกลุ่ม/งบจังหวัด
ควบคุม ดูแลกำรใช้ยำนพำหนะ และกำรเบิกจ่ำยค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
ควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนสำธำรณูปโภค และกำรบำรุงรักษำอำคำรสถำนที่
ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

6. นางฉัตรภัสร์ พิชิตอรุณศักดิ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนประชุม งำนประสำนรำชกำร
ทั่วไปของสำนักงำน งำนพิมพ์ และแจกจ่ำยเอกสำรรำชกำร และปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2) ลงทะเบียน รับ – ส่งหนังสือรำชกำร
3) นำส่งหนังสือและส่งคืนหนังสือ/คู่ฉบับ ที่ผู้บังคับบัญชำได้ลงนำมหรือสั่งกำรไว้แล้วคืน
กลุ่ม/ฝ่ำย ที่เกี่ยวข้อง
4) รวบรวมและจัดเก็บเอกสำรของฝ่ำยบริหำรทั่วไป
5) รับหนังสือจำกไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) /SSnet / กองกำรเจ้ำหน้ำที่)
6) งำนเกษียณอำยุรำชกำร
7) งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
8) งำนประกันหมู่ งำนกองทุนเกษียณอำยุรำชกำร (เอ.ไอ.เอ)
9) ทำหน้ำที่พิมพ์หนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร
10) งำนบำเหน็จบำนำญผ่ำนระบบบำเหน็จบำนำญของกรมบัญชีกลำง
11) งำนบำเหน็จบำนำญและเงินอื่นๆ ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
12) หนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรบำนำญ
13) งำนออกหนั งสื อรับรองเงินเดือนเพื่อประกอบกำรขอสวัส ดิกำรกับธนำคำรอำคำร
สงเครำะห์ ธนำคำรกรุงไทย และธนำคำรออมสิน
14) งำนข้อมูลข้ำรำชกำรบรรจุใหม่และข้อมูลทำยำทเข้ำระบบของกรมบัญชีกลำง
15) งำนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และงำนฌำปนกิจสงเครำะห์กรมส่งเสริมกำรเกษตร
16) กำรลำทุกประเภทและรำยงำนกำรลำผ่ ำนระบบสำรสนเทศบริห ำรจัดกำรองค์กร
ของกรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นประจำทุกเดือน
17) รำยงำนกำรประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
18) ปรับปรุงข้อมูลของข้ำรำชกำรบำนำญและข้อมูลทำยำทให้สมบูรณ์ เพื่อขอรับหนังสือ
รับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน
19) งำนข้ำรำชกำรลำออก
20) ดูแลรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้อยู่ในสถำนะพร้อมใช้งำน
21) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
/7.นำงนิตยำ...

๕
7. นางนิตยา หลักชัย ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 2
มีห น้ ำที่รับ ผิ ดชอบเกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนประสำน
รำชกำรทั่ว ไปของส ำนั กงำน งำนพิ มพ์ และแจกจ่ำยเอกสำรรำชกำร งำนบั นทึ กและประมวลผลข้อมูล ทำง
คอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2) รวบรวมและจัดเก็บเอกสำรของฝ่ำยบริหำรทั่วไป
3) ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือรำชกำร
4) นำส่งหนังสือและส่งคืนหนังสือ/คู่ฉบับ ที่ผู้บังคับบัญชำได้ลงนำมหรือสั่งกำรไว้แล้วคืน
กลุ่ม/ฝ่ำย ที่เกี่ยวข้อง
5) รับหนังสือจำกไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) / SSnet/ กองกำรเจ้ำหน้ำที่)
6) จัดทำเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยภำยในสำนักงำนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
7) ดูแลรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
8. นางสาวสุพรรณี ปิยะวงศ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
มีหน้ำที่เกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนประชุม งำนประสำนงำนรำชกำรทั่วไปของ
สำนั กงำน งำนพิ มพ์และแจกจ่ ำยเอกสำรรำชกำร งำนบั นทึกและประมวลผลข้อมูล ทำงคอมพิ วเตอร์ และ
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุประจำสำนักงำนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
2) ดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบ web online ได้แก่สร้ำงข้อมูลหลักผู้ขำย กำรจัดทำใบ
สั่งซื้อ/สั่งจ้ำงและตรวจรับพัสดุ
3) ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
4) ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยค่ำอินเตอร์เน็ตจังหวัดและอำเภอ
5) รับผิดชอบงำนประกันสังคม ได้แก่ กำรบันทึกข้อมูล กำรนำส่งข้อมูล พนักงำนรำชกำร
เพื่อส่งประกันสังคมผ่ำนโปรแกรมสำเร็จรูปของสำนักงำนประกันสังคม
6) อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำรและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
7) พิมพ์เอกสำรรำชกำร รวมทั้งตรวจทำนและแก้ไขควำมถูกต้องของเอกสำร
8) ดูแลรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้อยู่ในสถำนะพร้อมใช้งำน
9) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงบกลุ่มจังหวัด
10) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

/9.นางสาวสุนารี...

๖
9. นางสาวสุนารี อาจวาที ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนประสำนรำชกำรทั่วไปของ
สำนักงำน งำนพิมพ์และแจกจ่ำยเอกสำรรำชกำร งำนบันทึกและประมวลผลข้อมูลทำงคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ร่ำงโต้ตอบ บันทึกเสนอหนังสือรำชกำร
2) รวบรวมและจัดเก็บเอกสำรของฝ่ำยบริหำรทั่วไป
3) อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
5) รับผิดชอบบัตรจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
6) ทำหน้ำที่เลขำนุกำร เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
7) จัดทำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
8) บันทึกข้อมูล ประมวลผล และรำยงำนต่ำงๆ (รำยงำนกำรใช้พลังงำน)
9) พิมพ์เอกสำรรำชกำร รวมทั้งตรวจทำน และแก้ไขควำมถูกต้องของเอกสำร
10) ดูแล รักษำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
11) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
1. นายณรงค์ศักดิ์ อินยาพงษ์ ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรวำง
แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน มอบหมำยกำรปฏิ บั ติ งำนส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำเกษตรกร กำรศึ ก ษำพั ฒ นำวิ เครำะห์
สรุป เสนอแนะ และกำรปฏิบัติงำนด้ำนส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชน กำร
สนับ สนุ น ประสำนงำนกำรผลิ ต และพัฒ นำผลิ ตภัณฑ์ ขององค์กรเกษตรกรและวิส ำหกิจชุมชน กำรพัฒ นำ
ภู มิปั ญ ญำท้ องถิ่น กำรท่ อ งเที่ ย วเชิ งเกษตร ประสำนงำนและดำเนิ น งำนเกี่ ยวกั บ กำรช่ ว ยเหลื อเกษตรกร
ผู้ประสบภัยธรรมชำติ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) กำรวำงแผน กำรมอบหมำย กำกับกำรปฏิบัติงำน กำกับกำรปฏิบัติงำนส่งเสริมและ
พัฒนำเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสำหกิจชุมชน
2) ติดตำม กำกับ และประเมินผล งำนเร่งรัดหนี้สินและกำรบังคับคดีหนี้สิน กลุ่มเกษตรกร
3) ติดตำม กำกับ ดูแล ประเมินผล งำนประกวดผลงำนเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร
(ระดับจังหวัด/ระดับเขต/ระดับประเทศ)
4) รับผิดชอบ และควบคุมกำรใช้งำนรถยนต์รำชกำร ทะเบียนหมำยเลข กฉ 3588 บุรีรัมย์
5) ติดตำม กำกับ ดูแล ประเมินผล งำนเคหกิจเกษตร งำนส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
6) ติดตำม กำกับ ดูแล ประเมินผล งำนวิสำหกิจชุมชน งำนส่งเสริมอำชีพ
7) ติดตำม กำกับ ดูแล ประเมินผล งำนส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มยุวเกษตรกร งำนเกษตรกร
รุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)
8) ติดตำม กำกับ ดูแล ประเมินผล งำนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชำติ
9) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
/2.นำงธิดำรัตน์...

๗
2. นางธิดารัตน์ สาเร็จรัมย์ ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำ พัฒนำ วิเครำะห์สรุป เสนอแนะและปฏิบัติงำนด้ำน
ส่งเสริมและพัฒ นำเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชน กำรสนับสนุน ประสำนงำนกำรผลิตและ
พัฒ นำผลิ ตภั ณ ฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิส ำหกิจชุมชน กำรพั ฒ นำภู มิปัญ ญำท้ องถิ่นและกำรท่ องเที่ ยว
เชิงเกษตร ประสำนและดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชำติ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) งำนเคหกิจเกษตร
2) งำนส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
- งำนระบบสำรสนเทศ ข้อมูลกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
- จัดทำองค์ควำมรู้ ที่เกี่ยวข้องกับงำนส่งเสริมกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
- จัดทำฐำนข้อมูลด้ำนกิจกรรมกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร ที่เข้ำถึงง่ำยและใช้ประโยชน์ได้
- จัดเอกสำร/สื่อวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
- จัดเวทีเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
- พัฒนำแหล่งเรียนรู้งำนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
- เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์งำนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
- ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำย องค์กรกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
- สนับสนุนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร ให้เข้ำถึงแหล่งเงินทุนและกำรสนับสนุนจำก
ภำยนอก
- ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม มำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำ
กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
- ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำรส่งเสริม สนับสนุนตลอดทั้งกำร
ขับเคลื่อนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
- ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่
ยอมรับ และได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3) งำนบริหำรกองทุนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรระดับจังหวัด
- ส่งเสริมให้มีกำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกกองทุน
- ส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกองทุน
- ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรกองทุนโดยกำหนด กฎ ระเบียบ ในกำรจัดกำร
กองทุนที่ชัดเจน
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร/วิสำหกิจชุมชน ให้มีกำรจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ สินค้ำของกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน ทั้งในจังหวัดและต่ำงจังหวัด
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร/วิสำหกิจชุมชน ให้มีกำรแปรรูปผลผลิต
ทำงกำรเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ำ
6) ส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนำสู่ Smart Product
7) ส่งเสริมและพัฒนำเกษตร เพื่อพัฒนำสู่ Smart Product
8) งำนอำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน (อกม.)
/9) งำนส่งเสริม...
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9) งำนส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มเกษตรกร
- ประสำนงำน กำกับงำนสหกรณ์จังหวัด เพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มเกษตรกร
10 ) งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
3. นางสาวพัฒน์นรี ประโลมรัมย์ ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำ พัฒนำ วิเครำะห์สรุป เสนอแนะและปฏิบัติงำน
ด้ำนส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชน กำรสนับสนุน ประสำนงำนกำรผลิตและ
พัฒ นำผลิ ตภั ณ ฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิส ำหกิจชุม ชน กำรพั ฒ นำภู มิปัญ ญำท้ องถิ่นและกำรท่ องเที่ ยว
เชิงเกษตร ประสำนและดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชำติ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) งำนส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจชุมชน
- ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด
- ติดตำมกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
- ติดตำมงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้สมำชิกวิสำหกิจชุมชนกับแหล่งเรียนรู้
- ประกวดวิสำหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
- ติดตำมงำนเก็บข้อมูลระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน
- ติดตำมกำรประเมินศักยภำพวิสำหกิจชุมชน
- รวบรวมแผนพัฒนำกิจกำรของวิสำหกิจชุมชน
- สรุปผลกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกำรของวิสำหกิจชุมชน
- ประสำนงำนและบูรณำกำรงำนส่งเสริมสนับสนุนวิสำหกิจชุมชนกับหน่วยงำนภำคี
- ประชำสัมพันธ์กลุ่มวิสำหกิจชุมชนที่ประสบควำมสำเร็จ
- ถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะในกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
2) งำนกลุ่มส่งเสริมอำชีพ
- งำนพัฒนำกลุ่มส่งเสริมอำชีพเกษตรกร
- งำนระบบสำรสนเทศข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอำชีพ
- งำนส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยงำน
3) งำนประกวดผลงำนเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร
- ระดับจังหวัด
- ระดับเขต
- ระดับประเทศ
4) งำนวันเกษตรกร
- ระดับจังหวัด
5) ศึกษำดำเนินงำนและจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล แบบ ปป 1 ปป 2
และ ปป.3 ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร
6) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

/4.นำงสำวศรีสุดำ...
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4. นางสาวศรีสุดา ศรีละ ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำ พัฒนำ วิเครำะห์สรุป เสนอแนะและปฏิบัติงำนด้ำน
ส่งเสริมและพัฒ นำเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชน กำรสนับสนุน ประสำนงำนกำรผลิตและ
พัฒ นำผลิ ตภั ณ ฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิส ำหกิจชุมชน กำรพั ฒ นำภู มิปัญ ญำท้ องถิ่นและกำรท่ องเที่ ยว
เชิงเกษตร ประสำนและดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชำติ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) งำนส่งเสริมและพัฒนำยุวเกษตรกร
- งำนระบบสำรสนเทศข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร
- รวบรวมทะเบียนกำรจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร
- ติดตำมกำรดำเนินงำนของกลุ่มยุวเกษตรกร
- ให้คำแนะนำกำรฝึกปฏิบัติและกำรทำกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร
- ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของกลุ่มยุวเกษตรกร
- เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนกลุ่มยุวเกษตรกร
2) งำนเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)
- จัดทำเครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่
- งำนเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer)
- งำนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4) ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนข่ำว กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.
รมน.จ.ว.บ.ร.)

5) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
5. นายสุราษฎร์ แก้วอารี ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำ พัฒนำ วิเครำะห์สรุป เสนอแนะและปฏิบัติงำนด้ำน
ส่งเสริมและพัฒ นำเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชน กำรสนับสนุน ประสำนงำนกำรผลิตและ
พัฒ นำผลิ ตภั ณ ฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิส ำหกิจชุมชน กำรพั ฒ นำภู มิปั ญ ญำท้ องถิ่นและกำรท่ องเที่ ยว
เชิงเกษตร ประสำนและดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชำติ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) งำนกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
2) ศึกษำ วิเครำะห์และวำงแผนกำรดำเนินงำนกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
3) ประสำนงำนกับอำเภอที่เกิดภัยพิบัติ
4) ศึกษำระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินให้เป็นปัจจุบัน
5) ประสำนงำนกับสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
6) รำยงำนข้อมูลกำรเกิดภัยพิบัติจำกทุกอำเภอ
7) สรุปข้อมูลกำรเกิดภัยพิบัติ เสนอคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
จังหวัด
/8) สรุปข้อมูล...
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8) สรุปข้อมูลกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้กรมส่งเสริมกำรเกษตร
9) งำนเร่งรัดหนี้สิน และกำรบังคับคดีหนี้สินกลุ่มเกษตรกร
- รำยงำนกำรติดตำมหนี้สินกลุ่มเกษตรกรในกำรประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
- จัดทำหนังสือติดตำมหนี้สินกลุ่มเกษตรกร
- สรุปรวบรวมเอกสำรกลุ่มเกษตรกรที่จะดำเนินกำรฟ้องร้องดำเนินคดี บังคับคดี
- จัดทำแผนกำรชำระหนี้สินให้เป็นปัจจุบัน
- ร่วมติดตำมหนี้สินกับทำงสำนักงำนเกษตรอำเภอ
9) ทำหน้ำที่เลขำนุกำร เกษตรจังหวัด
10) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
1. นายชาติชาย ศรีษะนอก ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำกลุ่ม มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน
มอบหมำยกำกับกำรปฏิบัติงำนส่งเสริมกำรผลิต กำรจัดกำรผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำร
ดำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรและมำตรกำรด้ำนกำรผลิตและจัดกำรผลผลิต กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร
กำรให้บริกำรทำงกำรเกษตร โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นที่เฉพำะ
และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) กำรวำงแผน มอบหมำย กำกับกำรปฏิบัติงำนส่งเสริมกำรเกษตรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรผลิตและพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร
2) ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรและโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
3) รับผิดชอบและควบคุมกำรใช้งำนรถยนต์รำชกำร ทะเบียน กต 6230 บร
4) วำงแผน กำกับกำรปฏิบัติงำน โครงกำรภำยใต้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต
5) ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
2. นางสาวกิตติยาภรณ์ ชื่นศรี ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำ พัฒนำ วิเครำะห์สรุป เสนอแนะและปฏิบัติงำนด้ำ น
กำรส่งเสริมและกำรจัดกำรผลผลิตกำรเกษตร กำรดำเนินกำรตำมแผนโครงกำรและมำตรกำรด้ำนกำรผลิตและ
จัดกำรผลผลิต กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร กำรให้บริกำรสินค้ำทำงกำรเกษตร ให้คำปรึกษำแนะนำและ
ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และเกษตรกร และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) งำนส่งเสริมกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง
2) โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
3) โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน
4) โครงกำรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
5) โครงกำรพัฒนำกำรเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภำพ
6) โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสำน
/7) โครงกำร…
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7) โครงกำรจัดกำรพัฒนำลุ่มน้ำมูลตอนบน
8) เจ้ำหน้ำที่ผ้ปู ระสำนงำนอำเภอพลับพลำชัย
9) ปฏิบัติงำนอืน่ ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3. นางสาวยุพิน ประทัด ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำ พัฒนำ วิเครำะห์สรุป เสนอแนะและปฏิบัติงำนด้ำน
กำรส่งเสริมและจัดกำรผลผลิตกำรเกษตร กำรดำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรและมำตรกำรด้ำนกำรผลิตและ
จัดกำรผลผลิต กำรพัฒ นำคุณภำพสินค้ำเกษตร และกำรให้บริกำรทำงกำรเกษตร ให้คำปรึกษำแนะนำและ
ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และเกษตรกร และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ
2) โครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน
3) โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกยำงพำรำ
4) โครงกำรบริหำรจัดกำรเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้ำเกษตรที่สำคัญ (Zonning)
5) เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนอำเภอประโคนชัย
6) จัดทำ/ร่วมจัดทำ รวบรวมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล แบบ ปป2. ปป3.
และปป1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต
7) โครงกำรตลำดเกษตรกร
8) โครงกำรปรับเป็นเกษตรกรรมทำงเลือก
9) โครงกำรเกษตรอินทรีย์
10) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
4. นายเรวัชณ์ มัชฌิกะ ตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำ พัฒนำ วิเครำะห์ สรุป เสนอแนะและปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรส่งเสริมและจัดกำรผลผลิตกำรเกษตร กำรดำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำร และมำตรกำรด้ำนกำรผลิต
และจัดกำรผลผลิต กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร และกำรให้บริกำรเกษตร ให้คำปรึกษำแนะนำ ถ่ำยทอด
ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และเกษตรกร และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) รับผิดชอบงำนด้ำนส่งเสริมกำรผลิตข้ำวโดยมีโครงกำรที่สำคัญได้แก่ (ข้ำว GI) สู่กำร
รับรองมำตรฐำน GAP ข้ำวอินทรีย์ และกำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI)
2) โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพผลผลิต (ข้ำว)
3) โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่
4) โครงกำรผลิตข้ำวหอมมะลิคุณภำพดีสู่สำกล
5) โครงกำรเกษตรอินทรีย์
6) โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมกำรผลิตข้ำวหอมมะลิอินทรีย์
7) งำนโครงกำรจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
/8) เจ้ำหน้ำที่....

๑๒
8) เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนประจำอำเภอบ้ำนกรวดและละหำนทรำย
9) งำนอืน่ ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
5. นางสาวกมลนิตย์ พิมพ์นนท์ ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำ พัฒนำ วิเครำะห์ สรุป เสนอแนะและปฏิบัติงำนด้ำน
กำรส่งเสริมและจัดกำรผลผลิตกำรเกษตร กำรดำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำร และมำตรกำรด้ำนกำรผลิตและ
จัดกำรผลผลิต กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร และกำรให้บริกำรเกษตร ให้คำปรึกษำแนะนำ ถ่ำยทอดควำมรู้
แก่เจ้ำหน้ำที่และเกษตรกร และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ
2) โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรทดแทนแรงงำนเกษตร
3) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร (มันสำปะหลัง พืชตระกูลถั่ว อ้อย)
4) งำนพืชไร่ พืชน้ำมัน พืชเส้นใย และพืชพลังงำนทดแทน
5) ติดตำมเร่งรัดหนี้สินค่ำเมล็ดพันธุ์โครงกำรปลูกพืชอื่นทดแทนกำรปลูกมันสำปะหลังปี
2527/28-2529/30
6) ติดตำมเร่งรัดหนี้สินโครงกำรปรับปรุงกำรผลิตกำรเกษตรในเขตพื้นที่แห้งแล้งดินเลวปี
2529-2531
7) งำนคณะอนุกรรมกำรอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 13 จังหวัดบุรีรัมย์
8) งำนส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร
9) งำนส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน
10) โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มันสำปะหลัง)
6. นางสาวจริยาพร ศาลางาม ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนประชุม งำนพิมพ์ งำนประสำนรำชกำร
ทั่ว ไปและแจกจ่ำยเอกสำรรำชกำร งำนบันทึกและประมวลผลทำงคอมพิ วเตอร์และงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) งำนพิมพ์หนังสือรำชกำรประจำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต
2) งำนธุรกำร รับ - ส่ง หนังสือรำชกำร
3) งำนจัดทำทะเบียนคุมกำรลำ และกำรเบิกเบี้ยเลี้ยงของเจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนำกำรผลิต
4) งำนแจกจ่ำยเอกสำรของทำงรำชกำร
5) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

/กลุ่มยุทธศำสตร์...

๑๓
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
1. นายดารง ปลั่งกลาง ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำกลุ่ม มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน
มอบหมำย กำกับกำรปฏิบัติงำนกำรจัดทำแผนงำน โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตร แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
เกษตรด้ำนกำรผลิตพืช กำรพัฒนำอำชีพของเกษตรกร และส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน เพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนำ
จังหวัด งำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ งำนข้อมูลสำรสนเทศ งำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร งำนวิจัยและพัฒนำ
กำรพัฒนำบุคลำกรในจังหวัด และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) วำงแผน มอบหมำย กำกับกำรปฏิบัติงำนกลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ
2) ศึกษำวิเครำะห์และดำเนินกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตรด้ำนกำร
ผลิตพืช กำรพัฒนำอำชีพของเกษตรกร และส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน เพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนำจังหวัดของผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดและประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบูรณำกำรงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตร
ในจังหวัด
3) พัฒ นำสำรสนเทศระดับจังหวัด วิเครำะห์ ข้อมูล สถำนกำรณ์ กำรปลู กพืช ผลผลิ ต
กำรเกษตร และข้อมูลอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์งำนส่งเสริมกำรเกษตร
4) ศึกษำพัฒนำวิธีกำรดำเนินงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตรมิติใหม่ ปรับปรุงกระบวนกำร
ทำงำนในพื้นที่และสนับสนุนงำนวิจัยและพัฒนำในจังหวัด
5) สนับสนุน กำกับดูแล สำนักงำนเกษตรอำเภอในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรส่งเสริม
กำรเกษตรและกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศระดับอำเภอ
6) ติดตำม ประเมินผล รวบรวมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของสำนักงำน
เกษตรจังหวัด
7) กำกับ ดูแลกำรจัดทำตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
8) รับ ผิ ดชอบและควบคุม กำรใช้ น้ ำมั น เชื้ อเพลิ งรถยนต์ รำชกำร หมำยเลขทะเบี ย น
กจ 6171 บุรีรัมย์
9) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. นางสาวสุพัตรา เนื้อไม้หอม ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
มีหน้ ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำ พัฒ นำ วิเครำะห์สรุป เสนอแนะ และปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตร แผนยุทธศำสตร์กำรเกษตร งำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
งำนข้อมูลสำรสนเทศงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร งำนวิจัยและพัฒนำ และกำรพัฒนำบุคลำกรในจังหวัด
กำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) งำนระบบส่งเสริมกำรเกษตร
2) งำน พ.ร.บ. อำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร
/3) กำรประเมิน...

๑๔
3) กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ของจังหวัด
4) จัดทำตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
5) งำนฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร
6) กำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร งบประมำณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ
7) ประสำนงำนโครงกำรสร้ำงเสริมและพัฒนำอำชีพทำงกำรเกษตรกับศูนย์ปฏิบัติกำร
8) รำยงำนข้อมูลประมำณกำรเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์
9) งำนปรับปรุงสำนักงำนเกษตรอำเภอ Smart Office
10) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
3. นายไพศาล เชษฐสิงห์ ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำ พัฒนำ วิเครำะห์สรุป เสนอแนะ และปฏิบัติงำนด้ำน
กำรจั ด ท ำแผนงำน/โครงกำรส่ งเสริ ม กำรเกษตร แผนยุ ท ธศำสตร์กำรเกษตร งำนเผยแพร่ป ระชำสั ม พั น ธ์
งำนข้อมูลสำรสนเทศงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร งำนวิจัยและพัฒนำ และกำรพัฒนำบุคลำกรในจังหวัด
กำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตรด้ำนกำรผลิตพืช กำรพัฒนำอำชีพ
และส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนเพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนำจังหวัด
2) กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับจังหวัด
3) งำนขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
4) งำนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.)
5) งำนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำ
6) งำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
7) งำนจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล
8) งำนประชำสัมพันธ์งำนส่งเสริมกำรเกษตร
9) งำนประสำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอื่นๆ
10) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ เพ็ชรศรี ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำ พัฒ นำ วิเครำะห์สรุป เสนอแนะ และปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตร แผนยุทธศำสตร์กำรเกษตร งำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
งำนข้อมูลสำรสนเทศงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร งำนวิจัยและพัฒนำ และกำรพัฒนำบุคลำกรในจังหวัด
กำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) กำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร งบประมำณประจำปีของกรมส่งเสริมกำรเกษตร
2) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมงบประมำณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในระบบ Pad me
3) งำนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำ
/4) รำยงำนผล...
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4) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนส่งเสริมกำรเกษตรตัวชี้วัดเชิงคุณภำพและตัวชี้วัดเชิง
ปริมำณ (e-project)
5) รำยงำนผลกำรนำควำมรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริม
กำรเกษตร (กสก.)
6) จัดทำรำยงำนประจำปีสำนักงำนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
7) รำยงำนข้อมูลสถิติกำรเกษตร
8) จัดทำข้อมูลพื้นฐำนกำรเกษตรระดับจังหวัด
9) งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร (KM)
10) งำนประสำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอื่นๆ
11) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. นายเดือน มหาสาร ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำ พัฒนำ วิเครำะห์สรุป เสนอแนะ และปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตร แผนยุทธศำสตร์กำรเกษตร งำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
งำนข้อมูลสำรสนเทศงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร งำนวิจัยและพัฒนำ และกำรพัฒนำบุคลำกรในจังหวัด
กำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) งำนศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
2) งำนศูนย์บริกำรประชำชนด้ำนกำรเกษตร
3) รำยงำนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดบุรีรัมย์ (GPP)
4) งำนโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตร
อย่ำงยั่งยืน
5) งำนโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรฟื้นฟูอำชีพด้ำน
กำรเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
6) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
5. นางสาวสุภาพร ถาดกิ่ง ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนประชุม งำนประสำนรำชกำร
ทั่วไป งำนพิมพ์และแจกจ่ำยเอกสำรรำชกำร งำนบันทึกและประมวลผลข้อมูลทำงคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงำน
อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) งำนพิมพ์หนังสือรำชกำรประจำกลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ
2) งำนธุรกำรรับ-ส่ง หนังสือ เสนอแฟ้มประจำกลุ่มยุทธศำสตร์ฯ
3) งำนเขียนขออนุมัติไปรำชกำรของกลุ่มยุทธศำสตร์ฯ
4) จัดทำเรื่องเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่กลุ่มยุทธศำสตร์
5) ระบบจัดเก็บและรำยงำนข้อมูลภำวะกำรผลิตพืชระดับตำบล รำยเดือน (รต.)
ในระบบ
/6) รำยงำนศูนย์บริกำร....
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6) รำยงำนศู น ย์ บ ริก ำรและถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี กำรเกษตรประจ ำต ำบล รำยเดื อน (ศ.02)
ในระบบ
7) จัดทำและรำยงำนกำรประชุมสำนักงำนเกษตรจังหวัดประจำเดือน (PM)
8) อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำรและประสำนงำนรำชกำรกับหน่วยงำนต่ำง ๆ
9) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
6. นายนิทัศน์ มุกดา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนประชุม งำนประสำนรำชกำร
ทั่วไป งำนพิมพ์และแจกจ่ำยเอกสำรรำชกำร งำนบันทึกและประมวลผลข้อมูลทำงคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงำน
อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) งำนประชำสัมพันธ์ ข่ำวกิจกรรมต่ำงๆ ของสำนักงำนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
2) จัดทำเว็บไซต์สำนักงำนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
3) เผยแพร่องค์ควำมรู้ (KM) ด้ำนกำรเกษตร ในเว็บไซต์สำนักงำนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อให้ผู้สนใจนำไปปฏิบัติ
4) อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำรและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
กลุ่มอารักขาพืช
1. นายไพศาล แก้วบุตรดี ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชานาญการพิเศษ)
ปฏิ บั ติ งำนในฐำนะหั ว หน้ ำ กลุ่ ม มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ กำรวำงแผนปฏิ บั ติ งำน
มอบหมำยกำกับ กำรปฏิ บั ติงำนของกลุ่ มอำรักขำพืช ตำมแผนกำรดำเนินงำน โดยพัฒ นำขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชและดินปุ๋ย เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรพึ่งพำตนเองด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืช
และดินปุ๋ยส่งเสริมกำรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ส่งเสริมกำรหยุดเผำในพื้นที่กำรเกษตร พัฒนำกำร
ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชและดินปุ๋ย บูรณำกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชและดินปุ๋ย พัฒ นำ
ระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชบูรณำกำรและสร้ำงเครือข่ำ ยกำรจัดกำรศัตรูพืช พร้อมทั้ง
สนับ สนุน กำรให้บ ริกำรด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชและดินปุ๋ย เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรและชุมชนสำมำรถพึ่งพำ
ตนเองในกำรจัดกำรศัตรูพืชและดินปุ๋ยได้อย่ำงยั่งยืน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ศึกษำ วิเครำะห์ และวำงแผนกำรดำเนินงำนของกลุ่มอำรักขำพืชและดำเนินงำนตำม
แผนงำนโครงกำร
2) ศึกษำพัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรจัดกำรศัตรูพืชและดินปุ๋ย
3) กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ด้ ำ นกำรจั ด กำรศั ต รู พื ช
และดินปุ๋ย
4) ศึกษำพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชและดินปุ๋ยที่เหมำะสม
กับท้องถิ่นและถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับเจ้ำหน้ำที่ระดับอำเภอและเกษตรกรทั่วไป
/5) พัฒนำระบบ...
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5) พั ฒ นำระบบกำรเตื อ นภั ย โดยกำรส ำรวจ วิ เครำะห์ ข้ อ มู ล ประสำนหน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรระบำดศัตรูพืชและแจ้งเตือนภัยได้ทันท่วงที
6) กำกับดูแลกำรให้บริกำรตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช และคำปรึกษำแนะนำด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืช
7) กำกับดูแลกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ธำตุอำหำรพืชในดิน และคำปรึกษำแนะนำด้ำนดินปุ๋ย
8) กำกับดูแลกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์สำรพิษตกค้ำง (สำรฆ่ำแมลง) ในผลผลิตทำงกำรเกษตร
9) กำกับดูแลกำรส่งเสริมกำรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์
10) กำกับดูแลส่งเสริมกำรหยุดเผำในพื้นที่กำรเกษตร
11) กำกับดูแลกำรให้บริกำรแนะนำ/ส่งเสริมกำรผลิตขยำยสำรชีวภัณฑ์ในกำรควบคุม
ป้องกันศัตรูพืช
12) กำกับดูแลกำรดำเนินงำนและจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล
แบบ ปป.1 ปป.2 และ ปป.3 ของกลุ่มอำรักขำพืช
13) กำกับกำรดำเนินงำนและจัดทำข้อมูลกำรปฏิบัตงิ ำนประจำสู่งำนวิจัย (R๒R) ของกลุ่ม
อำรักขำพืช
14) กำกับกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (KM) ด้ำนอำรักขำพืช
15) บูรณำกำรกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชและดินปุ๋ย
16) ติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรอำรักขำพืชและดินปุ๋ย
17) วำงแผน มอบหมำย กำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนกลุ่มอำรักขำพืช
18) รับผิดชอบและควบคุมกำรใช้งำนรถยนต์รำชกำร ทะเบียน กง 6791 บร.
19) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. นางสาวพัดชา อะตะนิตย์ ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ กำรศึ ก ษำ วิเครำะห์ ส รุป เสนอแนะและปฏิ บั ติ งำนกลุ่ ม
อำรักขำพืชด้ำนกำรอำรักขำพืช ดำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร โดยพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำร
ศัตรู พื ช กำรติด ตำมเฝ้ ำระวังสถำนกำรณ์ ก ำรระบำดศั ตรูพื ช ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรป้ องกั นก ำจัด ศัต รูพื ช
เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรพึ่งพำตนเองด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชบูรณำกำรและสร้ำงเครือข่ำยกำร
อำรักขำพืช พร้อมทั้งสนับสนุนกำรให้บริกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรผลิตพืชและกำรอำรักขำพืช ซึ่งมุ่งเน้นให้
เกษตรกรและชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองในกำรจัดกำรศัตรูพืชได้อย่ำงยั่งยืน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ศึกษำ วิเครำะห์ และวำงแผนกำรดำเนินงำนของกลุ่มอำรักขำพืชและดำเนินงำนตำม
แผนงำนโครงกำร
2) ศึกษำพัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรจัดกำรศัตรูพืชพร้อมทั้งถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรจัดกำรศัตรูพืช
3) กำรพัฒนำเพิ่มขีดควำมสำมำรถเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรอำรักขำพืช
4) ศึกษำพัฒ นำรูปแบบและวิธีกำรพัฒ นำองค์กรเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ให้สำมำรถ
จัดกำรศัตรูพืชในชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน
/5) กำรให้บริกำร...

๑๘
5) กำรให้บริกำรแนะนำส่งเสริมกำรผลิตขยำยสำรชีวภัณฑ์ในกำรป้องกันควบคุมศัตรูพืช
6) กำรให้บริกำรตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช และให้คำแนะนำปรึกษำแก้ไขปัญหำ
7) กำรพยำกรณ์และเตือนกำรระบำดศัตรูพืชพร้อมจัดทำเอกสำรแจ้งเตือนกำรระบำด
ศัตรูพืช
8) ศึกษำรวบรวมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนอำรักขำพืช
9) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
3. นางสาวพรสวรรค์ นิลสนธิ ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
มี ห น้ ำที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ กำรศึ ก ษำ วิ เครำะห์ ส รุ ป เสนอแนะและปฏิ บั ติ งำนกลุ่ ม
อำรักขำพืชด้ำนกำรอำรักขำพืชและดินปุ๋ยดำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร โดยพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำร
อำรักขำพืชและดินปุ๋ย ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรป้องกันกำจัดศัตรูพืช เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุ มชนในกำร
พึ่งพำตนเองด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชและดินปุ๋ย ส่งเสริมกำรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ส่งเสริมกำร
หยุดเผำในพื้นที่กำรเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นให้เกษตรกรและชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองในกำรจัดกำรศัตรูพืชและดิน
ปุ๋ยได้อย่ำงยั่งยืนปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ศึกษำ วิเครำะห์ และวำงแผนกำรดำเนินงำนของกลุ่มอำรักขำพืชและดำเนินงำนตำม
แผนงำนโครงกำร
2) ศึกษำพัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรจัดกำรศัตรูพืชและดินปุ๋ยพร้อมทั้งถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรจัดกำรศัตรูพืชและดินปุ๋ย
3) กำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์สำรพิษตกค้ำงในผลผลิตทำงกำรเกษตร และคำปรึกษำ
แนะนำกำรใช้สำรเคมีในกำรป้องกันกำจัดศัตรูพืช
4) กำรพัฒนำเพิ่มขีดควำมสำมำรถเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย
5) ศึกษำพัฒ นำรูปแบบและวิธีกำรพัฒ นำองค์กรเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ให้สำมำรถ
จัดกำรดินปุ๋ยในชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน
6) กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนด้ำนอำรักขำพืช
7) ศึกษำดำเนินงำนและจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล แบบ ปป 1 ปป 2
และ ปป.3 ของกลุ่มอำรักขำพืช
8) ควบคุมสมุดบั นทึกรับ -ส่ง หนังสือรำชกำรของกลุ่ม กำรลำ กำรไปรำชกำรและกำร
ควบคุมเบิกจ่ำยงบประมำณตำมที่ได้รับจัดสรร
9) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. นายวิทยา ละครจันทร์ ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
หน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์สรุป เสนอแนะและปฏิบัติงำนกลุ่มอำรักขำ
พืชด้ำนกำรอำรักขำพืชและดินปุ๋ยดำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร โดยพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรอำรักขำ
พืชและดินปุ๋ย ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรป้องกันกำจัดศัตรูพืช เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรพึ่งพำ
ตนเองด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชและดินปุ๋ย ส่งเสริมกำรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ส่งเสริมกำรหยุด
เผำในพื้นที่กำรเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นให้เกษตรกรและชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองในกำรจัดกำรศัตรูพืชและดินปุ๋ยได้
อย่ำงยั่งยืนปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/ลักษณะงำน...

๑๙
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ศึกษำ วิเครำะห์ และวำงแผนกำรดำเนินงำนของกลุ่มอำรักขำพืชและดำเนินงำนตำม
แผนงำนโครงกำร
2) ศึกษำพัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรจัดกำรศัตรูพืชและดินปุ๋ยพร้อมทั้งถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรจัดกำรศัตรูพืชและดินปุ๋ย
3) กำรให้บริกำรตรวจวิ เครำะห์สำรพิษตกค้ำงในผลผลิตทำงกำรเกษตร และคำปรึกษำ
แนะนำกำรใช้สำรเคมีในกำรป้องกันกำจัดศัตรูพืช
4) กำรพัฒนำเพิ่มขีดควำมสำมำรถเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย
5) ศึกษำพัฒ นำรูปแบบและวิธีกำรพัฒ นำองค์กรเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ให้สำมำรถ
จัดกำรดินปุ๋ยในชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน
6) กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนด้ำนอำรักขำพืช
7) ส่งเสริมกำรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์
8) ส่งเสริมกำรหยุดเผำในพื้นที่กำรเกษตร
9) ศึกษำดำเนินงำนและจัดทำข้อมูลกำรปฏิบัติงำนประจำสู่งำนวิจัย (R2R) ของกลุ่ม
อำรักขำพืช
10) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
5. นางสาววราภรณ์ จรจรัญ ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ กำรศึ ก ษำ วิเครำะห์ ส รุป เสนอแนะและปฏิ บั ติ งำนกลุ่ ม
อำรักขำพืชด้ำนกำรอำรักขำพืช ดำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร โดยพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำร
ศัตรู พื ช กำรติด ตำมเฝ้ ำระวังสถำนกำรณ์ ก ำรระบำดศั ตรูพื ช ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรป้ องกั นก ำจัด ศัต รูพื ช
เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรพึ่งพำตนเองด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชบูรณำกำรและสร้ำงเครือข่ำยกำร
อำรักขำพืช พร้อมทั้งสนับสนุนกำรให้บริกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรผลิตพืชและกำรอำรักขำพืช ซึ่งมุ่งเน้นให้
เกษตรกรและชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองในกำรจัดกำรศัตรูพืชได้อย่ำงยั่งยืน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ศึกษำ วิเครำะห์ และวำงแผนกำรดำเนินงำนของกลุ่มอำรักขำพืชและดำเนินงำนตำม
แผนงำนโครงกำร
2) ศึกษำพัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรจัดกำรศัตรูพืชพร้อมทั้งถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรจัดกำรศัตรูพืชและดินปุ๋ยพร้อมทั้งถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจัดกำรศัตรูพืชและดินปุ๋ย
3) กำรพัฒนำเพิ่มขีดควำมสำมำรถเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรอำรักขำพืช
4) ศึกษำพัฒ นำรูปแบบและวิธีกำรพัฒ นำองค์กรเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ให้สำมำรถ
จัดกำรศัตรูพืชในชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน
5) กำรให้บริกำรแนะนำส่งเสริมกำรผลิตขยำยสำรชีวภัณฑ์ในกำรป้องกันควบคุมศัตรูพืช
6) กำรให้บริกำรตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช และให้คำแนะนำปรึกษำแก้ไขปัญหำ
7) กำรพยำกรณ์และเตือนกำรระบำดศัตรูพืชพร้อมจัดทำเอกสำรแจ้งเตือนกำรระบำด
ศัตรูพืช
/8) ศึกษำ...

๒๐
8) ศึกษำรวบรวมกำรจัดกำรองค์ควำม (KM) รู้ด้ำนอำรักขำพืช
9) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คำสั่งใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

