ตัวชี้วัดที่ 3.1 มีโครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
เป้าหมาย : อย่างน้อย 1 โครงการต่อปีในทุกหน่วยงาน
คำอธิบาย :
โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ หมายถึง การดำเนินงานด้านวิชาการ โดยเป็นการ
ดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป (นอกกระทรวงฯ) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ทางด้านวิชาการที่กำหนดไว้ เช่น การให้ทุนการศึกษา การส่งบุคลากรไปอบรมด้านเทคนิค การศึกษาดูงาน
การประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เป็นต้น
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นทั้งในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
ชื่อโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ
หน่วยงาน
ประเทศ
ระยะเวลา
การประชุม OIE Regional Expert Group
Meeting for the diseases of poultry in
Asia and the Pasific region

สคบ.

การปฏิบัติราชการ เพื่อตรวจติดตามผล
สพพ.
การปฏิบัติงานตามโครงการ
พระราชดำริ และเข้าร่วมการประชุมที่
โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้าน
การเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก22)
ประชุม MBDS Exercises for Joint
สนง. ปศจ. สระแก้ว
Outbreak Investigations ซึง่ เกี่ยวกับ
การตอบโต้การระบาดของโรค และการ
ประเมินความเสี่ยง
ประชุม ASEAN Antimicrobial
อยส.
Stewardship Seminar and
Workshop
การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขา
สพส./สตส.
สุขลักษณะอาหาร (Codex
Committee on Food Hygiene) ครั้ง
ที่ 51 และการประชุม Physical
Working Group on General
Principles of Food Hygiene
including HACCP

ประเทศญี่ปุ่น

5 วัน

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

3 วัน

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

5 วัน

ประเทศมาเลเซีย

3 วัน

สหรัฐอเมริกา

10 วัน

ชื่อโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ
หน่วยงาน
ประเทศ
เข้าร่วมประชุม ACCSQ Prepared
สพส.
สาธารณรัฐสิงคโปร์
Foodstuff Product Working Group
(PFPWG) ครั้งที่ 29
เข้าร่วมการประชุม ASEAN Food
สตส.
สาธารณรัฐสิงคโปร์
Testing Laboratory Committee
(AFTLC) ครั้งที่ 15 เพื่อร่วมพิจารณา
การดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงด้านวิเคราะห์อาหารของอาเซียน
(ASEAN Food Reference
Laboratories: AFRLs)
ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบ
ผู้บริหาร
ประเทศญีป่ ุ่น
ความปลอดภัยในสินค้าเกษตร ประมง
และปศุสัตว์ กับผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง
ญี่ปุ่น
ประชุม ASEAN Regional Animal
สสช.
สาธารณรัฐสังคม
Health Laboratory Technical
นิยมเวียดนาม
Advisory Group (Lab-TAG) ครั้งที่
11 และการประชุม ASEAN
Laboratory Director's Forum
(ALDF) ครั้งที่ 7
ประชุม 4th Regional Workshop on
สคบ.
สาธารณรัฐสังคม
Swine Disease Control in Asia และ
นิยมเวียดนาม
3rd meeting of the Standarding
Group of Experts on African
Swine Fever for Asia
เข้าร่วมการประชุม FAO/OIE
สสช. (ศูนย์อ้างอิงฯ) สาธารณรัฐเกาหลี
Reference Laboratory for Footand-Mouth Disease
เข้าร่วมการประชุม The Subอยส.
สมาพันธรัฐสวิส
Committee of Expert on the
Globally Harmonized System of

ระยะเวลา
8 วัน

4 วัน

4 วัน

6 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

ชื่อโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ
Classification and Labelling of
Chemical ครั้งที่ 38
ประชุมและฝึกอบรมในหัวข้อ
Introducing Rabies Serology Work
in Thailand
ประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
Promoting Veterinary
Cooperation by Sharing
Experience on Animal Quarantine
Procedure and Initiating the
Networking System for cross
border legal trade of animal and
animal products in the Mekhong
- Lancang Region
ดูงานด้านการวิจัยทางด้านอาหารสัตว์
ร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์กับ
Chinese Academy of Tropical
Agricoltural Sciences
เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์เมืองคู่
แฝดกับจังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เพื่อหารือด้าน
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
การขนส่ง
ประชุมวางแผนการดำเนินงานตาม
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าเชิงรุกและแบบบูรณาการตาม
แนวพื้นที่ชายแดนประเทศไทย
ติดตามงานโครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี

หน่วยงาน

ประเทศ

ระยะเวลา

สสช.

ไต้หวัน

4 วัน

กสก.

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา

5 วัน

สอส.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

4 วัน

สนง. ปศจ.
มุกดาหาร

สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม

2 วัน

สคบ.

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

2 วัน

กพก.

สาธารณรัฐ
ประชาชน
บังกลาเทศ

6 วัน

ชื่อโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ
เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม
เตรียมการ และการชี้แจงการประชา
พิจารณ์เพื่อทบทวนการให้สิทธิพิเศษ
ทางการค้า (GSP) ต่อสำนักงานผู้แทน
การค้าสหรัฐอเมริกา (USTR)
ศึกษาดูงานการวิจัยพัฒนา การผลิต
และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
วัคซีน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีน
แห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ Finding
Outbreaks Faster: Metrics for One
Health Surveillance
ดูงานในหัวข้อ The Evaluzation of
IVDMD of tetraploid Bracgiaria
ruziziensis
ดูงานห้องปฏิบัติการทางความปลอดภัย
อาหาร และห้องปฏิบัติการอ้างอิง
แห่งสหภสพยุโรปด้านสารตกค้างยา
สัตว์

หน่วยงาน
อยส./กสก.

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา
7 วัน

อยส.

สหราชอาณาจักร

5 วัน

สสช.

สาธารณรัฐ
ออสเตรีย

6 วัน

สอส.

ประเทศญี่ปุ่น

15 วัน

สตส.

ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์

7 วัน

ผลการดำเนินงาน :
ตัวชี้วัด
จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ

เป้าหมาย
อย่างน้อย
1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน
23 โครงการ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : งบประมาณที่มีอย่างจำกัด
หลักฐานอ้างอิง : แผนงานที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณในการดำเนินงานด้านต่างประเทศ และ
งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

นายวัชรพล โชติยะปุตตะ

เบอร์ติดต่อ : 0 2653 4444

ผู้จัดเก็บข้อมูล

:

1. นางบุณฑริกา กระจ่างวงษ์
2. นางวริศรา ไพนุศิลป์

เบอร์ติดต่อ : 0 2653 4444
เบอร์ติดต่อ : 0 2653 4444

ตัวชี้วัดที่ 3.2 มีการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรด้านการเกษตรต่างประเทศ
เป้าหมาย : อย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปีในทุกหน่วยงาน
คำอธิบาย :
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง โครงการฝึกอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้
บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการนำมาใช้การปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ
หลักสูตรด้านการเกษตรต่างประเทศ หมายถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการในต่างประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ การเจรจาต่อรอง
ระหว่างประเทศ ความรู้พื้นฐานของการปฏิบัติตนในต่างประเทศ เป็นต้น
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
โครงการฝึกอบรม สัมมนาหรือ
ระยะเวลา
สถานที่
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน
กิจกรรมต่าง ๆ
(คน)
อบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัว
363 วัน
สาธารณรัฐ
เจ้าหน้าที่
1 คน
เฉียว เมืองเซียะเหมิน ภายใต้
ประชาชนจีน กรมปศุสัตว์
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่น
ที่ 15 ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
หลักสูตร Evaluation, utilization
171 วัน
ประเทศญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่
1 คน
of forage crop cultures/lines
กรมปศุสัตว์
and development of DNA
markers
หลักสูตร The Direction of
15 วัน
สาธารณรัฐ
เจ้าหน้าที่
1 คน
Multiple Pathogens for the
ออสเตรีย
กรมปศุสัตว์
Differential Diagnosis and
Syndromic Surveillance of
Transboundary Animal Diseases
อบรมหลักสูตร Training Course
28 วัน
สาธารณรัฐ
เจ้าหน้าที่
1 คน
on Transboundary Animal
ออสเตรีย
กรมปศุสัตว์
Diseases: Validation,
Implementation, Monitoring
and Quality Control for

โครงการฝึกอบรม สัมมนาหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ
Molecular Assays และExchange
knowledge on the molecular
and serological applications of
Luminex technology"
อบรมโครงการ Workshop on
Food Safety Regulations and
Related Issues
อบรม Symposium for
international networking of
African Swine Fever Research
และRegional Workshop for the
international networking of
African Swine Fever research in
Asia"
เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ Finding
Outbreaks Faster: Metrics for
One Health Surveillance
เข้าร่วมสัมมนาRegional Training
Seminar for OIE Focal Points
for Veterinary Products

ระยะเวลา

สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน
(คน)

7 วัน

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ประเทศญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์

1 คน

เจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์

1 คน

7 วัน

สาธารณรัฐ
ออสเตรีย

เจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์

1 คน

5 วัน

ประเทศ
มาเลเซีย

เจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์

1 คน

5 วัน

ผลการดำเนินงาน :
ตัวชี้วัด
จำนวนหลักสูตรด้านการเกษตรต่างประเทศ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

เป้าหมาย
อย่างน้อย
1 หลักสูตร

ผลการดำเนินงาน
8 หลักสูตร

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : งบประมาณที่มีอย่างจำกัดด้านการพัฒนาบุคลากร
หลักฐานอ้างอิง : รายงานสรุปการจัดกิจกรรม
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายวัชรพล โชติยะปุตตะ
1. นางบุณฑริกา กระจ่างวงษ์
2. นางวริศรา ไพนุศิลป์

เบอร์ติดต่อ : 0 2653 4444
เบอร์ติดต่อ : 0 2653 4444
เบอร์ติดต่อ : 0 2653 4444

