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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนงานการเป็นเลขานุการคณะผู้แทนไทยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ
เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีดาเนินงานการเป็นเลขานุการคณะผู้แทนไทยในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศอั นจะเป็ นประโยชน์ต่อบุ คลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์จะทราบข้อมูลและขั้นตอนวิธี
ดาเนินงานการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบั ติ งานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการเป็นเลขานุการคณะผู้แทนไทยในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ
3. คาจากัดความ
นิ ย ามของการเป็ น เลขานุ ก ารคณะผู้ แ ทนไทยในการเดิ น ทางไปราชการต่ างประเทศ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2555) ได้ให้นิยามของการประชุมระหว่างประเทศไว้ว่า“การเข้า
ร่วมประชุมในฐานะผู้แทน” หมายความว่า ผู้แทนประเทศไทยและที่ปรึกษาของผู้แทนดังกล่าวซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ประธานรัฐสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของ
งบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการของข้าราชการแต่ละประเภท
แล้วแต่กรณี
ลักษณะของการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ
กรอบทวิภาคี กรอบพหุภาคี และกรอบองค์การระหว่างประเทศ
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
สานักการเกษตรต่างประเทศ แบ่งผู้รับผิดชอบในการจัดทาเป็น 6 ระดับ คือ
1. คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่เห็นชอบการเป็นเลขานุการคณะผู้แทนไทยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่อนุมัติโครงการการเป็นเลขานุการคณะผู้แทนไทยในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ
3. ผู้ อานวยการส านั กการเกษตรต่างประเทศ มีหน้ าที่ วางแผนแนวทางการดาเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน
4. หัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ มีหน้าที่รับทราบการมอบหมายงาน และจัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการเป็นเลขานุการคณะ
ผู้แทนไทยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ดาเนินการ /ประสานงานในการเป็นเลขานุการคณะผู้แทนไทยในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ
6. เจ้าพนักงานธุรการ / เจ้าพนักงานการเงิน มีหน้าที่ดาเนินการเรื่องการจัดการค่าใช้จ่ายในการเป็นเลขานุการคณะผู้แทนไทย
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

๒

5. กระบวนงาน (Work Flow)
ขั้นตอนการทางาน (Work
Flow)
1. ประเทศเจ้าภาพจัดส่ง
หนังสือเชิญผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เข้าร่วมการ
ประชุมในต่างประเทศ
(หากมี)

ผังงาน (Flow Chart)

ระยะเวลา
1 วัน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
1. หน่วยงานด้าน
ต่างประเทศของ
ประเทศเจ้าภาพ
2. สานักการเกษตร
ต่างประเทศ
3. สานักงานที่
ปรึกษาการเกษตร
ต่างประเทศ
4. กระทรวงการ
ต่างประเทศ

2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปประเด็นสาคัญ และ
วัตถุประสงค์ของการเข้า
ร่วมประชุม

1 วัน

สานักการเกษตร
ต่างประเทศ

3. จัดทาบันทึกเรียน
ผู้บริหาร กษ. เพื่อพิจารณา
เข้าร่วมการประชุม

5 วัน

สานักการเกษตร
ต่างประเทศ

4. จัดทาบันทึกขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ โดยขอให้ลง
นามในบันทึกเรียนหัวหน้า
ส่วนราชการ ระดับอธิบดี เพื่อ
มอบหมายผู้แทนร่วม
เดินทางไปราชการ (หากมี)

3 วัน

1. สานักการเกษตร
ต่างประเทศ
2. ผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมาย
3. หน่วยงานใน
สังกัด กษ. ที่ร่วม
เดินทาง

5. ศึกษาระเบียบที่
เกี่ยวข้องสาหรับการ
เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ

1 วัน

สานักการเกษตร
ต่างประเทศ

จุดควบคุม
ความเสี่ยง

ข้อมูลไม่
ครบถ้วน
และได้รับ
ล่าช้า
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6. รวบรวมรายชื่อคณะ
เดินทาง

5 วัน

สานักการเกษตร
ต่างประเทศ

7. มีบันทึกถึงสานักงานที่
ปรึกษาการเกษตร
ต่างประเทศ (สปษ.) เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ประสาน
นัดหมายประเทศเจ้าภาพ
สารองที่พัก และจัดหา
ยานพาหนะและร้านอาหาร
(เฉพาะในประเทศที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ สปษ.)

1 วัน

สานักการเกษตร
ต่างประเทศ

8. มีหนังสือถึงกระทรวง
การต่างประเทศ เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการ
(1) ออกหนังสือเดินทาง
ราชการและหนังสือนา
ตรวจลงตรา และ (๒)
ประสานนัดหมายประเทศ
เจ้าภาพ สารองที่พัก และ
จัดหายานพาหนะและ
ร้านอาหาร (เฉพาะใน
ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในความ
รับผิดชอบของ สปษ.) (๓)
แจ้งกรณีรัฐมนตรีเดินทาง

1. สานักการเกษตร
ต่างประเทศ
2. กระทรวงการ
ต่างประเทศ
3. ผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมาย
4. ผู้แทนกรมที่ได้รับ
มอบหมาย

9. จัดทาเอกสาร
ประกอบการเดินทางไป
ราชการเป็นไฟล์ PDF ส่งให้
ล่วงหน้า Tag กระเป๋า ซอง
ค่าใช้จ่าย ถ่ายสาเนา
หนังสือเดินทางและ
E-Ticket บัตรโดยสาร
เครื่องบิน และนัดหมาย
เกี่ยวกับกาหนดการเดินทาง

6 วัน

10. จัดทาบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

3 วัน

1. สานักการเกษตร
ต่างประเทศ

2. กรมที่เกี่ยวข้อง
(เสนอท่าทีไทย)

1. กองคลัง สป.กษ.
2. สานักการเกษตร

รอข้อมูลจาก
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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ราชการต่างประเทศ

11. จัดทาบันทึกขออนุมัติ
ยืมเงินทดรองราชการใน
การเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ

3 วัน

12. ระหว่างการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ เลขานุการของคณะ มี
หน้าที่ Updateกาหนดการ
เดินทางในแต่ละวัน ให้แก่
คณะเดินทางโดยใช้
แอพพลิเคชั่น Line หรือ
WhatsApp ในการสื่อสาร

ตลอด
ระยะเวลา
การเดินทาง

13. จัดทาบันทึกสรุปผล
การเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ และเสนอ
ผู้บริหาร เพื่อพิจารณา
มอบหมายให้หน่วยงาน
ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
14. จัดทาบันทึกคืนเงินทด
รองราชการ โดยผู้ร่วม
เดินทางได้ลงนามในเอกสาร
ทางการเงินแล้ว

15. ติดตามผลตามมติที่
ประชุม และเสนอผู้บริหาร

ทราบต่อไป

No

3 วัน

Yes

ต่างประเทศ
3. หน่วยงานใน
สังกัด กษ. ที่ร่วม
เดินทาง
1. กองคลัง สป.กษ.
2. สานักการเกษตร
ต่างประเทศ
3. หน่วยงานใน
สังกัด กษ. ที่ร่วม
เดินทาง
สานักการเกษตร
ต่างประเทศ

1. สานักการเกษตร
ต่างประเทศ
2. ผู้บริหาร กษ.
3. หน่วยงานใน
สังกัด กษ. ที่
เกี่ยวข้อง

15 วัน 1. สานักการเกษตร

ต่างประเทศ
2. กองคลัง สป.กษ.
3. หน่วยงานใน
สังกัด กษ. ที่ร่วม
เดินทาง

5 วัน

1. สานักการเกษตร
ต่างประเทศ
2. หน่วยงานในสังกัด
กษ. ที่ร่วมเดินทาง

ถ้าสาเนาอนุมตั ิ
ไม่ครบ ทุกคน
จะไม่ได้รับเงิน
ทดรองราชการ
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ได้รั บ หนั งสื อเชิญ เข้ าร่ ว มประชุม จากหน่ว ยงานเจ้าภาพจั ดการประชุม ส่ งถึงส านัก การเกษตร
ต่างประเทศหรือได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยว
6.2 ส่ ง หนั ง สื อ ให้ ฝ่ า ยวิ ช าการที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวบรวม วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ และ
วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมประชุม
6.3 เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุม
6.4 แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาข้อมูล/ประเด็นสาหรับการเข้าร่วมประชุม
6.5 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้าองและจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
6.6 ทาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศให้ผู้บริหาร กษ.อนุมัติ และลงนามในหนังสือนา
เรียนปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้ความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือเดินทางราชการและหนังสือนา
ตรวจลงตรา (หากมี)
6.7 ประสานงานด้านพาหนะและโรงแรมเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าร่วม
6.8 จัดทาหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมให้ผู้บริหาร กษ.อนุมัติ
6.9 จัดทาหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการส่งให้กองคลัง กษ.
6.10 เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมตามกาหนดวันเวลาที่กาหนด
6.11 สรุปรายงานการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ
6.12 แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบผลการประชุมและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.13 หลังกลับจากการประชุมดาเนินการเคลียร์เงินยืมทดรองราชการส่งให้กองคลังภายใน 15 วัน
6.14 ติดตามผลการดาเนินงานตามผลของการประชุมให้ผู้บริหารทราบ
7. มาตรฐานคุณภาพงาน
ระดับ ความพึ งพอใจของผู้ ร่ ว มเดิ น ทางไปราชการต่างประเทศและการเข้าร่ว มการประชุ มประสบ
ความส าเร็จ ตามวัตถุป ระสงค์ เกิดเครือข่ายและสามารถขยายความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้
8. ระบบติดตามประเมินผล
การเป็ น เลขานุ การคณะผู้ แทนไทยในการเดิน ทางไปราชการต่างประเทศบรรลุ วัต ถุป ระสงค์ต ามที่
กาหนด
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมทาง
ราชการ พ.ศ. 2524
9.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
10. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖

ภาคผนวก

๗

ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คาสั่ง
1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมทางราชการ พ.ศ.
2524
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ. ศ. 2550
3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
2549
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ภาคผนวก2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม
รายงานผลการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจาปีงบประมาณ 2563
ข้อมูล ณ วันที่..................................

ลาดับ
1

ผลการดาเนินงาน
เรื่อง
สาระสาคัญ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
ปัญหาอุปสรรคพร้อม
งบประมาณที่ การเบิกจ่าย
ข้อเสนอแนะ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
โทรศัพท์
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ภาคผนวก 2 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
รายงานผลการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจาปีงบประมาณ 256๓
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
งบประมาณ
ปัญหาอุปสรรคพร้อม
ลาดับ
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณที่ การเบิกจ่าย
ข้อเสนอแนะ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
1
เรื่อง การเข้าร่วมการประชุม GFFA 2020 และและการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตร ครั้งที่ ๑๒ การหารือทวิภาคีกับ 1,328,200
ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รัฐมนตรีเกษตรทั้ง ๕ บาท
สาระสาคัญ รมว.กษ. ได้มอบหมายให้นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง
ประเทศ
เกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐
ปัญหาอุปสรรค
มกราคม ๒๕๖๓ (รวมวันเดินทาง)
มีข้อสังเกตว่าการ
เป้าหมาย
หารือส่วนใหญ่เป็น
๑. เข้าร่วมการประชุม Global Forum for Food and Agriculture ครั้งที่ ๑๒ (GFFA
การติดตามสถานะการ
2020) ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
พิจารณาเปิดตลาด
th
๒. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตร ครั้งที่ ๑๒ (12 Berlin Agriculture Ministers’ สินค้า (Market
Conference) ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓
access) ของไทย ซึ่ง
๓. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารระดับนานาชาติ (International Green Week ประเทศต่างๆ ได้ขอ
2020: IGW 2020) เป็นประธานในพิธีเปิดคูหาประเทศไทย ในวันที่ ๑๗ มกราคม
เปิดตลาดสินค้าเกษตร
๒๕๖๓
(พืชและสัตว์) มายัง
๔. เข้าร่วมงานเสวนาเกี่ยวกับผลผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
ประเทศไทย โดย
๕. ประชุมหารือกรอบความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ ประเทศไทยยังไม่ค่อย
กระทรวงอาหารและเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ มีประเด็นเชิงรุกในการ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
โทรศัพท์
กลุ่มความ
ร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ๓
สานัก
การเกษตร
ต่างประเทศ
/ โทร. 02280-5112,
เบอร์ตรง 164
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ลาดับ

ผลการดาเนินงาน
๖. การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีเกษตรจากประเทศต่างๆ รวม ๕ ประเทศ ในวันที่ ๑๖ และ
๑๘ มกราคม ๒๕๖๓
ผลการดาเนินงาน
๑. การประชุม Global Forum for Food and Agriculture ครั้งที่ ๑๒ (GFFA 2020) โดย
เข้าร่วมกิจกรรม Kick-off Event of the GFFA 2020 และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อ
ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทที่
สาคัญของการค้า และระบบการค้าที่บูรณาการ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารทั่วโลก
(ยุทธศาสตร์เกษตรต่างประเทศที่ ๒ เสริมสร้างความร่วมมือแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับ
ต่างประเทศ)
๒. การประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตร ครั้งที่ ๑๒ (12th Berlin Agriculture Ministers’
Conferrence)
๒.๑ ก่อให้เกิดการเสริมสร้างความร่วมมือแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับต่างประเทศ โดยรัฐมนตรีเกษตร
จาก ๗๑ ประเทศ ได้ร่วมกันกาหนดนโยบายการค้าสินค้าที่ยั่งการค้าสินค้าเกษตรและอาหารช่วย
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน
เป้าหมาย ๑ “การขจัดความยากจน” และเป้าหมาย ๒ “การขจัดความหิวโหย”
๒.๒ แถลงการณ์ของรัฐมนตรีจาก ๗๑ ประเทศ ได้เน้นย้านโยบายของรัฐมนตรีเกษตรของประเทศ
ไทย ว่าการพัฒนาภาคการเกษตรโดยเฉพาะในชนบท จะต้องมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์การค้าสินค้า
เกษตรและอาหาร เพื่อเอื้ออานวยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม และเพื่อทาให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเข้มแข็ง
๒.๓ ที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบแนวทางเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภาคเกษตรและ
อาหาร ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ความท้า
ทายในภาคเกษตรและอาหาร

งบประมาณ
ปัญหาอุปสรรคพร้อม
งบประมาณที่ การเบิกจ่าย
ข้อเสนอแนะ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
ขอเปิดตลาดสินค้า
เกษตรไปยังประเทศ
ต่างๆ
ข้อเสนอแนะ
ควรจัดการประชุมเพื่อ
การพิจารณารายการ
สินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพในการ
ส่งออกไปยังประเทศ
ต่างๆ
ทั้งตลาดเก่าและตลาด
ใหม่ โดยมีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ได้แก่ กรมประมง
กรมปศุสัตว์ และ
กรมวิชาการเกษตร
รวมทั้งสานักงาน
ที่ปรึกษาการเกษตร
ต่างประเทศ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
โทรศัพท์
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ลาดับ

ผลการดาเนินงาน
(ยุทธศาสตร์เกษตรต่างประเทศที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์
เกษตรต่างประเทศที่ ๒ เสริมสร้างความร่วมมือแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับต่างประเทศ)
๓. การเข้าร่วมออกคูหาและเข้าร่วมงาน International Green Week สนับสนุนการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทย เช่น ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าว
กข ๔๓ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว มะม่วงน้าดอกไม้ สับปะรดภูแล ฝรั่งกิมจู ชมพู่ ขนุน
ผักและผลไม้อบแห้ง รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย
(ยุทธศาสตร์เกษตรต่างประเทศที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน)
๔. การประชุมหารือกรอบความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กับกระทรวงอาหารและเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๖๓ ทาให้เกิดการติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาจัดทากรอบความร่วมมือด้าน
การเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรของไทยและเยอรมนี (ยุทธศาสตร์เกษตรต่างประเทศที่
๒ เสริมสร้างความร่วมมือแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับต่างประเทศ)
๕. การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีเกษตรทั้ง ๕ ประเทศ ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ราชอาณาจักรเบลเยียม สาธารณรัฐอาร์เจนตินา และยูเครน
เป็นโอกาสให้มีการหารือระดับนโยบายกับประเทศต่างๆ และสามารถผลักดันประเด็นด้าน
เกษตรที่สาคัญ ทั้งประเด็นการขอเปิดตลาดสินค้าเกษตร และการขยายตลาดสินค้าเกษตร
ระหว่างกัน รวมทั้งการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรในอนาคตต่อไป (ยุทธศาสตร์
เกษตรต่างประเทศที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์เกษตร
ต่างประเทศที่ ๒ เสริมสร้างความร่วมมือแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับต่างประเทศ)
๖. ข้าราชการที่เข้าร่วมการเดินทางไปราชการในครั้งนี้ ได้รับองค์ความรู้ในการประชุมระดับ
นานาชาติ การประชุมระหว่างหน่วยงาน การเจรจา และการประสานอานวยความสะดวก
คณะ (ยุทธศาสตร์เกษตรต่างประเทศที่ ๓ พัฒนาศักยภาพความพร้อมของบุคลากรของ

งบประมาณ
ปัญหาอุปสรรคพร้อม
งบประมาณที่ การเบิกจ่าย
ข้อเสนอแนะ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/
โทรศัพท์
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ภาคผนวก 3 รายชื่อผู้จัดทา
1. นางอริษา พรมประไพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการเกษตรต่างประเทศ

