
ล ำดับที่ หน่วยงำน ชื่อหลักสูตร/โครงกำร กลุ่มเปำ้หมำย จ ำนวนคน

ผลกำรตรวจประเมิน

ให้คะแนนตำม

หลักเกณฑ์ (ผ่ำน 28 

คะแนน)

1 สลก.
โครงกำรพัฒนำบคุลำกรต้นแบบโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่ำง

มืออำชีพภำยใต้กำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี
ขรก./พนักงำน 31 35

2 สลก.
โครงการฝึกอบรมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับความส าเร็จ

ในการท างาน
ขรก./พนกังาน 47 35

3 กกจ. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ข้าราชการบรรจุใหม่" รุ่นที่ 28 ข้าราชการบรรจุใหม่ 80 35

4 กกจ. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ข้าราชการบรรจุใหม่" รุ่นที่ 29 ข้าราชการบรรจุใหม่ 105 35

5 กกจ.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการหลักสูตร "การสร้างความ

ร่วมแรงร่วมใจในการปฏบิติังาน
บคุลากร กกจ. 60 35

6 กค.

โครงการสัมมนาประชาสัมพนัธก์ารใหส้มาชิก กบข.โดย

สมัครใจกลับไปเลือกรับบ านาญ ตามพระราชบญัญัติ

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ส าหรับข้าราชการ

ที่มีสิทธ ิ3 รุ่น

ขรก.ที่มสิีทธ(ิส่วนกลาง) 166 35

7 กค.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการการบนัทกึข้อมูลทรัพย์

ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยงานเขต1-4

ข้าราชการลูกจ้างประจ า 

พนกังานราชการที่ปฏบิติังาน

ด้านการเงินและบญัชี

229 35

8 กค.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการการบนัทกึข้อมูลสินทรัพย์

ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยงานเขต 5-6

ขรก./ลูกจ้างประจ า/พนกังาน

ราชการที่ปฏบิติังานด้าน

การเงินและบญัชี

114 35

9 กค.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการการบนัทกึข้อมูลสินทรัพย์

ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยงานเขต 7-9

ขรก./ลูกจ้างประจ า/พนกังาน

ราชการที่ปฏบิติังานด้าน

การเงินและบญัชี

121 35

10 กค.

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการการจัดหาพสัดุด้วยวธิี

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market) 

และด้วยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Bidding :e-bidding)

ขรก./ลูกจ้างประจ า/พนกังาน

ราชการที่ปฏบิติังานด้าน

การเงินและบญัชี

74 35

ทีผ่่ำนกำรตรวจประเมินตำมหลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมกรมปศุสัตว์
ปงีบประมำณ 2558

ประกำศโครงกำรฝึกอบรม/ประชมุ/สัมมนำ



ล ำดับที่ หน่วยงำน ชื่อหลักสูตร/โครงกำร กลุ่มเปำ้หมำย จ ำนวนคน

ผลกำรตรวจประเมิน

ให้คะแนนตำม

หลักเกณฑ์ (ผ่ำน 28 

คะแนน)

11 กรป.
กำรพัฒนำสมรรถนะและเพ่ิมประสิทธิภำพบคุลำกร

สังกัดกองควำมรว่มมือด้ำนกำรปศุสัตว์ระหว่ำงประเทศ

ขำ้รำชกำรและพนักงำน

รำชกำร กรป.
20 30

12 กผง.

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการการปรับกระบวน

ทศัน์และคุณลักษณะอันพงึประสงค์เพื่อการพฒันา

บคุลากรกองแผนงาน

ขรก./จนท.กผง. 46 35

13 กสส. โครงการสัมมนาการพฒันาผู้ใต้บงัคับบญัชาแบบมีส่วนร่วม
ขรก./พนกังานราชการ /

ศูนย์วิจัยและพฒันาการปศุ

สัตว1์-9

82 35

14 กสส.
สัมมนาหลักสูตรระบบการส่งเสริมการเกษตรใหเ้ปน็แปลง

ใหญ่คร้ังที่1

ขรก./พนกังานราชการ /

ศูนย์วิจัยและพฒันาการปศุสัตว์
50 35

15 กสส.
สัมมนาหลักสูตรระบบการส่งเสริมการเกษตรใหเ้ปน็แปลง

ใหญ่คร้ังที่2

ขรก./พนกังานราชการ /

ศูนย์วิจัยและพฒันาการปศุสัตว์
50 35

16 ศทส.
โครงการประชุมสัมมนาระดมความคิดเหน็ "แนวทาง

จัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขต

เจ้าหนา้ที่ในพื้นที่เขต 5 /ทกุ

หนว่ยงาน
55 35

17 ศทส.

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเร่ือง "การใช้งานระบบ

ภมูิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทนุด้านปศุสัตว ์

Economic Investment Zone of Livestock System

เจ้าหนา้ที่กรมปศุสัตว์

ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค
160 35

18 ศทส.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเร่ือง "การจัดท าแผนการ

ด าเนินงานเพื่อความส าเร็จ"

เจ้าหนา้ที่สังกดั สกม./ตสน./

ศทส.
58 35

19 สสช. การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ
เจ้าหนา้ที่สังกดัสสช. /ศวพ./

ศออ.และกตช.
50 34

20 สสช. การควบคุมคุณภาพหอ้งปฏบิติัการจุลชีววทิยา
เจ้าหนา้ที่สังกดัสสช. /ศวพ./

ศออ.และกตช.
50 34

21 สสช. มำตรฐำนกำรตรวจวินิจฉัยปรสิตภำยนอกในสัตว์
เจ้าหนา้ที่สังกดัสสช. /ศวพ./

ศออ.และกตช.
22 34

22 สสช.
หลักการเลือกใช้ยาต้านแบคทเีรียส าหรับทดสอบทาง

หอ้งปฏบิติัการ

เจ้าหนา้ที่สังกดัสสช. /ศวพ./

ศออ.และกตช.
33 34

23 สสช.
การวเิคราะหข์้อมูลสถิติเพื่องานวจิัยทางระบาดวทิยาด้วย

โปรแกรมวเิคราะหส์ถิติอาร์

เจ้าหนา้ที่สังกดัสสช. /ศวพ./

ศออ.และกตช.
20 34

24 สสช. การตรวจสอบความถูกต้องของวธิทีดสอบทางจุลชีววทิยา
เจ้าหนา้ที่สังกดัสสช. /ศวพ./

ศออ.และกตช.
35 34



ล ำดับที่ หน่วยงำน ชื่อหลักสูตร/โครงกำร กลุ่มเปำ้หมำย จ ำนวนคน

ผลกำรตรวจประเมิน

ให้คะแนนตำม

หลักเกณฑ์ (ผ่ำน 28 

คะแนน)

25 สสช.
การศึกษารอยโรคทางจุลพยาธวิทิยาเพื่อการชันสูตรโรค

สัตว์

เจ้าหนา้ที่สังกดัสสช. /ศวพ./

ศออ.และกตช.
23 34

26 สสช.
การวเิคราะห ์inorganic phosphorus ในชีรัม ด้วย

เทคนิค colorimetric method

เจ้าหนา้ที่สังกดัสสช. /ศวพ./

ศออ.และกตช.
30 34

27 สสช.

การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการก าหนดทศิทางในการ

ปฏบิติังานของนายสัตวแพทย์และนักวทิยาศาสตร์ใน

อนาคต

นายสัตวแพทย์/

นกัวิทยาศาสตร์/

นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์/    

 สัตวแพทย์/จนท.วิทยาศาสตร์

การแพทย์

187 34

28 สสช.
การฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเสริมสร้างสมรรถนะ

ผู้ปฏบิติังานด้านบริหาร

เจ้าหนา้ที่ด้านบริหารของ

สสช./ศวพ./ศออ./กตช.
94 34

29 สกม.

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการหลักสูตร "การ

พฒันานิติกรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติัราชการ

ตามกฎหมายใหม่

บคุลากรต าแหนง่นติิกร 42 35

30 สคบ.

หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ “เพิ่มศักยภาพ

การพฒันาสุขภาพและผลผลิตโคนม ส าหรับเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏบิติังานด้านโคนม รุ่นที่ 3

นายสัตวแพทย์และนกัวิชาการ

สัตวบาลที่ปฏบิติังานด้านการ

จัดการสุขภาพและผลผลิตใน

ฟาร์มโคนม

82 34

31 สคบ.

โครงกำรสัมมนำเชิงปฏบิตัิกำร “กำรจัดท ำแผน

ยุทธศำสตรค์วบคุมปอ้งกันและก ำจัดโรคปำกและเทำ้

เปื่อย พ.ศ. 2559-2566”

ผู้เก่ียวขอ้งดำ้นกำรจดัท ำแผน

ยทุธศำสตร์ฯ
39 34

32 สคบ.
โครงการอบรมนายสัตวแพทย์ระดับปฏบิติัการด้าน

สุขภาพสัตว ์รุ่นที่ ๑...

นายสัตวแพทย์ระดับ

ปฏบิติัการด้านสุขภาพสัตว์
89 34

33 สคบ.
โครงการอบรมนายสัตวแพทย์ระดับปฏบิติัการด้าน

สุขภาพสัตว ์รุ่นที่ ๒...

นายสัตวแพทย์ระดับ

ปฏบิติัการด้านสุขภาพสัตว์
90 34

34 สคบ.

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ “การจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

โรคติดต่ออุบติัใหม่ด้านปศุสัตว ์(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

ผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ฯ
54 34

35 สคบ.
โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ “การเฝ้าระวงัทางระบาด

วทิยาในระบบ e – Smart Surveillance”

เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบการ

รายงานโรคระบาดสัตว์ในระดับ

เขต

57 34



ล ำดับที่ หน่วยงำน ชื่อหลักสูตร/โครงกำร กลุ่มเปำ้หมำย จ ำนวนคน

ผลกำรตรวจประเมิน

ให้คะแนนตำม

หลักเกณฑ์ (ผ่ำน 28 

คะแนน)

36 สตส. แผนปอ้งกันและระงับอัคคีภยั ข้าราชการและพนกังานราชการ 100 34

37 สตส.
การจัดการทดสอบความช านาญหอ้งปฏบิติัการ 

(Proficiency Testing Provider)

ข้าราชการและพนกังาน

ราชการที่ปฏบิติังานเกี่ยวข้อง

กบัการทดสอบความช านาญ

40 34

38 สตส. การตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้ าดิบ
ผู้ที่ปฏบิติังานด้านตรวจสอบ

คุณภาพน้ านมดิบ
52 35

39 สตส. การเฝ้าระวงัเชื้อและพนัธกุรรมด้ือยาต้านจุลชีพ คร้ังที่ 3 ข้าราชการและพนกังานราชการ 75 33

40 สตส. เภสัชวเิคราะห์ ข้าราชการและพนกังานราชการ 23 33

41 สตส. ทกัษะกำรฟังและพูดภำษำอังกฤษ
ขำ้รำชกำรและพนักงำน

รำชกำร
23 33

42 สตส.
การตรวจวเิคราะหส์ารพษิ สารตกค้าง สารปนเปื้อนใน

สินค้าปศุสัตวต์ามมาตรฐานต่างประเทศ

ข้าราฃการและพนกังาน

ราชการที่ปฏบิติังานเกี่ยวข้อง

กบัการตรวจวิเคราะห์

50 33

43 สทช.
การจัดการความเครียดเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการท างาน 

(Stress Management)" ประจ าป ี2558

หวัหนา้งานของกลุ่ม/ส่วน/

ฝ่าย/งาน และเจ้าหนา้ที่ที่

เกี่ยวข้องของสทช.

161 35

44 สทช.
การบริหารความเส่ียงด้านคุณภาพ (Quality Risk 

Management)

หวัหนา้งานของกลุ่ม/ส่วน/

ฝ่าย/งาน และเจ้าหนา้ที่ที่

เกี่ยวข้องของสทช.

31 35

45 สทช. การตรวจสอบความถูกต้องของวธิทีดสอบทางจุลชีววทิยา
หวัหนา้งานของกลุ่ม/ส่วน/

ฝ่าย/งาน และเจ้าหนา้ที่ที่

เกี่ยวข้องของสทช.

25 35

46 สทป. การค านวณสูตรอาหารสัตวโ์คนมและโคเนื้อ
ข้าราชการและพนกังาน

ราชการในสังกดั สทป.
147 35

47 สทป. การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลโคนม
ข้าราชการและพนกังาน

ราชการในสังกดั สทป.
187 35

48 สพพ.
การเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติังานของส านักพฒันา

พนัธุสั์ตว์

นกัวิชาการสัตวบาล/เจ้า

พนกังานสัตวบาล/นายช่าง

เคร่ืองกล/เจ้าหนา้ที่พนกังาน

ธุรการ

180 35



ล ำดับที่ หน่วยงำน ชื่อหลักสูตร/โครงกำร กลุ่มเปำ้หมำย จ ำนวนคน

ผลกำรตรวจประเมิน

ให้คะแนนตำม

หลักเกณฑ์ (ผ่ำน 28 

คะแนน)

49 สพพ.
โครงการ "การเพิ่มประสิทธภิาพผู้ปฏบิติังานเครือข่าย

สัตวพ์นัธุดี์กรมปศุสัตว"์ ป ี2558

เจ้าหนา้ที่กรมปศุสัตว์จาก 

สนง.ปศข./สนง.ปศจ./

หนว่ยงานในสังกดั สพพ.

122 35

50 สพส.

การประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธภิาพเจ้าหน้าที่ในส านักฯ

โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ KM-Forum องค์ความรู้สู่

นวตักรรมของ สพส.

ขรก./พนกังานราชการ สพส. 150 35

51 สพส.
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคกำรปศุสัตว์

ด้วยคำรบ์อนฟุตพริน้ท ์รุน่ที่ 3

จนท.สนง.ปศุสัตว์เขต1,2,3,4/

จนท.สนง.ปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่

  จนท.สนง.ปศุสัตว์จังหวัดใน

พ้ืนที่

65 35

52 สพส. โครงการอบรมผู้ตรวจรับรองตามมาตรฐานฮาลาล ข้าราชการ/พนกังานราชการ 170 35

53 สพส.
โครงการอบรมพฒันาบคุลากรผู้ปฏบิติังานด้านสินค้าปศุ

สัตวฮ์าลาลระดับจังหวดั
ข้าราชการ/พนกังานราชการ 170 35

54 สพส.

ประชุมสัมมนาชี้แจงเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตวเ์พื่อรองรับ

พระราชบญัญัติควบคุมการฆ่าสัตวเ์พื่อจ าหน่ายเนื้อสัตว ์

พ.ศ....

ขา้ราชการ/พนักงานราชการทีป่ฏบิัติงาน

หน้าทีเ่ป็นเจา้หน้าทีสั่ตวแพทย์
141 35

55 สพส. พนักงานตรวจเนื้อสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์สัตวใ์นโรงงาน
ขา้ราชการ/พนักงานราชการทีป่ฏบิัติงาน

หน้าทีเ่ป็นเจา้หน้าทีสั่ตวแพทย์
80 35

56 สพส. พนักงานตรวจเนื้อสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์สัตวใ์นโรงงาน
พนกังานตรวจเนื้อสัตว์ (Meat 

inspection)ส่วนตรวจสอบฯ
125 35

57 สพส. ผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว ์2558 ข้าราชการกรมปศุสัตว์ 124 32

58 สพส.
ผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว ์รุ่นที่2ประจ าปี

2558
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ 165 31

59 สพส.
ผู้ตรวจรับรองหลักการปฏบิติัที่ดี (GMP) ส าหรับโรงฆ่า

สัตว ์ศูนย์รวบรวมไข่ และศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ 66 33

60 สอส. การประชุมสัมมนางานพฒันาอาหารสัตวป์ระจ าป ี2558 ข้าราชการและพนกังานราชการ 171 35

61 กวป.
โครงกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำรคณะกรรมกำรวิชำกำร 

"พิจำรณำงำนอย่ำงไรใหคุ้้มค่ำ" รุน่ที่ 1
คณะกรรมกำรวิฃำกำร 87 35

62 กวป.
โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการคณะกรรมการวชิาการ 

"พจิารณางานอย่างไรใหคุ้้มค่า" รุ่นที่ 2
คณะกรรมการวิฃาการ 87 35

63 กวป. โครงการประชุมวชิาการปศุสัตว์
นกัวิชาการ/นกัวิจัย/

ข้าราชการแทง่วิชาการ
200 35



ล ำดับที่ หน่วยงำน ชื่อหลักสูตร/โครงกำร กลุ่มเปำ้หมำย จ ำนวนคน

ผลกำรตรวจประเมิน

ให้คะแนนตำม

หลักเกณฑ์ (ผ่ำน 28 

คะแนน)

64 กสก.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการหลักสูตร "สารวตัรตาม

กฎหมายวา่ด้วยโรคระบาดสัตว"์

ขรก.ต าแหนง่ น.สพ. ปก/

น.สพ.ชก/น.สพ.ชพ.
40 33

65 กพก.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพฒันางานปศุสัตวใ์น

ศูนย์ศึกษาการพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ" :การ

พฒันางานวจิัยด้านปศุสัตว ์คร้ังที่ 1

ข้าราชการ/พนกังานราชการ 

ผู้รับผิดชอบ
36 35

66 กพก.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพฒันางานปศุสัตวใ์น

ศูนย์ศึกษาการพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ" :การ

พฒันางานวจิัยด้านปศุสัตว ์คร้ังที่ 2

ข้าราชการ/พนกังานราชการ 

ผู้รับผิดชอบ
38 35

67 กพก.
ประชุมสัมมนาการด าเนิงานศึกษาวจิัยในศูนย์ศึกษาอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ

ข้าราชการ/พนกังานราชการ 

ผู้รับผิดชอบ
54 35

68 กพก.
ประชุมสัมมนา "การพฒันาปศุสัตวเ์พื่อพฒันาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชด าริ

ข้าราชการ/พนกังานราชการ 

ผู้รับผิดชอบ
114 35

69 กพก.

โครงการฝึกอบรม การด าเนินชีวติตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพยีง การรวบรวมองค์ความรู้ และการมุ่งเนื้น

ผลสัมฤทธิ ์ภายใต้โครงการพฒันาสมรรถนะและเพิ่ม

ประสิทธภิาพบคุลากร

ข้าราชการ/พนกังานราชการก

พก.
25 35

70 กพก.
การฝึกอบรมหลักสูตรการพฒันาศักยภาพบคุลากรเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติังานโครงการหลวง

1.เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ

โครงการจาก สนง.ปศข.5 2.

ข้าราชการและพนกังาน

ราชการ จากสนง.ปศจ.8 

จังหวัด และ3.เจ้าหนา้ที่ กพก.

44 35

71 กพก.
ประชุมสัมมนำ แนวทำงกำรพัฒนำงำนปศุสัตว์ใน

โครงกำรหลวงสู่ควำมส ำเรจ็

1.เจำ้หน้ำที่ผู้รับผิดชอบ

โครงกำรจำก สนง.ปศข.5 2.

ขำ้รำชกำรและพนักงำน

รำชกำร จำกสนง.ปศจ.8 

จงัหวัด และ3.เจำ้หน้ำที่ กพก.

34 35

72 อยส. โภชนาการอาหารสัตวเ์ล้ียงและการผลิตอาหารสัตวเ์ล้ียง เจ้าหนา้ที่กรมปศุสัตว์ 80 35

73 อยส.

การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใหก้ับพนักงานเจ้าหน้าที่ด้า

นาอาหารสัตวเ์พื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC)

เจ้าหนา้ที่กรมปศุสัตว์ 90 35



ล ำดับที่ หน่วยงำน ชื่อหลักสูตร/โครงกำร กลุ่มเปำ้หมำย จ ำนวนคน

ผลกำรตรวจประเมิน

ให้คะแนนตำม

หลักเกณฑ์ (ผ่ำน 28 

คะแนน)

74 อยส.
ฝึกอบรมชี้แจงพระราชบญัญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

ฉบบัแก้ไขใหม่
เจ้าหนา้ที่กรมปศุสัตว์ 130 35

75 อยส.
ฝึกอบรมสรุปผลงานการปฏบิติังานกองควบคุมอาหาร

และยาสัตว์
เจ้าหนา้ที่กรมปศุสัตว์ 80 35

76 สนง.ปศข.1
การเพิ่มศักยภาพการท างานใหม้ีประสิทธภิาพและ

คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ข้าราชการในหนว่ยงาน 46 35

77 สนง.ปศข.2 ปฏบิติัธรรมน าสุข ข้าราชการในหนว่ยงาน 11 33

78 สนง.ปศข.2 พฒันาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ ข้าราชการในหนว่ยงาน 15 32

79 สนง.ปศข.2 การใช้งานระบบทะเบยีนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวร์ายครัวเรือน ข้าราชการในหนว่ยงาน 181 33.5

80 สน.ปศข.3 การพฒันาสมรรถนะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ข้าราชการพนกังานและลูกจ้าง

ใน สนง.ปศข.3
41 35

81 สนง.ปศข.3
กำรใช้งำนระบบทะเบยีนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รำย

ครวัเรอืน

เจำ้หน้ำที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่

เขต 3 (สว่นยทุธศำสตร์เขต 

3/กลุ่มยทุธศำสตร์ สนง.ปศจ.

และ ปศอ.

160 34

82 สนง.ปศข.4
การใช้งานระบบทะเบยีนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวร์าย

ครัวเรือน(ภาคทฤษฎ)ี

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 สนง.ปศจ./และปศุสัตว์อ าเภอ
199 32

83 สนง.ปศข.5
โครงการประชุมสัมมนาเร่ือง "การพฒันางานปศุสัตวใ์น

โครงการหลวงสู่ความส าเร็จและยั่งยืน"

เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบและ

ปฏบิติังานโครงการหลวงของ

จังหวัดเชียงใหม ่เชียงราย 

พะเยา ล าพนู แมฮ่่องสอน นา่น

 ตาก ก าแพงเพชร และ

กาญจนบรีุ

50 35

84 สนง.ปศข.5
การประชุมสัมมนาระดมความคิดเหน็ "แนวทางจัดต้ังศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขต"

ผู้เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของ

กรมปศุสัตว์จากหนว่ยงานใน

พื้นที่เขต 5

57 33



ล ำดับที่ หน่วยงำน ชื่อหลักสูตร/โครงกำร กลุ่มเปำ้หมำย จ ำนวนคน

ผลกำรตรวจประเมิน

ให้คะแนนตำม

หลักเกณฑ์ (ผ่ำน 28 

คะแนน)

85 สนง.ปศข.5

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการเร่ืองการใช้งาน

ระบบทะเบยีนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวร์ายครัวเรือน 

(ภาคทฤษฎ/ีภาคปฏบิติั)

เจ้าหนา้ที่จากหนว่ยงานในพื้นที่

เขต 5 และเขต6
218 33

86 สนง.ปศข.5 โครงการประชุมหวัหน้ากลุ่มพฒันาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
หวัหนา้กลุ่มพฒันาคุณภาพ

สินค้าและเจ้าหนา้ที่

ผู้ปฏบิติังานด้านมาตรฐานฯ

30 33

87 สนง.ปศข.5

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ "เพิ่มประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว"์ ส าหรับ

ผู้ปฏบิติังานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตวใ์นพื้นที่ส านักงาน

ปศุสัตวเ์ขต 5

ขรก.และเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติังาน

ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ใน

พื้นที่ส านกังานปศุสัตว์เขต 5

44 33

88 สนง.ปศข.5

โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ "การปรับปรุงและพฒันา

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวงัโรคพษิสุนัขบา้ (Thai 

Rabies Net Ver.2) ของหน่วยงาน ส านักงานปศุสัตวเ์ขต

 5

เจ้าหนา้ที่ปศุสัตว์ในพื้นที่

ส านกังานปศุสัตว์เขต5
35 33

89 สนง.ปศข.5
โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ "การแก้ไขปญัหาคุณภาพ

น้ านมดิบ"

นายสัตวแพทย์และเจ้าหนา้ที่ที่

ปฏบิติัหนา้ที่หนว่ยพฒันา

สุขภาพและผลผลิตโคนม

150 33

90 สนง.ปศข.5

โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ "การเพิ่มประสิทธภิาพ

บคุลากรกรมปศุสัตวด้์านกฎหมายการปศุสัตวก์ารทดสอบ

โรคระบาดสัตวเ์บื้องต้น และการซักซ้อมแผนการควบคุม

โรคปากและเทา้เปื่อย

เจ้าหนา้ที่จากส านกังานปศุสัตว์

เขต ส านกังานปศุสัตว์จังหวัด/

ศูนย์/สถานฯี/ด่านกกักนัสัตว์

และส านกังานปศุสัตว์อ าเภอ

ในพื้นที่เขต5

200 33

91 สนง.ปศข.6 กำรจัดตั้งหมู่บำ้นหลักถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนอำหำรสัตว์ ขำ้รำชกำร 11 34

92 สนง.ปศข.6
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

ในการปฏบิติังาน
ข้าราชการ 40 35

93 สนง.ปศข7

การซ้อมแผนการปฏบิติังานและมาตรการเตรียมความ

พร้อมการเฝ้าระวงัและควบคุมโรคไข้หวดันกระดับเขต

ประจ าปงีบประมาณ2558

เจ้าหนา้ที่ปศุสัตว์จังหวัดปศุ

สัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์เขต7และ

เจ้าหนา้ที่โครงการไข้หวัดนก

154 35

94 สนง.ปศข7
ผสมเทยีมแพะส าหรับเจ้าหน้าที่ผสมเทยีมปงีบประมาณ

2558

เจ้าหนา้ที่ผสมเทยีมในพื้นที่ปศุ

สัตว์เขต7
20 35

95 สนง.ปศข7 การเสริมสร้างศักยภาพการท างานเปน็ทมีสู่ความส าเร็จ เจ้าหนา้ที่ในสนง.ปศข.7 38 35



ล ำดับที่ หน่วยงำน ชื่อหลักสูตร/โครงกำร กลุ่มเปำ้หมำย จ ำนวนคน

ผลกำรตรวจประเมิน

ให้คะแนนตำม

หลักเกณฑ์ (ผ่ำน 28 

คะแนน)

96 สนง.ปศข7
การประชุมติดตามงานตามนโยบายส าคัญ เพื่อพฒันา

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสู่ Smart Officer ประจ าป ี2558

เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติังานส่งเสริม

และพฒันาการปศุสัตว์

ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

70 35

97 สนง.ปศข7 การทดสอบโรคระบาดสัตวเ์บื้องต้น ปงีบประมาณ 2558
เจ้าหนา้ที่ระดับจังหวัดและ

เจ้าหนา้ที่ระดับอ าเภอในพื้นที่

ปศุสัตว์เขต7

45 35

98 สนง.ปศข7
การประชุมสัญจรมุ่งมั่นรวมใจเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพด้าน

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์คร้ังที่ 2

เจ้าหนา้ที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต7 

เจ้าหนา้ที่ส่วนมาตรฐานการปศุ

สัตว์จากเขต1-9 ปศุสัตว์จังหวัด

เลย

61 35

99 สนง.ปศข7
การซ้อมแผนการควบคุมโรคและประเมินพื้นที่โรคปาก

และเทา้เปื่อย

ปศุสัตว์อ าเภอ หว้หนา้ด่านกกั

สัตว์และเจ้าหนา้ที่ในพื้นที่    

ปศุสัตว์เขต7

24 35

100 สนง.ปศข7
การสร้างทมีงานในองค์กรด้วยกิจกรรม Walk Rally 

ปงีบประมาณ 2558

เจ้าหนา้ที่ในส านกังานปศุสัตว์

เขต7
43 35

101 สนง.ปศจ7
กำรใช้งำนระบบทะเบยีนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รำย

ครวัเรอืน

เจำ้หน้ำที่ผู้ปฏบิตังิำนในพ้ืนที่

ปศุสตัว์เขต7
71 35

102 สนง.ปศข7
การปฏบิติังานปศุสัตวภ์ายใต้ พรบ.ฉบบัใหม่ ประจ าปี

งบประมาณ 2558

เจ้าหนา้ที่จากหนว่ยงานต่างๆ

ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต7
174 35

103 สนง.ปศข7
การปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวงั

โรคพษิสุนัขบา้ (Thai Rabies Net Ver.2)

เจ้าหนา้ที่จากหนว่ยงานต่างๆ

ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต7
28 35

104 สนง.ปศข7 งานวจิัยเพื่อแก้ไขปญัหาระบบสืบพนัธุใ์นพื้นที่

นกัวิจัย เจ้าหนา้ที่จาก

หนว่ยงานของส านกั

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุ

สัตว์

70 35

105 สนง.ปศข7
กรรมการตัดสินแพะภายใต้โครงการพฒันาเครือข่ายการ

ผลิตและการตลาดแพะปงีบประมาณ 2558

เจ้าหนา้ที่ที่ปฏบิติังานในพื้นที่

ปศุสัตว์เขต7 และเขต1
15 35

106 สนง.ปศข7

การรับรองพนัธุแ์ละฟาร์มผลิตจ าหน่ายพนัธุแ์พะภายใต้

โครงการพฒันาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ

ปงีบประมาณ2558

เจ้าหนา้ที่ที่ปฏบิติังานในพื้นที่

ปศุสัตว์เขต7 และเขต1
15 35

107 สนง.ปศจข8
โครงการอบรมระบบบริหารการปฏบิติังาน 

(e-Operation) ประจ าปี2558 2 รุ่น

เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติังานในระบบ 

e-Operation
70 35



ล ำดับที่ หน่วยงำน ชื่อหลักสูตร/โครงกำร กลุ่มเปำ้หมำย จ ำนวนคน

ผลกำรตรวจประเมิน

ให้คะแนนตำม

หลักเกณฑ์ (ผ่ำน 28 

คะแนน)

108 สนง.ปศข8
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการการบนัทกึข้อมูลสินทรัพย์

ถาวรผ่าน GFMIS Web Online

จ.การเงินและพสัดุ สนง.ปศข.

7-9
130 35

109 สนง.ปศข8

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการเพิ่มสมรรถนะของบคุลากร

ส านักงานปศุสัตวเ์ขต8 ด้านการท างานบนพื้นฐานของ

ข้อมูลที่ถูกต้อง

บคุลากรของฝ่าย/ส่วนๆของ 

สนง.ปศข.8
37 35

110 สนง.ปศข8

โครงการศึกษาดูงานบรูณาการการท างานเพื่อเสริมสร้าง

เขตปลอดโรคและกระบวนการบริหารจัดการส านักงาน

เพื่อใหเ้กิดประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน

บคุลากรของฝ่าย/ส่วนๆของ 

สนง.ปศข.8
17 35

111 สนง.ปศข8

โครงกำรประชุมสัมมนำสรปุผลส ำเรจ็กำรด ำเนินงำน/

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี2558 และชี้แจง

พระรำชบญัญตัิโรคระบำดสัตว์ พ.ศ.2558

หวัหน้ำสว่นรำชกำรและ 

เจำ้หน้ำที่ผู้เก่ียวขอ้ง
128 35

112 สนง.ปศข9

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการเพิ่มประสิทธภิาพ

บคุลากรส านักงานปศุสัตวเ์ขต 9 ด้านการบริหารงานแบบ

มีส่วนร่วม

บคุลากรเขต 9 45 34

* หมำยเหตุ : โครงกำรตัวหนำคือ โครงกำรที่สุ่มตรวจประเมิน


