(สําเนา)

คําสั่งสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ที่ 027 /2552
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานโครงการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร
*************************
ตามที่ ก รมส ง เสริ ม การเกษตร ได ดํา เนิน โครงการปรั บ ปรุ ง ฐานข อ มูล ทะเบี ย นเกษตรกร ภายใต
โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรการเรงดวนของรัฐบาล
ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2552 และเพื่อใหการดําเนินการเปนไป
ดวยความเรียบรอยตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ และประกาศ
ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กําหนดใหเกษตรกรขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2552 จึงขอแตงตั้งคณะทํางาน
เพื่อดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ป 2552 สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ดังนี้
1.) คณะทํางานบริหารโครงการระดับจังหวัด ประกอบดวย
1.1 นายวิเชียร บุญประสิทธิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
ประธานคณะทํางาน
1.2 นายสงบ เจริญสุข
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
1.3 นายสมศักดิ์ วรรณะ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
1.4 เกษตรอําเภอทุกอําเภอ
คณะทํางาน
1.5 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
คณะทํางานและเลขานุการ
1.6 นายบรรจงศิลป วุฒิอุทัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
คณะทํางาน และผูชวยเลขานุการ
ใหมีหนาที่ ดังนี้
1. บริหารจัดการ กํากับดูแลใหการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรสําเร็จลุลวงตามเปาหมายและ
รายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ
2. วิเคราะหสถานการณเปรียบเทียบแผน / ผล การรับขึ้นทะเบียนและการบันทึกขอมูล ปญหา
อุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
3. หาแนวทางแกไขปญหา อุปสรรคของการดําเนินงาน
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของอําเภอ

2. คณะทํางาน/…

-22.) คณะทํางานศูนยปฏิบัติการระดับจังหวัด (War Room) ประกอบดวย
2.1 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ ประธานคณะทํางาน
2.2 นายบุญฤทธิ์ พานิชกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
คณะทํางาน
2.2 นายสถิตย อายุรพรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
คณะทํางาน
2.3 นายสมบูรณ โควงค
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
คณะทํางาน
2.4 นายบรรจงศิลป วุฒิอุทัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ คณะทํางานและเลขานุการ
ใหดําเนินการจัดตั้ง War Room ขึ้นภายในสํานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางควบคุมการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามโครงการฯ และใหมีหนาที่ ดังนี้
1. รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เสนอคณะทํางาน
บริหารโครงการระดับจังหวัด
2. ใหการสนับสนุนและชวยเหลือการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
3. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะทํางานบริหารโครงการระดับจังหวัดมอบหมาย
3.) คณะทํางานประชาสัมพันธ ประกอบดวย
3.1 เกษตรอําเภอทุกอําเภอ
ประธานคณะทํางาน
3.2 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเกษตรสัมพันธ สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ
คณะทํางาน
3.3 นายสุพจน ประสมทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ คณะทํางานและเลขานุการ
ใหมีหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการ เพื่อประชาสัมพันธโครงการฯ และการรับขึ้นทะเบียนเกษตร
ใหเกษตรกรทราบโดยทั่วถึงและตอเนื่อง
2. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะทํางานบริหารโครงการระดับจังหวัดมอบหมาย
4.) คณะทํางานติดตามและรายงาน ใหคณะทํางานติดตามนิเทศงานประจําป 2552 ตามคําสั่งสํานักงาน
เกษตรจังหวัดสระบุรี ที่ 011/2552 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552 ทําหนาที่คณะทํางานติดตามและรายงาน ใหมี
หนาที่ ดังนี้
1. ติดตามผลการดําเนินงาน ใหคําแนะนํา และแกไขปญหาการดําเนินงาน เบื้องตนแกสํานักงาน
เกษตรอําเภอและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรับขึ้นทะเบียน
2. รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เสนอคณะทํางานบริหาร
โครงการระดับจังหวัด
3. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะทํางานบริหารโครงการระดับจังหวัดมอบหมาย
5.) คณะทํางานพี่เลี้ยงและบรรณาธิการ ประกอบดวย
5.1 เกษตรอําเภอ
ประธานคณะทํางาน
5.2 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอทุกคน
คณะทํางาน
5.3 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับอําเภอผูรับผิดชอบงานดานยุทธศาสตรและสารสนเทศ
คณะทํางานและเลขานุการ
ใหมีหนาที/่ …

-3ใหมีหนาที่ ดังนี้
1. ดําเนินการใหการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรเปนไปตามโครงการฯ
2. กําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติงานการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรภายใตกรอบ นโยบายที่
กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด
3. นัดหมายเกษตรกร อํานวยความสะดวก และชวยเหลือใหคณะทํางานรับขึ้นทะเบียนและ
บันทึกขอมูลทะเบียนเกษตรกร สามารถดําเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามแผนปฏิบัติงาน
4. กําหนดวิธีรบั – สง แบบ ทบก.01 การบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทํางาน
รับขึ้นทะเบียนและบันทึกขอมูลทะเบียนเกษตรกร
5. บรรณาธิกร และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามแบบ ทบก.01 กอนมอบใหผูเกี่ยวของ
การบันทึกเขาระบบฐานขอมูล
6. รายงานผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค ใหคณะทํางานบริหารโครงการระดับจังหวัด
ทราบทุกวัน
6.) คณะทํางานรับขึ้นทะเบียนและบันทึกขอมูลทะเบียนเกษตรกร ใหคณะเจาหนาทีท่ ี่สํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรไี ดดําเนินการคัดเลือกตามกระบวนการที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด และเปนผูผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรการจัดเก็บและบันทึกขอมูลทะเบียนเกษตรกร ป 2552 เปนเจาหนาที่ผูรับขึ้นทะเบียนและ
ผูบันทึกขอมูล ในทองที่ที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรกี ําหนด และใหมีหนาที่ ดังนี้
1. รับขึ้นทะเบียนและบันทึกขอมูลในแบบคํารองขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01)
2. บันทึกขอมูลแบบคํารองขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเขาระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร
3. รายงานผลการปฏิบัติงานเปนรายวัน
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 29

มิถุนายน พ.ศ. 2552

วิเชียร บุญประสิทธิ์
(นายวิเชียร บุญประสิทธิ์)
เกษตรจังหวัดสระบุรี

