กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

นางยุพา อินทราเวช : ผู้อานวยการ

ความเป็นมา
ตามคาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 384/2548 ตั้งสานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 ต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างภายในตามคาสั่งกรม
ส่งเสริมการเกษตรที่ 326/2557 เมือวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ตัง้ กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ในการส่งเสริมและแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
2. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 กาหนด
เพื่อให้การส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนมีความเป็นเอกภาพ
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
4. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวของชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และยกระดับการพัฒนาไปสู่
กิจการในระดับที่สูงขึ้น
5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ มั่นคงในการดาเนินกิจการอย่างครบวงจร
6. เป็นศูนย์กลางการจดทะเบียน ข้อมูลการจดทะเบียน และสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ ายบริหารทั่วไป นางมัลลิกา พงศ์ธรกุลพานิช : หัวหน้ าฝ่ าย (รักษาการ)
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบการปฏิบตั ิงานบริ หารทัว่ ไปได้ แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ
2. การจัดทา บริ หารงบประมาณ งานจัดซื ้อ - จัดจ้ าง งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้ าหน้ าที่
3. งานประชุม และงานประสานราชการทัว่ ไปของกอง
4. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย

กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

นายมงคล อธิกลุ วงศ์ ผู้อานวยการ (รักษาการ)

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการส่งเสริ มและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจ
ชุมชนในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
2. รับผิดชอบงานทีเ่ กี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรมการอืน่ ๆ ตามที่พระราชบัญญัติสง่ เสริ มวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 กาหนด
3. ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคีทเี่ กี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐ เอกชน และชุมชนในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทาง เพื่อให้ การดาเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชนเป็ นไปอย่างมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ
4. ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และประกาศทีเ่ ป็ นอานาจของคณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ตลอดจนให้
คาปรึกษาแนะนาข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
5. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา โครงการและงบประมาณด้ านการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน และติดตามประเมินผลโครงการ
6. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย

กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

นางสาวสรัญญา เมืองแก้ ว : ผู้อานวยการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ข้ อมูลวิสาหกิจชุมชนและเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาฐานข้ อมูลและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงาน
ภาคีที่เกี่ยวข้ อง
2. เป็ นศูนย์กลางในการจดทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน รวมถึงพัฒนารูปแบบการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
3. เป็ นศูนย์กลางข้ อมูลวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนและเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลีย่ นข้ อมูลระหว่างหน่วยงานภาคี ชุมชน และ
เครื อข่าย
4. ให้ คาปรึกษา แนะนา และสร้ างความเข้ าใจในการจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
5. ประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจยั พัฒนา ด้ านการจัดทาและเชื่อมโยงข้ อมูลวิสาหกิจชุมชนและเครื อข่ายวิสาหกิจชุม ชน
6. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

นางอโณทัย นุตะศะริ น ผู้อานวยการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนา องค์ความรู้ และรูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การประเมินศักยภาพและจัดทาแผนพัฒนากิจการวิสาหกิ จชุมชน การส่งเสริ มและพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชนและเครื อข่าย
2. ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ การประเมินศักยภาพ และจัดทาแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน การบริ หารจัดการและการพัฒนาทุนชุมชนอย่างยัง่ ยืน รวมถึง การประสานแหล่งทุนเพื่อให้
เกิดการสนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน
3. ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการส่งเสริ มและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนอย่างบูรณาการ และเหมาะสมกับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน
4. ส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ เกิดเครื อข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และอื่นๆ ในการสร้ างความร่วมมือช่วยเหลื อเกื ้อกูลกัน และความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อให้ วิสาหกิจชุมชนมีความเข้ มแข็งและมีประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการ
5. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย

กลุ่มส่ งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน

นางสาวนิธิวดี อรัญอนุรักษ์ : ผู้อานวยการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริ มการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่สนิ ค้ าเกษตร รวมถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอ่ เนื่อง
2. ส่งเสริ ม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้ มกี ารประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ าเกษตร รวมถึง การพัฒนาคุณภาพสินค้ าสูม่ าตรฐานที่เหมาะสม
3. ส่งเสริ ม พัฒนาทักษะ ให้ ความรู้เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ การผลิต การลงทุน และการตลาดทีเ่ หมาะสมเพื่อให้ วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และชุมชนมีความเข้ มแข็งและพึง่ ตนเอง
ได้ รวมถึง การสร้ างความพร้ อม และยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันทางการค้ าในระดับที่สงู ขึ ้น
4. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
กลุ่มส่ งเสริมและพัฒนาการท่ องเที่ยวชุมชน นางปั ทมา เพ็ชรสุวรรณ์ : ผู้อานวยการ (รักษาการ)
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบการส่งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพื ้นที่ ของชุมชนเพื่อการสร้ างอาชีพและรายได้ แก่ชมุ ชน
2. ส่งเสริ ม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ด้ วยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนให้ เกิดการเชื่มโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่แหล่งท่องเทีย่ วชุมชน
3. เชื่อมโยง ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อให้ เกิดการบูรณาการในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วชุมชนให้ ได้ มาตรฐานและมีความยัง่ ยืน
4. เป็ นศูนย์กลางในการให้ คาแนะนา บริ การข้ อมูล และองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะการประกอบกิจการท่องเทีย่ วชุมชน
5. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย

