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คํานํา
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ จําเปนตองสรางความชัดเจนในวัตถุประสงค
เปาหมาย และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของหนวยงานตามที่ตั้งไว ตลอดจนสามารถ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อเปนหลักประกันคุณภาพในการใหบริการและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ
และเปนประโยชนตอหนวยงานในการทบทวนปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร จึงไดคัดเลือกและจัดทํากระบวนงานสงเสริมเกษตรกรเขาสู
ระบบการจัดการคุณภาพ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) โดยจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ป 2555 ฉบับนี้ขึ้นมา เนื่องจากเปนงานตามยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายของรัฐบาล
และเปนงานที่มีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกจังหวัด เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของมีความเขาใจ
และสามารถเขาถึงบริการของสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรได
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ป 2555
ฉบับนี้ จะเกิดประโยชนตอการพัฒนางานของกรมสงเสริมการเกษตรตอไป
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การสงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบการจัดการคุณภาพ หลักการปฏิบัตทิ างการเกษตรที่ดี
(GAP)
การสงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบการจัดการคุณภาพ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เปนภารกิจหนึ่ง
ของกรมสงเสริมการเกษตรที่มีความสําคัญ เนื่องจากรัฐบาลไดประกาศยุทธศาสตรครัวไทยสูครัวโลก และการเตรียม
ความพรอมของประเทศไทยเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นโยบายดังกลาวผลักดันใหมีการผลิต
สินคาเกษตรที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน จึงมีความจําเปนตองสงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกรมีความรูทักษะและ
ความชํานาญ สามารถผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของผูบริโภคทั้งภายในและ
ตางประเทศ
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรเปนหนวยงานสวนกลางที่ดําเนินการในเรื่องดังกลาว จึงเปนศูนยกลาง
ประสานงานดานการสงเสริมมาตรฐานสินคาเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร ทั้งจากหนวยงานภายนอกและ
หนวยงานภายในทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค การดําเนินการเพื่อสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน
ของสวนกลางดําเนินการโดยการเสนอคําขอตั้งงบประมาณโครงการจากรัฐบาล เพื่อนําไปจัดสรรใหหนวยงาน
สวนภูมิภาคดําเนินการสงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมี
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสวนภูมิภาคอื่น ๆ ไดแก การจัดทําคูมือโครงการ การจัดทําคูมือเจาหนาที่
การใหคําปรึกษาแนะนํา อํานวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสินคาเกษตร การจัดองคประกอบงาน
ของการสงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบการจัดการคุณภาพ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สําหรับสวนกลาง
จึงเปนสิ่งสําคัญและเปนกลไกหลักเพื่อใชบริหารจัดการ ควบคุมกํากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานสงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบการจัดการคุณภาพ หลักการปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดี (GAP) สําหรับสวนกลาง
เปาหมาย
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานสวนภูมิภาคสามารถดําเนินการสงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบการ
จัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไดอยางบรรลุผล
ขอบเขต
ขั้นตอนการดําเนินงานสงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบการจัดการคุณภาพ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
(GAP) สําหรับสวนกลาง
คําจํากัดความ
1. ระบบการจัดการคุณภาพ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หมายถึง การรับรองแหลงผลิตพืช
ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) ที่กรมวิชาการเกษตรเปนหนวย
ตรวจรับรอง และการรับรองแหลงผลิตขาวตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ขาว ที่กรมการขาวเปนหนวย
ตรวจรับรอง
2. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (Good Agricultural Practice : GAP ) หมายถึง
แนวทางการปฏิบัติในไรนา เพื่อผลิตพืชใหปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง จุลินทรียกอโรค ปลอดศัตรูพืช และคุณภาพ
ถูกใจผูบริโภค เนนวิธีการควบคุมและปองกันการเกิดปญหาในกระบวนการผลิตตามคําแนะนําของพืชแตละชนิด
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หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษา พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน
2. กําหนดแนวทาง และวางแผนการสงเสริมมาตรฐานสินคาเกษตร
3. สงเสริม สนับสนุน และใหบริการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน
4. เปนศูนยกลางประสานงานดานการสงเสริมมาตรฐานสินคาเกษตร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะหขอมูลโครงการ
รวบรวมของมูลที่เกี่ยวของไดแก .แนวทางการจัดทําโครงการ งบประมาณ แผนยุทธศาสตรมาตรฐาน
ความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร ของกระทรวงเกษตรฯ ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ
ยุทธศาสตรครัวไทยสูครัวโลกของรัฐบาล โครงการและงบประมาณปที่ผานมา ผลการติดตามงานโครงการ
สถานการณความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การคาระหวางประเทศภายใตองคการการคาโลกและการเปด
เขตการคาเสรี มาตรฐานการปฏิบัติ GAP และมาตรฐานสินคาพืช นํามาใชประกอบการศึกษาวิเคราะหขอมูล
โครงการเพื่อจัดทําคําขอตั้งงบประมาณโครงการ
2. กําหนดเปาหมายโครงการ
จัดทําหนังสือแจงจังหวัดใหจัดทําเปาหมายโดยกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขการคัดเลือกเกษตรกร พรอมทั้ง
แจงหนวยตรวจรับรองกรมวิชาการเกษตร และกรมการขาวแจงเปาหมายการตรวจรับรองเพื่อนํามาประกอบการ
พิจารณาจัดสรรเปาหมายใหจังหวัดดําเนินการ
3. วิเคราะหจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ และจัดทําแผนงาน โครงการ งบประมาณ คูมือโครงการ
นําการวิเคราะหขอมูลในขอที่ 2 และเปาหมายโครงการในขอที่ 1 มาจัดทําคําขอตั้งงบประมาณตาม
แบบฟอรมคําขอตั้งงบประมาณในแบบตาง ๆ ศึกษาวิเคราะห กําหนดกิจกรรมรายละเอียดงบประมาณ เปาหมาย
ตัวชี้วัดรายกิจกรรม และงบประมาณโครงการ (แบบ 1) จัดสรรเปาหมาย ปริมาณงานและงบประมาณรายกิจกรรม
ใหกับ 6 เขต 77 จังหวัด (แบบ 2) วิเคราะหจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ
โครงการ(แบบ 3) วิเคราะห กําหนดกระบวนงาน ผลผลิตผลลัพธโครงการปจจัยนําเขา และตัวชี้วัด จัดทําเปน
แผนผังโครงการ (Flowchart) ศึกษาวิเคราะหจัดทําคูมือโครงการ เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานใหเขตและ
จังหวัด
4. เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการของกรมฯ
เสนอแผนงานโครงการและงบประมาณตอสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร และคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองแผนงานโครงการของกรมสงเสริมการเกษตร
5. จัดสรรงบประมาณพรอมคูมือโครงการ และจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
จัดสรรงบประมาณตามเปาหมายที่ไดรับการประสานจากพื้นที่และหนวยตรวจรับรอง จัดสงคูมือการ
ดําเนินงานโครงการใหกับสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทุกเขตและสํานักงานเกษตรจังหวัด 77 จังหวัด
ทางอินเตอรเน็ต จัดทําสรุปรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานเชิงปริมาณจากระบบ e-project และ
เชิงคุณภาพจากระบบ RBM และสงรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและนอกกรมฯ
6. การประสานงานเรื่องมาตรฐานสินคาเกษตร ความปลอดภัยดานอาหาร และความมั่นคงดาน
อาหารกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
การสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและมีคุณภาพ ตองมีขอมูลจากหนวยงานตางๆ
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ที่เกี่ยวของเพื่อทราบความเคลื่อนไหว แนวปฏิบัติ ขอกําหนด กฎระเบียบและมาตรฐานที่มีการปรับปรุงและพัฒนา
ใหทันกับสถานการณทางเศรษฐกิจการคาในตลาดโลก การปกปองทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ไดแก กรมวิชาการเกษตร
กรมการขาว สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถาบันสงเสริมคุณภาพเกษตรไทย
สภาหอการค า ไทย กลุมเครื อข าย GAP ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
กระทรวงพาณิชย
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีสินคาเกษตรที่มีการพัฒนาคุณภาพ ตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ตอบสนองตอความตองการ
ของผูบริโภคทั้งภายในและตางประเทศ สินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานสามารถแขงขันในตลาดตางประเทศได
มีการสงออกไปตางประเทศมากขึ้น สงผลใหประเทศมีรายไดเพิ่มขึ้น
2. เกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรที่มีการพัฒนาคุณภาพ ตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP เมื่อมีการ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง จะชวยลดตนทุนการผลิตที่เปนคาใชจายในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ลดปญหาผลผลิตที่มี
สารเคมีตกคางเกินคามาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งลดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียที่เปนอันตรายตอผูบริโภค
3. เกิดความยั่งยืนในระบบการผลิตและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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ผังกระบวนงาน (Work Flow)

การสงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบการจัดการคุณภาพ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
การประสานงาน

วิเคราะหขอมูล
โครงการ

กระบวนงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรจังหวัด
และหนวยตรวจรับรอง

กําหนดเปาหมายโครงการ

เปาหมายรวม
พื้นที่ดําเนินการ
77 จังหวัด

เปาหมายของหนวยงาน
สงเสริมและหนวยตรวจ
รับรองและกําหนดกิจรรม

วิเคราะหจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณ และจัดทํา
แผนงาน โครงการ
งบประมาณ คูมือโครงการ

เปาหมาย กิจกรรม
และงบประมาณของ
พื้นที่ดําเนินการ
รวม 77 จังหวัด

ปรับปรุง

No

การทําความเขาใจในการ
ดําเนินงานโครงการ
- ชี้แจงโครงการระดับ
กระทรวงฯ เขต และจังหวัด
- ตอบขอสังเกตของผูต รวจ
ราชการกระทรวงฯ

เสนอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
โครงการของกรมฯ

Yes

จัดสรรงบประมาณพรอม
คูมือโครงการ และจัดทํา
สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ

การประสานงานเรื่องมาตรฐาน
สินคาเกษตร ความปลอดภัย
ดานอาหารและความมั่นคง
อาหารกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

1.เปาหมาย กิจกรรม
งบประมาณของพื้นที่
ดําเนินการ 77 จังหวัด พรอม
- คูมือโครงการ
- ประเด็นติดตามนิเทศงาน/
โครงการ
2.ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน
- ระบบ E-project
- สรุปผลการติดตามนิเทศ
โดย สสข.
- รายงานผลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ

5
ชื่อกระบวนการ : การสงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบการจัดการคุณภาพ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
ขอกําหนดสําคัญ : หนวยงานสวนภูมิภาคไดรับการจัดสรรงบประมาณพรอมคูมือโครงการเพื่อดําเนินการการสงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบการจัดการคุณภาพ
หลักการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดี (GAP)
ตัวชี้วัดกระบวนการ : 1.เกษตรกรไดรับความรูการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช/ขาว จํานวน 30,980 ราย
2.เกษตรกรรอยละ 60 นําความรูการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช/ขาว ไปปฏิบัติ
ลําดับ

ผังกระบวนงาน

1.
วิเคราะหขอมูล
โครงการ

รายละเอียด

เกณฑคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

1..แนวทางการจัดทําโครงการ
งบประมาณ
2. แผนยุทธศาสตรมาตรฐานความ
ปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร
ของกระทรวงเกษตรฯ
3. ขอเสนอแนะของผูตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรฯ
4. ยุทธศาสตรครัวไทยสูครัวโลก
ของรัฐบาล
5.โครงการและงบประมาณปที่
ผานมา
6. ผลการติดตามงานโครงการ
7. สถานการณความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค
8. การคาระหวางประเทศภายใต
องคการการคาโลกและการเปด
เขตการคาเสรี
9. มาตรฐานการปฏิบัติ GAP และ
มาตรฐานสินคาพืช

1. หนวยตรวจรับรองมีจํานวน
เปาหมายการตรวจรับรอง
เทากับหรือใกลเคียงกับจํานวน
เปาหมายการสงเสริม
2. มีเปาหมายเกษตรกรและชนิด
พืชตรงกับหนวยตรวจรับรองที่จะ
ตรวจรับรองใหได

กสม.

ระยะเวลา/
(ชวงเวลา)
1 สัปดาห
(ม.ค.54)

เอกสารอางอิง
-แนวทางการ
จัดทําโครงการ
งบประมาณ
ปงบประมาณ
2555
-แผนยุทธศาสตร
ของกระทรวง
เกษตรฯ
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ลําดับ

ผังกระบวนงาน

2.
กําหนดเปาหมายโครงการ

3.

วิเคราะหจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณ และจัดทํา
แผนงาน โครงการ
งบประมาณ คูมือโครงการ

รายละเอียด

เกณฑคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา/
(ชวงเวลา)

เอกสารอางอิง

1. จัดทําหนังสือแจงจังหวัดให
จัดทําเปาหมายโดยกําหนด
หลักเกณฑเงื่อนไขการคัดเลือก
เกษตรกร พรอมทั้งแจงหนวย
ตรวจรับรองกรมวิชาการเกษตร
และกรมการขาวแจงเปาหมายการ
ตรวจรับรองเพื่อนํามา
ประกอบการพิจารณาจัดสรร
เปาหมายใหจังหวัดดําเนินการ

1. มีเกษตรกรเปาหมายและ
ชนิดพืชที่ตองการขอการ
รับรองมาตรฐาน GAP อยาง
แทจริง
2. เปาหมายการสงเสริม
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
กระทรวงฯ นโยบายของรัฐบาล
และสถานการณการผลิตและ
การตลาด

กสม.

1 เดือน
(ก.ค.55)

หนังสือแจง
จังหวัดและหนวย
ตรวจรับรองให
จัดทําเปาหมาย

1. นําเปาหมายโครงการในขอที่ 1
และการวิเคราะหขอมูลในขอที่ 2 มา
จัดทําคําขอตั้งงบประมาณตาม
แบบฟอรมคําขอตั้งงบประมาณใน
แบบตางๆ
2. ศึกษาวิเคราะห กําหนด
กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณ
เปาหมายตัวชี้วัดรายกิจกรรม และ
งบประมาณโครงการ (แบบ 1)
3. จัดสรรเปาหมาย ปริมาณงาน
และงบประมาณรายกิจกรรมใหกับ
6 เขต 77 จังหวัด (แบบ 2)
4. วิเคราะหจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน
งบประมาณโครงการ (แบบ 3)

1. กิจกรรม/โครงการและ
งบประมาณไดเสนอกรมฯ เพื่อ
ขอตั้งงบประมาณตามกําหนด
2. กิจกรรม/โครงการและ
งบประมาณกําหนดอยูใน
แผนงานและงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ
3. นําเปาหมายและกิจกรรม
กําหนดเปนตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของกรม
สงเสริมการเกษตร

กสม.

1 สัปดาห
(มี.ค.54)
1 สัปดาห
(ก.พ.55)

- ยกรางคําขอตั้ง
งบประมาณ ป
2555
- แผนงาน
โครงการ และ
คูมือโครงการ
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ลําดับ

4.

ผังกระบวนงาน

ปรับปรุง

NO

เสนอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
โครงการของกรมฯ

รายละเอียด

เกณฑคุณภาพงาน

5. วิเคราะห กําหนดกระบวนงาน
ผลผลิตผลลัพธโครงการปจจัย
นําเขา และตัวชี้วัด จัดทําเปน
แผนผังโครงการ (Flowchart)
6. ศึกษาวิเคราะหจัดทําคูมือ
โครงการ เพื่อเปนแนวทางการ
ดําเนินงานใหเขตและจังหวัด
แผนงานโครงการและ
1. เสนอแผนงานโครงการและ
งบประมาณไดรับการอนุมัติ
งบประมาณตอสํานักพัฒนา
คุณภาพสินคาเกษตร และ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
แผนงานโครงการของกรมสงเสริม
การเกษตร

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา/
(ชวงเวลา)

เอกสารอางอิง

กสม.

1 เดือน
(ม.ค.55)

แผนงานโครงการ
ที่ไดรับการอนุมัติ

กสม.

1 สัปดาห
(ก.พ.55)
2 วัน
ก.ย.55

1.การจัดสรร
งบประมาณ
2.คูมือโครงการ
3.รายงานสรุป
ความกาวหนาผล
การดําเนินงาน

YES

5.
จัดสรรงบประมาณพรอม
คูมือโครงการ และจัดทํา
สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ

1. จัดสรรงบประมาณตามเปาหมายที่
ไดรับการประสานจากพื้นที่และ
หนวยตรวจรับรอง
2. จัดสงคูมือการดําเนินงานโครงการ
ใหกับเขตและจังหวัดทางอินเตอรเน็ต
3. จัดทําสรุปรายงาน
ความกาวหนาผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณจากระบบ e-project
และเชิงคุณภาพจากระบบ RBM

1. หนวยงานในภูมิภาคไดรับ
การจัดสรรงบประมาณตาม
เปาหมายและกิจกรรม และ
ดําเนินการไดตามแผนปฏิบัติ
งานในคูมือ
2. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
โครงการในระดับจังหวัดและ
อําเภอไดรับการติดตามนิเทศ
และนําไปไปปฏิบัติ
3. รายงานผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

8
ลําดับ

ผังกระบวนงาน

6.
การประสานงานเรื่องมาตรฐาน
สินคาเกษตร ความปลอดภัย
ดานอาหารและความมั่นคง
อาหารกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

รายละเอียด

เกณฑคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ ไดแก
- กรมวิชาการเกษตร
- กรมการขาว
- สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงสาธารณสุข
- สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- สถาบันสงเสริมคุณภาพเกษตร
ไทย สภาหอการคาไทย
- กลุมเครือขาย GAP ภาค
ตะวันตก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน

1. เขารวมเปนคณะทํางานหรือ
คณะกรรมการในเรื่องการ
จัดทํา/ทบทวนมาตรฐานสินคา
2. เขารวมเปนคณะทํางาน
คณะกรรมการในการจัดทํา/
ทบทวนหลักการปฏิบัติงาน
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช
3. เปนผูแทนกรมฯ ใน
คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
ดานกําหนดยุทธศาสตรความ
ปลอดภัยอาหาร
คณะกรรมการดานความมั่นคง
อาหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กสม.

- กระทรวงพาณิชย

ระยะเวลา/
(ชวงเวลา)
ต.ค.54-ก.ย.55

เอกสารอางอิง
-คําสั่งแตงตั้งเปน
คณะทํางาน/
คณะกรรมการ
-หนังสือจาก
หนวยงานเชิญเขา
รวมประชุม
สัมมนาและให
ขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ

