โครงการอบรมนายสัตวแพทย์ระดับปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์
.........................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ก รมปศุ สั ต ว์ ไ ด้ บ รรจุ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการในต าแนน่ ง นาสสั ต วแททส์ ป ิบ บั ตบ ก ารทดแทน
สัตวแททส์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดสที่กระทรวงเกษตรและสนกรณ์มีนโสบาสขับเคลื่อนด้านปศุสัตว์ประกอบ
กับกรมปศุสัตว์ดาเนบนสุทศศาสตร์เปนนราสชนบดสัตว์ โดสที่สานักควบคุม ป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์ ซึ่งมีภารกบจนลัก
ด้านสุขภาทสัตว์ได้กานนดมาตรการ แผนงาน/โครงการ/กบจกรรมในการปิบบัตบงานควบคุม ป้องกันและกาจัดโรคสัตว์
ซึ่งจะต้องคานึงถึง วัตถุประสงค์ และผลสัมฤทศบ์ของงานเปนนสาคัญสามารถตรวจสอบและวัดผลได้ เทื่อแผนงานการ
ดาเนบนงานบรรลุความมุ่งนมาสเทื่อประโสชน์ของเกษตรกรและประชาชนตามนโสบาส ของกรมปศุสัตว์ ได้จัดทา
โครงการอบรมนาสสัตวแททส์ ปิบบัตบการด้านสุขภาทสัตว์ระดับเขต จังนวัด และอาเภอขึ้น โดสมีผู้เข้ารับการอบรม
ประกอบด้ ว สนาสสั ต วแททส์ ป ิบ บั ตบ ก ารซึ่ ง ด าเนบ น การด้ า นสุ ข ภาทสั ต ว์ เทื่ อ ใน้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมได้ รั บ ทราบ
แนวนโสบาส บทบาท ภาระนน้าที่ แผนงาน/โครงการ/กบจกรรมราสละเอีสด เนื้อนาความรู้สานรับการดาเนบนงานใน
การเฝ้ า ระวั ง โรคสั ต ว์ ระบาดวบ ท สาทางสั ต วแททส์ การควบคุ ม และมาตรการก าจั ด โรคระบาดสั ต ว์ รวมทั้ ง
ทระราชบัญญัตบ ระเบีสบ กฎนมาสที่เกี่สวข้อง
๒.ขอบเขตหลักสูตร/รายละเอียดของหลักสูตร
หัวข้อ การปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์และความเชื่อมโยงกับองค์กรต่างๆ
1. มาตรฐานการปศุสัตว์
2. กรมปศุสัตว์ กับการเตรีสมทร้อมรับมือโรคอุบัตบในม่ภาสใต้แนวคบดสุขภาทนนึ่งเดีสว
3. กรมปศุสัตว์กับการทัฒนาระบบงานสุขภาทสัตว์ แบบบูรณาการ
วัตถุประสงค์
๑. เทื่อใน้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจนโสบาสและแนวทางขับเคลื่อนงานด้านสุขภาทสัตว์
กระทรวงเกษตรและสนกรณ์ และนโสบาสกรมปศุสัตว์
๒. เทื่อใน้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดาเนบนการบรบนารจัดการงานในแต่ละระดับเขต จังนวัด อาเภอ
และด่านกักสัตว์ เทื่อการทัฒนาสุขภาทสัตว์
๓. เทื่อใน้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจสุทศศาสตร์ กลสุทศ์ และการปิบบัตบงานด้านสุขภาทสัตว์ประจาปี
๔. เทื่อใน้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจนลักการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาเนบนงา และความเชื่อมโสง
ร่วมกับนน่วสงานอื่นๆ ได้อส่างชัดเจน
รายละเอียดของวิชา
๑. แนวทางขับเคลื่อนงานด้านสุขภาทสัตว์ รวมทั้งการนานโสบาสแปลงสู่การปิบบัตบในทื้นที่ระดับ
เขต จังนวัด อาเภอ และด่านกักสัตว์ ตามบทบาทภาสใต้กลุ่มภารกบจทัฒนาสุขภาทสัตว์ ของกรมปศุสัตว์
๒. การบรบ น ารจั ด การด้ า นการทั ฒ นาสุ ข ภาทสั ต ว์ แ บ่ ง เปน น การก านนดสุ ท ศศาสตร์ กลสุ ท ศ์
แผนปิบบัตบราชการ นลักการ วัตถุประสงค์ และแนวทางการดาเนบนงาน
๓. ความเชื่อมโสง ซึ่งเปนนกลไกสาคัญในการทัฒนาระบบสุขภาทสัตว์ ระนว่างนน่วสงานที่เกี่สวข้องและ
เครื อข่ า สที่ เ กี่ส วข้อ งอส่ า งเปน นระบบและต่ อเนื่ องเทื่อ ใน้ ผู้บ รบ นารและผู้รั บ ผบด ชอบสามารถใช้ป ระโสชน์ ในการ
ตอบสนองต่อการป้องกันควบคุมโรคในระดับทื้นที่เขต จังนวัด อาเภอ และประเทศได้อส่างรวดเร็วและมีประสบทศบภาท

วิธีการสอน
การบรรสาส
การประเมินผล แบบประเมบนนลังการฟังบรรสาส (posttest) และสังเกตทฤตบกรรมระนว่างการอบรม
หัวข้อ โรคที่มีผลกระทบทางเศรษฐกบจแนวทางการปิบบัตบง านและควบคุมโรคตาม ทรบ.โรคระบาดสัตว์
รวมทั้งโครงการที่เกี่สวข้อง
วัตถุประสงค์
๑. เทื่อ ใน้ ผู้เ ข้า รับ การอบรมทราบและเข้ าใจการเฝ้ าระวั ง โรค สามารถป้ องกัน ได้ ทั้ง ในช่ว งที่ มี
การแสดงอาการและลดการตบดต่อของเชื้อโรค รวมทั้งการดูแลทางสุขภาทสัตว์ที่ถูกต้อง
๒. เทื่ อ ใน้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมทราบแนวทางการปิบ บั ตบ ง าน และตระนนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
การป้องกันโรค และลดปัญนาการเกบดโรค
๓. เทื่อใน้ผู้เข้ารับการอบรมทราบนลักการและเข้าใจวบศีการควบคุมโรคระบาดสัตว์ รวมทั้งนโสบาสที่
เกี่สวข้อง
รายละเอียดของวิชา
๑. การเฝ้า ระวัง โรคในสัต ว์ และการเสรบ มสร้า งภู มบคุ้ มกัน โรคเปนน กลไกสาคั ญ ในการป้อ งกั นลด
การแทร่กระจาสเชื้อโรค และกาจัดโรคเทื่อลดอุบัตบการณ์การเกบดโรคและสามารถควบโรคได้
๒. แนวทางการดาเนบนงานป้องกันโรคขั้น ต้น โดสเฉทาะจากสภาทการเลี้ สงสั ตว์ของเกษตรกร
ราสกลางและราสส่อส
๓. การดาเนบนการควบคุมโรคตาม ทรบ. โรคระบาดสัตว์
วิธีการสอน
การบรรสาสแนวทางวบศีการดาเนบนการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแทร่ระบาดของโรคในกลุ่มสัตว์
ระดับสูง (herd health) รวมทั้งการเสรบมสร้างภูมบคุ้มกันโรค เทื่อใน้นาสสัตวแททส์ผู้ปิบบัตบงานและผู้ที่เกี่สวข้องได้รับ
ทราบนโสบาสและแนวทางนลักการเชบงวบชาการ
การประเมินผล แบบประเมบนนลังการฟังบรรสาส (posttest) และสังเกตทฤตบกรรมระนว่างการอบรม
หัวข้อ การป้องกันและกาจัดโรคในกลุ่มสัตว์กระเทาะเดี่สว เช่น โรคทบษสุนัขบ้า PRRS นบปาน์ โรคม้า
รวมทั้งโครงการที่เกี่สวข้อง
วัตถุประสงค์
เทื่อใน้ทราบนลักการและเข้าใจวบศีการ ขั้นตอนในการดาเนบนงานเทื่อกาจัดโรค และเข้าสู่การเปนนประเทศ
ที่ปลอดโรคทบษสุนัขบ้า PRRS นบปาน์ โรคม้า
รายละเอียดของวิชา
๑. เนื้อนาความรู้โรคทบษสุนัขบ้า PRRS นบปาน์ โรคม้า
๒. นลักการและวบศีการ ขั้นตอนในการดาเนบนงานเทื่อกาจัดโรค และเข้าสู่การเปนนประเทศที่ปลอดโรคทบษ
สุนัขบ้า PRRS นบปาน์ โรคม้า
วิธีการสอน การบรรสาสและประเด็นตอบคาถาม
การประเมินผล แบบประเมบนนลังการฟังบรรสาส (posttest) และสังเกตทฤตบกรรมระนว่างการอบรบ

หัวข้อ การป้องกันและกาจัดโรคในกลุ่มสัตว์ปีก รวมทั้งโครงการที่เกี่สวข้อง
วัตถุประสงค์
๑. เทื่อ ใน้ผู ้เ ข้า รับ การอบรมทราบ และเข้า ใจวบศ ีการป้อ งกัน และเตรีสมความทร้อมรับปั ญ นา
โรคสัตว์ปีก
๒. เทื่อใน้ผู้เข้ารับการอบรมทราบนโสบาสและเข้าใจแนวทางในการปรับระบบการเลี้สงสัตว์และ
ถ่าสทอดในระดับฟาร์มทั้งฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มของเกษตรกรราสส่อสได้ตระนนักถึง ความสาคัญ ในการปรับ
ระบบ การเลี้สงสัตว์เทื่อการป้องกันโรคเทื่อกาจัดสาเนตุลดการแทร่ระบาดของโรคสัตว์จากัดทื้นที่ ลดระสะเวลา
การระบาดของโรคใน้สั้นที่สุด ซึ่งจะส่งผลใน้อัตราการสูญเสีสจากการป่วสและตาสของสัตว์น้อสที่สุด
รายละเอียดของวิชา
๑. มาตรการเบื้องต้นในการรับมือกับการเกบดโรค ได้แก่ การกานนดกบจกรรมการควบคุม
และกาจัดโรคใน้ได้เร็วที่สุด โดสใช้วบศีการที่มีประสบทศบภาทมากที่สุด ประนสัด ค่าใช้จ่าสมากที่สุด เนื่องจากการควบคุม
และกาจัดโรคจะช้าเกบนไปเมื่อทาในขณะเกบดการระบาดของโรคแล้ว
๒. ราสละเอีสด/วบศีการทัฒ นาระบบการผลบต ในระดับฟาร์ม ทั้ง ฟาร์ม มาตรฐานและฟาร์มของ
เกษตรกรราสส่อสใน้มีมาตรฐานระบบความปลอดภัสทางชีวภาทและการป้องกันโรคในระดับที่ สอมรับได้ เทื่อใน้ผู้
เลี้สงและผู้บรบโภคสัตว์ปีกมีความปลอดภัสจากการเลี้สงและการบรบโภค และสร้างความเชื่อมั่นใน้กับประเทศคู่ค้า
ในการนาเข้าสบนค้าสัตว์ปีกจากประเทศไทส
วิธีการสอน การบรรสาส และประเด็นตอบคาถาม
การประเมินผล แบบประเมบนนลังการฟังบรรสาส (posttest)
หัวข้อ การรักษาทสาบาลสัตว์ โครงการสัตวแททส์เคลื่อนที่ ทรบ.สถานทสาบาลสัตว์ฉบับแก้ไข และ ทรบ.
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดบภาทสัตว์ ท.ศ.๒๕๕๗
วัตถุประสงค์
๑. เทื่อใน้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจนลักการรักษาทสาบาลสัตว์อส่างถูกต้องและเลือกใช้สาปิบชีวนะ
อส่างสมเนตุสมผล เทื่อป้องกันการเกบดเชื้อดื้อสา
๒. เทื ่อ ใน้ผู ้เ ข้า รับ การอบรมทราบนโสบาสและเข้า ใจแนวทางในการ ดาเนบน งานตาม ทรบ.
สถานทสาบาลสัตว์ฉบับแก้ไข และ ทรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดบภาทสัตว์ ท.ศ. ๒๕๕๗
รายละเอียดของวิชา
๑. นลักการ วบศีการรักษาทสาบาลสัตว์อส่างถูกต้องการเลือกใช้สาปิบชีวนะอส่างเนมาะสมและกลไก
การเกบดเชื้อดื้อสาในสัตว์
๒. ราสละเอีสดที่สาคัญตาม ทรบ.สถานทสาบาลสัตว์ ฉบับแก้ไข และ ทรบ.ป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดบภาทสัตว์ ท.ศ. ๒๕๕๗
วิธีการสอน การบรรสาส และประเด็นตอบคาถาม
การประเมินผล แบบประเมบนนลังการฟังบรรสาส (posttest)

หัวข้อ การบรบการสุขภาทช้าง และงานวบจัส
วัตถุประสงค์
๑. เทื่อใน้ผู้เข้ารับการอบรมทราบกบจกรรมงานบรบการสุขภาทช้าง และเข้าใจนลักการ/วบศีการ/การ
ดาเนบนงานอส่างถูกต้อง
๒. เทื่อใน้ผู้เข้ารับการอบรมทราบขอบเขตงานวบจัส และผลจากการวบจัสด้านสุขภาทช้าง
รายละเอียดของวิชา
๑. แผนงาน นลักการ วบศีการ ดาเนบนงานบรบการสุขภาทช้าง
๒. งานวบจัสด้านสุขภาทช้างที่สาคัญในปีที่ผ่านมา
วิธีการสอน การบรรสาส และประเด็นตอบคาถาม
การประเมินผล แบบประเมบนนลังการฟังบรรสาส (posttest)
หัวข้อ ระบาดวบทสาทางสัตวแททส์ และระบบราสงานทางอบเล็คทรอนบกส์
วัตถุประสงค์
๑. เทื่อใน้ผู้เข้ารับการอบรมทราบภาทรวมการปิบบัตบงาน เข้าใจนลักการงานและการทัฒนาบุคลากรด้านระบาด
วบทสาทางสัตวแททส์
๒. เทื่อใน้ผู้เข้ารับการอบรมทราบและเข้าถึงช่องทางการราสงานโรคด้วสระบบอบเล็กโทรนบกส์
รายละเอียดของวิชา
๑. เนื้อนาด้านระบาดวบทสาทางสัตวแททส์
๒. ระบบราสงานโรคทางอบเล็ กโทรนบกส์
วิธีการสอน การบรรสาส การนาเสนอ และการระดมสมอง
การประเมินผล แบบประเมบนนลังการฟังบรรสาส (posttest)
หัวข้อ การควบคุมและป้องกันโรคซึ่งเกบดจากการเคลื่อนส้าสสัตว์ และป้องปรามการกระทาความผบดตาม
ทระราชบัญญัตบโรคระบาดสัตว์ รวมทั้งนโสบาส และกฎนมาสที่เกี่สวข้อง
วัตถุประสงค์
เทื่อใน้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบมาตรการการควบคุมเคลื่อนส้าสสัตว์ และถือปิบบัตบได้อส่าง
ถูกต้องทั้งในสภาวะปกตบ และสภาวะที่มีการแทร่ระบาดของโรคสัตว์ในทื้นที่
รายละเอียดของวิชา
๑. นลักการที่สาคัญตาม ทรบ.โรคระบาดสัตว์ ท.ศ. ๒๕๕๘ และกฎนมาสที่เกี่สวข้อง
๒. นลักเกณฑ์ในการควบคุมเคลื่อนส้าสสัตว์ เทื่อป้องกันไม่ใน้เกบดการแทร่กระจาสจากฟาร์ มที่เกบด
โรคทื้นที่เกบดโรคไปสังฟาร์มนรือทื้นที่อื่น และระบบการใน้บรบการทางอบเล็กโทรนบกส์
วิธีการสอน การบรรสาส การนาเสนอ และการแลกเปลี่สนเรีสนรู้
การประเมินผล แบบประเมบนนลังการฟังบรรสาส (posttest)

ระยะเวลาดาเนินการ
รุ่น ๑ ระนว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รุ่น ๒ ระนว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานที่ดาเนินการ
ณ โรงแรมในทื้นที่จังนวัดกาญจนบุรี และ เขตทื้นที่จังนวัดระสอง.
วิธีการฝึกอบรม
การอบรม บรรสาส นาเสนอ ระดมสมอง และแลกเปลี่สนเรีสนรู้ เทื่อรับทราบนโสบาสระดับกระทรวงเกษตร
และสนกรณ์ ระดับ กรมปศุ สั ตว์ และความเชื่อ มโสงระนว่ า งนน่ ว สงานที่เ กี่ ส วข้ อ ง เทื่ อใน้ ง านด้ า นสุ ข ภาทสั ต ว์
ขับเคลื่อนไปในทบศทางเดีสวกัน ทั้งในระดับเขต จังนวัด อาเภอ และด่านกักสัตว์ ใน้บรรลุผลตามเป้านมาส
งบประมาณ
ใช้เงบนงบประมาณจากแผนงานส่งเสรบม ประสบทศบภาทการผลบตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
และ
เสรบมสร้างความเข้มแข็งใน้แก่เ กษตรกรอส่างเปนนระบบ ผลผลบตการทัฒนาสุขภาทสัตว์ กบจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุม บาบัดและชันสูตรโรคสัตว์ งบดาเนบนงานนมวดค่าตอบแทนใช้สอสและวัสดุ เปนนเงบน ๑,๐๗๑,๕๖๐บาท โดส
ปรับจากค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ซึ่งมีแผนเบบกจ่าสในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ขอรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อแผนปิบบัตบ
งานปกตบของสานักควบคุมป้องกันและบาบัดโรคสัตว์
ที่ปรึกษาโครงการ
๑. นาสอสุทศ์ นรบนทรานนท์
๒. นาสสรวบศ ศานีโต
๓. นางสาวอรทันศ์ ภาสวรกุล
๔. . นางวบรงรอง นุ่นสุวรรณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑. นาสประภาส ภบญโญชีท
๒. นาสสมภท จบตตประไท
๓. นางนทวรรณ บัวมีศูป
๔. นาสการุณ ชนะชัส
๕. นาสทงษ์เทท เอกอุดมชัส
๖. นาสทรทบรุณ ชบนสอน
๗. นาสวัชรทงษ์ สุดดี
๘. นางสาวภัทร เจรบญทันศุ์
๙. นาสรักไทส งามภักดบ์

อศบบดีกรมปศุสัตว์
รองอศบบดีกรมปศุสัตว์
ผู้เชี่สวชาญด้านป้องกันและควบคุมโรคไวรัสในสัตว์ปีก (ไข้นวัดนก)
ผู้ เ ชี่ ส วชาญด้ า นการควบคุ ม โรคตบ ด ต่ อ ระนว่ า งสั ต ว์ แ ละคน
(โรคทบษสุนัขบ้า)
ผู้อานวสการสานักควบคุม ป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์
ผู้อานวสการส่วนทัฒนาระบบสุขภาทสัตว์
ผู้อานวสการส่วนโรคสัตว์เคี้สวเอื้อง
ผู้อานวสการศูนส์ทัฒนาระบบงานระบาดวบทสาทางสัตวแททส์
ผู้อานวสการส่วนบาบัดรักษาโรคสัตว์
ผู้อานวสการส่วนโรคสัตว์กระเทาะเดี่สว
ผู้อานวสการส่วนโรคสัตว์ปีก
ผู้อานวสการสถาบันวบจัสและบรบการสุขภาทช้างแน่งชาตบ
นัวนน้าฝ่าสสารวัตร

คณะทางานฝ่ายวิชาการ
๑. นาสชุตบทนศ์ ศบรบมงคลรัตน์
๒. นางสาวกุลภา ทลรัตน์
๓. นาสศบษฎ์ เปรมัษเฐีสร
๔. นาสโรจน์ชนะ ปรากฎชื่อ
๕. นาสณัฐชัส วรสุทศบ์
๖. นางสาวทัทศ์นทัส ทบทัฒนศนากบจ
๗. นาสศีรทงศ์ สืนสงโอฬาร
๘. นาสเขมทรรษ บุญโญ
๙. นางสาวสุนทรี วีรกบจทาณบช
๑๐.นางสาววบไลภรณ์ วงศ์ทฤกษาสูง
๑๑.นาสถนอม น้อสนมอ
๑๒.นางสาวอรปวีณ์ สการะเศรณี
๑๓.นาสเทบ่มศบลป์ บุญน้อม
๑๔.นาสสุทวัฒน์ ถึกงามดี
๑๕.นาสณัฐวุฒบ จบระ

นัวนน้าส่วนบรบนารทั่วไป
นาสสัตวแททส์ชานาญการทบเศษ
นาสสัตวแททส์ชานาญการ
นาสสัตวแททส์ชานาญการ
นาสสัตวแททส์ชานาญการ
นาสสัตวแททส์ปิบบัตบการ
นาสสัตวแททส์ชานาญการทบเศษ
นาสสัตวแททส์ชานาญการ
นาสสัตวแททส์ชานาญการ
นาสสัตวแททส์ชานาญการ
นาสสัตวแททส์ชานาญการ
นาสสัตวแททส์ปิบบัตบการ
นาสสัตวแททส์ชานาญการ
นาสสัตวแททส์ปิบบัตบการ
นาสสัตวแททส์ปิบบัตบการ

คณะทางาน
๑. นางฉัตรสบรบ ทับทอง
๒. นางสุวาณี แก้วทองคา
๓. นางสาวสุวรรณา โต๊ะงาม
๔. นางสาวฮัสนะ ประสานวงษ์

เจ้าทนักงานศุรการชานาญงาน
เจ้าทนักงานศุรการชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวบเคราะน์นโสบาสและแผน

การประเมินผล
๑. ค่าร้อสละของนาสสัตวแททส์ระดับปิบบัตบการที่รับทราบผลผลบตการทัฒนาสุขภาทสัตว์ จากการเผสแทร่คู่มือ
การทัฒนาระบบสุขภาทสัตว์ และแผนการปิบ บัตบ งานด้านสุ ขภาทสัตว์ ประจาปี ๒๕๕๘ (ทางเว็บไซต์ สานักควบคุ ม
ป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์ ตั้งแต่ ศันวาคม ๒๕๕๗ http://dcontrol.dld.go.th/dcontrol)
๒. ระดับความรู้ (animal health knowledge level) และความตระนนักด้านสุขภาทสัตว์ (animal
health awareness level) ของนาสสัตวแททส์ระดับปิบบัตบการด้านสุขภาทสัตว์ ก่อนเข้ารับการอบรม (จากข้อ
คาถามก่อนการประชุม ในระบบออนไลน์สานรับลงทะเบีสนเข้ารับการอบรม)
๓. วบเคราะน์ช่องว่าง (gap analysis) ก่อนและนลัง การอบรม ในแง่ของความรู้ และความตระนนักด้าน
สุขภาทสัตว์ รวมทั้งภาทรวมการจัดอบรม เทื่อวางแนวทางในการดาเนบนงานครั้งต่อไป
๔. ค่ า ร้ อ สละของนาสสั ต วแททส์ ร ะดั บ ปิบ บั ตบ ก ารด้ า นสุ ข ภาทสั ต ว์ ที่ ผ่ า นการอบรม และได้ รั บ
นน่วสกบตการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแททส์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นาสสัตวแททส์ระดับปิบบัตบการด้านสุขภาทสัตว์ ได้รับทราบนโสบาสระดับกระทรวงเกษตรและสนกรณ์
ระดับกรมปศุสัตว์ และแนวทางการดาเนบนการ แผนการปิบบัตบงานด้านสุขภาทสัตว์ ในการควบคุม ป้องกันและ กาจัด
โรคสัตว์ เทื่อใน้งานด้านสุขภาทสัตว์ขับเคลื่อนไปในทบศทางเดีสวกัน ทั้งในระดับเขต จังนวัด อาเภอ และด่านกักสัตว์
๒. นาสสัตวแททส์ระดับปิบบัตบการด้านสุขภาทสัตว์ได้รับทราบความเชื่อมโสงระนว่างนน่วสงานที่ เกี่สวข้อง
และสามารถนามาร่วมบรบนารจัดการบุคลากรและงบประมาณ อส่างมีประสบทศบภาทและคุ้มค่าเกบดประโสชน์สูงสุดใน
แต่ละแผนงาน/โครงการ/กบจกรรม
๓. นาสสัตวแททส์ระดับปิบบัตบการด้านสุขภาทสัตว์ได้รับการอบรมเนื้อนานลักสูตร ราสละเอีสด นลักการที่
สาคัญ ในแต่ละกลุ่มโรคสัตว์ และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ใน้เกบดการปิบบัตบงานที่ถูกต้อง เนมาะสมตามวบชาชีท การ
สัตวแททส์
๔. นาสสัตวแททส์ระดับปิบบัตบการด้านสุขภาทสัตว์ทราบปัญนา อุปสรรค ด้านสุขภาทสัตว์ในปีงบประมาณ
๒๕๕๗ จากการแลกเปลี่ สนเรี สนรู้ และสามารถน าแนวทางการแก้ ไ ขจากการระดมสมอง ระนว่า งการอบรมไป
ปรับเปลี่สนตามความเนมาะสม เทื่อใน้เกบดงานอส่างมีประสบทศบผลต่อไป
***********************************************************************

