
 

 
 
 
 

 ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
                                     ท่ี        /2561 
                      เรื่อง  มอบหมำยงำนในหน้ำท่ีรำชกำร 
        --------------------------------- 
ตำมค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 36/2560 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกำยน 2560     

ได้มอบหมำยงำนในหน้ำท่ีรำชกำรให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 14 รำย 
ค ำ ส่ั ง ส ำ นั ก ง ำน ส ห ก ร ณ์ จั ง ห วั ด ร้ อ ย เอ็ ด  ท่ี  3 8 /2560 ล ง วั น ท่ี  9  พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น  2 5 6 0                               
ได้มอบหมำยงำนในหน้ำท่ีรำชกำรให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร จ ำนวน 67 รำย               
ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 7/2561 ลงวัน ท่ี 12 กุมภำพันธ์ 2561 ได้แก้ไขค ำส่ัง               
มอบหมำยงำนในหน้ำท่ีรำชกำร (เฉพำะรำย) ให้ ข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำร จ ำนวน 4 รำย                  
ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 28/2561 ลงวันท่ี 11 พฤษภำคม 2561 ได้แก้ไขค ำส่ัง       
มอบหมำยงำนในหน้ำท่ีรำชกำร (เฉพำะรำย) ให้ข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำร จ ำนวน 2 รำย                   
ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 36/2561 ลงวันท่ี 7 มิถุนำยน 2561 ได้แก้ไขค ำส่ังมอบหมำยงำน
ในหน้ำท่ีรำชกำรให้ข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 รำย ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 51/2561                
ลงวัน ท่ี  15 สิงหำคม 2561 ได้มอบหมำยงำนในหน้ำท่ีรำชกำร (เฉพำะรำย) ให้ ลูก จ้ำงประจ ำ                    
และลูกจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 2 รำย ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ท่ี 52/2561 ลงวันท่ี 22 สิงหำคม 2561             
ได้มอบหมำยงำนในหน้ำท่ีรำชกำร (เฉพำะรำย) ให้พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 1 รำย ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด                
ท่ี 57/2561 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2561 ได้มอบหมำยงำนในหน้ำท่ีรำชกำร (เฉพำะรำย) ให้พนักงำนรำชกำร 
จ ำนวน 2 รำย ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 59/2561  ลงวันท่ี 4 กันยำยน 2561 ได้มอบหมำยงำน                   
ในหน้ำท่ีรำชกำร (เฉพำะรำย) ให้ข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 รำย ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 86/2561                   
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2561 ได้มอบหมำยงำนในหน้ำท่ีรำชกำรให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
จ ำนวน 27 รำย และค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 87/2561  ลงวันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2561                                       
ได้มอบหมำยงำนในหน้ำท่ีรำชกำรให้พนักงำนรำชกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7  จ ำนวน 20 รำย นั้น  

เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ตำมแผนงำนและเป้ำหมำยท่ีก ำหนด และสอดคล้องกับนโยบำยของกรมส่งเสริมสหกรณ์  จึงให้ยกเลิก           
ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 36/2560 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกำยน 2560 ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ท่ี 38/2560 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกำยน 2560 ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 7/2561 ลงวันท่ี   
12 กุมภำพันธ์ 2561 ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 28/2561 ลงวันท่ี 11 พฤษภำคม 2561 
ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 36/2561 ลงวันท่ี 7 มิถุนำยน 2561 ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ท่ี 51/2561 ลงวันท่ี 15 สิงหำคม 2561 ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 52/2561 ลงวันท่ี   
22 สิงหำคม 2561 ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 57/2561 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2561    
ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 59/2561 ลงวันท่ี 4 กันยำยน 2561 ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ท่ี 86/2561 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2561 และค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 87/2561       
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2561 และอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 55 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ  
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จึงมอบหมำยงำนในหน้ำท่ีรำชกำรให้ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  จ ำนวน 85 รำย ดังนี้ 
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ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
1. นายณรงค์ชัย  ปุ ริโส ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ปฏิบั ติหน้ำท่ี               

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรท่ัวไป มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรควบคุมก ำกับดูแลงำน ท่ีอยู่ในควำมรับผิ ดชอบ                 
ของฝ่ำยบริหำรท่ัวไปท้ังหมดให้ส ำเร็จตำมเกณฑ์ช้ีวัด (KPI) ของจังหวัดร้อยเอ็ดและของกรมส่งเสริมสหกรณ์              
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2. นางสาวศศิธร  ธูปเมือง ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1 ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรท่ัวไปในกรณีท่ีหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรท่ัวไป            

ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 
2.2 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี 
2.3 รวบรวม ตรวจสอบหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเงินต่ำง ๆ และเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ

รวมทั้งเงินของทำงรำชกำรอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบโดยถูกต้องและเรียบร้อย 
2.4 ติดตำมเร่งรัดเอกสำรหลักฐำนทำงกำรเงินต่ำง ๆ เพื่อเก็บเป็นหลักฐำน 
2.5 ควบคุมกำรจัดท ำทะเบียนคุมเงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณทุกประเภท 
2.6 ควบคุมกำรจัดท ำบัญชีรำยงำนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ งบกำรเงิน 
2.7 กำรจัดท ำและรวบรวมแผนงำน 
2.8 กำรจัดท ำค ำขอต้ังงบประมำณ 
2.9 กำรติดตำมเร่งรัดและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนและโครงกำรต่ำง ๆ 

รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลงำนด้ำนสหกรณ์ 
2.10 งำนด้ำนบริหำรบุคคล 
2.11 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้สหกรณ์จังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้องทรำบเป็นประจ ำ         

ทุกเดือนหรือตำมก ำหนด 
2.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

3. นางสาวนิศากร ปานาหะ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
3.1  ท ำหน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
3.2 ด ำเนินกำรจัดซื้อ - จัดจ้ำง ตำมแผนปฏิบั ติงำน ท่ีได้รับมอบหมำยให้ เป็นไป             

ตำมกฎหมำย รวมทั้งระเบียบของทำงรำชกำร 
3.3 ตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจ ำปี และรำยงำนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง          

กำรจัดกำรตัดจ ำหน่ำยครุภัณฑ์เส่ือมช ำรุดคุณภำพตำมระเบียบพัสดุ 
3.4 ควบคุมและอนุญำตกำรใช้รถยนต์รำชกำร ตลอดจนควบคุมดูแลกำรซ่อมแซม      

กำรบ ำรุงรักษำให้รถยนต์รำชกำรใช้กำรได้อยู่เสมอ รวมท้ังอนุมัติและจัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้น้ ำมันเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืน 

3.5 ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงเหมำให้ปฏิบัติงำน      
ด้วยควำมเรียบร้อย รวมท้ังตรวจตรำ ควบคุม ดูแล อำคำรส ำนักงำนและบริเวณโดยรอบให้สะอำด เรียบร้อย 
ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส ำนักงำนให้สวยงำม 

3.6 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้สหกรณจังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้องทรำบเป็นประจ ำทุกเดือน
หรือตำมท่ีก ำหนด 

3.7 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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4. นางสาวโสภิดา  พระสว่าง ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส.4 มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 4.1 ท ำหน้ำท่ีช่วยเหลือเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุในกำรจัดท ำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจสอบ
พัสดุครุภัณฑ์คงเหลือประจ ำปีและรำยงำนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังกำรจัดกำรตัดจ ำหน่ำยครุภัณฑ์            
เส่ือมช ำรุดคุณภำพตำมระเบียบพัสดุ 
 4.2 ช่วยเหลือกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ - จัดจ้ำง ตำมแผนปฏิบัติงำนท่ีได้รับมอบหมำย             
ให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
 4.3 ช่วยเหลือปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดท ำค ำส่ังต่ำง ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 4.4 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้สหกรณ์จังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้องทรำบเป็นประจ ำทุกเดือน
หรือตำมท่ีก ำหนด 
 4.5 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 5. นายพรรศักด์ิ สุริโย ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส. 3 มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้  
    5.1 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุม ดูแล และกำรรักษำกำรใช้เครื่องถ่ำยเอกสำร 
  5.2 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุม ดูแล และกำรรักษำกำรใช้เครื่องโทรสำร 
  5.3 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 6. นางสาวชานิภา  อมรรัตน์ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  6.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 1/2561 ลงวันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2561 
  6.2 กำรจัดท ำและรวบรวมแผนงำน 
  6.3 กำรจัดท ำขอต้ังงบประมำณ 
  6.4 กำรติดตำมเร่งรัดและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนและโครงกำรต่ำง ๆ 
รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลงำนด้ำนสหกรณ์ 
  6.5 งำนด้ำนบริหำรบุคคล 
  6.6 งำนด้ำนเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนวันลำข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร 
และพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
  6.7 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดท ำค ำส่ังต่ำง ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
  6.8 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้สหกรณ์จังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้องทรำบเป็นประจ ำทุกเดือน
หรือตำมท่ีก ำหนด 
  6.9 รับผิดชอบงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน 
  6.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 7. นายมรกต  ส าเริงรัมย์ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  7.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 4/2561 ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2561   
  7.2 ปฏิบัติงำนด้ำนงำนธุรกำรท่ัวไป 
  7.3 บันทึกรำยงำนกำรประชุมข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และกำรประชุมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  7.4 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุม ดูแล และกำรรักษำกำรใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์             
และห้องประชุมส ำนักงำน หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  7.5 ปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำรบรรณ (ร่ำง โต้ตอบหนังสือ) รับผิดชอบในกำรรับ – ส่ง
เอกสำรในระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรเก็บรักษำแยกเป็นหมวดหมู่ 
  7.6 ช่วยเหลืองำนด้ำนงำนแผนงำน 
  7.7 มีหน้ำท่ีปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดให้สวยงำมทันสมัย 
  7.8 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    
                        /8. นายราเมศร์... 
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 8. นายราเมศร์ คงคาน้อย ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  8.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 11/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 
  8.2 มีหน้ำท่ีปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดให้สวยงำมทันสมัย 
  8.3 ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรท่ัวไป 
  8.4 รับผิดชอบงำนด้ำนประชำสัมพันธ์หน่วยงำน 
  8.5 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้สหกรณ์จังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้องทรำบเป็นประจ ำทุกเดือนหรือตำมท่ีก ำหนด 
  8.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 9. นางสาววารุลี  แสนสนอง ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  9.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี  4/2560 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2560 
  9.2 ตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำรก่อนน ำเสนอสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
  9.3 รวบรวมและจัดท ำตำรำงนัดหมำยงำนของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
  9.4 ร่ำงและโต้ตอบหนังสือท่ัวไป 
  9.5 ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนธุรกำร 
  9.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 10. นางสาวพรทิวา วิลัยพิทย์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
    10.1  รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 33/2559 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2559 
    10.2 ปฏิบัติงำนด้ำนงำนธุรกำรท่ัวไป 
    10.3 ท ำหน้ำท่ีเปิดจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
    10.4 ปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำรบรรณ (ร่ำง โต้ตอบหนังสือ) รับผิดชอบในกำรรับ - ส่ง
เอกสำรในระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรเก็บรักษำแยกเป็นหมวดหมู่ 
    10.5 รำยงำนผลปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
    10.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 11. นางสาวกรรณิการ์ อนุฤทธิ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
    11.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 1/2560 ลงวันท่ี 11 กรกฎำคม 2561 
       11.2 ปฏิบัติงำนด้ำนงำนธุรกำรท่ัวไป 
       11.3 ท ำหน้ำท่ีเปิดจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
  11.4 ปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำรบรรณ (ร่ำง โต้ตอบหนังสือ) รับผิดชอบในกำรรับ - ส่ง
เอกสำรในระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรเก็บรักษำแยกเป็นหมวดหมู่ 
  11.5 ช่วยเหลืองำนด้ำนงำนบริหำรบุคคล 
  11.6 รำยงำนผลปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  11.7 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 12. นางสาวอ าภาภรณ์ วิจิตจันทร์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  12.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 14/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 
  12.2 ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี กำรลงบัญชี 
  12.3 กำรจัดท ำทะเบียนคุมเงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณทุกประเภท 
  12.4 กำรจัดท ำบัญชีรำยงำนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ งบกำรเงิน แก่หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
  12.5 จัดท ำบัญชีระบบเกณฑ์คงค้ำง (ท ำมือ) รำยงำนกำรเงินหรืองบทดลองทุกส้ินเดือน
และงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรตำมระเบียบ 
 
                  /12.6 จัดส่งรำยงำน... 
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  12.6 จัดส่งรำยงำนประจ ำเดือนจำกระบบ GFMIS ซึ่งประกอบด้วย รำยงำนแสดง           
กำร จัด เก็บและน ำส่ งรำยได้แ ผ่น ดิน  ด้ ำนงบทดลองประจ ำ เดือน  รำยงำนสถำนะงบประมำณ                          
และรำยงำนเงินประจ ำงวดส่วนจังหวัด ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคท่ี 7 (จังหวัดขอนแก่น) 
ภำยในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป  
  12.7 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้สกรณ์จังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้องทรำบเป็นประจ ำเดือน
ทุกเดือนหรือตำมท่ีก ำหนด 
  12.8 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 13. นายธรรมนูญ  อนันเอื้อ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

  13.1 ท ำหน้ ำท่ี ขับรถยน ต์รำชกำร หมำยเลขทะเบี ยน  กต 4634  ร้อยเอ็ ด                  
และหมำยเลขทะเบียน กข 228 ร้อยเอ็ด หรือรถยนต์รำชกำรอื่น  ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย             
ดูแลรักษำรถยนต์ของทำงรำชกำรให้สะอำด ปลอดภัย พร้อมท่ีจะใช้งำนได้ดีอยู่ตลอด 

 13.2 กำรใช้ กำรดูแลบ ำรุงรักษำ กำรจัดเก็บ ให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี     
ว่ ำ ด้ วยรถรำชกำร พ .ศ . 2 523  และ ท่ีแก้ ไข เพิ่ ม เติม  และหรือระ เบี ยบ  ข้ อก ำหนด วิ ธีปฏิ บั ติ                    
ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเคร่งครัด 

 13.3 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
14. นายสมพงษ์ สัตนันท์ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
      14 .1  ท ำหน้ ำท่ีขับรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบี ยน นข 3982  ร้อยเอ็ ด                 

หรือรถยนต์รำชกำรอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย ดูแลรักษำรถยนต์ของทำงรำชกำรให้สะอำด 
ปลอดภัยพร้อมท่ีจะใช้งำนได้ดีอยู่ตลอด 

                14.2 กำรใช้ กำรดูแลบ ำรุงรักษำ กำรจัดเก็บ ให้เป็นตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี     
ว่ ำ ด้ วยรถรำชกำร พ .ศ . 2 523  และ ท่ีแก้ ไข เพิ่ ม เติม  และหรือระ เบี ยบ  ข้ อก ำหนด วิ ธีปฏิ บั ติ                    
ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเคร่งครัด 

   14.3 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
15. นายเกียรติยศ  ศรีนิล ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

 15.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 1/2561 ลงวันท่ี 29 กันยำยน 2561 
 15.2 ท ำหน้ำท่ีขับรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน 40 - 0153 ร้อยเอ็ด          
และหมำยเลขทะเบียน กธ 6640 ร้อยเอ็ด หรือรถยนต์รำชกำรอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย                
ดูแลรักษำรถยนต์ของทำงรำชกำรให้สะอำด ปลอดภัย พร้อมท่ีจะใช้งำนได้ดีอยู่ตลอด 
 1 5 .3  ก ำร ใช้  ก ำ ร ดู แ ล บ ำ รุ ง รั ก ษ ำ  ก ำร จั ด เก็ บ  ให้ เป็ น ไป ต ำม ระ เบี ย บ                  
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และหรือระเบียบ ข้อก ำหนด วิธีปฏิบัติ
ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเคร่งครัด 

   15.4 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บงัคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
                 /กลุ่มส่งเสริม... 
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 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 16. นางวรัญญาภรณ์  มันตาพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ     
ปฏิบั ติหน้ำท่ี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์  มีหน้ำท่ีรับ ผิดชอบงำนในหน้ ำท่ี                 
ของกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์  ในกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลงำน ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ              
ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ท้ังหมดให้ส ำเร็จตำมเกณฑ์ ช้ีวัด (KPI) ของจังหวัดร้อยเอ็ด                  
และของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 17. นายนราพร กลางบุรัมย์ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
   17.1 โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
   17.2 โครงกำรพัฒนำสถำบันเกษตรกรรูปแบบประชำรัฐ 
   17.3 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร 
   17.4 พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำ 
   17.5 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรสหกรณ์ 
   17.6 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
   17.7 กำรส่งเสริมกำรเพิ่มปริมำณธุรกิจ ร้อยละ 3 
   17.8 กำรส่งเสริมสมำชิกร่วมท ำธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   17.9 โครงกำรฟื้นฟูกำรใช้อุปกรณ์กำรตลำด ASPL/อุปกรณ์กำรตลำดอื่น ๆ 
   17.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 18. นางสาวณิชยพาพันธุ์  พันธุ์พาณิชย์ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ                
มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
   18.1 โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
   18.2 โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   18.3 โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   18.4 โครงกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพในสถำบันเกษตรกรเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
   18.5 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
   18.6 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร 
   18.7 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร 
   18.8 โครงกำรพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตร 
   18.9 โครงกำรฟื้นฟูกำรใช้อุปกรณ์กำรตลำด ASPL/อุปกรณ์กำรตลำดอื่น ๆ 
   18.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 19. นางสาวสุพิชชา  ช่างถม ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
   19.1 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
   19.2 โครงกำรสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้ำวและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในสถำบันเกษตรกร 
   19.3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ส่งเสริมกำรผลิต                
และกระจำยเมล็ดพันธุ์ดี)        

   19.4 โครงกำรพัฒนำสถำบันเกษตรกรรูปแบบประชำรัฐ 
   19.5 โครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตร 
   19.6 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรสหกรณ์ 
   19.7 โครงกำรสหกรณ์เพื่อกำรแปรรูป 
   19.8 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
           /20. นายดนูปกรณ์... 
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 20. นายดนูปกรณ์  มาศเกษม ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
   20.1 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
   20.2 โครงกำรข้ำว GI 
   20.3 โครงกำรเกษตรอินทรีย์ 
   20.4 โครงกำรพัฒนำสถำบันเกษตรกรในรูปแบบประชำรัฐ 
   20.5 กำรรำยงำนกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องของสหกรณ์ 
   20.6 โครงกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำเกษตรในสถำบันเกษตรกร 
   20.7 โครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพื่อสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ 
   20.8 โครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตร 
   20.9 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรสหกรณ์ 
   20.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   
 21. นายทศพร  วิจารณ์จักร ต าแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  21.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 4/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559  
  21.2 โครงกำรตลำดสินค้ำเกษตร 
  21.3 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร 
  21.4 โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  21.5 โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  21.6 โครงกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพในสถำบันเกษตรกรเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
  21.7 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
  21.8 กำรส่งเสริมและพัฒนำมำตรฐำนสินค้ำสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอำชีพในสหกรณ์ 
  21.9 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร 
  21.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 22. นางสาวอินทิรา  ภูกาบิน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
   22.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 34/2559  ลงวันท่ี 15  พฤศจิกำยน 2559 
   22.2 โครงกำรสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้ำวและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในสถำบันเกษตรกร 
   22.3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ส่งเสริมกำรผลิตและ
กระจำยเมล็ดพันธุ์ดี) 
   22.4 โครงกำรพัฒนำสถำบันเกษตรกรในรูปแบบประชำรัฐ 
   22.5 กำรส่งเสริมกำรเพิ่มปริมำณธุรกิจ ร้อยละ 3 
   22.6 กำรส่งเสริมสมำชิกร่วมท ำธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   22.7 โครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพื่อสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ 
   22.8 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
 23. นายอุเทน มหาราช ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำท่ี
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนในหน้ำท่ีของกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์                      
ในกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลงำนท่ีอยู่ ในควำมรับผิดชอบของกลุ่ม จัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ท้ังหมด                 
ให้ส ำเร็จตำมเกณฑ์ช้ีวัด (KPI) ของจังหวัดร้อยเอ็ดและของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
               /24. นางสาวอรวรรณ... 
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 24. นางสาวอรวรรณ  ทิพย์เดชา ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  24.1 ศึกษำวิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อแนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร            
ให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกรมส่งเสริมสหกรณ์         
  24.2 จัดมำตรฐำนสหกรณ์  และรำยงำนผลกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์ เป็นประจ ำทุกเดือน                    
และสรุปผลกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์รำยปี 
  24.3 โครงกำรพัฒนำเกษตรกรสู่เกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) 
  24.4 โครงกำร 7 มิถุนำยน วันสหกรณ์นักเรียน 
  24.5 โครงกำรพัฒนำสถำบันเกษตรกรแบบประชำรัฐ (1 สหกรณ์ 1 อ ำเภอ) 
  24.6 โครงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพ ตำมแผนกำรแนะน ำ ส่งเสริม            
และพัฒนำสหกรณ์ท่ีจัดท ำร่วมกับสหกรณ์ (รำยแห่ง) 
  24.7 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 
  24.8 ดูแลระบบจดทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  24.9 ดูแลระบบประเมินมำตรฐำนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  24.10 จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน E-project 
  24.11 จัดท ำ Action Plan 
  24.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บงัคับบัญชำมอบหมำย 
 25. นางสาวสุมาลี  จันทร์ราช ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้  
  25.1 ศึกษำวิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อแนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร     
ให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  25.2 จัดมำตรฐำนกลุ่มเกษตรกร และรำยงำนผลกำรจัดมำตรฐำนกลุ่มเกษตรกร      
เป็นประจ ำทุกเดือน และสรุปผลกำรจัดมำตรฐำนกลุ่มเกษตรกรรำยปี 
  25.3 โครงกำรขับเคล่ือนกำรประกวดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 
  25.4 โครงกำรส่งเสริมให้สหกรณ์มีผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ ดีเด่นแห่งชำติ           
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  25.5 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรกลำงกลุ่มเกษตรกร 
  25.6 โครงกำรแนะน ำส่งเสริมสนับสนุนในกำรแก้ไขปัญหำเชิงลึกของระบบบริหำร            
และธรรมำภิบำลในกำรบริหำรสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์ 
  25.7 โครงกำรอำสำสมัครสำขำสหกรณ์ ดูแลระบบ/ปรับปรุงข้อมูล 
  25.8 กำรจัดทะเบียนคุมกำรติดตำมรวบรวมรำยงำนจำกกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 
  25.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 26. นางปณิตา  เอนกแสน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
   26.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 2/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 
    26 .2  ช่วยเหลือ ศึกษำวิ เครำะห์  รวบรวมข้อมู ลเพื่ อแนะน ำส่งเสริมสหกรณ์                
และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    26.3 กำรจัดท ำทะเบียนสมำชิกและกำรถือหุ้นของกลุ่มเกษตรกร 
    26.4 รวบรวมรำยงำนกำรรับสมำชิกกลุ่มเกษตรกร (เฉล่ีย 3 รำย) 
    26.5 รวบรวมรำยงำนผลกำรส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้สำมำรถประชุมใหญ่ได้ภำยใน 150 วัน 
    26.6 ดูแลระบบทะเบียนสมำชิกกลุ่มเกษตรกร 
                       /26.7 งำนธุรกำร... 
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      26.7 งำนธุรกำรรับ – ส่งหนังสือ 
    26.8 โครงกำรคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระรำชำนุเครำะห์และโครงกำรจังหวัดเคล่ือนท่ี 
    26.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 27. นางสาวศรารัตน์  ศรีโยธี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
    27.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี  2/2561   ลงวันท่ี 12 กุมภำพันธ์ 2561 
     27.2 ช่วยเหลือศึกษำวิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อแนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร               
ให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    27.3 รวบรวมรำยงำนกำรส่งเสริมให้สหกรณ์สำมำรถประชุมใหญ่ได้ภำยใน 150 วัน 
    27.4 รวบรวมรำยงำนกำรรับสมำชิกสหกรณ์เพิ่มข้ึน (เฉล่ีย 12 รำย) 
    27.5 จัดท ำทะเบียนสมำชิกและกำรถือหุ้นของสหกรณ์ 
    27.6 ดูแลระบบทะเบียนสมำชิกสหกรณ์ 
    27.7 งำนธุรกำรรับ – ส่งหนังสือ 
    27.8 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
 28. นายเชษฐา ไพศาล ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้ำท่ี
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนในหน้ำท่ี              
ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ ในกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลงำนท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ท้ังหมด ให้ส ำเร็จตำมเกณฑ์ช้ีวัด (KPI) 
ของจังหวัดร้อยเอ็ดและของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 29. นางสาวอรพิน  จริยะพิสาล ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้      
                           29.1  ศึกษำวิ เครำะห์และให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ส่งเสริมเกี่ยวกับกำรส่งเสริม              
และพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร............................................................................. 
                           29.2 ด ำเนินกำร เกี่ยวกับกำรให้เงินกู้ ติดตำมกำรใช้เงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ 
วิเครำะห์ค ำขอกู้เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ 
กำรจัดท ำทะเบียนต่ำง ๆ กำรจัดท ำบัญชีและงบกำรเงิน กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำสหกรณ์
...................................29.3 จัดท ำ และเก็บรักษำสัญญำกู้เงิน สัญญำค้ ำประกัน สัญญำจ ำนอง รำยละเอียด
ลู ก ห นี้ เงิ น ก อ ง ทุ น พั ฒ น ำส ห ก ร ณ์ . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                           29.4 รับผิดชอบกำรจดทะเบียนจ ำนอง กำรถอนจ ำนองทรัพย์  ของสหกรณ์                
และกลุ่มเกษตรกรท่ีขอกู้เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์........................... 

      29.5 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับโครงกำรเงินกู้ เพื่อปรับโครงสร้ำงภำคเกษตร (ASPL) 
                           29.6 ตรวจสอบ และติดตำมกำรใช้เงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์.................................. 
                           29.7 ประสำนกำรด ำเนินคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีผิดนัดช ำระหนี้เงินกองทุน
พัฒนำสหกรณ์ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสืบทรัพย์ ด ำ เนินกำรบังคับคดี ลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์  
                           29.8 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนหนี้สินของสมำชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร โครงกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับข้ำว ตำมกรอบนโยบำยของรัฐบำล และของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
                           29.9 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้งำนในหน้ำท่ีและงำนท่ีได้รับ
มอบหมำยบรรลุตำมวัตถุประสงค์............................................................................................................  
                           29.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 

                              /30. นางชูพิศ... 
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 30. นางชูพิศ  จอมไพรศรี ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
     30.1 ศึกษำวิ เครำะห์และให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ส่งเสริมเกี่ ยวกับกำรส่ง เสริม          
และพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
         30.2 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนหนี้สินของสมำชิกสหกรณ์/         
กลุ่มเกษตรกร โครงกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมันส ำปะหลัง อ้อย ยำงพำรำ ตำมกรอบนโยบำยของรัฐบำล          
และของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
            30.3 ด ำเนินกำร เกี่ยวกับกำรให้เงินกู้ ติดตำมกำรให้เงินกู้กองทุนสงเครำะห์เกษตรกร 
วิเครำะห์ค ำขอกู้เงินกองทุนสงเครำะห์เกษตรกร กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเงินกู้กองทุนสงเครำะห์เกษตรกร        
กำรจัดท ำทะเบียนต่ำง ๆ กำรจัดท ำบัญชีและงบกำรเงิน กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกองทุนสงเครำะห์เกษตรกร 
        30.4 จัดท ำ และเก็บรักษำสัญญำกู้เงิน สัญญำค้ ำประกัน สัญญำจ ำนอง รำยละเอียด
ลูกหนี้เงินกองทุนสงเครำะห์เกษตรกร 
                           30.5  รับผิดชอบกำรจดทะเบียนจ ำนอง กำรถอนจ ำนองทรัพย์  ของสหก รณ์                
และกลุ่มเกษตรกรท่ีขอกู้เงินกองทุนสงเครำะห์เกษตรกร 
     30.6 ตรวจสอบ และติดตำมกำรใช้เงินกู้กองทุนสงเครำะห์เกษตรกร 
         30.7 โครงกำรธรรมำภิบำลสีขำวด้วยสหกรณ์ 
         30.8 งำนส่งเสริมกำรปิดบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงรำยงำนกำรสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี  
     30.9 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้งำนในหน้ำท่ีและงำนท่ีได้รับ
มอบหมำยให้บรรลุผล 
         30.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 31. นางสาววนิดา  วิลา ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
       31.1 ศึกษำวิเครำะห์และให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ส่งเสริมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
       31.2 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนหนี้สินของสมำชิกสหกรณ์/         
กลุ่มเกษตรกร โครงกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับอุทกภัย กำรประมง กำรปศุสัตว์ ตำมกรอบนโยบำยของรัฐบำล 
และของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
                           31.3 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำกำรก ำหนดวงเงินกำรกู้ยืมหรือกำรค้ ำประจ ำปี
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
                           31.4 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรเงินกำรบัญชี และกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์         
และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
       31.5 รับผิดชอบงำนส่งเสริม แนะน ำสหกรณ์เกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน      
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำร         
ก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 
                           31.6 รับผิดชอบงำนกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกรสมำชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร 
                           31.7 รับผิดชอบโครงกำรพัฒนำสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กำรวำงแผนทำงกำรเงิน   
แก่สมำชิก รวมถึงกำรส่งเสริมกำรออมทรัพย์ของสมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 
 
        
                   /31.8 งำนแผนงำน... 
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                          31.8 งำนแผนงำนและงบประมำณ ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
      31.9 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้งำนในหน้ำท่ีและงำนท่ีได้รับ
มอบหมำยให้บรรลุผล 
                          31.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
                     32. นางสาวสุชาวดี คงวัฒนานนท์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้                               
 32.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 3/2560  ลงวันท่ี 1 กันยำยน 2560 
 32.2 เร่งรัด ติดตำมกำรช ำระหนี้ กำรจัดท ำทะเบียนคุมลูกหนี้ จัดท ำบัญชีเงินกองทุน
สงเครำะห์เกษตรกร โครงกำรสนับสนุนสินเช่ือในกำรจัดหำปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2546/2547 
โครงกำรสนับสนุนสินเช่ือในกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรแก่สถำบันเกษตรกร ปี 2552/2553 
โครงกำรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนำกลุ่มเกษตรกร ปี 2552/2553    
  32.3 เร่งรัด ติดตำมกำรช ำระหนี้ กำรจัดท ำทะเบียนคุมลูกหนี้ จัดท ำบัญชีเงินกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงกำรสนับสนุนสินเช่ือในกำรจัดหำปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2546/2547    
  32.4 ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์   
  32.5 ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ เงินกองทุนสงเครำะห์เกษตรกร   
  32.6 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้งำนในหน้ำท่ีและงำนท่ีได้รับ
มอบหมำยให้บรรลุผล 
  32.7 ส่งเสริมแนะน ำกำรจัดจ้ำงผู้จัดท ำบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
                          32.8 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
 33.นางสาวมนธิฌา  สังขเนตร ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ปฏิบัติหน้ำท่ี
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  33.1 ศึกษำ วิเครำะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบกิจกำรและฐำนะกำรเงินของ
สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัติหรืองดเว้นกำรปฏิบัติตำมท่ีกฎหมำยสหกรณ์หรือกฎหมำยอื่น
ก ำหนด รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือค ำส่ังนำยทะเบียนสหกรณ์ พร้อมจัดท ำรำยงำน
เสนอนำยทะเบียนสหกรณ์ เพื่อทรำบหรือพิจำรณำ 
   33.2 ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรตรวจกำรสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภำพ 
   33 .3  ศึกษำ วิ เครำะห์  กำรแก้ ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และก ลุ่มเกษตรกร             
กำรร้องเรียน กำรด ำเนิน งำนของสหกรณ์หรือก ลุ่มเกษตรกร เพื่ อน ำเสนอนำยทะเบียนสหกรณ์                    
หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วแต่กรณี เพื่อวินิจฉัยหรือส่ังกำรแก้ไขได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ พร้อมวำงแนวทำงกำรป้องกันแก้ไขและฟื้นฟู 
   33 .4  ด ำ เนิ น กำร เกี่ ย วกับ เรื่ อ งร้ อ ง เรียน  ท่ี เกี่ ย วข้ อ งกับก ำร ใช้อ ำน ำจของ                   
นำยทะเบียนสหกรณ์หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
   33.5 ช่วยเหลือนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนำยทะเบียนสหกรณ์ในกำรเตรียมกำร
หรือท ำค ำส่ังทำงปกครองให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
   32.6 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
ประสบผลส ำเร็จ 
  
 
 
          /33.7 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ... 
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   33.7 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำ ด้ำนกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์           
แก่เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมสหกรณ์ บุคลำกรของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงเผยแพร่ควำมรู้หลักกำร 
อุดมกำรณ์ วิธีกำรสหกรณ์ 
   33.8 ติดตำมและช่วยเหลือผู้ช ำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สำมำรถด ำเนินกำร
ช ำระบัญชีประสบผลส ำเร็จ 
   33.9 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำ และด ำเนินกำรด้ำนกำรรับจดทะเบียนข้อบังคับ
สหกรณ์ /ก ลุ่ม เกษตรกร กำรให้ ควำม เห็น ชอบ/รับทรำบระเบี ยบสหกรณ์ /ก ลุ่ม เกษตรกรของ                      
นำยทะเบียนสหกรณ์/นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
   33.10 ติดตำม ประเมินผล และกำรจัดท ำรำยงำนของกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ 
   33.11 ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือ            
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย 
   33.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 34. นางอุไรวรรณ์ จ าปาจันทร์ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
   34.1 ศึกษำ วิเครำะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบกิจกำรและฐำนะกำรเงิน           
ของสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัติหรืองดเว้นกำรปฏิบัติตำมท่ีกฎหมำยสหกรณ์หรือกฎหมำย
อื่นก ำหนด รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือค ำส่ังนำยทะเบียนสหกรณ์ พร้อมจัดท ำรำยงำน
เสนอนำยทะเบียนสหกรณ์ เพื่อทรำบหรือพิจำรณำ 
   34.2 ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรตรวจกำรสหกรณ์ของสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมำย             
ให้เกิดประสิทธิภำพ 
   34 .3  ศึกษำ วิ เครำะห์  กำรแก้ ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และก ลุ่มเกษต รกร             
กำรร้องเรียนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อน ำเสนอนำยทะเบียนสหกรณ์
หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วแต่กรณี เพื่อวินิจฉัยหรือส่ังกำรแก้ไขได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ พร้อมวำงแนวทำงกำรป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟู 
   34.4 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้อ ำนำจของนำยทะเบียนสหกรณ์           
หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
   34.5 ช่วยเหลือนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนำยทะเบียนสหกรณ์ในกำรเตรียมกำร
หรือท ำค ำส่ังทำงปกครองให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
   34.6 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
ประสบผลส ำเร็จ 
   34.7 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำ ด้ำนกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์          
แก่เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมสหกรณ์ บุคลำกรของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงเผยแพร่ควำมรู้หลักกำร 
อุดมกำรณ์ วิธีกำรสหกรณ์ 
   34.8 ติดตำมและช่วยเหลือผู้ช ำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สำมำรถด ำเนินกำร
ช ำระบัญชีประสบผลส ำเร็จ 
   34.9 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำ และด ำเนินกำรด้ำนกำรรับจดทะเบียนข้อบังคับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กำรให้ควำมเห็นชอบ/รับทรำบระเบียบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรของนำยทะเบียนสหกรณ์ /               
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
   34.10 ติดตำม ประเมิน และจัดท ำรำยงำนของกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ 
 
                 /34.11 ปฏิบัติหน้ำท่ี... 
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   34.11 ปฏิบัติหน้ำท่ี ตำมท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์หรือ          
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย 
   34.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 35. นางศริินยตา  ไชยค าจันทร์ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
   35.1 ศึกษำ วิเครำะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบกิจกำรและฐำนะกำรเงิน              
ของสหกรณ์ ท่ีได้รับมอบหมำย เพื่ อให้สหกรณ์ปฏิบั ติหรืองดเว้นกำรปฏิบั ติตำมท่ีกฎหมำยสหกรณ์            
หรือกฎหมำยอื่นก ำหนด รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือค ำส่ังนำยทะเบียนสหกรณ์ พร้อม
จัดท ำรำยงำนเสนอนำยทะเบียนสหกรณ์เพื่อทรำบหรือพิจำรณำ 
   35.2 ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรตรวจกำรสหกรณ์ของสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมำย            
ให้เกิดประสิทธิภำพ 
   35 .3  ศึกษำ วิ เครำะห์  กำรแก้ ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และก ลุ่มเกษตรกร             
กำรร้องเรียนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อน ำเสนอนำยทะเบียนสหกรณ์
หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วแต่กรณี เพื่อวินิจฉัยหรือส่ังกำรแก้ไขได้                  
อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมวำงแนวทำงกำรป้องกันแก้ไขและฟื้นฟู 
   35.4 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้อ ำนำจของนำยทะเบียนสหกรณ์            
หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
   35.5 ช่วยเหลือนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนำยทะเบียนสหกรณ์ในกำรเตรียมกำร
หรือท ำค ำส่ังทำงปกครองให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
   35.6 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
ประสบผลส ำเร็จ 
   35.7 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำ ด้ำนกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์           
แก่เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมสหกรณ์ บุคลำกรของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงเผยแพร่ควำมรู้หลักกำร 
อุดมกำรณ์ วิธีกำรสหกรณ์  
   35.8 ติดตำมและช่วยเหลือผู้ช ำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สำมำรถด ำเนินกำร
ช ำระบัญชีประสบผลส ำเร็จ 
   35.9 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำ และด ำเนินกำรด้ำนกำรรับจดทะเบียนข้อบังคับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กำรให้ควำมเห็นชอบ/รับทรำบระเบียบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรของนำยทะเบียนสหกรณ์                          
/นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
   35.10 ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนของกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ 
   35.11 ปฏิบัติหน้ำท่ี ตำมท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือ           
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย 
   35.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 36. นางสาวสมหมาย ปาระศรี ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
   36.1 ศึกษำ วิเครำะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบกิจกำรและฐำนะกำรเงิน         
ของสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัติหรืองดเว้นกำรปฏิบัติตำมท่ีกฎหมำยสหกรณ์หรือ            
กฎหมำยอื่นก ำหนด รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือค ำส่ังนำยทะเบียนสหกรณ์ พร้อมจัดท ำ
รำยงำนเสนอนำยทะเบียนสหกรณ์ เพื่อทรำบหรือพิจำรณำ 
   36.2 ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรตรวจกำรสหกรณ์ของสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมำย           
ให้เกิดประสิทธิภำพ 
                         /36.3 ศึกษำ วิเครำะห์... 
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   36 .3  ศึกษำ วิ เครำะห์  กำรแก้ ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และก ลุ่มเกษตรกร             
กำรร้องเรียนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อน ำเสนอนำยทะเบียนสหกรณ์
หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วแต่กรณี เพื่อวินิจฉัยหรือส่ังกำรแก้ไขได้                   
อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมวำงแนวทำงกำรป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟู 
   36.4 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้อ ำนำจของนำยทะเบียนสหกรณ์          
หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
   36.5 ช่วยเหลือนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนำยทะเบียนสหกรณ์ในกำรเตรียมกำร
หรือท ำค ำส่ังทำงปกครองให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
   36.6 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
ประสบผลส ำเร็จ 
   36.7 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำ ด้ำนกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์        
แก่เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมสหกรณ์ บุคลำกรของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงเผยแพร่ควำมรู้หลักกำร 
อุดมกำรณ์ วิธีกำรสหกรณ์  
   36.8 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำ และด ำเนินกำรด้ำนกำรรับจดทะเบียนข้อบังคับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กำรให้ควำมเห็นชอบ/รับทรำบระเบียบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรของนำยทะเบียนสหกรณ์ /               
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
   36.9 ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนของกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ 
   36.10 ปฏิบั ติหน้ำท่ี ตำมท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือ             
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย 
   36.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 37. นางสาวมนัสญา ตรีจันทร์ ต าแหน่ง นิติกร มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
      37.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 3/2561 ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2561 
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ด้ำนกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแก่เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 
บุคลำกรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
   37.2 วินิจฉัยปัญหำข้อกฎหมำย ตอบข้อหำรือแนวทำงปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ
ระเบียบของสหกณ์และกลุ่มเกษตรกร 
   37.3 ให้ค ำแนะน ำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนคดีแพ่งและอำญำ 
   37.4 รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสำรหลักฐำน ตลอดจนข้อกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง         
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
   37.5 ช่วยเหลือนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนำยทะเบียนสหกรณ์ในกำรเตรียมกำร
หรือท ำค ำส่ังทำงปกครองให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
   37.6 ศึกษำ วิเครำะห์ กำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกำรร้องเรียน
กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อน ำเสนอนำยทะเบียนสหกรณ์หรือ       
นำยทะเบี ยนก ลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วแต่กรณี  เพื่ อวินิ จฉัยหรือ ส่ังกำรแก้ ไขได้                
อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมวำงแผนแนวทำงกำรป้องกันแก้ไขและฟื้นฟู 
   37.7 ติ ด ต ำม ก ำรด ำ เนิ น ค ดี ท ำ งก ฎ ห ม ำย ข อ งน ำย ท ะ เบี ย น ส ห ก ร ณ์                                                   
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
   37.8 ช่วยเหลือผู้ตรวจกำรสหกรณ์ในกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ เพื่อให้กำรตรวจกำร          
หรือกิจกรรมอื่นแล้วเสร็จลุล่วงไปด้วยดี 
         /37.9 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ... 
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  37.9 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำ และด ำเนินกำรด้ำนกำรรับจดทะเบียนข้อบังคับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กำรให้ควำมเห็นชอบ/รับทรำบระเบียบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ของนำยทะเบียนสหกรณ์/             
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
   37.10 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้อ ำนำจของนำยทะเบียนสหกรณ์          
หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
   37.11 ช่วยเหลือนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนำยทะเบียนสหกรณ์ในกำรเตรียมกำร
หรือท ำค ำส่ังทำงปกครองให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
   37 .12 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลหรือหน่ วยงำน ท่ี เกี่ ยวข้อง เพื่ อ ให้                
กำรปฏิบัติงำนประสบผลส ำเร็จ 
   37.13 ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนของกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ 
   37.14 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 38. นางชนิดาภา วิระศรี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
   38.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 21/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 
   38.2 ช่วยเหลือผู้ตรวจกำรสหกรณ์ในกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ เพื่อให้กำรตรวจกำร           
หรือกิจกรรมอื่นแล้วเสร็จลุล่วงไปด้วยดี 
   38.3 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำ ด้ำนกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์          
แก่เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมสหกรณ์ บุคลำกรของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงเผยแพร่ควำมรู้หลักกำร 
อุดมกำรณ์วิธีกำรสหกรณ์ 
   38.4 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำ และด ำเนินกำรด้ำนกำรรับจดทะเบียนข้อบังคับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กำรให้ควำมเห็นชอบ/รับทรำบระเบียบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรของนำยทะเบียนสหกรณ์                   
/นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
   38.5 ปฏิบัติงำนธุรกำรของกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ 
   39.6 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
ประสบผลส ำเร็จ 
   38.7 ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนของกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ 
   38.8 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย         

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (รับผิดชอบอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ จตุรพักตรพิมาน) 
39. นายกฤษณพันธุ์  แทนไธสง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  ปฏิบั ติหน้ำท่ี              

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรม แผนงำน/โครงกำร และตัวช้ีวัดท่ี
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 14 สถำบัน  
 39.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จ ำกัด 
 39.2 สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขร้อยเอ็ด  จ ำกัด 

  39.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ ำกัด 
 39.4 สหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำร้อยเอ็ด จ ำกัด 
 39.5 สหกรณ์เคหะชุมชนมั่นคงพัฒนำ จ ำกัด 
 39.6 สหกรณ์กำรเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ำกัด 
 39.7 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์แคนใหญ่ 
 39.8 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์สีแก้ว 
 39.9 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์แคนใต้ 
             /39.10 กลุ่มเกษตรกร... 
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 39.10 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองเทิง ต ำบลหนองแวง 
39.11 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์สะอำดสมบูรณ์ 

 39.12 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รอบเมือง 
 39.13 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำโพธิ์ 
 39.14 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนเมืองทอง 

 39.15 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย           
40. นางสัณห์ญาดา แก้วกรม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร

ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำร และตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 14 สถำบัน 
40.1 สหกรณ์รักษ์แม่บ้ำนร้อยเอ็ด จ ำกัด 
40.2 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลร้อยเอ็ด จ ำกัด 
40.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ำยประเสริฐสงครำม จ ำกัด 
40.4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนำร้อยเอ็ด จ ำกัด 
40.5 สหกรณ์กำรเกษตรจตุรพักตรพิมำน จ ำกัด 
40.6 สหกรณ์ผู้เล้ียงสุกร 4.0 ร้อยเอ็ด จ ำกัด 
40.7 กลุ่มเกษตรกรกำรเล้ียงสัตว์น้ ำใส 
40.8 กลุ่มเกษตรกรกำรเล้ียงสัตว์หนองผือ 
40.9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำอีง่อง 
40.10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโคกล่ำม 
40.11 กลุ่มเกษตรกรท ำนำดู่น้อย 
40.12 กลุ่มเกษตรกรท ำนำศรีโคตร 
40.13 กลุ่มเกษตรกรท ำนำล้ินฟ้ำ 
40.14 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองผือ 
40.15 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย        

 41. นายสากล แป้นนอก ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  รับผิดชอบ              
กำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำร และตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 11 สถำบัน 

41.1 สหกรณ์กำรเกษตรศรีสมเด็จ จ ำกัด 
41.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ำยพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช จ ำกัด 
41.3 สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลศรีสมเด็จ จ ำกัด 
41.4 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์สวนจิก 
41.5 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์โพธิ์ทอง 
41.6 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเมืองเปลือย 
41.7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำดงแดง 
41.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำป่ำสังข์ 
41.9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำดงกลำง 
41.10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำต ำบลโพธิ์สัย 
41.11 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนศรีสมเด็จ 
41.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย      

 
 
               /42. นางสุภาพร... 
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42. นางสุภาพร เพชรไพร ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรม    
แผนงำน/โครงกำรและตัวชี้วัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 14 สถำบัน  

42.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 8/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 
42.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จ ำกัด 
42.3 สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขร้อยเอ็ด จ ำกัด 
42.4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ ำกัด 
42.5 สหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำร้อยเอ็ด จ ำกัด 
42.6 สหกรณ์เคหะชุมชนมั่นคงพัฒนำ จ ำกัด 
42.7 สหกรณ์กำรเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ำกัด 
42.8 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์แคนใหญ่ 
42.9 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์สีแก้ว 
42.10 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์แคนใต้ 
42.11 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองเทิง ต ำบลหนองแวง 
42.12 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์สะอำดสมบูรณ์ 
42.13 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รอบเมือง 
42.14 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำโพธิ์ 
42.15 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนเมืองทอง 
42.16 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย           

43. นางฉวี พานตะสี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร      
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวชี้วัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 11 สถำบัน 

43.1   รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 22/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 
43.2 สหกรณ์กำรเกษตรศรีสมเด็จ จ ำกัด 
43.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ำยพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช จ ำกัด 
43.4 สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลศรีสมเด็จ จ ำกัด 
43.5 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์สวนจิก 
43.6 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์โพธิ์ทอง 
43.7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเมืองเปลือย 
43.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำดงแดง 
43.9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำป่ำสังข์ 
43.10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำดงกลำง 
43.11 กลุ่มเกษตรกรท ำนำต ำบลโพธิ์สัย 
43.12 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนศรีสมเด็จ 
43.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย           

44. นางศศิกาญจน์  นาเมือง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  รับผิดชอบ              
กำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรม แผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 14 สถำบัน 

44.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 28/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 
44.2 สหกรณ์รักษ์แม่บ้ำนร้อยเอ็ด จ ำกัด 
44.3 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลร้อยเอ็ด จ ำกัด 
44.4 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ำยประเสริฐสงครำม จ ำกัด 

        /44.5 สหกรณ์... 
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44.5 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนำร้อยเอ็ด จ ำกัด 
44.6 สหกรณ์กำรเกษตรจตุรพักตรพิมำน จ ำกัด 
44.7 สหกรณ์ผู้เล้ียงสุกร 4.0 ร้อยเอ็ด จ ำกัด 
44.8 กลุ่มเกษตรกรกำรเล้ียงสัตว์น้ ำใส 
44.9 กลุ่มเกษตรกรกำรเล้ียงสัตว์หนองผือ 
44.10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำอีง่อง 
44.11 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโคกล่ำม 
44.12 กลุ่มเกษตรกรท ำนำดู่น้อย 
44.13 กลุ่มเกษตรกรท ำนำศรีโคตร 
44.14 กลุ่มเกษตรกรท ำนำล้ินฟ้ำ 
44.15 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองผือ 
44.16 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

45. นายอดิศักด์ิ  มุริกา ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
45.1 ขับรถยนต์รำชกำรหมำยเลขทะเบียน กท 4005 ร้อยเอ็ด หรือรถยนต์รำชกำรอื่น ๆ                

ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย ดูแลรักษำรถยนต์ของทำงรำชกำรให้สะอำด ปลอดภัย พร้อมท่ีจะใช้งำน              
ได้ดีอยู่ตลอด 

45.2 กำรใช้  กำรดูแลบ ำรุงรักษำ กำรจัดเก็บ  ให้ เป็น ไปตำมระเบี ยบส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และหรือระเบียบ ข้อก ำหนด วิธีปฏิบัติ                      
ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเคร่งครัด       

45.3 ดูแล บ ำรุงรักษำอำคำรส ำนักงำน สนำมหญ้ำ สวนหย่อมและต้นไม้บริเวณรอบ ๆ 
อำคำรส ำนักงำนให้อยู่ในสภำพท่ีสะอำด เรียบร้อย สวยงำม 

45.4 ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
     

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (รับผิดชอบอ าเภอสุวรรณภูมิ โพนทราย เมืองสรวง) 
46.  นายบั ญชา ตาส าโรง ต าแหน่ ง นั กวิ ชาการสหกรณ์ ช านาญการ ปฏิ บั ติ หน้ ำท่ี                         

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ี           
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 10 สถำบัน 
        46.๑ สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณภูมิ จ ำกัด 
 46.๒ สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิหนึ่ง จ ำกัด 
 46.๓ สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิสอง จ ำกัด 
 46.๔ สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิส่ี จ ำกัด 
                 46.๕ สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิห้ำ จ ำกัด 
 46.๖ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิ จ ำกัด 
 46.๗ กลุ่มเกษตรกรท ำนำเมืองทุ่ง 
 46.๘ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนำทุ่งกุลำร้องไห้ 
 46.๙ กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์น้ ำค ำ 
 46.๑๐ กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ทุ่งหลวง 

  46.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   
 
 

               /47. นายมนพ...      
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 47. นายมนพ พร้อมญาติ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร             
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวชี้วัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 8 สถำบัน    

47.1 สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรผลิตและส่งออกสุวรรณภูมิ จ ำกัด 
47.2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนพอุง จ ำกัด 
47.3 สหกรณ์กำรเกษตรเมืองสรวง จ ำกัด 
47.4 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิสำม จ ำกัด 
47.5 สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตสุวรรณภูมิ จ ำกัด 
47.6 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเมืองสรวง 
47.7 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองหิน 
47.8 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ศรีสว่ำง 
47.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย           

48. นายอดุลย์ ภูกาบิน ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร             
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวชี้วัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 12 สถำบัน 
 48.1 สหกรณ์กำรเกษตรโพนทรำย จ ำกัด 
 48.๒ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีโพนทองจ ำกัด 
 48.3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนทรำย จ ำกัด 
 48.4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสำหร่ำย จ ำกัด 
 48.5 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไตรภูมิคณำจำรย์ จ ำกัด 
 48.6 สหกรณ์กำรเกษตรคนรำกหญ้ำทุ่งกุลำ จ ำกัด 
 48.7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต ำบลบ่อพันขัน จ ำกัด 
 48.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำช้ำงเผือก 
 48.9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำยำงค ำ 
 48.10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำทุ่งหลวง 
 48.11 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนบ้ำนเปลือยน้อย - สุขสวัสด์ิ 
 48.12 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์โพนทรำย 
 48.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   
  49. นางอรนุช ช่างยันต์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร            
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวชี้วัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 8 สถำบัน 
 49.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 26/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 
 49.2 สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรผลิตและส่งออกสุวรรณภูมิ จ ำกัด 
 49.3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไตรภูมิคณำจำรย์ จ ำกัด 
 49.4 กลุ่มเกษตรกรท ำนำทุ่งหลวง 
 49.5 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเมืองสรวง 
 49.6 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์โพนทรำย 
 49.7 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์น้ ำค ำ 
 49.8 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองหิน 
 49.9 กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนำทุ่งกุลำร้องให้ 
 49.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย           
 
          /50. นางสาวยุวดี... 
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 50. นางสาวยุวดี สายหยุด ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร          
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวชี้วัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 9 สถำบัน 
 ๕0.๑ รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 6/2561 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม 2561 
 50.2 สหกรณ์กำรเกษตรคนรำกหญ้ำทุ่งกุลำ จ ำกัด 
 ๕0.3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต ำบลบ่อพันขัน จ ำกัด 
 ๕0.4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนทรำย จ ำกัด 
 ๕0.5 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ศรีสว่ำง 
 ๕0.6 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ทุ่งหลวง 
 ๕0.7 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนบ้ำนเปลือยน้อย-สุขสวัสด์ิ 
 ๕0.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำช้ำงเผือก 
 ๕0.9  กลุ่มเกษตรกรท ำนำเมืองทุ่ง 
 ๕0.10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำยำงค ำ 
 50.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย               

51. นายสมนึก เศษสุข ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 51.1 ขับรถยนต์รำชกำรหมำยเลขทะเบียน กท 4006 ร้อยเอ็ด หรือรถยนต์รำชกำรอื่น ๆ             

ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย ดูแลรักษำรถยนต์ของทำงรำชกำรให้สะอำด ปลอดภัย พร้อมท่ีจะใช้งำน              
ได้ดีอยู่ตลอด 

 51.2 กำรใช้ กำรดูแลบ ำรุงรักษำ กำรจัดเก็บ ให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ ำ ด้ วยรถรำชกำร พ .ศ . 2 523  และ ท่ีแก้ ไข เพิ่ ม เติม  และหรือระ เบี ยบ  ข้ อก ำหนด วิ ธีปฏิ บั ติ                      
ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเคร่งครัด 

 51.3 ดูแล บ ำรุงรักษำอำคำรส ำนักงำน สนำมหญ้ำ สวนหย่อมและต้นไม้บริเวณรอบ ๆ 
อำคำรส ำนักงำนให้อยู่ในสภำพท่ีสะอำด เรียบร้อย สวยงำม 

 51.4 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (รับผิดชอบอ าเภอเกษตรวิสัย ปทุมรัตต์) 
 52. นางศศิธร  เขวาล าธาร ต าแหน่ ง เจ้ าพนั กงานส่งเสริมสหกรณ์ อาวุ โส ปฏิบั ติหน้ ำท่ี                   
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัด            
ท่ีสหกรณจั์งหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 15 สถำบัน 
            52.1 สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวิสัย จ ำกัด 

52.2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรวิสัย จ ำกัด    
52.3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนน้ ำอ้อมถนอมทรัพย์ จ ำกัด     
52.4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเหล่ำหลวงเพิ่มพูนทรัพย์ จ ำกัด   
52.5 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินเกษตรวิสัยหนึ่ง จ ำกัด   
52.6 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินเกษตรวิสัยสอง จ ำกัด    
52.7 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินเกษตรวิสัยสำม จ ำกัด    
52.8 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์เมืองบัว    
52.9 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ดงครั่งน้อย     
52.10 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์โนนสว่ำง     
52.11 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์เหล่ำหลวง 
               /52.12 กลุ่มเกษตรกร... 
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52.12 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์บ้ำนฝำง  
52.13 กลุ่มเกษตรกรท ำนำน้ ำอ้อม      
52.14 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเหล่ำหลวง       
52.15 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์น้ ำอ้อม     
52.16 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

53. นายไพรัตน์  ยุทธไกร ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร           
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวชี้วัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 15 สถำบัน 
          53.1 สหกรณ์กำรเกษตรปทุมรัตต์ จ ำกัด    

53.2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตต์ จ ำกัด     
53.3 สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. ร้อยเอ็ด จ ำกัด  
53.4 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินเกษตรวิสัยส่ี จ ำกัด   
53.5 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินเกษตรวิสัยห้ำ จ ำกัด   
53.6 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินเกษตรวิสัยหก จ ำกัด 

       53.7 สหกรณ์เพื่อกำรเกษตรรักถิ่นเกิด จ ำกัด    
53.8 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ดอกล้ ำ     
53.9 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนสระบัว      
53.10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนสง่ำ      
53.11 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนสูง      
53.12 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ก ำแพง     
53.13 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์หนองแวง     
53.14 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนสว่ำง     
53.15 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์กู่กำสิงห์  
53.16 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

54. นางสาวกมลวรรณ จันทะวารีย์ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร             
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวชี้วัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 7 สถำบัน 

54.1  รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 13/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 
54.2  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเหล่ำหลวงเพิ่มพูนทรัพย์ จ ำกัด 
54.3  กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนสูง 
54.4  กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนสง่ำ 
54.5  กลุ่มเกษตรกรท ำสวนสระบัว 
54.6  กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ดอกล้ ำ 
54.7  กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์เมืองบัว 
54.8  กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์น้ ำอ้อม  
54.9  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย              

55. นายมนตรี ไชยคิรินทร์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร          
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวชี้วัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 6 สถำบัน 
 55.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 31/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 
 55.2 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินเกษตรวิสัยห้ำ จ ำกัด 
 55.3 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ดงครั่งน้อย 
 55.4 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ก ำแพง  
            /55.5 กลุ่มเกษตรกร... 
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 55.5 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์กู่กำสิงห์     
 55.6 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเหล่ำหลวง 
 55.7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำน้ ำอ้อม 
 55.8 ปฏิบติังำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย       
  56.  นายพิทักษ์ นุศาสตร์สังข์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร           
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวชี้วัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 6 สถำบัน 
   56.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 29/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 

 56.2 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินเกษตรวิสัยส่ี จ ำกัด 
 56.3 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนสว่ำง 

56.4 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์เหล่ำหลวง 
56.5 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์โนนสว่ำง 
56.6 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์หนองแวง 
56.7 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์บ้ำนฝำง 
56.8 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย           

 57. นายวินัย ศรีนิล ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
57.1 ขับรถยนต์รำชกำรหมำยเลขทะเบียน กธ 6643 ร้อยเอ็ด หรือรถยนต์รำชกำรอื่น ๆ             

ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย ดูแลรักษำรถยนต์ของทำงรำชกำรให้สะอำด ปลอดภัย พร้อมท่ีจะใช้งำน              
ได้ดีอยู่ตลอด 

57.2 กำรใช้  กำรดูแลบ ำรุงรักษำ กำรจัดเก็บ  ให้ เป็น ไปตำมระเบี ยบส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และหรือระเบียบ ข้อก ำหนด วิธีปฏิบัติ                      
ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเคร่งครัด 

57.3 ดูแล บ ำรุงรักษำอำคำรส ำนักงำน สนำมหญ้ำ สวนหย่อมและต้นไม้บริเวณรอบ ๆ 
อำคำรส ำนักงำนให้อยู่ในสภำพท่ีสะอำด เรียบร้อย สวยงำม  

     57.4 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (รับผิดชอบอ าเภออาจสามารถ พนมไพร หนองฮี) 
58. นายรณชัย เวียงกมล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ปฏิบัติหน้ำท่ี          

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัด           
ท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 11 สถำบนั  

     58.1 สหกรณ์กำรเกษตรพนมไพร จ ำกัด 
     58.2 สหกรณ์พนมไพรเดินรถ จ ำกัด 
     58.3 สหกรณ์กำรเกษตรสัจจะ จ ำกัด 

    58.4 สหกรณ์ผู้เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด-กุ้งก้ำมกรำมต ำบลหน่อม จ ำกัด 
    58.5 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ขี้เหล็ก 
    58.6 กลุ่มเกษตรกรท ำนำท่ำสะอำด       
    58.7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำค ำไฮ 
    58.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำค้อใหญ่ 
    58.9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบ้ำนแจ้ง 
 58.10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโหรำ 
 
 

     /58.11 กลุ่มเกษตรกร... 
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 58.11 กลุ่มเกษตรกรท ำนำขี้เหล็ก 
 58.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บงัคับบัญชำมอบหมำย    

59 . นางสาวนิตยา ค ามณี  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  รับผิดชอบ              
กำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 12 สถำบัน  

     59.1 สหกรณ์กำรเกษตรหนองฮี จ ำกัด 
  59.2 สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดสอง จ ำกัด 
  59.3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนมไพร จ ำกัด 

59.4 สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนล้ินฟ้ำหมู่ 11 จ ำกัด 
59.5 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนธำตุ จ ำกัด 
59.6 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ต ำบลหน่อม 
59.7 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ต ำบลบ้ำนดู่ 
59.8 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์โหรำ 
59.9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำอำจสำมำรถ 
59.10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนเมือง 
59.11 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเด่นรำษฎร์ 
59.12 กลุ่มเกษตรท ำนำดอนกลอย 
59.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

60.  นางนงค์ลักษณ์ พันธุ์แสง ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร    
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 11 สถำบัน 
 60.1 สหกรณ์กำรเกษตรอำจสำมำรถ จ ำกัด 
 60.2 สหกรณ์กำรเกษตรอำจสำมำรถเจริญทรัพย์ จ ำกัด 
 60.3 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนท่ำค้อ จ ำกัด  
 60.4 กลุ่มเกษตรผู้เล้ียงสัตว์กุดน้ ำใส 
 60.5 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ดูกอึ่ง 
 60.6 กลุ่มเกษตรกรท ำนำสระแก้ว 
 60.7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองทัพไทย 
 60.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำแสนสุข 
 60.9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองขำม 
 60.10 กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต ำบลหนองบัว 
 60.11 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์หนองบัว 
 60.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

61. นางสาวบุญล้อม สุทธิประภา ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร           
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 10 สถำบัน  
 61.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 7/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 
  61.2 สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนล้ินฟ้ำ หมู่ 11 จ ำกัด 
 61.3 สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดสอง จ ำกัด 
 61.4 สหกรณ์ผู้เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด-กุ้งก้ำมกรำมต ำบลหน่อม จ ำกัด 
 61.5 กลุ่มเกษตรกรท ำนำสระแก้ว 
 61.6 กลุ่มเกษตรกรท ำนำแสนสุข 
            /61.7 กลุ่มเกษตรกร... 
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 61.7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำท่ำสะอำด       
 61.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำค้อใหญ่ 
 61.9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำค ำไฮ       
 61.10 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ดูกอึ่ง 
 61.11 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์โหรำ 
 61.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย           

62 . นางสาวสุภาพร แสงสวาท ต าแหน่ ง นั กวิชาการสหกรณ์  รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร                
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวชี้วัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 11 สถำบัน 
 62.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 12/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 
 62.2 สหกรณ์กำรเกษตรอำจสำมำรถเจริญทรัพย์ จ ำกัด 
 62.3 สหกรณ์กำรเกษตรหนองฮี จ ำกัด 
 62.4 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนธำตุ จ ำกัด 
 62.5 สหกรณ์พนมไพรเดินรถ จ ำกัด 
 62.6 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบ้ำนแจ้ง 
 62.7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำขี้เหล็ก 
 62.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนเมือง       
 62.9 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์หนองบัว 
 62.10 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ต ำบลหน่อม 
 62.11 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ต ำบลบ้ำนดู่ 
 62.12 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ขี้เหล็ก 
 62.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย           

63.  นางสาวอุราวรรณ ตะวัน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร            
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย รวม 11 สถำบัน 
           63.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 20/2559ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2561 

63.2 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนท่ำค้อ จ ำกัด 
63.3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนมไพร จ ำกัด      
63.4 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองขำม 
63.5 กลุ่มเกษตรท ำนำอำจสำมำรถ 
63.6 กลุ่มเกษตรท ำนำหนองทัพไทย 
63.7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเด่นรำษฎร์ 
63.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำดอนกลอย 
63.9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพธิ์ใหญ่ 
63.10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโหรำ 
63.11 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์กุดน้ ำใส 
63.12 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต ำบลหนองบัว 

 63.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   
 
 
 
               /64. นายเกริกไกรวัล... 
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 64. นายเกริกไกรวัล โพธิษา ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  64.1 ขับรถยนต์รำชกำรหมำยเลขทะเบียน กข 7049 ร้อยเอ็ด หรือรถยนต์รำชกำรอื่น ๆ             

ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย ดูแลรักษำรถยนต์ของทำงรำชกำรให้สะอำด ปลอดภัย พร้อมท่ีจะใช้ งำน              
ได้ดีอยู่ตลอด 

 64.2 กำรใช้ กำรดูแลบ ำรุงรักษำ กำรจัดเก็บ ให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ ำ ด้ วยรถรำชกำร พ .ศ . 2 523  และ ท่ีแก้ ไข เพิ่ ม เติม  และหรือระ เบี ยบ  ข้ อก ำหนด วิ ธีปฏิ บั ติ                      
ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเคร่งครัด     

 64.3 ดูแล บ ำรุงรักษำอำคำรส ำนักงำน สนำมหญ้ำ สวนหย่อมและต้นไม้บริเวณรอบ ๆ 
อำคำรส ำนักงำนให้อยู่ในสภำพท่ีสะอำด เรียบร้อย สวยงำม 

    64.4 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (รับผิดชอบอ าเภอเสลภูมิ ธวัชบุรี ทุ่งเขาหลวง) 
65. นายประพัตร กลิ่นศรีสุข ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ปฏิบัติหน้ำท่ี

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวชี้วัด           
ท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย จ ำนวน 14 สถำบัน 

65.1 สหกรณ์กำรเกษตรวัชบุรี จ ำกัด 
65.2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด จ ำกัด 
65.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. ร้อยเอ็ด จ ำกัด 
65.4 สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนหนองมะแซว จ ำกัด 
65.5 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนขว้ำง จ ำกัด 
65.6 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนท่ำม่วง จ ำกัด 
65.7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเครือข่ำยสถำบันเกษตรกร (คสก.) เหล่ำน้อย 
65.8 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์นำแซง 
65.9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำรำชธำนี 
65.10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเมืองน้อย 
65.11 กลุ่มเกษตรกรท ำนำธวัชบุรี 
65.12 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองพอก 
65.13 กลุ่มเกษตรกรท ำนำธงธำนี 
65.14 กลุ่มเกษตรกรท ำนำไพศำล 
65.15 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

66. นายจเร  แสนสุข ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร              
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย จ ำนวน 12 สถำบัน 
 66.1 สหกรณ์กำรเกษตรเสลภูมิ จ ำกัด 
 66.2 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จ ำกัด 
 66.3 สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนหนองกุง จ ำกัด 
 66.4 สหกรณ์กองทุนสวนยำงพำรำเสลภูมิ จ ำกัด 
 66.5 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนผักกำดหญ้ำ จ ำกัด 
 66.6 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนกุดแข้ จ ำกัด 
 66.7 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์เหล่ำ 
      
                       /66.8 กลุ่มเกษตรกร... 
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 66.8 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ทุ่งเขำหลวง      
 66.9 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนเครือข่ำยสถำบันเกษตรกร (คสก.) ภูเงิน   
 66.10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเกำะแก้ว 
 66.11 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำงำม 
 66.12 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบึงเกลือ 
 66.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

67. นางสาวสุ เพี ยงเพ็ญ ศิ ริสุวรรณ ต าแหน่ง นั กวิชาการสหกรณ์ ปฏิบั ติการ รับผิดชอบ               
กำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย จ ำนวน 12 สถำบัน   

  67.1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนิคมเสลภูมิ จ ำกัด 
  67.2 สหกรณ์หนึ่งใจเกษตรกรร้อยเอ็ด จ ำกัด 
  67.3 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนท่ำสะแบง จ ำกัด   
  67.4 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนไผ่ จ ำกัด 
  67.5 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนมะบ้ำ จ ำกัด 
  67.6 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำดอนเจ้ำปู่บ้ำนหัน จ ำกัด 
  67.7 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ท่ำม่วง 
  67.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำต ำบลมะบ้ำ 
  67.9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบึงงำม 
  67.10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำทุ่งเขำหลวง 
  67.11 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองไผ่ 
  67.12 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบึงนคร 
  67.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

68. นางสาวรัชนี ย์   พ้ องเสี ยง ต าแหน่ ง นั กวิชาการสหกรณ์  รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร                        
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย จ ำนวน 11 สถำบัน 
 68.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 6/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 
 68.2 สหกรณ์หนึ่งใจเกษตรกรร้อยเอ็ด จ ำกัด 
 68.3 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนขว้ำง จ ำกัด 
 68.4 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนกุดแข้ จ ำกดั 
 68.5 สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด จ ำกัด 
 68.6 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์เหล่ำ 
 68.7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำไพศำล 
 68.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองไผ่ 
 68.9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำทุ่งเขำหลวง 
 68.10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำงำม 
 68.11 กลุ่มเกษตรกรท ำนำธงธำนี 
 68.12 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเครือข่ำยสถำบันเกษตรกร (คสก.) ภูเงิน 
 68.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    
 
 
 
               /69. นายเศกสิทธิ์... 
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69.  นายเศกสิทธิ์  บุญเอก ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร ตำม
กิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย จ ำนวน 13 สถำบัน  

  69.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 24/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 
 69.2 สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนหนองมะแซว จ ำกัด 
 69.3 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนท่ำสะแบง จ ำกัด    
    69.4 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนมะบ้ำ จ ำกัด 
 69.5 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนไผ่ จ ำกัด 
    69.6 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนท่ำม่วง จ ำกัด 
  69.7 สหกรณ์กองทุนสวนยำงพำรำเสลภูมิ จ ำกัด 
 69.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำธวัชบุร ี   
 69.9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเมืองน้อย 
 69.10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบึงนคร     
 69.11 กลุ่มเกษตรกรท ำนำรำชธำนี 
 69.12 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองพอก 
 69.13 กลุ่มเกษตรกรท ำนำมะบ้ำ 
 69.14 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์นำแซง 
 69.15  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย            
70. นายประดิษฐ์ บุสพันธ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร           

ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย จ ำนวน 10 สถำบัน 
 70.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 23/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 
  70.2 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จ ำกัด 
 70.3 สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนหนองกุง จ ำกัด 
 70.4 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนผักกำดหญ้ำ จ ำกัด 
 70.5 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำดอนเจ้ำปู่บ้ำนหัน จ ำกัด 

     70.6 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ทุ่งเขำหลวง 
     70.7 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ท่ำม่วง 
     70.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเกำะแก้ว 

70.9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบึงเกลือ 
70.10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบึงงำม 
70.11 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเครือข่ำยสถำบันกำรเกษตรกร (คสก.) เหล่ำน้อย 
70.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย          

 71. นายวินัย ชานาเมือง ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
   71 .1 ขับรถยนต์รำชกำรหมำยเลขทะเบียน กธ 6645 ร้อยเอ็ด หรือรถยนต์รำชกำรอื่น ๆ             

ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย ดูแลรักษำรถยนต์ของทำงรำชกำรให้สะอำด ปลอดภัย พร้อมท่ีจะใช้งำน              
ได้ดีอยู่ตลอด 

  71 .2  กำรใช้  กำรดูแลบ ำรุงรักษำ กำรจัดเก็บ  ให้ เป็น ไปตำมระเบี ยบส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และหรือระเบียบ ข้อก ำหนด วิธีปฏิบัติ                      
ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเคร่งครัด 

 
              /71.3 ดูแล บ ำรุงรักษำ... 
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 71.3 ดูแล บ ำรุงรักษำอำคำรส ำนักงำน สนำมหญ้ำ สวนหย่อมและต้นไม้บริเวณรอบ ๆ 

อำคำรส ำนักงำนให้อยู่ในสภำพท่ีสะอำด เรียบร้อย สวยงำม 
 71.4 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (รับผิดชอบอ าเภอโพธิ์ชัย จังหาร เชียงขวัญ) 
72. นายนราวุธ  ไชโยราช ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ปฏิบัติหน้ำท่ี

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวชี้วัด             
ท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย จ ำนวน 10 สถำบัน 
             72.๑ สหกรณ์กำรเกษตรโพธิ์ชัย จ ำกัด 
 72.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนโพธิ์ชัย จ ำกัด 
                          72.๓ สหกรณ์กำรเกษตรปวงประชำโพธิ์ชัย จ ำกัด 
       72.4 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนคุยขนวน จ ำกัด    
       72.5 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์บัวค ำ 
       72.6 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์หมูม้น 
       72.7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำดินด ำ    
       72.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำดงสิงห์ 
       72.9 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์บ้ำนดอนวิเวก 
       72.10 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำค ำพอุง 
       72.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

73. นางสาวกาญจนาภรณ์  จั ตุรโพธิ์  ต าแหน่ง นั กวิชาการสหกรณ์ปฏิบั ติการ รับผิดชอบ                  
กำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย จ ำนวน 8 สถำบัน 
       73.1 สหกรณ์กำรเกษตรอ ำเภอจังหำร จ ำกัด 

73.2 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มลิเบอร์ต้ี จ ำกัด 
73.3 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเชียงขวัญ 
73.4 กลุ่มเกษตรกรท ำไร่ต ำบลบัวค ำ 
73.5 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ฟ้ำประทำน 
73.6 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ต ำบลเชียงใหม่ 
73.7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำขำมเป้ีย 
73.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำพระเจ้ำ 
73.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 74. นางสาวมัลลิกา คงนวล ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร          
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย จ ำนวน 6 สถำบัน 
       74.1 สหกรณก์ำรเกษตรอ ำเภอเชียงขวัญ จ ำกัด 

74.2 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนดินแดง จ ำกัด 
74.3 กลุ่มเกษตรกรท ำนำผักแว่น 
74.4 กลุ่มเกษตรกรท ำนำพลับพลำ 

       74.๕ กลุ่มเกษตรกรท ำนำหมูม้น 
       74.๖ กลุ่มเกษตรกรท ำนำสะอำด 
       74.7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพธิ์ศรี 
       74.8 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
                 /75. นางวัจริยาภรณ์... 
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75. นางวัจริยาภรณ์  ภู มิผักแว่น ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร             
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย จ ำนวน 13 สถำบัน 
 75.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 10/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 

75.2 สหกรณ์กำรเกษตรอ ำเภอจังหำร จ ำกัด 
75.3 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนดินแดง จ ำกัด 
75.4 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนคุยขนวน จ ำกัด 
75.5 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์หมูม้น 
75.6 กลุ่มเกษตรกรท ำนำดินด ำ 
75.7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำดงสิงห์       
75.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเชียงขวัญ 
75.9 กลุ่มเกษตรกรท ำไร่ต ำบลบัวค ำ 
75.10 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ฟ้ำประทำน 
75.11 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ต ำบลเชียงใหม่ 
75.12 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพธิ์ศรี 
75.13 กลุ่มเกษตรกรท ำนำพลับพลำ 
75.14 กลุ่มเกษตรกรท ำนำสะอำด 
75.15 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย          

 76. นายสันทัด โชคเหมาะ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร            
ตำมกิจกรรม แผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย จ ำนวน 9 สถำบนั 
       76.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 27/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 

76.2 สหกรณ์กำรเกษตรปวงประชำโพธิ์ชัย จ ำกัด 
76.3 สหกรณก์ำรเกษตรอ ำเภอเชียงขวัญ จ ำกัด 
76.4 กลุ่มเกษตรกรผู้ล้ียงสัตว์บ้ำนดอนวิเวก 
76.5 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์บัวค ำ 
76.6 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำค ำพอุง 
76.7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำขำมเป้ีย 
76.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำพระเจ้ำ 
76.9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำผักแว่น 
76.10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหมูม้น 

        76.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย       
                    77. นายถาวร ไชยเกตุ พนักงานขับรถยนต์ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

      77.1 ขับรถยนต์รำชกำรหมำยเลขทะเบียน กธ 6646 ร้อยเอ็ด หรือรถยนต์รำชกำรอื่น  ๆ           
ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย ดูแลรักษำรถยนต์ของทำงรำชกำรให้สะอำด ปลอดภัย พร้อมท่ีจะใช้งำนได้ดีอยู่ตลอด 

 77.2 กำรใช้ กำรดูแลบ ำรุงรักษำ กำรจัดเก็บ ให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ ำ ด้ วยรถรำชกำร พ .ศ . 2 523  และ ท่ีแก้ ไข เพิ่ ม เติม  และหรือระ เบี ยบ  ข้ อก ำหนด วิ ธีปฏิ บั ติ                      
ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเคร่งครัด 

 77.3 ดูแล บ ำรุงรักษำอำคำรส ำนักงำน สนำมหญ้ำ สวนหย่อมและต้นไม้บริเวณรอบ ๆ 
อำคำรส ำนักงำนให้อยู่ในสภำพท่ีสะอำด เรียบร้อย สวยงำม 

 77.4 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
              /กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7... 
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 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (รับผิดชอบอ าเภอโพนทอง หนองพอก เมยวดี) 
 78. นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  ปฏิบัติหน้ำท่ี

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวชี้วัดท่ี
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย จ ำนวน 13 สถำบัน 

78.1 สหกรณ์กำรเกษตรโพนทอง จ ำกัด 
78.2 สหกรณบ์ริกำรเดินรถโพนทอง จ ำกัด 
78.3 สหกรณ์บริกำรครูร้อยเอ็ด จ ำกัด 
78.4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเครือข่ำยร้อยเอ็ดเหนือ จ ำกัด 
78.5 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองใหญ่ 
78.6 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพธิ์ทอง  
78.7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำแวง 
78.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพธิ์ศรีสว่ำง 
78.9 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนต ำบลค ำนำดี 
78.10 กลุ่มเกษตรกรท ำไร่หนองใหญ ่
78.11 กลุ่มเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ต ำบลสระนกแก้ว 
78.12 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนโนนชัยศรี 
78.13 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์โนนชัยศรี 
78.14 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

79. นายกฤตเมต พรหมหรรษ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย จ ำนวน 13 สถำบัน 
 79.1 สหกรณ์กำรเกษตรหนองพอก จ ำกัด 
 79.2 สหกรณ์กำรเกษตรหนองพอกประชำสำมัคคี จ ำกัด 
 79.3 สหกรณ์กองทุนสวนยำงพำรำหนองพอก จ ำกัด 
 79.4 สหกรณ์หมู่บ้ำนมั่นคงโพนทอง จ ำกัด 
 79.5 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์กกโพธิ์ 
 79.6 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ภูเขำทอง 
 79.7 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์บึงงำม 
 79.8 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงรอบเมือง 
 79.9 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์หนองพอก 
 79.10 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ผำน้ ำย้อย 
 79.11 กลุ่มเกษตรกรท ำนำรอบเมือง 
 79.12 กลุ่มเกษตรกรท ำนำพรมสวรรค์ 
 79.13 กลุ่มเกษตรกรท ำนำศรีสวัสด์ิหนองพอก 
 79.14 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 80. นายสุพจน์ เศษวงค์ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบั ติการ รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร           
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย จ ำนวน 12 สถำบัน 
     80.1 สหกรณ์กำรเกษตรเมยวดี จ ำกัด 
     80.2 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำอ่ำงเก็บน้ ำห้วยวังนอง จ ำกัด 
     80.3 สหกรณ์สตรีโพนทอง จ ำกัด  
                   /80.4 กลุ่มเกษตรกร... 
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     80.4 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเมยวดี                   
     80.5 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบุ่งเลิศ 
     80.6 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์เมยวดี 
     80.7 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ชุมพร 
     80.8 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงชมสะอำด 
     80.9 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์วังสำมัคคี 
     80.10 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์สว่ำง 
     80.11 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์พรมสวรรค์ 
     80.12 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์โคกกกม่วง 
     80.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

 81. นางสโรชิน ประจันพล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร              
ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย จ ำนวน 8 สถำบัน 
                          81.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 19/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 

81.2 สหกรณ์สตรีโพนทอง จ ำกัด 
81.3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเครือข่ำยร้อยเอ็ดเหนือ จ ำกัด 
81.4 สหกรณ์บริกำรเดินรถโพนทอง จ ำกัด 
81.5 กลุ่มเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ต ำบลสระนกแก้ว 
81.6 กลุ่มเกษตรกรท ำนำแวง 
81.7 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์โคกกกม่วง               

                         81.8 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนโนนชัยศรี 
                      81.9 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์โนนชัยศรี 

81.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย     
 82. นายเผด็จ มูลรัตน์  ต าแหน่ ง เจ้ าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร               

ตำมกิจกรรมแผนงำน/โครงกำรและตัวชี้วัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย จ ำนวน 8 สถำบัน 
82.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 30/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559   
82.2  สหกรณ์กองทุนสวนยำงพำรำหนองพอก จ ำกัด  
82.3 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ภูเขำทอง 

                          82.4 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์บึงงำม 
                          82.5 กลุ่มเกษตรผู้เล้ียงสัตว์รอบเมือง 
                          82.6 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์กกโพธิ์ 

     82.7 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงผำน้ ำย้อย 
     82.8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำรอบเมือง 

                          82.9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำศรีสวัสด์ิหนองพอก 
82.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   

 83. นางดวงเดือน ประชานัย ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร            
ตำมกิจกรรม แผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย จ ำนวน 8 สถำบัน 

83.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 25/2559 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559  
83.2 สหกรณ์กำรเกษตรหนองพอกประชำสำมัคคี จ ำกัด  
    
                  /83.3 กลุ่มเกษตรกร...
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83.3 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนต ำบลค ำนำดี 
83.4 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพธิ์ทอง 

                          83.5 กลุ่มเกษตรท ำนำหนองใหญ่ 
                          83.6 กลุ่มเกษตรกรท ำไร่โพธิ์ศรีสว่ำง 
                          83.7 กลุ่มเกษตรกรท ำไร่หนองใหญ ่

     83.8 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์พรมสวรรค์ 
     83.9 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์วังสำมัคคี 
     83.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   

  84. นางพัทธนันท์  พวงศิลป์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร                
ตำมกิจกรรม แผนงำน/โครงกำรและตัวช้ีวัดท่ีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมำย จ ำนวน 8 สถำบนั  
       84.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 7/2561  ลงวันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2561  

84.2 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์เมยวดี 
       84.2 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเมยวดี 
                          84.3 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ชมสะอำด 
 84.4 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบุ่งเลิศ 
 84.5 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ชุมพร 
 84.6 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์หนองพอก 
                          84.7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำพรมสวรรค์   
                          84.8 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์สว่ำง  
 84.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    
 85. นายปัญญา อัศวภูมิ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  85.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี 2/2562 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2561 
  85.2 ขับรถยนต์รำชกำรหมำยเลขทะเบียน กง 9874 ร้อยเอ็ด หรือรถยนต์รำชกำรอื่น ๆ             
ตำมท่ีผู้บงัคับบัญชำมอบหมำย ดูแลรักษำรถยนต์ของทำงรำชกำรให้สะอำด ปลอดภัย พร้อมท่ีจะใช้งำนได้ดีอยู่ตลอด 
  85.3 กำรใช้ กำรดูแลบ ำรุงรักษำ กำรจัดเก็บ ให้ เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี               
ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ ไขเพิ่ มเติม และหรือระเบียบ ข้อก ำหนด  วิธีปฏิบั ติของ                  
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเคร่งครัด 
  85.4 ดูแล บ ำรุงรักษำอำคำรส ำนักงำน สนำมหญ้ำ สวนหย่อมและต้นไม้บริเวณรอบ ๆ 
อำคำรส ำนักงำนให้อยู่ในสภำพท่ีสะอำด เรียบร้อย สวยงำม 
  85.5 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 

อนึ่ง  ค ำส่ังอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับค ำส่ังนี้  เป็นอันยกเลิกและให้ใช้ค ำส่ังนี้แทน 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     ส่ัง  ณ  วันท่ี       ธันวำคม พ.ศ. 2561 
 
 
 

 (นำยเสฐียรพงษ์   อินเพน) 
 สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  


