ที่ ช.ส.อ. 1/2561
เรื่อง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ขอปรับเปลี่ยนตัวบุคคลเป็นคณะกรรมการชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส

เรียน
อ้างถึง หนังสือคาสั่งชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายนามคณะกรรมการชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ฉบับแก้ไขปรับปรุง จานวน 1 ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึงชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีก ารแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการชมรมชาวส่ง เสริ มการเกษตรอาวุโสชุด ใหม่ เพื่อ ช่ว ยดาเนิน งานของชมรมฯ ให้เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปแล้วนั้น
เนื ่อ งจากได้ม ี ก ารประชุม คณะกรรมการดัง กล่า วเมื ่อ วัน ที ่ 30 มกราคม 2561 แล้ว ที่
ประชุม ได้ข อให้มีก ารปรับ ปรุง กรรมการบางรายเพื่อ ให้เ หมาะสมและเกิด ความคล่อ งตัว ในการ ปฏิบัติ
และขอให้มี การเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนยิ่ง ขึ้น ทั้ง นี้ไ ด้มีการแก้ไ ขและปรับ ปรุง ให้เ หมาะสมแล้ว
ตามรายนามคณะกรรมการชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ฉบับแก้ไ ขปรับปรุง ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุพล ธนูรักษ์)
ประธานชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส

รายนามคณะกรรมการชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส
ปี 2561-2562
...................................
กรรมการที่ปรึกษา
1. นายสมบัติ วงศ์พรหมเมฆ
3. นายวรวิทย์ วิทยาภิมัณฑน์
5. นายเพชรรัตน์ วรรณภีร์
7. นายชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ
9. นายมงคล จันทร์เพ็ญ

2. นายผ่อน พรหมจาต
4 นายอนันต์ ดาโลดม
6. นายเจริญ สุขนันตพงศ์
8. นายธงชาติ รักษากุล
10. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

คณะกรรมการ
1. นายสุพล ธนูรักษ์
2. นางฉันทนา ชะระวณิช
3. นายสุทธิพันธุ์ พรหมสุภา
4. นางพัฒนา นาคเขียว
5. นายอุดม จิรเศวตกุล
6. นายพิสิษฐ์ เอื้ออาพน

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน

ฝ่ายเลขานุการ
1. นางสาวถนอมพรรณ สืบจากดี
2. นายวันชัย มุกดารัศมี
3. นางณัฐิยา โตสงคราม
4. นายณัฐพล ม่วงสุก
5. นางลัดดา บุญอารุง
6. นางสาวประมอญ ศิริถ้วยทอง
บทบาทหน้าที่
1. รับผิดชอบงานด้านธุรการ ติดต่อประสานงานกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานการจองและจัดเตรียมห้องประชุม
3. สนับสนุนการจัดทาและจัดส่งวารสารประจาเดือนของชมรมฯ

-2ฝ่ายการเงิน
1. นางสาวดาราวรรณ วัฒนกุล
2. นางอัมพวัน แก้วบัวทอง
บทบาทหน้าที่
1. จัดทาบัญชีและกากับดูแลด้านการเงินและทรัพย์สินของชมรมฯ
2. รายงานความก้าวหน้าทรัพย์สิน งบดุลบัญชีของชมรมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ
3. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเงินของชมรมฯ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. นางเตือนใจ วิเศษสุวรรณ
2. นางสาวสุมาลัย แสงสุวรรณกุล
3. นางนิภา พูนนิล
4. นางออมทรัพย์ ไวยากรณ์วิลาส
5. นอ.หญิง พิไลลักษณ์ อารีนุกูล
บทบาทหน้าที่
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับชมรมฯ ให้สมาชิก
ชมรมฯ ได้รับทราบ ผ่านสื่อทุกช่องทางของชมรมฯ
2. ควบคุมดูแลสื่อในช่องทางของ เฟส ไลน์ และอีเมล์ ให้เป็นปัจจุบัน
3. เป็นบรรณาธิการในการกลั่นกรองความเหมาะสมของข้อมูลก่อนการเผยแพร่
4. เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์ แก่สมาชิกชมรมฯ
ฝ่ายสาราณียกร
1. นางพัฑฒิดา กุฏีรัตน์
2. นางลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์
3. นางสาวณลินี หอวงศ์รัตนะ
4. นางนิดา สักกะทัตติยกุล
5. นางจุฑาพร ศรีวิพัฒน์
6. นางสาวปาลิดา มณีโชติ
บทบาทหน้าที่
1. บันทึก และจัดทารายงานการประชุม
2. จัดทาและจัดส่งวารสารชมรมฯ
3. จัดทาทะเบียนสมาชิกของชมรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน

-3ฝ่ายจัดการประชุม
1. นางสาวเยาวภา รุจิจนากุล
2. นางนวรัตน์ นราภิรมย์สุข
3. นางบุญเรือน รังสิยะวัฒน์
4. นางจินตนา วิสารทพงศ์
5. นางชวนพิศ ชูตินันทน์
6. นางเบ็ญจรงค์ จิรเศวตกุล
บทบาทหน้าที่
1. จัดประชุม จัดเตรียมสถานที่ อาหาร – อาหารว่างและเครื่องดื่ม
2. รวบรวมข้อเสนอของสมาชิกนามาบรรจุลงในวาระการประชุม และจัดทาแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม
3. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุมในแต่ละครั้ง (ถ้ามี)
4. จัดเก็บค่าลงทะเบียนในการประชุมฯ
5. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ฝ่ายทัศนศึกษา
1. นายชวลิต หุ่นแก้ว
2. นายศิวศักดิ์ วานิชรักษ์
3. นายอรุณพล พยัคฆพันธุ์
4. นางอรพิณ แก้วประจา
5. นายสุเทพ บัวสาย
6. นางจันทรจิรา สุนทรภัทร์
7. นางวันทนา บัวทรัพย์
บทบาทหน้าที่
1. จัดทากาหนดการทัศนศึกษาตามมติที่ประชุมได้กาหนดสถานที่ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแต่ละครั้ง ประสานงานติดต่อ สถานที่ทัศน
ศึกษา ที่พัก
ที่รับประทานอาหาร ยานพาหนะในการเดินทาง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทัศน
ศึกษา
3. ดูแล อานวยความสะดวก และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในการทัศนศึกษา
4. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทัศนศึกษา

-4ฝ่ายอานวยการ
1. นายโสพิศ สูยะศรี
2. นายศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล
3. นายสมชัย วิสารทพงศ์
4. นายบุญรัตน์ สุขมาก
5. นายพันธุ์ชาย สุวรรณพัฒน์
6. นายประวิทย์ บุญประสพ
7. นางสุดา วัชรประพาพงศ์
8. นางสาวน้าทิพย์ เมืองภักดี
9. นางธุวนันท์ พาณิชโยทัย
10. นางนันทา ติงสมบัติยุทธ์
11. นางวชิรพรรณ เปี่ยมวิไล
12. นายวิเชียร เกษมศรี
บทบาทหน้าที่
1. ประสานงาน และอานวยความสะดวกในภาพรวมของกิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกัน
เพื่อให้กิจกรรมนั้นๆ บรรลุผลไปด้วยดี และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชมรมฯ และ
ส่วนรวม
2. อื่น ๆ ที่ต้องดาเนินกิจกรรมร่วมกันในชมรมฯ

.......................................

