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จาก : สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดัสพุรรณบรุ ี<pvlo_spr@dld.go.th>
หัวเรื�อง
จดหมาย
:

แผนการฝึกอบรมเพื�อพัฒนาบคุลากรขา้ราชการและพนักงานราชการ รอบ
2/2560

ถงึ :

ปศสุตัวอํ์าเภอ ดา่นชา้ง สพุรรณบรุ ี<a7203@dld.go.th>, ปศสุตัวอํ์าเภอ
บางปลามา้ สพุรรณบรุ ี<a7204@dld.go.th>, ปศสุตัวอํ์าเภอ ศรปีระจันต์
สพุรรณบรุ ี<a7205@dld.go.th>, ปศสุตัวอํ์าเภอ ดอนเจดยี ์สพุรรณบรุี
<a7206@dld.go.th>, ปศสุตัวอํ์าเภอ สองพี�นอ้ง สพุรรณบรุี
<a7207@dld.go.th>, ปศสุตัวอํ์าเภอ สามชกุ สพุรรณบรุี
<a7208@dld.go.th>, ปศสุตัวอํ์าเภอ อูท่อง สพุรรณบรุี
<a7209@dld.go.th>, ปศสุตัวอํ์าเภอ หนองหญา้ไซ สพุรรณบรุี
<a7210@dld.go.th>

  pvlo_spr@dld.go.th

แผนการฝึกอบรมเพื�อพฒันาบคุลากรขา้ราชการและพนกังานราชการ รอบ 2/2560

พฤ., 01 ม.ิย., 2017 04:03 หลงัเที�ยง

2 สิ�งที�แนบ

เรยีน  ปศสุตัวอํ์าเภอดา่นชา้ง, บางปลามา้, ศรปีระจันต,์ ดอนเจดยี,์ สองพี�นอ้ง, สามชกุ, อูท่อง, หนองหญา้ไซ

         กลุม่ยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศสุตัว ์ขอสง่แผนการฝึกอบรมเพื�อพัฒนาบคุลากรขา้ราชการและพนักงานราชการ
รอบ 2/2560 โดยอบรมทางระบบ eLearning ของสํานักงาน ก.พ. และขอใหอ้บรมใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืน กรกฎาคม 2560
รายละเอยีดตามไฟลท์ี�แนบมาพรอ้มนี�
         
กลุม่ยุทธศาตรแ์ละสารสนเทศการปศสุตัว์
โทร.035555466

รายชื�อผูอ้บรม ปี 2560 รอบ 2.pdf
61 KB 

หนงัสอืแจง้แผนอบรม.pdf
6 MB 
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จาก : สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดัสพุรรณบรุ ี<pvlo_spr@dld.go.th>
หวัเรื�อง
จดหมาย :

สง่ผลการพัฒนาบคุลากรขา้ราชการและพนักงานราชการ (IDP) รอบที�
2/2560

ถงึ : ga72 <ga72@dld.go.th>

 pvlo_spr@dld.go.th

สง่ผลการพฒันาบคุลากรขา้ราชการและพนกังานราชการ (IDP) รอบที� 2/2560

พ., 26 ก.ค., 2017 04:16 หลงัเที�ยง

2 สิ�งที�แนบ

เรยีน  ปศสุตัวอํ์าเภอ (ยกเวน้ เมอืงสพุรรณบรุ,ี เดมิบางนางบวช)
         

ตามที�กรมปศสุตัว ์ ไดกํ้าหนดรายละเอยีดตวัชี�วดัสําหรับผูบ้รหิารทกุหน่วยงาน ดา้นการพัฒนาบคุลากร
สําหรับการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ชื�อตวัชี�วดั : ระดบัความสาํเร็จในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยมแีผนพัฒนา
บคุลากรรายบคุคลทั �ง ๒ กลุม่เป้าหมาย คอื ขา้ราชการไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๒๐ และพนักงานราชการไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๒๐ และ
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดัสพุรรณบรุ ี ขอใหป้ศสุตัวอํ์าเภอ แจง้ใหข้า้ราชการและพนักงานราชการที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ
ทา่นตามรายชื�อเอกสารที�แนบ เขา้รับการฝึกอบรมทางระบบ e-Learning ของสํานักงาน ก.พ. หลกัสตูร E02 ทศันคตทิี�ดตีอ่
การทํางานภาครัฐ และ หลกัสตูร PC37 สมรรถนะหลกัสําหรับขา้ราชการพลเรอืน โดยขอใหอ้บรมใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืน
กรกฎาคม 2560 นั�น

บดันี� การฝึกอบรมทางระบบ e-Learning ของสํานักงาน ก.พ. หลกัสตูรดงักลา่วใกลเ้สร็จสิ�นแลว้ จงึขอใหผู้ ้
ที�ผา่นการฝึกอบรมสง่แบบตดิตามการประเมนิผลการพัฒนาตนเองฯ และรายงานผลการฝึกอบรมพรอ้มใบประกาศนยีบตัรรับรอง
ผลการฝึกอบรม โดยผูท้ี�ผา่นการฝึกอบรมสามารถพมิพเ์อกสารรับรองผล ไดต้ั �งแตว่นัที� 5 สงิหาคม 2560 เป็นตน้ไป และสง่ให ้
กลุม่ยทุธศาสตรฯ์ ภายในวนัที� 18 สงิหาคม 2560

 
                  จึงเรียนมาเพื�อทราบและดําเนินการ

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร.0-3555-5466

รายชื�อผูอ้บรม ปี 2560 รอบ 2.pdf
522 KB 

แจง้สง่ผลการพฒันา.pdf
300 KB 
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จาก : สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดัสพุรรณบรุ ี<pvlo_spr@dld.go.th>
หวัเรื�อง
จดหมาย
:

สง่แบบตดิตามการประเมนิผลการพัฒนาตนเองดว้ยบทเรยีนสื�ออเิล็กทรอนกิส์
(e-Learning)

ถงึ :

ปศสุตัวอํ์าเภอ ดา่นชา้ง สพุรรณบรุ ี<a7203@dld.go.th>, ปศสุตัวอํ์าเภอ
บางปลามา้ สพุรรณบรุ ี<a7204@dld.go.th>, ปศสุตัวอํ์าเภอ ศรปีระจันต์
สพุรรณบรุ ี<a7205@dld.go.th>, ปศสุตัวอํ์าเภอ ดอนเจดยี ์สพุรรณบรุี
<a7206@dld.go.th>, ปศสุตัวอํ์าเภอ สองพี�นอ้ง สพุรรณบรุี
<a7207@dld.go.th>, ปศสุตัวอํ์าเภอ สามชกุ สพุรรณบรุี
<a7208@dld.go.th>, ปศสุตัวอํ์าเภอ อูท่อง สพุรรณบรุี
<a7209@dld.go.th>, ปศสุตัวอํ์าเภอ หนองหญา้ไซ สพุรรณบรุี
<a7210@dld.go.th>

 pvlo_spr@dld.go.th

สง่แบบตดิตามการประเมนิผลการพฒันาตนเองดว้ยบทเรยีนสื�ออเิล็กทรอนกิส ์(e-Learning)

อ., 22 ส.ค., 2017 02:01 หลงัเที�ยง

2 สิ�งที�แนบ

เรยีน  ปศสุตัวอํ์าเภอตามรายชื�อที�แนบ

           สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดัสพุรรณบรุ ีขอสง่แบบตดิตามการประเมนิผลการพัฒนาตนเองดว้ยบทเรยีนสื�ออเิล็กทรอนกิส์
(e-Learning) ใหผู้ม้รีายชื�อเขา้รับการอบรมที�ผา่นแลว้ประเมนิตนเองตามแบบประเมนิที�แนบมานี� และนําสง่เป็นไฟล ์.pdf ทาง
e-mail : pvlo_spr@dld.go.th หรอืสง่เอกสารที�กลุม่ยทุธศาสตร ์ภายในวนัที� 31 สงิหาคม 2560 

กลุม่ยทุธศาสตรฯ์
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดัสพุรรณบรุี
โทร.035-555466

รายชื�อผูอ้บรม ปี 2560 รอบ 2.pdf
 522 KB 

แบบประเมนิผลการพฒันาตนเอง.pdf
 206 KB 
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 นายสนัต ิอจัยุตโภคนิ
 ปศุสตัว์จงัหวดัสุพรรณบุรี

หนา้หลกั

ขอ้มลูองคก์ร
::ประวตัสิาํนกังาน
::วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ์
::หน้าที�รบัผดิชอบ
::โครงสรา้งองคก์ร
::แผนที�สาํนกังาน
::เบอร์โทรศพัทแ์ละ e-mail
::คณะทาํงานปรบัปรุงเว็บไซต์

ระเบยีบที�เก ี�ยวขอ้ง

งาน / โครงการ
::พฒันาศกัยภาพอาสาปศสุตัว์
::การเพิ�มประสทิธภิาพการผลติ

 โคเนื�อ
::สายใยรกัฯ
::การสรา้งและพฒันาเกษตรกร

 รุน่ใหม่
::พฒันาเครือขา่ยการผลติและการ

 ตลาดแพะ
::พฒันาการเลี�ยงแพะนม
::ยทุธศาสตร์แพะ-แกะ
::ธนาคารโค-กระบอืฯ
::ภยัพบิตัิ

ปฏทินิกจิกรรม

การใหบ้รกิาร
::ขออนุญาตเคลื�อนยา้ยสตัว์
::ขออนุญาตคา้สตัว์และซากสตัว์
::ขออนุญาตขายอาหารสตัว์
::ขออนุญาตนําสตัว์ปีกเขา้เลี�ยง
::ขึ�นทะเบยีนเลี�ยงสตัว์
::ขึ�นทะเบยีนไกช่น

บทความ งานวจิยั
::การศกึษาสภาพการเลี�ยงและ

 ชอ่งทางการตลาดแพะเนื�อฯ
::ความชุกทางซีร ั�มของโรค

 บรูเซลโลซสิในแพะฯ
::การศกึษาศกัยภาพการปฏบิตัิ

 หน้าที�ของอาสาสมคัรปศสุตัว์ฯ
::ปศสุตัว์อนิทรีย์

::การใชระบบภมูศิาสตร์สารสนเทศ
 ชว่ยในการวเิคราะห์ปจัจยัฯ

::การศกึษาวจิยัความรูค้วามคดิ
 เห็นและการปฏบิตัตินของฯ

::การศกึษาปญัหา อปุสรรคใน
 การผลติกระบอืของเกษตรกรฯ

::ปจัจยัที�มผีลตอ่การปฏบิตังิาน 
ของอาสาปศสุตัว์ในสพุรรณบรีุ

เอกสารเผยแพร่

ขอ้มลู สถติ ิรายงาน
::ปรมิาณสตัว์และเกษตรกร
::เกษตรกรเลี�ยงโคเนื�อ
::เกษตรกรเลี�ยงโคนม
::เกษตรกรเลี�ยงสกุร
::เกษตรกรเลี�ยงไก่
::เกษตรกรเลี�ยงเป็ด
::ปรมิาณนํ�านม
::ราคาสนิคา้ปศสุตัว์
::สถานการณ์โรคปศสุตัว์

ตดิตอ่หนว่ยงาน

หนว่ยงานที�เก ี�ยวขอ้ง
Download

 ประชาสมัพนัธ/์กจิกรรม/ประกาศ
Update : 30 August, 2017

 ::สนง.ปศจ.สพุรรณบรุ ีเกบ็ตวัอยา่งซรัี�มในสกุรเพื�อประเมนิสถานะโรค PRRS ในสกุร 28-8-60 

 ::สนง.ปศจ.สพุรรณบรุ ีตรวจรับรองสถานกกักนัสตัวแ์ละที�พักซากสตัว ์28-8-60 

 ::สนง.ปศจ.สพุรรณบรุ ีฝึกอบรมเกษตรกรโครงการปรับระบบการเลี�ยงสกุรเพื�อป้องกนัโรคและประเมนิสถานะ
โรค PRRS 22-8-60 

 ::สนง.ปศจ.สพุรรณบรุ ีทําลายซากสตัวปี์กที�เคลื�อนยา้ยโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 15-8-60 

 ::ปศสุตัวส์พุรรณบรุ ีจัดหน่วยรักษาพยาบาลสตัวเ์คลื�อนที� 22-6-60

 ::ปศจ.สพุรรณบรุ ีออกปฏบิตังิานบงัคบัใชก้ฎหมายแบบบรูณาการรว่มกนัของหน่วยงานในสงักดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์9-6-60

 ::ปศอ.เมอืงสพุรรณบรุ ีอบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัโรคพษิสนัุขบา้ ปี 2560 24-5-60
 ภาพขา่วประชาสมัพนัธ์

Update : 20 August, 2014

1. 1

 ภาพกจิกรรมแขง่ขนัและสนัทนาการ งานแพะแหง่ชาตคิร ั�งที� 12 ประจาํปี 2558
กจิกรรมการเขยีนเรยีงความ
กจิกรรมการวาดภาพระบายสี
กจิกรรมเลยีนเสยีงแพะ
กจิกรรมแพะพาโชค
กจิกรรมแขง่ขนักนิลกูชิ�นแพะ
กจิกรรมแขง่ขนักนินมแพะ
ออกรา้นจําหน่ายผลติภณัฑท์ี�ทําจากแพะ
มอบรางวลัและใบประกาศนบีตัร
บรรยากาศในการทํางาน
สรปุผลการดําเนนิงานกจิกรรมแขง่ขนัและสนัทนาการ งานแพะแหง่ชาตคิรั �งที� 12 ประจําปี 2558
 งานมาตรฐานสนิคา้
รายชื�อผูป้ระกอบการฟารม์ไกเ่นื�อ ที�ใกลห้มดอาย ุ
มาตรฐานโรงฆา่สตัว์
รายชื�อทะเบยีนโรงฆา่สตัว์
ขั �นตอนและแบบขออนุญาตตั �งโรงฆา่สตัว ์โรงพักสตัว ์และการฆา่สตัว์
สถานที�จําหน่ายเนื�อสตัวส์ะอาด
รายชื�อฟารม์สกุรปลอดสารเรง่เนื�อแดง
รายชื�อมาตรฐานฟารม์จังหวดัสพุรรณบรุี
การตรวจรา้นขายอาหารสตัวแ์ละสถานที�ผลติอาหารสตัว์
การขึ�นทะเบยีนรา้นขายอาหารสตัว์
การขึ�นทะเบยีนผูป้ระกอบการสถานที�ผลติอาหารสตัว์
 งานพฒันาสขุภาพสตัว ์
รายชื�อสถานพยาบาลสตัวใ์นจังหวดัสพุรรณบรุี
จดุเกดิโรคปากเทา้เปื�อยจังหวดัสพุรรณบรุี
การปฏบิตังิานผสมเทยีม
ตารางการสง่ Swab
วคัซนีงบจําหน่าย
สนามชนไกจั่งหวดัสพุรรณบรุี

 ปฏทินิกจิกรรมกลุม่พฒันาสขุภาพสตัว ์

ส.ค 60 หน่วยรกัษาพยาบาลสตัว์เคลื�อนที�
อ.บางปลามา้

 อ.สองพี�น้อง

 ปฏทินิกจิกรรมกลุม่สง่เสรมิและพฒันาการปศสุตัว ์

17 ก.ค. 60
ประเมนิโครงการศนูย์เรียนรูเ้พิ�มประสทิธภิาพ

 การผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) ศพก.อาํเภอดา่นชา้ง, หนองหญา้ไซ, ดอนเจดย์ี

18 ก.ค. 60
ประเมนิโครงการศนูย์เรียนรูเ้พิ�มประสทิธภิาพ

 การผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) ศพก.อาํเภอเดมิบางนางบวช, สามชุก, ศรีประจนัต์

19 ก.ค. 60
ประเมนิโครงการศนูย์เรียนรูเ้พิ�มประสทิธภิาพ

 การผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) ศพก.อาํเภอเมอืงสพุรรณบรีุ, อูท่อง

20 ก.ค. 60 ประเมนิโครงการศนูย์เรียนรูเ้พิ�มประสทิธภิาพ
 
ศพก.อาํเภอบางปลามา้, สองพี�น้อง

วนัองัคาร ที� 12 กนัยายน พ.ศ.660 
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ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

ประกาศสอบราคา

เอกสารวชิาการ
::สกุรพนัธุ์
::คูม่อืการผลติปศสุตัว์อนิทรีย์
::การฝึกคนและฝึกควายไถนา
::การเลี�ยงโคเนื�อ
::เลี�ยงหมปูลอดภยั
::การเลี�ยงโคเนื�อ
::โคพนัธุ์ตาก
::การเลี�ยงสกุร
::พนัธุ์สตัว์
::การขนุโค
::การเลี�ยงกวาง
::การเลี�ยงนกกระจอกเทศ
::การเลี�ยงแพะ
::การเลี�ยงแกะ
::ลกัษณะมาตรฐานและสไีกแ่จ้
::การเลี�ยงโคเนื�อเชงิธรุกจิ
::มาตรฐานและลกัษณะโคเนื�อ
::เทคนิคการเลี�ยงโคนมทดแทน
::ลกัษณะมาตรฐานไกพื่�นเมอืงไทย
::การผลติเนื�อโคคณุภาพ
::การแนะนําการขนุโค
::การฝึกโคเนื�อเพื�อสง่เขา้ประกวด
::การเลี�ยงโคพื�นเมอืง
::การอนุรกัษ์พฒันาสตัว์พื�นเมอืง
::หญา้แหง้
::หญา้รูซี�
::หญา้อะตราตมั
::หญา้กนินีสมีว่ง
::หญา้เนเปียร์
::หญา้แพงโกลา่
::ถ ั�วไมยรา
::ถ ั�วคาวาลเคด
::มาตรฐานพืชอาหารหมกั
::คูม่อืความรูเ้กี�ยวกบัอาหารสตัว์
::สารพษิในพืชอาหารสตัว์
::คูม่อืการใชว้คัซีน
::คูม่อืการเลี�ยงสนุขั

web วชิาการปศสุตัว ์
การเลี�ยงสตัว์ใหญ่

::การเลี�ยงโคพื�นเมอืง
::การเลี�ยงโคนม
::การเลี�ยงโคเนื�อ
::การเลี�ยงโคขนุ
::การเลี�ยงกระบอื

การเลี�ยงสตัว์เล็ก

::การเลี�ยงสกุร
::การเลี�ยงแกะ
::การเลี�ยงแพะ

การเลี�ยงสตัว์ปีก

::การเลี�ยงไก่
::การเลี�ยงเป็ด - หา่น

สตัว์เศรษฐกจิพนัธุ์ใหม่

::การเลี�ยงกวาง
::การเลี�ยงอฐู
::การเลี�ยงนกกระจอกเทศ
::การเลี�ยงนกกระทา
::การเลี�ยงนกอมีู
::การเลี�ยงผึ�ง

พืชอาหารสตัว์

;;หญา้รูซี�
;;หญา้กนินีสมีว่ง
;;หญา้แพงโกลา่
;;หญา้อะตราตมั
;;หญา้เนเปียร์
;;หญา้โรด้
;;หญา้พลแิคทลู ั�ม
;;หญา้บาน่า
;;ถ ั�วฮามาตา้
;;ถ ั�วทา่พระสะไตโล
;;ถ ั�วคาวาลเคด
;;ถ ั�วลสิงเถา
;;ถ ั�วไมยรา

การผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.)

 ปฏทินิกจิกรรมกลุม่พฒันาคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว ์

2 ส.ค. 60
ตรวจรบัรองและ
ตอ่อายมุาตรฐาน
ฟาร์ม

ทรพัย์ทวี2ฟาร์ม อ.ดอนเจดย์ี

3 ส.ค. 60
แผนการตรวจ
ชุดเฉพาะกจิการ
ปศสุตัว์กลุม่เสี�ยง

บรษิทั รุง่ดาํรฟิาร์ม, จนิฮงฟาร์ม2004, เฉลียวฟาร์ม อ.สามชุก

3 ส.ค. 60
ตรวจรบัรองและ
ตอ่อายมุาตรฐาน
ฟาร์ม

สชุาตฟิาร์ม อ.เมอืงสพุรรณบรีุ

4 ส.ค. 60
ตรวจรบัรองและ
ตอ่อายมุาตรฐาน
ฟาร์ม

ฟาร์มสตงัค ์อ.บางปลามา้

7-10 ส.ค. 60

โครงการบงัคบั
ใชก้ฎหมายรว่ม
กนัของ

 หน่วยงาน
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

-

10 ส.ค. 60
ตรวจตดิตามโรง
ผลติอาหารสตัว์
คร ั�งที� 3/2560

บรษิทั คอมแลป จาํกดั อ.ศรีประจนัต์

11 ส.ค. 60
ตรวจตดิตามโรง
ผลติอาหารสตัว์
คร ั�งที� 3/2560

บรษิทั เอเชียพลสั ฟีดส์มลีล์ จาํกดั อ.เมอืงสพุรรณบรีุ

11 ส.ค. 60
เก็บตวัอยา่งปสัส
สาวะสกุร ทกุอาํเภอ

16 ส.ค. 60
เก็บตวัอยา่งหา
สารตกคา้ง อ.ดอนเจดย์ี

16 ส.ค. 60
ตรวจตดิตามโรง
ผลติอาหารสตัว์
คร ั�งที� 3/2560

บรษิทั ไทยฟู้ ดส์ อาหารสตัว์ จาํกดั อ.อูท่อง

17 ส.ค. 60
ตรวจตดิตามโรง
ผลติอาหารสตัว์
คร ั�งที� 3/2560

บญุชูฟาร์ม, หจก.เชียงเส็งอาหารสตัว์, หจก.ซีซี ฟู้ ดส์แลนด์,
 รา้นจาํรสัโภคภณัฑ์, บรษิทั โวชองฟาร์ม จาํกดั อ.สองพี�น้อง

17 ส.ค. 60
แผนการตรวจ
ชุดเฉพาะกจิการ
ปศสุตัว์กลุม่เสี�ยง

ฝนฟาร์ม, สรุยินัต์ฟาร์ม, สมชายฟาร์ม, สกุลัยาฟาร์ม อ.ดอนเจดย์ี

18 ส.ค. 60
ตรวจตดิตามโรง
ผลติอาหารสตัว์
คร ั�งที� 3/2560

บรษิทั เวลล์โนว์ ฟีด จาํกดั อ.ดา่นชา้ง

24 ส.ค. 60
แผนการตรวจ
ชุดเฉพาะกจิการ
ปศสุตัว์กลุม่เสี�ยง

บ.ีเอ็น.เค ฟาร์ม, ธรีพรฟาร์ม, อ.ดอนเจดย์ี
 สพุรรณอนิเตอร์ฟาร์ม อ.หนองหญา้ไซ

ส.ค. 60

ตรวจตดิตามโรง
ฆา่สตัว์ โรงพกั
สตัว์และการ

 ฆา่สตัว์

โรงฆา่สกุรวงัยาว อ.ดา่นชา้ง, โรงฆา่สตัว์ปีก เสรมิสนิ ฟาร์ม อ.บางปลามา้, โรงฆา่สตัว์
เทศบาลเมอืงสพุรรณบรีุ โรงฆา่สกุรเจย้หุมอูนิเตอร์ โรงฆา่สตัว์ปีก วรานิษฐ์ โรงฆา่สตัว์
แมเ่ล็กพูลทรพัย์ โรงฆา่โค-กระบอื หนองบวัแดง อ.เมอืงสพุรรณบรีุ

4 ก.ค. 60
ตรวจรบัรองและ
ตอ่อายมุาตรฐาน
ฟาร์ม

ฟาร์มเจรญิหนองไผ ่อ.สามชุก

5 ก.ค. 60
ตรวจรบัรองและ
ตอ่อายมุาตรฐาน
ฟาร์ม

เสรมิสนิฟาร์ม2 , หฤหยัฟาร์ม, ภานุมาสฟาร์ม อ.บางปลามา้

5-7 ก.ค. 60

โครงการบงัคบั
ใชก้ฎหมายรว่ม
กนัของ

 หน่วยงาน
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

อ.ดอนเจดย์ี, เมอืงสพุรรณบรีุ, อูท่อง

6 ก.ค. 60
แผนการตรวจ
ชุดเฉพาะกจิการ
ปศสุตัว์กลุม่เสี�ยง

ธารทพิย์ฟาร์ม, สมบรูณ์ฟาร์ม, พเยาว์ฟาร์ม อ.สองพี�น้อง

11 ก.ค. 60
เก็บตวัอยา่งปสัส
สาวะสกุร ทกุอาํเภอ

13 ก.ค. 60

ตดิตามโครงการ
ประเมนิความ
เสี�ยงดา้นอาหาร

 ปลอดภยัใน
สถานที�จาํหน่าย
เนื�อสตัว์

ตลาดเมอืงทอง อ.ดอนเจดย์ี

14 ก.ค. 60

ตดิตามโครงการ
ประเมนิความ
เสี�ยงดา้นอาหาร

 ปลอดภยัใน
สถานที�จาํหน่าย
เนื�อสตัว์

ตลาดแมจู่ อ.สามชุก

17 ก.ค. 60

ตรวจตดิตามโรง
ฆา่สตัว์ โรงพกั
สตัว์และการ

 ฆา่สตัว์

บ.เอฟแอด์เอฟ ฟู้ ดส์จาํกดั, โรงฆา่สตัว์เทศบาลเมอืงสองพี�น้อง,
 โรงฆา่สกุรวดัศรีเฉลมิเขต, โรงฆา่สกุรดอนตาํลงึ,

 โรงฆา่สกุรกฤษณะ อ.สองพี�น้อง

17 ก.ค. 60
เก็บตวัอยา่งหา
สารตกคา้ง อ.ดอนเจดย์ี, อ.สองพี�น้อง

18 ก.ค. 60

ตรวจตดิตามโรง
ฆา่สตัว์ โรงพกั
สตัว์และการ

 ฆา่สตัว์

บ.บฟีโปรจาํกดั, โรงฆา่สตัว์เทศบาลตาํบลนางบวช,
 โรงฆา่สตัว์เทศบาลตาํบลเขาพระ อ.สองพี�น้อง

18 ก.ค. 60
เก็บตวัอยา่งนํ�า
เสยีฟาร์มสกุร อ.ดอนเจดย์ี

19 ก.ค. 60

ตรวจตดิตามโรง
ฆา่สตัว์ โรงพกั
สตัว์และการ

 ฆา่สตัว์

โรงฆา่สกุรบา้นยางขาคมี อ.ศรีประจนัต์, โรงฆา่โค-กระบอื
 อสัลามฮาลาลฟู้ ดส์ โรงฆา่สกุรทรพัย์ประทมุ อ.สามชุก, 

โรงฆา่โค-กระบอื ดดีฮีาลาลฟู้ ดส์ โรงฆา่โค-กระบอื
 บงัซาฮาลาลฟู้ ส์ อ.ดอนเจดย์ี

20 ก.ค. 60 ตรวจตดิตามโรง โรงฆา่สตัว์เทศบาลดาํบลดา่นชา้ง โรงฆา่สตัว์ปี วงศ์เดอืน
 

เศรษฐกจิการเกษตร 
โลกสตัว์เลี�ยง 

เทคโนโลยชีาวบา้น
 เทคโนโลยเีกษตร

วตัถดุบิอาหารสตัว ์

ประเภทพลงังาน
 ;;ขา้วโพด

 ;;ปลายขา้ว
 ;;ราํละเอยีด
 ;;มนัสาํปะหลงั(มนัเสน้)

 ;;ไขมนัจากสตัว์และนํ�ามนัจากสตัว์ 
ประเภทโปรตีน

 ;;ปลาป่น
 ;;หางนมผง

 ;;กากถ ั�วเหลือง
 ;;เมล็ดถ ั�วเหลือง
 ;;กากเมล็ดยางพารา

 ;;กากมะพรา้ว
 ;;กากเมล็ดฝ้าย
 ;;กากปาล์มนํ�ามนั

 ;;กากเมล็ดทานตะวนั 
;;ใบกระถนิป่น

 ;;ใบมนัสาํปะหลงัแหง้ป่น
 ;;ใบผกัตบชวา

 ;;ใบถ ั�วไมยรา
 ;;กากแคโนลา่ หรือกากเรพซีด

 ;;กากนมถ ั�วเหลือง
 ;;กากวุน้เสน้หรือโปรตนีถ ั�วเขยีว

 ;;กากเบยีร์
 ประเภทแร่ธาตุ

 ;;เปลือกหอยป่น
 ;;กระดกูป่น

 ;;เกลือแกง
 อาหารหยาบ|วสัดเุหลอืใช้

 ;;ฟางขา้ว
ผลผลิตปศุสตัว์

http://pvlo-spr.dld.go.th/admin/information.htm
http://pvlo-spr.dld.go.th/news/news2.htm
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/organic/art_low.pdf
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/organic/manual_organic/manual_organic_for-famer.pdf
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/organic/traning_human_buffalo_work_book.html
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/cattle/beef_feed_collect_book.html
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/organic/pig_safety/pig_safety.pdf
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/cattle/beef_meat_book/beef_meat_book.pdf
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/cattle/tak_book/tak_book.pdf
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/small/swine_book/swine_doc.pdf
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/breeding/breeding_type/animalbreed%5B1%5D.pdf
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/cattle/fat_beef_small_book/fat_beef_small_book.pdf
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/small/deer_book/deer_doc.pdf
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/poultry/ostrich/ostrich_book1.pdf
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/small/goat_book/goat_doc.pdf
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/small/sheep_book/sheep_doc.pdf
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/poultry/hen_jae_book.html
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/cattle/business_beef_book1.html
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/cattle/beef_character_book.html
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/dairy/dairy_spare/dairy_spare1.pdf
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/poultry/hen_na_book.html
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/cattle/qbeef_book.html
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/cattle/fatbeef/fatbeef.pdf
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/cattle/training_showing_beef_cattle/training_1.pdf
http://www.dld.go.th/research-AHD/Document/cattle/beef_na_book.html
http://www.dld.go.th/document/cattle_buff_healthcare.pdf
http://www.dld.go.th/nutrition/Nutrition_Knowlage/information1/drygrass.pdf
http://www.dld.go.th/nutrition/Nutrition_Knowlage/information1/42.pdf
http://www.dld.go.th/nutrition/Nutrition_Knowlage/information1/45.pdf
http://www.dld.go.th/nutrition/Nutrition_Knowlage/information1/35.pdf
http://www.dld.go.th/nutrition/Nutrition_Knowlage/information1/39.pdf
http://www.dld.go.th/nutrition/Nutrition_Knowlage/information1/40.pdf
http://www.dld.go.th/nutrition/Nutrition_Knowlage/information1/16.pdf
http://www.dld.go.th/nutrition/Nutrition_Knowlage/information1/cavacade.pdf
http://www.dld.go.th/nutrition/Nutrition_Knowlage/information1/49.pdf
http://www.dld.go.th/nutrition/Nutrition_Knowlage/information1/10.pdf
http://www.dld.go.th/nutrition/Law_knowlage/library_1/toxininfeed.pdf
http://www.dld.go.th/biologic/vacine_new/manual-vcc.pdf
http://www.dld.go.th/dcontrol/15Zoo/Rabies/detail_02.pdf
http://www.dld.go.th/service/normal_cattle/cownamal.html
http://www.dld.go.th/service/dairy_cattle/index.html
http://www.dld.go.th/service/beef/type.html
http://www.dld.go.th/service/calf/main.html
http://www.dld.go.th/service/buffalo/buffalo0.html
http://www.dld.go.th/service/pig/pigpig.html
http://www.dld.go.th/service/sheep/sheepmai.html
http://www.dld.go.th/service/goat/goatmai.html
http://www.dld.go.th/service/webeggs/mainchi.html
http://www.dld.go.th/service/webeggs/mainduck.html
http://www.dld.go.th/service/deer/deer_h.html
http://www.dld.go.th/service/camel/camel.html
http://www.dld.go.th/service/ostrich/frist_os.html
http://www.dld.go.th/service/quail/quail.html
http://www.dld.go.th/service/Emu/emu_h.html
http://www.dld.go.th/niah/AnimalDisease/wild/BeeMenu.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/FORAGE/Brachiaria_ruziziensis.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/FORAGE/Panicum_maximum.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/FORAGE/Digitaria_eriantha.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/FORAGE/Paspalum_atratum.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/FORAGE/Pennisetum_purpuream.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/FORAGE/Chioris_gayana.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/FORAGE/Paspalum_plicatulum.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/FORAGE/americanum.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/FORAGE/Stylosanthes_hamata.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/FORAGE/Stylosanthes_guianensis.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/FORAGE/Centrosema_pascuorum.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/FORAGE/Arachis.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/FORAGE/Desmanthus_virgatus.htm
http://www.oae.go.th/
http://www.lokesatleang.com/
http://www.matichon.co.th/techno/
http://www.ikaset.com/
http://www.dld.go.th/home/applicat_dld/techno_internet.html
http://webmail.dld.go.th/
http://www.thaimail.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.kapook.com/
http://www.hunsa.com/
http://c3po.links.nectec.or.th/index1.php
http://www.sansarn.com/
http://www.nectec.or.th/index.html
http://www.google.co.th/
http://www.yahoo.co.th/
http://www.sanook.com/
http://pvlo-spr.dld.go.th/Animal%20food/energy/corn.html
http://pvlo-spr.dld.go.th/Animal%20food/energy/Rice%20broken.html
http://pvlo-spr.dld.go.th/Animal%20food/energy/rice%20%20bran.html
http://pvlo-spr.dld.go.th/Animal%20food/energy/cassava.html
http://pvlo-spr.dld.go.th/Animal%20food/energy/Animal%20fat.html
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/fish_meal.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/skimmed_milk.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/soybean_meal.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/Nutrition_Knowlage/ARTICLE/ArtileP.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/para_rubber_seed_meal.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/coconut_meal.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/cotton_meal.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/oil_palm_meal.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/sunflower_seed_meal.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/leucaena_leaf_meal.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/casava_leave_meal.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/pagtobchawa_leaf.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/hedlucern_leaf_bean.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/rapeseed%20meal.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/soy_milk.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/soygeen.htm
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/brewer.htm
http://pvlo-spr.dld.go.th/Animal%20food/mineral/shell.html
http://pvlo-spr.dld.go.th/Animal%20food/mineral/bone.html
http://pvlo-spr.dld.go.th/Animal%20food/mineral/salt.html
http://pvlo-spr.dld.go.th/Animal%20food/roughage/straw.html
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จาํนวนผูเ้ขา้ชม

ฆา่สตัว์ โรงพกั
สตัว์และการ

 ฆา่สตัว์

อ.ดา่นชา้ง, โรงฆา่โค-กระบอืเทศบาลดาํบลหนองหญา้ไซ
 โรงฆา่สกุรเทศบาลตาํบลหนองหญา้ไซ โรงฆา่สตัว์ปีกวนัเพ็ญ

 อ.หนองหญา้ไซ

20 ก.ค. 60
แผนการตรวจ
ชุดเฉพาะกจิการ
ปศสุตัว์กลุม่เสี�ยง

นิมติรฟาร์ม, จกัษุวชัร์ฟาร์ม, สริภพฟาร์ม, บญุสบืฟาร์ม
 อ.สองพี�น้อง

21 ก.ค. 60

ตรวจตดิตามโรง
ฆา่สตัว์ โรงพกั
สตัว์และการ

 ฆา่สตัว์

โรงฆา่โค-กระบอื บา้นดอนสโุข อ.อูท่อง

25 ก.ค. 60

ตรวจตดิตามโรง
ฆา่สตัว์ โรงพกั
สตัว์และการ

 ฆา่สตัว์

โรงฆา่สกุรวงัยาว อ.ดา่นชา้ง

26 ก.ค. 60

ตรวจตดิตามโรง
ฆา่สตัว์ โรงพกั
สตัว์และการ

 ฆา่สตัว์

โรงฆา่สตัว์เทศบาลเมอืงสพุรรณบรีุ โรงฆา่สกุรเจย๊หุมอูนิเตอร์
 โรงฆา่สตัว์ปีก วรานิษฐ์ โรงฆา่สตัว์แมเ่ล็กพูลทรพัย์ โรงฆา่

 โค-กระบอื หนองบวัแดง อ.เมอืงสพุรรณบรีุ

27 ก.ค. 60

ตรวจตดิตามโรง
ฆา่สตัว์ โรงพกั
สตัว์และการ

 ฆา่สตัว์

โรงฆา่สตัว์ปีก เสรมิสนิฟาร์ม อ.บางปลามา้

27 ก.ค. 60
แผนการตรวจ
ชุดเฉพาะกจิการ
ปศสุตัว์กลุม่เสี�ยง

เอ็นอาร์เคฟาร์ม, อาสาฬห์ฟาร์ม, คมสนัฟาร์ม อ.เมอืง

 ปฏทินิกจิกรรมกลุม่ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศการพฒันาปศสุตัว ์

19 ก.ค. 60 การทาํอาหาร TMR (อาหารผสมสาํเร็จรูป) อ.เดมิบางนางบวช

21 ก.ค. 60 การทาํอาหาร TMR (อาหารผสมสาํเร็จรูป) อ.ดอนเจดย์ี

27 ก.ค. 60 อบรมอาสาปศสุตัว์ กลุม่จงัหวดั อ.อูท่อง

 เว็บไซด ์ดา้นปศสุตัว ์
โคเนื�อ

 สมาคมโคเนื�อ | โคเนื�อกําแพงแสน | ป่าลานฟารม์ | โคพันธุต์าก | คาวบอยแลนด ์| สมาคมสง่เสรมิ
การเลี�ยงโคพันธุบ์ราหม์นั
 

โคนม

ไทยเดนมารค ์| อ.ส.ค. | โชคชยั | อตุสาหกรรมนมไทย | สหกรณโ์คนมหนองโพธิ�ราชบรุ ี| โรงโคนม
สวนจติรลดา | โรงนมผงสวนดสุติ | โรงนมเม็ด | โรงเนยแข็ง-ไอศกรมี
 

สกุร

 สมาคมผูเ้ลี�ยงสกุรแหง่ชาต ิ| ศนูยว์จัิยและฝึกอบรมการเลี�ยงสกุรแหง่ชาติ
 

สตัวอ์ ื�นๆ  
ไกแ่จเ้ขลางค์
 

เว็บที�เก ี�ยวขอ้ง  
กรมการสตัวท์หารบก | บา้นและสวน | สตัวป่์า | กรมอทุยานฯ  | กระตา่ย | ไกช่น | มลูนธิเิพื�อนชา้ง |
กา้วทนัโลกเกษตร | หอ้งปฏบิตักิารกลางตรวจสอบผลติภณัฑ ์| ฟารม์นกกระจอกเทศ | พพิธิภณัฑ์
เฉลมิพระเกยีรต ิ| สมาคมสตัวบาล | สมาคมผูผ้ลติไกเ่พื�อสง่ออก | สกว | สตัวแ์พทยค์วบคมุฟารม์
สกุร | สํานักมาตรฐานอตุสาหกรรม | กรมการคา้ภายใน | มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร | ตลาด
ซื�อขายลว่งหนา้ | รักบา้นเกดิ | ชมรมเกษตรปลอดสารพษิ |  ไทยฟารม์โซน | อเีอ็มควิเซ | อาหารสห
ฟารม์ | ไทยฟีด.เนต
 

หนว่ยงานปศสุตัว ์  
ศนูยผ์ลตินํ�าเชื�อแชแ่ข็งลําพญากลาง | ศนูยผ์สมเทยีมพษิณุโลก | ศนูยผ์สมเทยีมราชบรุ ี| ศนูย์
ผสมเทยีมสระบรุ ี| ศนูยผ์สมเทยีมสรุาษฎรธ์าน ี| ศนูยผ์สมเทยีมอบุลราชธาน ี| ศนูยว์จัิยและบํารงุ
พันธุส์ตัวต์าก | ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าคตะวนัตก | ศนูยช์นัสตูรโรคสตัวลํ์าปาง |
สารสนเทศกรมปศสุตัว ์| สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาต ิ| สถานพัีฒนาอาหารสตัวน์ครพนม | ปศสุตัว์
อําเภอหนัคา | ปศสุตัวอํ์าเภอแกง้สนามนาง | สํานักพัฒนาการปศสุตัวแ์ละถา่ยทอดเทคโนโลย ี|
สํานักสขุศาสตรส์ตัวแ์ละสขุอนามยัที� 1 | ดเูพิ�มเตมิ
 

หนว่ยงานสง่เสรมิสนบัสนนุ  
เบทาโกร | เจรญิโภคภณัฑ ์| สหฟารม์ | ม.แมโ่จ ้| ม.เกษตรศาสตร ์| ม.ขอนแกน่ | ม.เชยีงใหม ่|
ม.ราชมงคล | เจา้คณุทหารลาดกระบงั | ว.เกษตรสพุรรณ | ม. อบุล | จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั |
ราชภฏัจันทรเกษม | กรมสง่เสรมิการเกษตร
 

เวชภณัฑส์ตัว ์  
เวทโปรดกัส ์| นํ�าปิงปศสุตัว ์ | สมาคมธรุกจิเวชภณัฑส์ตัว์
 

อปุกรณก์ารเลี�ยงสตัว ์  
กสิส ์| งว่นใชห่ล ี| สยามโพลทรซิสิเท็ม | ไลฟ์ อนิโฟรเ์มตคิ | ศริวิฒันาการเกษตร
 

อาหารสตัว ์  
กรงุไทยอาหารสตัว ์| CP | ซนัฟีด | เบทาโกร | ลพัีฒนา | nutrition

ข่าวสารจาก ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาต ิ
 Thai National AGRIS Centre

 ศนูย์สนเทศทางการเกษตรแหง่ชาต ิให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร
 

ทั �งภายในประเทศ และจากเครือขา่ยตา่งประเทศ 
 

เดือน มถิุนายน 2560

โคเนื�อ 94 บาท/กก.

โคขนุ 98 บาท/กก.

กระบอื 94 บาท/กก.

สกุร 61 บาท/กก.

แพะ 115 บาท/กก.

แกะ 111 บาท/กก.

ไกเ่นื�อ 39 บาท/กก.

ไกพ่ื�นเมอืง 88 บาท/กก.

เป็ดเนื�อ 70 บาท/กก.

เป็ดเทศ    67 บาท/กก.

ไขไ่ก่ 3.04 บาท/ฟอง

ไขเ่ป็ด  3.67 บาท/ฟอง

นํ�านมดบิ 18.50 บาท/กก.
ขออนุญาตฆ่าสตัว์ราคาวตัถุดบิ

เดือน มถิุนายน 2560

กากถั�วเหลอืง 15.35 บาท/
กก.

ขา้วโพดเม็ด 8.65 บาท/
กก.

ปลาป่น 33.20 บาท/
กก.

ปลายขา้วเจา้ 10.00 บาท/
กก.

มนั 5.40 บาท/
กก.

รําขาว 8.20 บาท/
กก.

ราคาปจัจยัการผลิต

เดือน มถิุนายน 2560

ไกรุ่น่ไข่ 135 บาท/
ตวั

ลกูไกไ่ข่ 17 บาท/
ตวั

ลกูไกเ่นื�อ 18.50 บาท/
ตวั

เป็ดรุน่ไข่ 140 บาท/
ตวั

ลกูเป็ดไข่ 26 บาท/
ตวั

สกุรเล็ก 1,200 บาท/
ตวั

https://www.siamecohost.com/member/free-graphic-counter.php
http://www.thaicattle.org/
http://www.kpsbeef.com/
http://www.thaibrahmanbreeder.com/
http://www.dld.go.th/lcta_tak/
http://bprdc.sardi.ku.ac.th/
http://www.thaibrahmanbreeder.com/
http://www.dpo.go.th/main.php?filename=index
http://www.dpo.go.th/main.php?filename=index
http://www.farmchokchai.com/th/index.html
http://www.thaidairy.co.th/
http://www.nongpho.com/
http://kanchanapisek.or.th/kp1/semiprofit/scdf.html
http://kanchanapisek.or.th/kp1/semiprofit/sdmpp.html
http://kanchanapisek.or.th/kp1/semiprofit/sdmtp.html
http://kanchanapisek.or.th/kp1/semiprofit/cp.html
http://www.swinethailand.or.th/
http://suwan.kps.ku.ac.th/center/pigcenter/
http://www.mybantams.com/
http://www.rta.mi.th/15800u/
http://www.baanlaesuan.com/
http://www.forest.go.th/
http://www.dnp.go.th/
http://lovelyrabbit.som.tripod.com/thairabbit/thairabbit.html
http://gaichon.com/
http://www.elephant-soraida.com/
http://www.aboutagro.com/
http://www.foodsafety-lcfa.com/
http://www.wanafarm.com/#
http://www.royalmuseum.org/
http://www.ahathai.com/
http://www.thaipoultry.org/
http://www.trf.or.th/
http://tsva.or.th/
http://www.tisi.go.th/
http://www.dit.go.th/
http://www.acfs.go.th/
http://www.jspfutures.com/
http://www.rakbankerd.com/agriculture/wb/webboard.php?Category=agriculture
http://www.thaigreenagro.com/
http://www.thaifarmzone.com/
http://www.emkyusei.net/
http://www.healthfood.co.th/
http://www.thaifeed.net/
http://www.dld.go.th/splb_lbr/
http://www.dld.go.th/airc_phs/
http://www.dld.go.th/airc_rri/
http://www.dld.go.th/airc_sbr
http://www.dld.go.th/airc_urt/
http://www.dld.go.th/airc_ubt/
http://www.dld.go.th/lcta_tak/
http://www.dld.go.th/vrd_wp/
http://www.dld.go.th/vrd_sn
http://www.dld.go.th/ict
http://www.dld.go.th/niah
http://www.dld.go.th/nsko_kop
http://www.geocities.com/hkpasusat
http://www.geocities.com/suban_bu/
http://www.dld.go.th/transfer/
http://www.dld.go.th/region1/
http://www.dld.go.th/th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=68
http://www.betagro.com/
http://www.cpfworldwide.com/
http://www.sahafarms.com/main.php
http://www.mju.ac.th/
http://www.ku.ac.th/
http://www.kku.ac.th/
http://www.cmu.ac.th/index.php
http://www.rmutt.ac.th/
http://www.kmitl.ac.th/
http://www.spcat.ac.th/
http://www.agri.ubu.ac.th/
http://www.vet.chula.ac.th/
http://kaset.chandra.ac.th/
http://www.doae.go.th/
http://www.vetproducts.co.th/
http://www.nampingpasusad.co.th/
http://www.thaiahpa.com/
http://www.giss.co.th/
http://www.ncl.co.th/
http://www.siampoultry.com/
http://www.li.co.th/
http://siriwatthana.lnwshop.com/
http://www.gfpt.co.th/
http://www.cpffeed.com/
http://www.sunfood.co.th/
http://www.betagro.com/ourbusiness_feed_th.php
http://www.leepattana.com/web/index.php
http://www.nutrition.co.th/
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View full version
 

การทําอาหารเสรมิอดักอ้น UMMB
 

ทําแรธ่าตกุอ้น

การเลี�ยงแพะนมและทําผลติภณัฑจ์ากนมแพะ
 

อบรมสมัมนาแพะนม

Update: 1 August, 2017

สาํนกังานปศสุตัว์จงัหวดัสพุรรณบรีุ : Suphanburi Provincial Livestock Office
 เลขที� 26 หมู ่4 ตาํบลร ั�วใหญ ่อาํเภอเมอืง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72000 

 โทรศพัท ์0-3555-5466, 0-3555-5597 โทรสาร 0-3554-5477  E-mail : pvlo_spr@dld.go.th 
Best view resolution 1024 x 768 pixels : Web Browser Internet Explorer version 8.0

http://thaiagris.lib.ku.ac.th/
https://www.youtube.com/watch?v=aWNTs-4DVWU
https://www.youtube.com/watch?v=49RSDiY7qOE
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http://pvlo-spr.dld.go.th/admin/IDPSuphan.htm 1/1

ตวัชี�วดัผูบ้รหิารระดบัความสาํเร็จในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
รายละเอียดตวัชี�วดัผู้บริหารด้านการพฒันาบุคลากร : ระดบัความสําเร็จในการการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา

แผนและผลการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานรอบที� 1/2558

แผนและผลการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานรอบที� 2/2558

แผนและผลการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานรอบที� 1/2559

แผนและผลการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานรอบที� 2/2559

แผนและผลการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานรอบที� 1/2560

แผนและผลการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานรอบที� 2/2560

HOME

http://pvlo-spr.dld.go.th/admin/IDP2558_1.htm
http://pvlo-spr.dld.go.th/admin/IDP2558_2.htm
http://pvlo-spr.dld.go.th/admin/IDP2559_1.htm
http://pvlo-spr.dld.go.th/admin/IDP2559_2.htm
http://pvlo-spr.dld.go.th/admin/IDP2560_1.htm
http://pvlo-spr.dld.go.th/admin/IDP2560_2.htm
http://pvlo-spr.dld.go.th/index.php
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ตวัชี�วดัผูบ้รหิารระดบัความสาํเร็จในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
รายละเอียดตวัชี�วดัผู้บริหารด้านการพฒันาบุคลากร : การพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชารอบ 2/2560

แบบฟอร์ม 1 รายงานแผนพฒันารายบคุคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

แบบฟอร์ม 2.1 รายงานแผน/ผลการพฒันารายบคุคลตามการวเิคราะห์ความจาํเป็นของแผนพฒันารายบคุคล (IDP) : ความสามารถ/ทกัษะ ที�ตอ้งพฒันา

แบบฟอร์ม 2.2 รายงานแผน/ผลการพฒันารายบคุคลตามการวเิคราะห์ความจาํเป็นของแผนพฒันารายบคุคล (IDP) : สมรรถนะ ที�ตอ้งการพฒันา

รายงานผลการพฒันาบุคลากรตามตวัชี�วดั

แบบฟอร์ม 1 รายงานแผนพฒันารายบคุคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

แบบฟอร์ม 2.1 รายงานแผน/ผลการพฒันารายบคุคลตามการวเิคราะห์ความจาํเป็นของแผนพฒันารายบคุคล (IDP) : ความสามารถ/ทกัษะ ที�ตอ้งพฒันา

แบบฟอร์ม 2.2 รายงานแผน/ผลการพฒันารายบคุคลตามการวเิคราะห์ความจาํเป็นของแผนพฒันารายบคุคล (IDP) : สมรรถนะ ที�ตอ้งการพฒันา

แบบฟอร์ม 3.1 สรุปรายงานตามตวัชี�วดั : ระดบัความสาํเร็จในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา : ขา้ราชการ

แบบฟอร์ม 3.2 สรุปรายงานตามตวัชี�วดั : ระดบัความสาํเร็จในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา : พนกังานราชการ

แบบฟอร์ม 4 การประเมนิใหค้ะแนนตนเองตามตวัชี�วดัดา้นการพฒันาบคุลากร รอบที� 2/2560
 

โครงการพฒันาที�ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

เอกสารที�เกี�ยวข้อง

หลกัฐานการวางแผน

หลกัฐานการสื�อสาร

หลกัฐานการดาํเนินการ

หลกัฐานการประเมนิและตดิตามผล

หลกัฐานการสรุปรายงานผล
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