คําสั่งอําเภอโพธิ์ประทับช้าง
ที่ ๒๗๕ /๒๕๕๖
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับช้าง
-----------------------------------เนื่องจากได้มีการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ ของสํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับช้าง ดังนั้น
จึงขอยกเลิกคําสั่งอําเภอโพธิ์ประทับช้างที่ ๓๓๖/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ และทําคําสั่ง
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด สํานักงานเกษตรอําเภอ
โพธิ์ประทับช้างใหม่ ตามตัวชี้วัด โดยได้มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังนี้
- เกษตรจังหวัดจัดทําข้อตกลงกับเกษตรอําเภอ
- เกษตรอําเภอจัดทําข้อตกลงกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่
อยู่ในการกํากับดูแลและเพื่อให้มีการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอ
โพธิ์ประทับช้าง เป็นไปตามนโยบายของทางราชการและประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานตามภารกิจ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งงานนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดพิจิตร อําเภอโพธิ์ประทับช้าง จึงมีคําสั่ง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และลูกจ้างในสังกัด สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ดังนี้
๑. นางอุรา ตั่นฉ้วน ตําแหน่ง เกษตรอําเภอโพธิ์ประทับช้าง(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) รับผิดชอบงานบริหารของสํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมทั้งกิจกรรมด้านการเกษตร
ของอําเภอโพธิ์ประทับช้าง มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงานเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของอําเภอโพธิ์ประทับช้าง
และมีหน้าที่กํากับ ดูแล ติดตามงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับช้าง
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมทั้งการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับช้าง
ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายของกรมส่งเสริมการเกษตรงานระบบส่งเสริมการเกษตร
งานนโยบายของจังหวัดพิจิตร และงานตามนโยบายของอําเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
๒. นายอนันต์ ฟองชัย ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ มอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาการผลิตของอําเภอโพธิ์ประทับช้าง มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบกิจกรรมด้านพืช, ปศุสัตว์พื้นฐาน, งานประมง การถ่ายทอดความรู้ด้านส่งเสริมการเกษตรและกิจกรรม
โครงการต่าง ๆทุกโครงการที่เกี่ยวข้องด้านพืช รวมทั้งระบบรายงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประสาน
งานตําบลทุ่งใหญ่ ทําหน้าทีต่ ําแหน่งเลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทุ่งใหญ่
มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทําข้อมูลการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบลทุ่งใหญ่ งานภัยธรรมชาติใน
ตําบลทุ่งใหญ่ งานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมทั้งกลุ่มกิจกรรมด้านการเกษตรทุก
กลุ่มกิจกรรมในตําบลทุ่งใหญ่ และกิจกรรมต่าง ๆ ของงานส่งเสริมการเกษตรทั้งหมดของตําบล ทุ่งใหญ่ และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
/งานส่งเสริม...

-๒งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
๓. นายชิน ศรีนาราง ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ มอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในตําแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรของอําเภอโพธิ์ประทับช้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน
สถาบันเกษตรกร, งานวิสาหกิจชุมชน, งานภัยธรรมชาติ ,งานสายใยรัก และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเคหกิจเกษตรของ
อําเภอโพธิ์ประทับช้าง และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานตําบลไผ่ท่าโพและตําบลดงเสือเหลือง ทําหน้าที่ตําแหน่ง
เลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลไผ่ท่าโพและตําบลดงเสือเหลือง รับผิดชอบการ
จัดทําข้อมูลการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบลไผ่ท่าโพและตําบลดงเสือเหลือง บ้านพักเกษตรตําบล
ตําบลดงเสือเหลืองและงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน งานศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชน กลุ่มกิจกรรมด้าน
การเกษตรทุกกลุ่มกิจกรรมในตําบลไผ่ท่าโพและตําบลดงเสือเหลือง และกิจกรรมต่าง ๆ ของงานส่งเสริมการเกษตร
ทั้งหมดของตําบลไผ่ท่าโพและตําบลดงเสือเหลือง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
๔. นางสาวปวริศา นาคเพ็ง ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และสารสนเทศของอําเภอโพธิ์ประทับช้าง มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
แผนงานโครงการ, งานระบบรายงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของอําเภอโพธิ์ประทับช้าง งานทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก รวมทั้งงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน และปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะผู้ประสานงานตําบลไผ่รอบ ทําหน้าทีต่ ําแหน่งเลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลไผ่รอบ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทําข้อมูลการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบลไผ่รอบ งาน
อาสาสมัครเกษตร งานภัยธรรมชาติของตําบล กลุ่มกิจกรรมด้านการเกษตรทุกกลุ่มกิจกรรมในตําบลและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของงานส่งเสริมการเกษตรทั้งหมดของตําบลไผ่รอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานอารักขาพืช
๕. นายบัญชารัตน์ พรมมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งหัวหน้างานอารักขาพืชของอําเภอโพธิ์ประทับช้าง มีหน้าที่รับผิดชอบงานป้องกันกําจัดศัตรูพืชการเตือน
ภัยศัตรูพืชเฝ้าระวังติดตามและรายงานสถานการณ์ศัตรูพืชตามระบบ ถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ของอําเภอโพธิ์ประทับช้าง และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานตําบลเนินสว่าง ทําหน้าที่ตําแหน่งเลขานุการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเนินสว่าง มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทําข้อมูลการเกษตร
และแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบลเนินสว่าง งานยุวเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ งานภัยธรรมชาติของตําบล กลุ่ม
กิจกรรมด้านการเกษตรทุกกลุ่มกิจกรรมในตําบลและกิจกรรมต่าง ๆ ของงานส่งเสริมการเกษตรทั้งหมดของตําบล
เนินสว่าง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บงั คับบัญชามอบหมาย
งานบริหารทั่วไป
๖. นางสุวรรณี จันทร์นาค ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในตําแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ, งาน
ธุรการ, งานบริหารความเสี่ยง,ตรวจสอบรายงานระบบส่งเสริมการเกษตร,งานสารบรรณ,จัดเตรียมเอกสารการ
ฝึกอบรม, จดบันทึกรายงานการประชุมของอําเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมทั้งงานระบบรายงานต่าง ๆ และงานตาม
ภารกิจตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๗. นางสาวออมฤทัย เพชร์พวงแสง ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ มอบหมายให้ช่วยงาน
บริหารทั่วไป และช่วยงานฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยปฏิบัติงานทะเบียน งานธุรการ,
งานสารบรรณ, งานการเงิน บัญชี และพัสดุ, , งานบันทึกข้อมูล, ดูแล รักษาทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์,
การจัดทําและปรับปรุงข้อมูลในเว๊บไซด์ของสํานักงาน และระบบรายงานด้านการเกษตรของอําเภอโพธิ์ประทับช้าง
ตรวจสอบรับ-ส่งจดหมายอิเล็คทรอนิคส์วันละ ๒ เวลา รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
/งานประชา...

-๓งานประชาสัมพันธ์
๘. นางสาวอัจฉรา มิ่งมณี ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของงานส่งเสริมการเกษตรและ
ประสานงานกับหน่วยงานภาคีในอําเภอโพธิ์ประทับช้าง และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานตําบลโพธิ์ประทับช้าง
และตําบลวังจิก ทําหน้าที่ตําแหน่งเลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลโพธิ์ประทับช้าง
และตําบลวังจิก มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทําข้อมูลการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรตําบลโพธิ์ประทับช้างและ
ตําบลวังจิก งานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน งานภัยธรรมชาติในตําบล และกลุ่มกิจกรรม
ด้านการเกษตรทุกกลุ่มกิจกรรมในและกิจกรรมต่างๆของงานส่งเสริมการเกษตรทั้งหมดของตําบลโพธิ์ประทับช้าง
และตําบลวังจิก รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่บังคับบัญชามอบหมาย
๙. นายปิน่ ปู่เณรน้อย ตําแหน่ง คนงาน มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับผิดชอบ
ทําความสะอาดภายในอาคารสํานักงานและภายนอกบริเวณสํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับช้าง, อาคารพัสดุ
ของสํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับช้าง งานดูแลรักษาต้นไม้และรักษาสภาพภูมิทัศน์ของสํานักงานเกษตร
อําเภอโพธิ์ประทับช้าง และงานบริการต่าง ๆ ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักงานเกษตรอําเภอ รวมทั้งงาน
ภารกิจต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เพื่อให้การบริหารราชการของสํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในกรณีเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับช้างไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
เกษตรอําเภอ(เว้นแต่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านบริหารบุคคล งานด้านการเงิน และงานด้านนโยบาย) ดังนี้
ลําดับที่ ๑ นายชิน ศรีนาราง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
ลําดับที่ ๒ นายอนันต์ ฟองชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
ลําดับที่ ๓ นางสาวปวริศา นาคเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
ทั้งนี้ ให้ข้าราชการ / พนักงานราชการ และลูกจ้าง ดังกล่าว ปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับ
มอบหมายให้ได้ผลดีและเป็นไปตามระเบียบ งานกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับช้าง
จะต้องบูรณาการกิจกรรมทุกกิจกรรมที่บุคลากรทั้งหมดของสํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับช้าง จะต้องร่วมมือ
กันปฏิบัติงาน เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ และเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่
อําเภอโพธิ์ประทับช้าง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายศราวุธ ไทยเจริญ)
นายอําเภอโพธิ์ประทับช้าง

