โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การปรับสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อพร้อมรับการพัฒนางาน
ตามแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ฉบับใหม่(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)”
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐
*********************************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นแผนรองรับต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงกับแผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และกรมปศุสัตว์ใช้เป็นกรอบทิศทาง
ในการพัฒนากรมปศุสัตว์ของประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นแผน
ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ฉบับใหม่ ที่จะใช้สําหรับปีพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
ปศุสัตว์ของประเทศ ภายในบริบทกระแสพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีหลักแนวคิด
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จึงควร
ทราบและเข้าใจแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ฉบับใหม่(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อสามารถนําไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานให้มีศักยภาพสูงสุด ดังนั้นเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องมีใจเปิดกว้าง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมที่จะ
ปรับความคิด ทัศนคติในเชิ งบวก เพื่ อพร้ อมเปิดรับ แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสั ตว์ ฉ บับใหม่( พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕) และนําไปสู่การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่
สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ เล็งเห็นความจําเป็นเร่งด่วน จึงได้ดําเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร
“การปรั บ สร้ า งทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกเพื่ อ พร้ อ มรั บ การพั ฒ นางาน ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก รมปศุ สั ต ว์ ฉ บั บ ใหม่
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ จํานวน
๒๐๐ คน เพื่อให้ทราบแนวทางในการบริหารงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ และมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างทัศนคติเชิงบวก และแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ฉบับใหม่(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ
สามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อ
เกษตรกรและประเทศชาติต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบแนวทางการบริหารงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต ๗ และสามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับพื้นที่
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับสร้างทัศนคติเชิงบวก
และสามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ฉบับใหม่(พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) และสามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๔ เพื่อ ให้ ผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรมทราบแนวทางการจั ดทําโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใ จ
ผู้บริโภค และสามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ รวม ๑๗๒ คน
ลําดับที่
หน่วยงาน
๑
ปศุสัตว์เขต ๗ และเจ้าหน้าทีส่ ํานักงานปศุสัตว์เขต ๗
๒
หน่วย DHHU ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗

จํานวนรวม(คน)
๒๐
๑๗

ลําดับที่
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

หน่วยงาน
ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์อําเภอในพื้นที่จังหวัดนครปฐมทุกอําเภอๆ ละ ๑ คน
ปศุสัตว์อําเภอในพื้นที่จังหวัดราชบุรีทุกอําเภอๆ ละ ๑ คน
ปศุสัตว์อําเภอในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกอําเภอๆ ละ ๑ คน
ปศุสัตว์อําเภอในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีทุกอําเภอๆ ละ ๑ คน
ปศุสัตว์อําเภอในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีทุกอําเภอๆ ละ ๑ คน
ปศุสัตว์อําเภอในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกอําเภอๆ ละ ๑ คน
ปศุสัตว์อําเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครทุกอําเภอๆ ละ ๑ คน
ปศุสัตว์อําเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามทุกอําเภอๆ ละ ๑ คน
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวางและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกและเจ้าหน้าที่
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ ๗ และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าศูนย์ผลิตน้ําเชื้อสุกรราชบุรี
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี
หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่
หัวหน้าด่านกักสัตว์เพชรบุรีและเจ้าหน้าที่
หัวหน้าด่านกักสัตว์นครปฐมและเจ้าหน้าที่
หัวหน้าด่านกักสัตว์กาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่
หัวหน้าด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าด่านกักสัตว์สุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่
หัวหน้าด่านกักสัตว์ราชบุรีและเจ้าหน้าที่
รวมทั้งสิน้

จํานวนรวม(คน)
๕
๖
๖
๖
๘
๖
๒
๒
๗
๑๐
๑๒
๑๐
๘
๘
๓
๓
๕
๔
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๒
๔
๒
๒
๒
๒
๒
๑๗๒

๔. รายละเอียดเนื้อหาวิชา
๔.๑ หัวข้อ การปรับสร้างทัศนคติเชิงบวก/วิทยากร : ร.ต.อ.อมรพันธุ์ ฉิมอิ่ม รองสารวัตร
ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (๓ ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ยวกั บการปรั บสร้าง
ทัศนคติเชิงบวก การสร้างขวัญและกําลังใจ การสร้างพลังใจในการทํางาน รวมถึงนํามาปรับใช้ในชีวิต และการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ประเด็นสําคัญ ๑. การปรับสร้างทัศนคติเชิงบวก
๒. การสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน
๓. การสร้างพลังใจในการทํางาน
๔. การปลุกจิตสํานึกด้านบวก
วิธีการ
การบรรยาย
การประเมินผล ๑. แบบประเมินผลโครงการ
๒. แบบทดสอบก่อน – หลัง การฝึกอบรม
๓. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรม
๔.๒ แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)/วิทยากร : ผู้แทนจาก
กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ (๔ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์
กรมปศุสัตว์ฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และสามารถนําไปเป็นแผนในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
ประเด็นสําคัญ แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิธีการ
การบรรยาย
การประเมินผล ๑. แบบประเมินผลโครงการ
๒. แบบทดสอบก่อน – หลัง การฝึกอบรม
๓. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรม
๔.๓ หัวข้อ แนวทางในการบริหารงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗/วิทยากร :
น.สพ.รณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต ๗ (๑.๕๐ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบและเข้าใจแนวทางในการบริหารงาน
ด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ และสามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับพื้นที่
ประเด็นสําคัญ แนวทางในการบริหารงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗
วิธีการ
การบรรยาย
การประเมินผล ๑. แบบประเมินผลโครงการ
๒. แบบทดสอบก่อน – หลัง การฝึกอบรม
๓. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรม
๔.๔ หัวข้อ แนวทางในการบริหารงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ ด้านมาตรฐาน
การปศุสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ และด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์/วิทยากร : น.สพ.กัฐพร ภู่เพ็ชร์
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ น.สพ.กฤษณ์ บุญพิทักษ์ ผู้อํานวยการส่วนสุขภาพสัตว์ และนาย
ประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (๑.๕๐ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบและเข้าใจแนวทางในการบริหารงาน
ด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ และสามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับพื้นที่
ประเด็นสําคัญ แนวทางในการบริหารงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗
วิธีการ
การบรรยาย

การประเมินผล ๑. แบบประเมินผลโครงการ
๒. แบบทดสอบก่อน – หลัง การฝึกอบรม
๓. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรม
๔.๕ หัว ข้อ แนวทางการจัดทํา โครงการไข่ส ดปลอดภัย ใส่ใ จผู้บ ริโ ภค(ปศุสัต ว์OK)/
วิทยากร : สพ.ญ.วนารัตน์ บารมีรังสิกุล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ (๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่ อ ให้ ท ราบแนวทางการดํ า เนิ น การตามโครงการไข่ ส ดปลอดภั ย ใส่ ใ จ
ผู้บริโภค(ปศุสัตว์OK) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกัน มีความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ประเด็นสําคัญ ๑. ขั้ นตอนการรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สดที่มีสุข ลั กษณะที่ดี ไม่มีการ
ตกค้าง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
๒. เกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่ รวบรวมไข่ที่เข้าข่ายโครงการปศุสัตว์OK
วิธีการ
การบรรยาย
การประเมินผล ๑. แบบประเมินผลโครงการ
๒. แบบทดสอบก่อน – หลัง การฝึกอบรม
๓. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรม
๕. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
๖. วิทยากร
๖.๑ น.สพ.รณชัย จ๋วงพานิช
ปศุสัตว์เขต ๗
๖.๒ น.สพ.กัฐพร ภู่เพ็ชร์
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
๖.๓ น.สพ.กฤษณ์ บุญพิทักษ์
ผู้อํานวยการส่วนสุขภาพสัตว์
๖.๔ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๖.๕ สพ.ญ.วนารัตน์ บารมีรังสิกุล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
๖.๖ ร.ต.อ.อมรพันธุ์ ฉิมอิ่ม
รองสารวัตรฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๖.๗ ผู้แทนจากกองแผนงาน
กรมปศุสัตว์
๗. วิธีการฝึกอบรม
การบรรยาย
๘. ที่ปรึกษาโครงการ
๘.๑ น.สพ.รณชัย จ๋วงพานิช
ปศุสัตว์เขต ๗
๘.๒ น.สพ.กัฐพร ภู่เพ็ชร์
ผู้อํานวยการส่วนสุขภาพสัตว์
๘.๓ น.สพ.กฤษณ์ บุญพิทกั ษ์
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
๘.๔ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุภา เสาว์สวย

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

๑๐. คณะทํางาน
๑๐.๑ นางสุภา เสาว์สวย
๑๐.๒ นางสายพลอย ชาวนาวิก
๑๐.๓ นางสาวสุนารี อนันตชัย
๑๐.๔ นางสาวอําพร สุขจินดา
๑๐.๕ นายประเสริฐ ภู่แก้ว
๑๐.๖ นางสาวอัญชลี โสภาลดาวัลย์
๑๐.๗ นางสาวสิรินาถ อินทร์อยู่
๑๐.๘ นางสาวน้ําผึ้ง ภัทรธนานนท์
๑๐.๙ นางสาวพัชร์สิตา กุลพันธ์ธานนท์
๑๐.๑๐ นายสุรศักดิ์ ศรสุวรรณวุฒิ

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส๓
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

๑๑. การประเมินผล
๑๑.๑ แบบประเมินผลโครงการ
๑๑.๒ แบบทดสอบก่อน – หลัง การฝึกอบรม
๑๑.๓ สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรม
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวทางในการบริหารงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗
และสามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับพื้นที่
๑๒.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับการปรับสร้างทัศนคติเชิงบวก และนําไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๒.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
และสามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑๒.๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวทางการจัดทําโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค
และสามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๓. อื่นๆ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสุภา เสาว์สวย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ โทร. ๐๘๕-๔๘๙๖๒๓๔ หรือ ๐๓๔-๒๕๐๙๘๒
ต่อ ๑๑

กําหนดการฝึกอบรม
หลักสูตร “การปรับสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อพร้อมรับการพัฒนางานตามแผนยุทธศาสตร์
กรมปศุสัตว์ฉบับใหม่(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
---------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๔๕ น.

ชี้แจงโครงการ และทดสอบก่อนการฝึกอบรม
โดย นางสุภา เสาว์สวย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น.

พิธีเปิดการฝึกอบรม
โดย น.สพ.รณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต ๗

๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

การปรับสร้างทัศนคติเชิงบวก
โดย ร.ต.อ.อมรพันธุ์ ฉิมอิ่ม รองสารวัตรฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
โดย ผู้แทนจากกองแผนงาน กรมปศุสั ต ว์ รับอาหารเย็น

๑๗.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น.

รับประทานอาหารเย็น

๑๘.๓๐ น. - ๒๐.๓๐ น.

แนวทางการจัดทําโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์OK)
โดย สพ.ญ.วนารัตน์ บารมีรังสิกุล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
ส่วนมาตรฐานการปศุสตั ว์

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.

พิธีเปิด KM Forum
โดย น.สพ.รณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต ๗

๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

แนวทางในการบริหารงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗
โดย น.สพ.รณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต ๗

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น.

แนวทางในการบริหารงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗
ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ และด้านส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์
โดย น.สพ.กัฐพร ภู่เพ็ชร์ ผูอ้ ํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
น.สพ.กฤษณ์ บุญพิทกั ษ์ ผู้อํานวยการส่วนสุขภาพสัตว์ และ
นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

- ทดสอบหลังการฝึกอบรม
- ประเมินผล และสรุปผลโครงการ

๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

พิธีปิดการฝึกอบรม
โดย น.สพ.รณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต ๗

๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๔๕ น.
ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๔.๔๕ น.

