
ระบบคูแฝดวิชาการ (Buddy Teamwork) ฝายสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม 

นางอุไร  ขำชู หัวหนาฝายสารบรรณ 

เบอรโทร 089-827-0904       

หนาที่ความรับผิดชอบ ตนแบบ คูแฝด หมายเหตุ 
1.กลั่นกรองงานเสนอผูบริหาร นางอุไร  ขำช ู

เจาพนักงานธุรการอาวุโส 
โทร. 089-827-0904       
 

นางสาวพนิดา กลอกกระโทก 
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
โทร. 098-642-0305 

 

2. ออกเลขที่คำสั่งและแจงเวียนในระบบฯ 
3. ออกเลขที่หนังสือภายใน 

นางรภัสสรณ  พุมไมชัยพฤกษ 
เจาพนักงานธุรการ 
โทร. 086-628-4890         
 

นางสาวนันทนา จอกถาวร 
พนักงานพิมพ ส4  
โทร. 087-773-5502 
 

 

 



ระบบคูแฝดวิชาการ (Buddy Teamwork) สวนการเจาหนาที่ สำนักงานเลขานุการกรม 

นางสาววรยา ไทพาณิชย ผูอำนวยการสวนการเจาหนาที่ 

เบอรโทร 094-539-6935 

หนาที่ความรับผิดชอบ ตนแบบ คูแฝด หมายเหตุ 
- กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
1) ศึกษา วิเคราะหเพื่อเสนอแนะนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน 
2) ศึกษา วิเคราะห เพื่อกำหนดระเบียบ มาตรฐานและหลักเกณฑการบริหารงานบุคคล
ของสำนักงาน 
3) ปรับปรุงระบบงานและวิธปีฏิบัติงานของสวนราชการของสำนักงาน 
4) วางแผนอัตรากำลังคนของสำนักงาน 
5) การกำหนดตำแหนง การตัดโอน และการเกลี่ยอัตรากำลัง 
6) ประเมินบุคคลและผลงาน 
7) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

นางสาวสุศศิโฉม นาคะเวช       
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
โทร. 098-828-2491       

นางสาวเพ็ญศรี  วัชระนาวินชัย   
นักทรัพยากรบุคคล 
โทร. 089-153-9505 
 
น.ส.กัญญา  โพธิ์จีน     
นักทรัพยากรบุคคล 
โทร. 094 906 3209         

 

- กลุมงานวางแผนอัตรากำลังคน 
1) ปรับปรุงโครงสรางการจัดหนวยงานในสำนักงาน 
2) ศึกษา พัฒนาระบบงานสรรหา บรรจุและแตงตั้ง 
3) วางแผนและดำเนินการสรรหาขาราชการ การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ 
การโอนอัตราเงินเดือน การชวยราชการ และการขอบรรจุกลับเขา   รับราชการ 
4) ดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อนระดับขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงที่สูงข้ึน 
5) ดำเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนสายงานและเลื่อนระดับลูกจางประจำ การจางและเลิก
จางลูกจางประจำและพนักงานราชการ 
6) ดำเนินการเก่ียวกับการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี และ
หัวหนาสวนราชการะดับสำนัก/กอง 
7) ดำเนินการเก่ียวกับการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการใหไดรบัตามคุณวุฒ ิ
8) จัดทำบญัชีถือจาย และปรบัพอกอัตราเงินเดือน 
9) ใหคำปรึกษา แนะนำเก่ียวกบักฎ ระเบียบ และหลักเกณฑการสรรหา บรรจุและ
แตงตั้งขาราชการ 
10) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

นางสาวอำพา  ทันใจชน  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
โทร. 098-528-6487       

นางสาวพิมพกมล  ดวงสอนยา  
นักวิชาการคอมพิวเตอร  
โทร. 091-354-8490 
 
นายรัฐวุฒิ เเกวคีรี 
นักทรัพยากรบุคคล 
โทร. 081-269-6768 

 



หนาที่ความรับผิดชอบ ตนแบบ คูแฝด หมายเหตุ 
- กลุมงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ 
1) ศึกษา พัฒนาระบบงานเลื่อนเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทน 
2) ดำเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลือ่นเงินเดือน คาจาง
ประจำ และคาตอบแทนพนักงานราชการ 
3) ดำเนินการนำเขาขอมูลการเบิกจายเงินเดือน คาจางประจำและปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลในระบบจายตรงของกรมบัญชีกลาง 
4) ใหคำแนะนำเก่ียวกับกฎ ระเบียบและหลักเกณฑที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล การจัดทำเงนิเดือน และการจัดทำขอมูลประกอบการนำเขาระบบ
จายตรงของกรมบัญชีกลาง 
5) ควบคุมทะเบียนประวัติขาราชการ ลูกจางประจำและพนักงานราชการ รวมทัง้การ
ประมวลรายงาน สถิติ ขอมูลสารสนเทศทางการบริหารงานบุคคล 
6) ดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญขาราชการที่เกษียณอายุ หรือลาออก และงาน
บำเหน็จความชอบ 
7) ดำเนินการขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสรยิาภรณ 
8) ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ 
ขาราชการผูรบับำเหน็จบำนาญ และลูกจางประจำผูรับบำเหน็จรายเดือน 
9) ดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
10) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

นางสาวทิพวัลย  บูรณะอำนวย      
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
โทร. 094-954-4415 
 

นางสาววิรตีย คืนครีบ 
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
โทร. 095-249-1163 
 
นายเอกรัฐ  เอ่ียมกลิ่น 
นักวิชาการคอมพิวเตอร  
โทร. 085-088-7322 
 

 

 



 

ระบบคู่แฝดวิชาการ (Buddy Teamwork) ส่วนการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม 

นางสาวฐิติภา เด่นศรีเสรีกุล ผู้อำนวยการส่วนการเงินและบัญชี 

เบอร์โทร 086-511-8885 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้นแบบ คู่แฝด หมายเหตุ 
งานงบประมาณ 
- จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2564 ของ สศก.  
- จัดทำประมาณการรายจ่ายขัน้ต่ำที่จำเปน็ของ สศก.  ส่งสำนกังบประมาณ 
- เตรียมชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณ 
- จัดทำประมาณการรายได้แผน่ดินของ สศก. 
- จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ สศก. เสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหาร 
- โอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจา่ย งบประมาณเบกิแทนกัน 
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเลขาธิการ-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยภาพรวมของแต่ละหน่วยงาน 
- กันเงินเบิกเหลื่อมปีและจัดทำขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงนิผ่านระบบ GFMIS  

นางสุภาพร กิตตินันทะศิลป์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทร 089-1060720 
 

นางสาวกมลภัตร ชัยยะ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
โทร 063-8233769 

 

งานงบประมาณ 
- ตรวจสอบรหัสงบประมาณ,รหัสกิจกรรมหลัก  
- จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ โดยแยกตามผลผลิต งบรายจ่าย ศูนย์
ต้นทุน เงินงบประมาณ  
- เรียกรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS เพ่ือจัดส่ง
ให้ สศท.1-12 รายสัปดาห์ เพ่ือจัดส่งให้ตรวจสอบเงินงบประมาณ  
- จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2564 ของ สศก. ส่งให้ 
ศูนย์ /สำนัก/สศท.1-12  
- จัดทำรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ 
ส่วนการเงินและบัญชี 

นางสาวกมลภัตร ชัยยะ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
โทร 063-8233769 

นางสุภาพร กิตตินันทะศิลป์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทร 089-1060720 

 



 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้นแบบ คู่แฝด หมายเหตุ 
งานการเงิน - การจ่ายเงิน 
-ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญและอนุมัติโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ 
KTB Corporate Online 
-ตรวจสอบเอกสารและอนุมัติการนำเงินส่งคลัง ประเภทฝากคลัง เบิกเกิน
ส่งคืน และรายได้แผ่นดิน 
-ตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลแบบแจ้งข้อมูลการับเงินโอนผ่านระบบ 
KTB Corporate Online  
-ตรวจสอบเอกสารและเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน บัญชีเงิน
งบประมาณ บัญชีเงินนอกงบประมาณ และบัญชีเงินนอกงบประมาณอ่ืน 
-ประกาศจ่ายรายการขอเบิก ผ่านระบบ KTB Corporate online ผ่านระบบ 
Intranet 

นางสุดา จงเจริญ 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
โทร 085-882-5771 
 
นางสาวณภัทร เรืองถ่ิน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร 090-972-5963 
 
นางวันลา พรหมมา 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
โทร 089-173-2225 
 

นางสาวณภัทร เรืองถ่ิน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร 090-972-5963 
 
นางวันลา พรหมมา 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
โทร 089-173-2225 
 
นางสุดา จงเจริญ 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
โทร 085-882-5771 
 

 

งานการเงิน – การรับเงิน 
- การรับเงินผ่านเครื่อง EDC และดำเนินการสรุปโอนรายการที่รับผ่านเครื่อง 
EDC ส่งให้ธนาคารกรุงไทยทุกสิ้นวัน 
- ตรวจกระทบยอดรายการหักล้างเงินยืมราชการ ออกใบเสร็จรับเงิน และ ใบ
รับใบสำคัญ 
- การตรวจสอบรายการรับเงินจากระบบ KTB Corporate Online 
- เก็บรักษาเช็ค เข้าตู้นิรภัย (กรณีไม่สามารถดำเนินการนำฝากเช็คภายใน
วันที่รับ) จะสรุปบันทึกรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้กรรมการและผู้มี
อำนาจลงนาม 

 
นางวันลา พรหมมา 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
โทร 089-173-2225 

 
นางสุดา จงเจริญ 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
โทร 085-882-5771 

 

งานการเงิน - การนำส่งเงินฝากคลัง 
-บันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate online และ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมการเบิกเกินส่งคืน เงินฝากคลัง รายได้แผ่นดิน  
-บันทึกรายการจ่ายเงินเพ่ือโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate online    
(ทั้งธนาคาร KTB และธนาคารอื่นๆ) 
 
 

นางสาวณภัทร เรืองถ่ิน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร 090-972-5963 
 

นางสุดา จงเจริญ 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
โทร 085-882-5771 
 

 



 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้นแบบ คู่แฝด หมายเหตุ 
งานการเงิน – ติดต่อ ประสานงานราชการ 
-ติดต่อประสานงานธนาคารต่างๆ ทุกธนาคาร 
-จัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ส่งไปธนาคารเพ่ือให้ธนาคารยืนยันยอดให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
-งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย (ประสานงาน รพ. บ้านแพ้ว, ตรวจสุขภาพ
ประจำปี) 
 

นางสาวณภัทร เรืองถ่ิน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร 090-972-5963 

นางสุดา จงเจริญ 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
โทร 085-882-5771 

 

งานการเงิน – งานเงินเดือน  
  - จัดทำทะเบียนคุมหนี้สินรายเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เพ่ือนำเข้า
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ประมวลผลการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน 
งานเงินเดือนพนักงานราชการ 
  - จัดทำทะเบียนคุมพนักงานราชการ รายการหักหนี้สิน สรุปตั้งเบิกในระบบ 
GFMIS จัดทำรายงานนำจ่ายเข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online 
- จัดทำทะเบียนคุมพนักงานราชการ รายการหักหนี้ 
- จัดทำทะเบียนคุมหนี้สินรายเดือนข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำที่รับ
บำเหน็จรายเดือน นำเข้าระบบจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ เรียกรายงานเพ่ือ
นำส่งกรมบัญชีกลาง  

นายอวิรุทธ์ สวนอนันตภูมิ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
โทร 086-660-7934 

นางสาวอภิญญา เมืองปรางค์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
โทร 081-374-1146 

 

งานการเงิน – ตรวจใบสำคัญและวางฎีกา 
- ตรวจสอบใบสำคัญเบิกค่ารักษาพยาบาล (ไข้นอก/ไข้ใน/ตรวจสุขภาพ
ประจำปี)  
- ตรวจสอบใบสำคัญค่าเล่าเรียนบุตร การจัดทำทะเบียนคุมเบิกค่าเล่าเรียน 
- บันทึกข้อมูลการวางฎีกาในระบบงานการเงิน 

นางวันลา พรหมมา 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
โทร 089-173-2225 

นางสุดา จงเจริญ 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
โทร 085-882-5771 

 

งานการเงิน – ตรวจใบสำคัญและวางฎีกา 
- ตรวจสอบใบสำคัญค่าเช่าบ้าน 
- ตรวจสอบใบสำคัญค่าสาธารณูปโภค 
- ตรวจสอบใบสำคัญค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา 
- ตรวจสอบใบสำคัญค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจ้าง 
- บันทึกข้อมูลการวางฎีกาในระบบงานการเงิน 

นางรัชนี ชัชไพบูลย์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
โทร 061-441-5112 

นางสาววิดาวรรณ ทองเบ้า 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร 089-794-1464 

 



 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้นแบบ คู่แฝด หมายเหตุ 
งานการเงิน – ตรวจใบสำคัญและวางฎีกา 
- ตรวจสอบใบสำคักญค่าใช้จ่ายกรณเีบิกเงินสด 
     * ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
     * ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 
     * ค่าทางด่วน 
     * ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ 
- บันทึกข้อมูลการวางฎีกาในระบบงานการเงิน 

นางสาวธัญยพร แสงอรุณ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร 095-532-2564 
 

นางสาวธนัฏฐา ฐานวิเศษ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
โทร 095-584-4312 

 

งานการเงิน – ตรวจใบสำคัญการขอยืมเงินราชการ 
- จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 
- ตรวจสอบเอกสารเงินยืม  และ ตั้งเบิกในระบบ GFMIS  
 - บันทึกการหักล้างลูกหนี้เงินยืม ,รับเบิกเกิน,เบิกเกินส่งคืน,นำส่งคืนคลัง  
ในระบบ GFMIS   (G1,BD4,R6,BE) และปรับ BF ในกรณีเบิกเกินข้ามปี 
 - นำข้อมูลหลังจากที่บันทึกลูกหนี้เงินยืม,รับเบิกเกิน,เบิกเกินส่งคืน,นำส่งคืน
คลัง ในระบบ GFMIS (G1,BD4,R6,BE) และปรับ BF  ในกรณีเบิกเกินข้ามปี 
มาบันทึกในสมุดทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 
- บันทึกข้อมูลการวางฎีกาในระบบงานการเงิน 

นางสาววิดาวรรณ ทองเบ้า 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร 089-794-1464 

นางสาวธนัฏฐา ฐานวิเศษ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
โทร 095-584-4312 
 

 

งานการเงิน – ตรวจสอบเอกสาร การหักล้างเงินยืม (เงินสด/บัตรเครดิต) 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

นางสาวธนัฏฐา ฐานวิเศษ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
โทร 095-584-4312 

นางสาวชิดชนก มาสมาน 
จ้างเหมาบริการ 
โทร 086-309-7995 

 

 

งานการเงิน –ตรวจใบสำคัญและวางฎีกา 
งานเอกสารจัดซื้อจัดจ้างประเภทจ่ายตรงผู้ขาย  
 - ตรวจสอบใบสำคัญ ตั้งเบิกในระบบ GFMIS  
 - จัดทำบันทึกทะเบียนคุมเอกสารขอเบิก  

นายอวิรุทธ์ สวนอนันตภูมิ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
โทร 086-660-7934 

นางสาวอภิญญา เมืองปรางค์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
โทร 081-374-1146 

 

งานการเงิน – ตรวจใบสำคัญและวางฎีกา 
งานเอกสารจัดซื้อจัดจ้างประเภทสำรองจ่ายเงินสด 

นางสาวอภิญญา เมืองปรางค์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
โทร 081-374-1146 

นายอวิรุทธ์ สวนอนันตภูมิ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
โทร 086-660-7934 

 



 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้นแบบ คู่แฝด หมายเหตุ 
 - ตรวจสอบใบสำคัญ บันทึกทะเบียนคุมเอกสารขอเบิก ตรวจสอบเอกสาร 
ตั้งเบิกใน ระบบ GFMIS จัดสง่เอกสารเพ่ือนำจ่าย 
- บันทึกข้อมูลการวางฎีกาในระบบงานการเงิน 
 

 

 งานการเงิน - ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา  
  กระบวนงาน รับเงินประกันสัญญาในระบบ GFMIS จัดทำทะเบียนคุม
บันทึกรายการฝากคลังในระบบ GFMIS ตรวจสอบการขอคืนเงินประกัน
สัญญา ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ทั้งระบบจ่ายตรง และระบบจ่ายผ่านส่วน
ราชการ 

นางสาวอภิญญา เมืองปรางค์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
โทร 081-374-1146 
 

นายอวิรุทธ์ สวนอนันตภูมิ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
โทร 086-660-7934 

 

งานการเงิน –บัตรเครดิตราชการ 
-ติดต่อประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับการเปิดวงเงินบัตรเครดิตราชการ 
-ตรวจสอบการใช้จ่ายบัตรเครดิตส่วนราชการ 
-ตั้งเบิกเงิน ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายอบรม/สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม  
-จัดทำทะเบียนคุมบัตรเครดิตราชการ 

นางสาวชิดชนก มาสมาน 
จ้างเหมาบริการ 
โทร 086-309-7995 

นางสาวธนัฏฐา ฐานวิเศษ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
โทร 095-584-4312 

 

งานบัญชี 
-จัดทำบัญชีประจำเดือนจากระบบ GFMIS ของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (ส่วนกลาง)  
-ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS 
และเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
-จัดทำเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 
-ปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ZGL_JV 
-ตรวจสอบรายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลังของกรมบัญชีกลาง 
ZGL_RPT018 
-จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์/ส่วนทุน 
-จัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
-จัดทำข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ 

นางสาววิไลวรรณ เพชรวิสูตร 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
โทร 085-786-7761 

นายณัฐชนันท์ แย้มมะพลับ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
โทร 090-994-2898 

 



 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้นแบบ คู่แฝด หมายเหตุ 
-จัดทำรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (รายงานประจำเดือน) 
-ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีของเขต และติดต่อ
ประสานงานกรมบัญชีกลางเพ่ือขอคำปรึกษาแนะนำ  
-จัดทำรายงานบัญชีรายงานต้นทุน 
งานบัญชี 
-จัดทำบัญชีกระทบยอดเงินฝากธนาคาร โดยตรวจสอบในระบบ KTB online 
กับบัญชี เงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS ทุกรายการที่มีการอนุมัติฎีกาเข้า
บัญชี และเมื่อมีรายการจ่าย ผ่านระบบ KTB corporate online เป็นประจำ
ทุกวัน 
-จัดทำบัญชีสินทรัพย์ เมื่อมีการรับสินทรัพย์ โดยบันทึกข้อมูลเลขสินทรัพย์ 
อายุของสินทรัพย์ ที่มาเป็นต้น 
-จัดทำค่าเสื่อมสินทรัพย์ ณ สิ้นปีงบประมาณ 
-ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เม่ือสินทรัพย์หมดอายุการใช้งาน เสื่อมสภาพ โดยการ
จำหน่าย ทำลาย โอน และบริจาค 

นางสาวธนาภรณ์ ใหญ่โต 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
โทร 064-692-6506 

นางสาวนงค์เยาว์ กิจโสภี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร 062-639-4226 

 

งานบัญชี 
-งานตรวจสอบรายงานทางบัญชีของ สศท 1 -12 โดยตรวจความถูกต้องใน
รายละเอียดจากระบบ GFMIS เช่น รหัสบัญชี GL รหัสแหล่งของเงิน จำนวน
แต่ละรายการเป็นต้น 
-งานเบิกเงินส่งคืน ประเภทเงินเหลือจ่ายตามฎีกา เงินคืนจากกรณีส่งเกิน 
กบข เป็นต้น 
-งานบันทึกรับนำส่งในระบบ GFMIS ในรายการประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่า 
ส่งคืน รายได้จากการขายทรัพย์สิน เป็นต้น 

นายณัฐชนันท์ แย้มมะพลับ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
โทร 090-994-2898 

นางสาววิไลวรรณ เพชรวิสูตร 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
โทร 085-786-7761 

 

งานบัญชี 
-จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทั้งกระบวนการ 
-จัดทำทะเบียนคุมจ่าย.และตัดจ่ายในระบบ GFMISและลงบันทึกในทะเบียน
คุมจ่ายทั้งกระบวนการ  
-บันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืมลงใน   ทะเบียนคุม 

นางสาวนงค์เยาว์ กิจโสภี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร 062-639-4226 

นางสาวธนาภรณ์ ใหญ่โต 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
โทร 064-692-6506 
 

 



 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้นแบบ คู่แฝด หมายเหตุ 
-บันทึกรายการนำส่งคืนคลัง(BD4, BE R1 R6 และปรับ BF เบิกข้ามปี) 
เฉพาะรายการลูกหนี้เงินยืม ค่าเล่าเรียน ค่ารักษา 
- จับคู่บัญชีหักล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS 
- จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณท้ังกระบวนการ 
 
งานบัญชี 
-จัดเก็บข้อมูลเจ้าหนี้ลงในเครื่องบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตาม
เอกสารที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนถัดไป 
-จัดทำใบหน้างบ ใบสำคัญ การลงบัญชีด้าน รับ/จ่าย/ทั่วไป ตามเอกสารที่ส่ง
มอบให้จัดทำในแต่ละวันให้แล้วเสร็จไม่เกินวันทำการถัดไป พร้อมจัดทำสรุป
การทำงาน เพ่ือรายงานส่งภายในสิ้นเดือน (ระยะเวลาสิ้นสุดงานแต่ละงวด
งาน) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
 

นางสาวพรพิมล พันธ์ปาน 
จ้างเหมาบริการ 
โทร 088-645-3969 

นายณันวกรณ์ ไชยธรรม 
จ้างเหมาบริการ 
โทร 081-184-3514 

 

งานบัญชี 
-ตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินคงคลังจากรายงานแสดงรายละเอียด
สถานะเบิกจ่ายเงิน กับรายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงินจากระบบ GFMIS 
จำนวนเงินถูกต้อง (ฎีกา 31, 33 ) 
-รายงานผลตามแผนการปฏิบัติงาน 
-จัดทำรายงานสถานะขอเบิกเงินคงคลังที่จ่ายผ่านส่วนราชการ 
-ตรวจสอบการกระทบยอดและบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS ให้มี
ความถูกต้องเป็นประจำทุกเดือนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 – 
12,ส่วนกลาง 
-ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS 
และไปตามเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
-จัดทำรายงานและบันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
-จัดทำทะเบียนคุมค่าสมัครสอบ 
-จัดทำรับ-จ่าย เงินนอกงบประมาณที่เป็นเงินรับฝากในระบบ GFMIS พร้อม
จัดทำทะเบียนคุมบัญชีเงินรับฝาก 

นางสาวสุจิตรา ดวงแข 
จ้างเหมาบริการ 
โทร 096-813-2362 

นายนัฐวุฒิ สุวรรณชาติ  
จ้างเหมาบริการ 
โทร 089-007-2584 

 



 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้นแบบ คู่แฝด หมายเหตุ 
-จัดทำรายละเอียดประกอบงบรายงานการเงิน บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
นอกงบประมาณ,บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ,บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย,
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ,บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก,บัญชีเงิน
ประกันสัญญาและเงินฝากคลัง,บัญชีเจ้าหนี้อ่ืน-หน่วยงานรัฐ 
-จัดทำหนังส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้ สตง.ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป 
-จัดทำหนังส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้ สตน.ภายในวันที่ 20 ของเดือน
ถัดไป 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจัดทำทะเบียนคุมเอกสารขอทำลาย 
งานบัญชี 
-บันทึกบัญชีสมุดรายวันรับ สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันจ่าย และกระทบ
ยอดเงินสดคงเหลือในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน 
-ตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินคงคลังจากรายงานแสดงรายละเอียด
สถานะเบิกจ่ายเงิน กับรายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงินจากระบบ GFMIS 
และรายงาน Bank Statement จากเว็บไซด์ KTB Corporate online 
จำนวนเงินถูกต้อง (ฎีกา 36, 31, 33, 32) 

นายนัฐวุฒิ สุวรรณชาติ  
จ้างเหมาบริการ 
โทร 089-0072-584 

นางสาวสุจิตรา ดวงแข 
จ้างเหมาบริการ 
โทร 096-813-2362 
 

 

งานบัญชี 
-จัดทำใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามใบเสร็จรับเงิน 
-จัดเก็บใบฎีกาเข้าแฟ้ม เพื่อรอการตรวจสอบ 

นายณันวกรณ์ ไชยธรรม 
จ้างเหมาบริการ 
โทร 081-184-3514 

นายอวิรุทธ์ สวนอนันตภูมิ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
โทร 086-660-7934 

 

งานธุรการ 
-ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ใบสำคัญจากศูนย์ สำนักต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอก 
-แจ้งเวียนเอกสารในส่วนการเงินและบัญชี 
-เสนอแฟ้มให้เอกสารเบิกจ่ายให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ/ลงนาม 
-ลงทะเบียนคุมเอกสารใบสำคัญ 
-ส่งเอกสารใบสำคัญให้งานงบประมาณตัดเงินและบัญชีลงทะเบียนคุมแล้ว
แจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในแต่ละงาน 

นางดวงพร ปานภาษี 
พนักงานพิมพ์ 
โทร 089-789-0929 

นางสาวสิริยากร แสงเพชร 
จ้างเหมาบริการ 
โทร 094-919-4274 
 

 

   



ระบบคู่แฝดวิชาการ (Buddy Teamwork) ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม 

นายพรหมทอง อุยตระกูล รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัสดุ 

เบอร์โทร 095-539-7914 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้นแบบ คู่แฝด หมายเหตุ 
กลุ่มงานครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ 
1 วางแผนการบำรุงรักษา อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
2. กำกับดูแล และควบคุมการใช้อาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ และครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
3. กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์และจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน 
4. บันทึกบัญชีวัสดุสำนักงานและตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำเดือน ตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี และรายงานผลการ 
ตรวจสอบพัสดุประจำปี 
5. ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ และตัดบัญชี 
6. การกำหนด โอน เปลี่ยน เลขที่สินทรัพย์ใน 
ระบบ GFMIS 
7. ดูแลควบคุม และรายงานการใช้พลังงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรส่วนกลาง 
8. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
9. ตรวจสอบการใช้ที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
10. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุจากระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะ 
 
 
 
 
 
 

นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
โทร. 065-996-9914 

นางสาววราภรณ์ ศากรณ์ 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
โทร. 095-854-0499 
 
นายพลร่ม เยอสูงเนิน 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
โทร 094-694-5397 

 



หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้นแบบ คู่แฝด หมายเหตุ 
กลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา 
1. วางแผนและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี (งบลงทุน) 
2. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
3. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตาม พรบ. และระเบียบ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จนสิ้นสุด
กระบวนการ 
5. ดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (PO) 
6. ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีมีหนี้ผูกพัน) 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
8. ติดตามและรายงานงบลงทุนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
9. ตอบข้อหารือหน่วยงานภายในและตอบข้อชี้แจงหน่วยงานภายนอก 
10. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง 
11. กำหนดแนวทางปฏิบัติและจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน 
12. ควบคุมดูแลสัญญาของหน่วยงาน 
13. จัดทำทะเบียนคุมสัญญาของหน่วยงาน 
14. จัดทำสัญญาของหน่วยงาน 
15 ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
16 ดำเนินการตรวจรับงานในระบบ GFMIS 
17 ตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันตามสัญญา 
และคืนหลักประกันสัญญา 
18. การออกหนังสือรับรองผลงาน 
29. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
20. รายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
21. สร้าง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายและโอนสิทธิ์การรับเงิน 
22. ให้คำปรึกษาเก่ียวกับงานบริหารสัญญา การตรวจรับ การเบิกจ่ายเงิน 

นางสาวพรทิพย์  พ่วงรอด             
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
โทร. 083-615-3947 
 

นางสาวลัลน์รัมภา  นันทิเดชาพันธ์   
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
โทร.  062-575-5366 

 
นางสาวเฉลิมศรี ลิวนานนท์ชัย 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
โทร 061-246-4169        
 
นางสาวพิชชา กลมเกลี้ยง 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
โทร. 062-169-4991 

 
นางสาวณปภัช อยู่ทิม 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
โทร.  062-936-4598 

 

 



ระบบคูแฝดวิชาการ (Buddy Teamwork) สวนประชาสัมพันธ สำนักงานเลขานุการกรม 

นายชัยทัต อยุะธำรงสิทธ ผูอำนวยการสวนประชาสัมพันธ 

เบอรโทร 086-415-3947 

หนาที่ความรับผิดชอบ ตนแบบ คูแฝด หมายเหตุ 
 งานประชาสัมพันธ 
1. ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ เก่ียวกับนโยบายและขอมูลดานเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพนัธของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
2. ศึกษาวิเคราะห และตรวจสอบสถานการณขาวดานเศรษฐกิจการเกษตร นำเสนอใหแกฝายบริหาร  
3. ดำเนินการจัดทำขาวผลการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
4. ดำเนินการเผยแพรผลการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรผานชองทาง ตาง ๆ ดังนี ้
   4.1 สื่อมวลชน ไดแก กลุมสือ่มวลชนทุกแขนง เพื่อนำไปเผยแพรทาง นสพ/วิทยุ/โทรทัศน/social  
   4.2 สื่อบุคคล ไดแก เศรษฐกิจการเกษตรอาส (ศกอ.) ประชาสัมพันธจังหวัด และการแถลงขาวโดย
ผูบรหิาร 
   4.3 สื่อสิ่งพิมพ  ไดแก รายงานประจำป / วารสารเศรษฐกิจการเกษตรรายเดือน / โปสเตอร / แผนพับ/
โบรชัวร/ขาว Press release  
   4.4 สื่อโสตทัศน ไดแก โทรทัศน / วิทยุ / วิดีทัศน / จอ LED)  
   4.5 สื่อ Social เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน ไดแก Facebook /youtube/twitter/Line official  
   4.6 สื่อกิจกรรม ไดแก นิทรรศการ/งานสัมมนา/งานกิจกรรมตางๆ  
    4.7 สื่อ Graphic  ไดแก Info Graphic /Key message/บอรดนิทรรศการ  
5. ศึกษา วิเคราะห และติดตามการประเมินผลการผลิตและการเผยแพรขาว  
6. ประสานงานกับโฆษกและรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
7. ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 

นางสาวณิริศพร มีนพัฒนสันติ  
นักประชาสัมพันธชำนาญการ 
โทร. 091-576-8464 
 

นางสาวทัชชนก อูดี 
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 
โทร. 092-254-1619 

 



หนาที่ความรับผิดชอบ ตนแบบ คูแฝด หมายเหตุ 
งานผลิตสื่อ 
1. ศึกษา วิเคราะห นโยบายและขอมูลดานเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือกำหนดหรือปรับปรุงพัฒนา
วิธีการรูปแบบ เทคนิคในการผลิต  
2. ดำเนินการรวบรวมขอมูลและผลิตสื่อสิ่งพิมพ ไดแก รายงานประจำป / วารสารเศรษฐกิจ
การเกษตรรายเดือน / โปสเตอร / แผนพับ/โบรชัวร/ขาว Press release  
3. ดำเนินการรวบรวมขอมูลและผลิตสื่อโสตทัศน ไดแก วิดีทัศนแนะนำ สศก. วิดีทัศนผลการ
ดำเนินงาน กิจกรรมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และวิทยุเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 
4. . ดำเนินการรวบรวมขอมูลและผลิตสื่อ Graphic  ไดแก ออกแบบ Info Graphic /Key 
message/บอรดนิทรรศการ  
5. การบริหารจัดการสื่อ การสรางสรรคกิจกรรม ความรู และดานเศรษฐกิจการเกษตร 
6. ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมสรางภาพลักษณองคกร  
7. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเหตุการณและกิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
 

นายชัยทัต  อุยะธำรงสิทธิ์ 
นักประชาสัมพันธชำนาญการพิเศษ 
โทร. 086-415-3947 

น.ส. ถิรพร  ฐิติพรขจิต 
นักประชาสัมพันธชำนาญ 
โทร. 093-639-4794 

 

งานโสตทัศนูปกรณและหองประชุม 
1. นำเสนอและใหบริการภาพในระบบตาง ๆ  
2. บันทึกภาพเคลื่อนไหวการประชุม อบรม สัมมนาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
3. ดูแลรักษา และควบคุมอุปกรณโสตทัศนูปกรณในหองประชุม  
4. ดูแลทำความสะอาดหองประชุม  
5. ดูแลการจองและระบบการจองหองประชุม  
6. การดูแลการจัดอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มในหองประชุม  
7. จัดเจาหนาที่ดูแลหองประชุม ตลอดจนเก็บรวบรวมสถิติผูใชหองประชุม 
8. วางแผนการบำรุงรักษาหองประชุมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 
 

นายปรีชา วงษชมพู 
นายชางเครื่องกลชำนาญงาน 
โทร 095-782-3716 

นายวัลลภ ทองดาษ 
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 
โทร 089-887-9445 

 



หนาที่ความรับผิดชอบ ตนแบบ คูแฝด หมายเหตุ 
งานหองสมุด 
1. สำรวจความตองการของผูใชบริการ และพิจารณาจัดหาเก็บและดูแลทรัพยากรของหองสมุด  
2. ใหบริการยืม – คืน หนังสือ และบริหารจัดการเกี่ยวกับทำทะเบียน จัดหมวดหมู และทำบัตร
หนังสือ แนะนำและใหบริการแกผูใชบริการ  
3. จัดทำฐานขอมูลเอกสารทางวิชาการดานเศรษฐกิจการเกษตรและการใหบริหารสืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (E-Library System)  
4. ประสานงานและใหความรวมมือกับหองสมุดหรือสถาบันอ่ืน ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเอกสารและขอมูล
ขาวสาร  
5. จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม เผยแพร และเชิญชวนใหบุคลากรมาใชบริการหองสมุด  
6. รวบรวมสถิติ และจัดทำรายงานประจำปของหองสมุด  
7. เปนศูนยขอมูลขาวสารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และประสานความรวมมือ หรือ
ปฏิบัติงานรวมกับคณะกรรมการบริหาร ขอมูลขาวสารของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 

นางสาวชลาลัย ปนสนธิ   
บรรณารักษปฏิบัติการ 
โทร. 099-654-9429 

นางสาวพวงผกา นิสังกาศ 
บรรณารักษ 
โทร. 091-872-2187 

 

 



ระบบคูแฝดวิชาการ (Buddy Teamwork) สวนแผนงาน สำนกังานเลขานกุารกรม 

นางสาวสุปริญญา แกวนนท  ผูอำนวยการสวนแผนงาน 

เบอรโทร 081-571-4109 

หนาที่ความรับผิดชอบ ตนแบบ คูแฝด หมายเหตุ 
กลุมงานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ 
1. คณะทำงานจัดทำงบประมาณรายจายประจำปของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2. จัดทำกรอบงบประมาณประจำปและกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF)  
3. ประสาน สำนัก/ศูนย จัดทำแผนโครงการงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการตาง ๆ 
4. วิเคราะหคำของบประมาณเสนอคณะทำงานจัดทำงบประมาณรายจายประจำปของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 
5. ขี้แจงบประมาณตอคณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ ชุดตางๆ 
6. จัดทำแผน สงป. เสนอสำนักงบประมาณ 
7. จัดทำแผนการจดัสรรเงนิงบประมาณ 
8. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปและแผนการใชจายงบประมาณประจำปของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
9. จัดทำแผนการเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว 
10. การปรับแผนการใชจายงบประมาณ 

นางสาวสุปรญิญา แกวนนท 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
โทร. 081-571-4109 
  

นายยศพงษ งามรัตนไพบูลย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
โทร. 098-290-4442 
 

 

กลุมงานแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
1. ศึกษายุทธศาสตรที่เกี่ยวของ (ยุทธศาสตรชาติ, แผนแมบท, แผนปฏิรูป, แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ,
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ) เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัตริาชการ 
2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ป ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
4. จัดทำแผนงานตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติและการสรางความสามัคคีปรองดอง 
(ปยป.) 
5. เปนคณะทำงาน จัดทำแผนพัฒนางานวิชาการ และกลั่นกรองงาน รายงานความกาวหนาผลการ
ดำเนินงานและปญหาอุปสรรคดานนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ดานวิจัยและประเมินผล ดาน 
สารสนเทศการเกษตร และดานบริหารองคกรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 - 12 

นางสาวอรพิม สุนทรเกต 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
โทร. 081-697-9901 
 

นางสาวธัญดา พัชรเปรมชัย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบิัติการ 
โทร. 061-2594-7195 
นางสาวเกศรา ผลภาษ ี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
โทร. 089-074-8899 

 



หนาที่ความรับผิดชอบ ตนแบบ คูแฝด หมายเหตุ 
6. เปนฝายเลขานุการ จดัทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ รวมทัง้ติดตามผลการปฏิบตัิงานและการใช
จายงบประมาณ ประชุมคณะกรรมการบรหิารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 เปน ประจำทุก
เดือน และรายงนผลการประชุมใหผูบริหารทราบ 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบติดตามและประเมนิผลแหงชาติ (eMENSCR) 
กลุมงานการติดตามผลการปฏิบัติงานและใชจายงบประมาณ 
1. รายงานผลการใชจายงบประมาณตอสำนักงบประมาณ รายไตรมาส (BBEVMIS) 
2. รายงานผลการใชจายงบประมาณจำแนกรายงบ เปนรายสัปดาห รายเดือน เสนอกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
3. รายงานผลการปฏิบตัิงานและการใชจายรายไตรมาส (๔ ไตรมาส) 
4. รายงานผลการกอหนี้ผูกพัน/งบกลาง และเงินกันเหลื่อมป รายเดือนเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
5. ติดตามเรงรดัการใชจายงบประมาณของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
6. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล/ขอสั่งการนายกรัฐมนตรีและผูบรหิาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
7. รายงานตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดทำตนทุนตอหนวยผลผลิต 
8. จัดทำแผนบริหารความเสีย่ง 
9. การติดตามและประมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารดานงบประมาณ 
10. ดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 
11. จัดทำขอมูลผลการดำเนินงานตามเกณฑพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 1)  

นางสุภัค วงศวิวัฒนไชย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
โทร. 089-828-1456 

นางสาวอัมรา สลามเตะ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
โทร. 081-308-9571 

 

 



ระบบคู่แฝดวิชาการ (Buddy Teamwork) ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม 

นางสาวผลิพันธุ์  พวงช่อ รักษาการผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เบอร์โทร 094-786-1414 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้นแบบ คู่แฝด หมายเหตุ 
กลุ่มงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือเสนองบ และระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2. กำหนดแผนปฏิบัติราชการ การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 
3. ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. จัดทำคำของบประมาณด้านการฝึกอบรมของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
6. ติดตามการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการฝึกอบรม 
 

 
นางสาวทิพาพันธ์ ขุนเมือง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทร. 087-397-0687 
 

 
นางสาวทรายขวัญ เรืองสุขา 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
โทร. 083-539-6298 

 

กลุ่มงานฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง 
1. จัดสรรทุนศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
2. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านทุนการศึกษา 
3. จัดทำเรื่องอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  
ณ ต่างประเทศ  
4. จัดทำเรื่องอนุมัติให้ข้าราชการลาศึกษาในประเทศ  
5. กำกับ ดูแล การพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 
6. ศึกษา เพ่ือหาความจำเป็นในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
   นางนุชรัตน์ สถิตย์สุวรรณ 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
   โทร. 085-539-6914 
 
 
   นางสาวทรายขวัญ เรืองสุขา 
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
   โทร. 083-539-6298 

 

 

นางสาวทิพาพันธ์ ขุนเมือง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทร. 087-397-0687 
 
 
นายกิตติเดช อัมพปานิค 
นักทรัพยากรบุคคล 
โทร. 064-539-6298 

 



หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้นแบบ คู่แฝด หมายเหตุ 
7. จัดฝึกอบรมให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
8. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
9. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านวิชาการและการฝึกอบรม 
10. พิจารณากลั่นกรอง การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของ
หน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ระบบคู่แฝดวิชาการ (Buddy Teamwork) ส่วนช่วยอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐรดา จุ่นแพร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการ 

โทร 094-539-6593 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้นแบบ คู่แฝด หมายเหตุ 

งานประจำ 
1. จัดประชุมหารือผู้บริหาร (ส่วนกลาง) 
2. จัดประชุมผู้บริหาร สศก. 
3. ลธก. มอบนโยบาย สศก. 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐรดา จุ่นแพร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทร. 094-539-6593 

นางสาวณิชนิตา สารมะโน 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
โทร. 081-726-4650 
 
นางสาวชดารัตน์  สุวะชัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร. 085-460-6164 
 
นางสาวจุฑามาส วีระวงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร. 099-889-8352 

 

4. จัดประชุมประจำเดือนของ สลก. นางสาวณิชนิตา สารมะโน 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
โทร. 081-726-4650 

นางสาวชดารัตน์  สุวะชัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร. 085-460-6164 

 

งานตามคำรับรอง (KPI)/ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
6. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
7. ประชุมติดตามผลการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร 
8. สรุป วิเคราะห์ กลั่นกรองงานก่อนเสนอผู้บริหาร 
9. จัดทำรายงานการติดตามผลการมอบอำนาจของผู้บริหาร 
10. จัดทำรายงานสรุปการประชุมภายในหน่วยงานของศูนย์/สำนัก/กอง/สศท. 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐรดา จุ่นแพร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทร. 094-539-6593 

นางสาวณิชนิตา สารมะโน 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
โทร. 081-726-4650 
 
นางสาวชดารัตน์  สุวะชัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร. 085-460-6164 
 
นางสาวจุฑามาส วีระวงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร. 099-889-8352 

 

 



ระบบคู่แฝดวิชาการ (Buddy teamwork) ส่วนนิติการ วินยั และเสริมสร้างคณุธรรม สำนักงานเลขานุการกรม 
นายพรหมทอง อุยตระกูล   ผู้อำนวยการส่วนนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม 

เบอร์โทร 095-531-7914 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้นแบบ คู่แฝด หมายเหตุ 

กลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างคุณธรรมและศปท. สศก. 
งานวินัย 
1.การร้องทุกข์และการดำเนินการทางวินัย 
2.การให้ความรู้ทางด้านวินัยข้าราชการ 
3.การรักษาจรรยาข้าราชการ 
งานเสริมสร้างคุณธรรม และ ศปท. สศก. 
1.การส่งเสริมวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3.องค์กรคุณธรรม 
4.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
5.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

นายอิทธิพล ทองหวาน 
นิติกรชำนาญการ 
โทร 089-505-8972 

นางสาวพันธิภา อ่อนน้อม 
นิติกร โทร 086-549-5678 

 

กลุ่มงานนิติกรรมสัญญา คดี และการสืบสวบสอบสวน 
งานนิติกรรมสัญญา 
1.การตรวจและยกร่างกฎหมาย 
2.การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย 
3.การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย 
4.การยกร่างสัญญาและการบริหารสัญญา 
5.การตรวจร่างสัญญาและการบริหารสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
งานคดี และการสืบสวนสอบสวน 
1.การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญและคดีอ่ืนๆ 
2.การเตรียมระงับข้อพิพาท 
3.การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง 
4.การดำเนินมาตรการทางปกครอง(ยกเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการอุทรณ์) 

นายสุทธิ์ตนัย สังวระ 
นิติกรปฏิบัติการ 
โทร 099-219-9112 

นางสาวกิตติภา เทศทัพ 
นิติกร 
โทร 082-419-1539 
นางสาวนารีรัตน์ หมวดดำ 
นิติกร 
โทร 083-521-1710 

 

 


