
กิจกรรมยอ่ย หน่วยนับ สดัสว่นเขา้สู่

ผลผลติยอ่ย

ผลผลติยอ่ย หน่วยนับ

งานชันสูตรโรคสัตว์ ตัวอยา่ง 100 จ านวนตัวอยา่งที่ตรวจวเิคราะหโ์รคสัตว์ ตัวอยา่ง

วจิยัและพัฒนาสุขภาพ (สสช) เร่ือง 100 ผลงานวจิยัด้านสุขภาพสัตว์ เร่ือง

งานตรวจสอบชีววตัถุ รายการ 100 ตัวอยา่งชวีวตัถทุี่ตรวจสอบ รายการ

แกไ้ขป้ญัหาโรคไขห้วดันก (กตช) โครงการ 100 โครงการที่ศึกษาวจิยัวคัซีนไขห้วดันก โครงการ

100 ฟาร์มที่ได้รับค าแนะน า (สพส.) ฟาร์ม

100 ฟาร์มที่ได้รับค าแนะน า (ปศข.) ฟาร์ม

100 ฟาร์มที่ตรวจรับรอง (ปศจ.) ฟาร์ม

100 ฟาร์มที่ได้รับค าแนะน า (สพส.) ฟาร์ม

100 คอมพาร์ทเมน้ต์ที่รับรอง (ปศข.) คอมพาร์ทเมนต์

100 ฟาร์มที่ตรวจรับรอง (ปศจ.) ฟาร์ม

ตรวจสอบผลิตภณัฑ์ โรง 100 ใบรับรองสุขอนามยั (สพส.) ฉบบั

20 โรงงานที่ได้รับค าแนะน า (สพส.) โรง

80 โรงงานเนื้อและผลิตภณัฑ์ส่งออกท่ีตรวจรับรอง (สพส.) โรง

100 โรงงานที่ได้รับค าแนะน า (ปศข.) โรง

100 โรงฆา่สัตวภ์ายในประเทศที่ตรวจรับรอง (ปศจ.) โรง

90 ฟาร์มที่ได้รับค าแนะน า (สพส.) ฟาร์ม

10 โรงงานที่ได้รับค าแนะน า (สพส.) โรง

90 ฟาร์มที่ได้รับค าแนะน า (ปศข.) ฟาร์ม

10 โรงงานที่ได้รับค าแนะน า (ปศข.) โรง

90 ฟาร์มที่ตรวจรับรอง (ปศจ.) ฟาร์ม

10 โรงฆา่สัตวภ์ายในประเทศที่ตรวจรับรอง (ปศจ.) โรง

100 ตัวอยา่งสินค้าที่ตรวจวเิคราะห ์(สถาบนัฯ) ตัวอยา่ง

100 ตัวอยา่งสินค้าที่ตรวจวเิคราะห ์(ศวพ.) ตัวอยา่ง

100 ตัวอยา่งที่ส่งตรวจ (สพส.) ตัวอยา่ง

100 ตัวอยา่งที่ส่งตรวจ (ปศข.) ตัวอยา่ง

100 ตัวอยา่งที่ส่งตรวจ (ปศจ.) ตัวอยา่ง

100 ตัวอยา่งสินค้าที่ตรวจวเิคราะห ์(สสช.) ตัวอยา่ง

100 ตัวอยา่งสินค้าที่ตรวจวเิคราะห ์(ศวพ.) ตัวอยา่ง

พัฒนาส่ิงแวดล้อม แหง่

จดัหาตัวอยา่ง (สพส) ตัวอยา่ง

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ าบดัน้ าเสียด้านการปศุสัตว์ แหง่

ตารางก าหนดหน่วยนับของกิจกรรมย่อย/ผลผลิตย่อย และสัดส่วนกิจกรรมย่อยเข้าสูผ่ลผลิตย่อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตรวจมาตรฐานฟาร์ม ฟาร์ม

ปรับโครงสร้างอตุสาหกรรมสัตวป์กี ฟาร์ม

ตรวจรับรองโรงงาน โรง
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50 ฟาร์มที่ได้รับค าแนะน า (สพส.) ฟาร์ม

50 ฟาร์มที่ได้จดัท าระบบสาธติ (สพส.) แหง่

50 ฟาร์มที่ได้รับค าแนะน า (ปศข.) ฟาร์ม

50 ฟาร์มที่ได้จดัท าระบบสาธติ (ปศข.) แหง่

50 ฟาร์มที่ได้รับค าแนะน า (ปศจ.) ฟาร์ม

50 ฟาร์มที่ได้จดัท าระบบสาธติ (ปศจ.) แหง่

90 ฟาร์มที่ได้รับค าแนะน า (สพส.) ฟาร์ม

10 โรงงานได้รับค าแนะน า (สพส.) แหง่

90 ฟาร์มที่ตรวจรับรอง (ปศข.) ฟาร์ม

10 โรงงานที่ตรวจรับรอง (ปศข.) แหง่

90 ฟาร์มที่ตรวจรับรอง (ปศจ.) ฟาร์ม

10 โรงงานที่ตรวจรับรอง (ปศจ.) แหง่

100 โรงงานฮาลาลที่ได้รับค าแนะน า (สพส.) แหง่

100 โรงงานฮาลาลที่ได้รับค าแนะน า (ปศข.) แหง่

100 โรงงานฮาลาลที่ได้รับค าแนะน า (ปศจ.) แหง่

100 วจิยัประยกุต์ (สพส.) เร่ือง

100 วจิยัประยกุต์ (อยส.) ตัวอยา่ง

100 วจิยัประยกุต์ (ปศข.) ตัวอยา่ง

100 วจิยัประยกุต์ (ปศจ.) ตัวอยา่ง

80 ใบอนญุาต ทะเบยีน Health Cert Cert. of Freesale นส.4 (อยส.) ฉบบั

20 ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตวต์าม พรบ.ควบคุมฯ (อยส.) คร้ัง

20 ใบอนญุาต ทะเบยีน  (ปศจ.) ฉบบั

80 ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตวต์าม พรบ.ควบคุมฯ (ปศจ.) (ปศข.) คร้ัง

20 โรงงานที่ได้รับค าแนะน า (อยส.) โรง

80 โรงงานอาหารสัตวท์ตีรวจรับรอง (อยส.) โรง

100 โรงงานอาหารสัตวท์ตีรวจรับรอง(ปศข.) (ปศจ.) โรง

ยาสัตวว์ตัถอุนัตราย ฉบบั 100 ใบอนญุาต ทะเบยีน (อยส.) ฉบบั

100 ตัวอยา่งที่ส่งตรวจ (อยส.) ตัวอยา่ง

100 ตัวอยา่งที่ส่งตรวจ (ปศจ.) ตัวอยา่ง

100 ตัวอยา่งที่ส่งตรวจ (กสก.) ตัวอยา่ง

คุณภาพอาหารสัตว์ ฉบบั

ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงาน

จดัหาตัวอยา่ง (อยส.) ตัวอยา่ง

ปศุสัตวอ์นิทรีย์ ฟาร์ม

ตรวจมาตรฐานฮาลาล แหง่

วจิยัประยกุต์ เร่ือง

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ าบดัน้ าเสียด้านการปศุสัตว์ แหง่
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เกษตรกรรับการถา่ยทอด (กสส) ราย 100 เกษตรกรได้รับการถา่ยทอดความรู้ ราย

พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส) กลุ่ม 100 องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา กลุ่ม

เกษตรกรภาคใต้รับการถา่ยทอด ราย 100 เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถา่ยทอดความรู้ ราย

พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้ กลุ่ม 100 องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา กลุ่ม

เกษตรกรภาคใต้รับการบริการ ราย 100 เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ ราย

พัฒนาผลิตภณัฑ์จากสัตว์ ราย 100 เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสัตว์ ราย

งานส่งเสริมการปศุสัตวร์ะหวา่งประเทศ หลักสูตร 100 เจา้หนา้ที่และเกษตรกรได้รับการถา่ยทอด หลักสูตร

งานด้านเศรษฐกจิปศุสัตว์ เร่ือง 100 บทวเิคราะหข์อ้มลูทางด้านเศรษฐกจิปศุสัตว์ เร่ือง

งานพัฒนาระบบโคนม ฟาร์ม 100 ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา ฟาร์ม

งานพัฒนาคุณภาพน้ านมเพื่อแกไ้ขปญัหานมโรงเรียน แหง่ 100 ศูนยร์วบรวมน้ านมดิบ/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปท่ีผลิตนมโรงเรียนได้รับการพัฒนา แหง่

งานวจิยัการปศุสัตว ์(กสส) เร่ือง 100 ผลงานวจิยัด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์

/วจิยัพื้นฐาน (1)

/วจิยัประยกุต์ (3)

/วจิยัและพัฒนา (1)

เร่ือง

ส่งเสริมการท าปศุสัตวอ์นิทรีย์ ฟาร์ม 100 ผู้ประกอบการเกษตรกรได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตวอ์นิทรีย์ ราย

เกษตรกรได้รับการพัฒนา (ปราดเปร่ือง) ราย 100 เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปร่ือง ราย

เจา้หนา้ท่ีได้รับการพัฒนา (ปราดเปร่ือง) ราย 100 เจา้หนา้ที่ได้รับการพัฒนาเจา้หนา้ท่ีปราดเปร่ือง ราย

ถา่ยทอดความรู้ใหเ้กษตรกรในเขตเศรษฐกจิปศุสัตว ์(Zoning) ราย 100 เกษตรกรในเขตเศรษฐกจิปศุสัตว ์(Zoning) ได้รับการถา่ยทอดความรู้ ราย

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว ์เพื่อแกไ้ขปญัหาท่ีดินท ากนิของเกษตรกร ราย 100 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ราย

ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว ์(กระบอื) ราย 100 กลุ่มผู้เล้ียงกระบอืได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ แปลง 100 จ านวนแปลงใหญ่ปศุสัตวท์ี่ขึ้นทะเบยีน แปลง

พัฒนาศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ 100 ศูนยเ์รียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศูนย์

งานส่งเสริมการใช้ยางด้านปศุสัตว์ จงัหวดั 100 หนว่ยงานภาครัฐได้รับการส่งเสริมใหใ้ช้ยางด้านปศุสัตว์ จงัหวดั

พัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัและยกระดับคุณภาพสินค้า (OTOP) กลุ่ม 100 ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ได้รับการพัฒนา กลุ่ม

เกษตรกรรับการถา่ยทอด (กพก) ราย 100 เกษตรกรได้รับการถา่ยทอดความรู้ ราย

พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กพก) กลุ่ม 100 องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา กลุ่ม

เกษตรกรรับการบริการ (กพก) ราย 100 เกษตรกรได้รับการบริการ ราย

งานวจิยัการปศุสัตว ์(กพก) เร่ือง 100 ผลงานวจิยัด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ เร่ือง

งานผลิตโคนม TF ตัว 100

งานผลิตโคนม TMZ ตัว 100

โคนม ตัว
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งานผลิตโคนม SW ตัว 100

งานผลิตโคบราหม์นั ตัว 100

งานผลิตโคพื้นเมอืง ตัว 100

งานผลิตโคพันธุ์กบนิทร์บรีุ ตัว 100

งานผลิตโคพันธุ์ตาก ตัว 100

งานผลิตโคทาจมิะ ตัว 100

งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ ตัว 100

งานผลิตกระบอื ตัว 100 กระบอื ตัว

งานผลิตสุกร ตัว 100 สุกร ตัว

งานผลิตแพะ ตัว 100

งานผลิตแกะ ตัว 100

งานผลิตกวาง ตัว 100

งานผลิตไกพ่ื้นเมอืง ตัว 100

งานผลิตไกโ่ร้ดไทย ตัว 100

งานผลิตเปด็เทศ ตัว 100

งานผลิตเปด็ไข่ ตัว 100

งานผลิตเปด็เนื้อ ตัว 100

งานผลิตไกง่วง ตัว 100

งานผลิตหา่น ตัว 100

งานผลิตนกกระทา ตัว 100

งานสนบัสนนุสัตวป์กี ตัว 100

งานจดัต้ังฟาร์มเครือขา่ยกระจายพันธุ์สัตว์ ฟาร์ม 100 ฟาร์มเครือขา่ยกระจายพันธุ์ แหง่

งานศูนยข์อ้มลูปรับปรุงพันธุ์สัตวแ์หง่ชาติ ขอ้มลู 100 ศูนยข์อ้มลูการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตวแ์หง่ชาติ ศูนย์

งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตวช้ั์นเยี่ยม ตัว 100 พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยม ตัว

งานวจิยัปศุสัตว ์(สพพ) เร่ือง 100 ผลงานวจิยัปศุสัตว ์ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เร่ือง

งานหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่ม 100 ระบบบญัชขีอ้มลูทรัพยากรพันธกุรรม ระบบ

งานเล้ียงสัตวเ์ล้ียงไทย กลุ่ม 100 จ านวนการขึ้นทะเบยีนพันธุ์สัตวเ์ล้ียงไทยประจ าถิ่น พันธุ์

งานขึ้นทะเบยีนสัตวพ์ื้นเมอืงประจ าถิ่น พันธุ์ 100 จ านวนการขึ้นทะเบยีนพันธุ์สัตวพ์ื้นเมอืงประจ าถิ่น พันธุ์

งานระบบการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศภาคปศุสัตว์ ระบบ 100 ระบบบญัชขีอ้มลูการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ระบบ

วจิยัและพัฒนาองค์ความรู้ปศุสัตวอ์นิทรีย์ เร่ือง 100 งานวจิยั วชิาการ ด้านประสิทธภิาพการผลิตปศุสัตวอ์นิทรีย์ เร่ือง

สัตวป์กี ตัว

โคนม ตัว

โคเนื้อ ตัว

สัตวเ์ค้ียวเอื้องขนาดเล็ก ตัว
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ผลผลติยอ่ย หน่วยนับ

85 เมล็ดพันธุ์พืชอาหรสัตวท์ี่ผลิต กโิลกรัม

15 หนอ่พันธุ์พืชอาหารสัตวท์ี่ผลิต กโิลกรัม

90 หญ้าแหง้/ถั่วแหง้/หญ้าแหง้ GAP/หญ้าหมกั/พืชอาหารสัตวห์มกั/อาหารผสม (TMR) ท่ีผลิต กโิลกรัม

10 หญ้าสดที่ผลิต กโิลกรัม

พัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์ ราย 100 เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชพีผลิตพืชอาหารสัตว์ ราย

พัฒนาเทคโนโลยอีาหารสัตว์ เร่ือง 100 เทคโนโลยด้ีานอาหารสัตว์ เร่ือง

บริการวเิคราะหคุ์ณภาพอาหารสัตว์ ตัวอยา่ง 100 จ านวนตัวอยา่งที่ได้รับการวเิคราะห์ ตัวอยา่ง

โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตวต์ามพระราชด าริ กโิลกรัม 100 การผลิตเสบยีงสัตว์ กโิลกรัม

พัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเ์ค้ียวเอื้อง เร่ือง 100 มาตรฐานอาหารสัตวเ์ค้ียวเอื้อง เร่ือง

การจดัการอาหารสัตวเ์พื่อแกไ้ขปญัหาคุณภาพน้ านมดิบในฟาร์มเกษตรกร(FMMU) ฟาร์ม 100 เกษตรกรได้รับการแกไ้ขปญัหาคุณภาพน้ านมและการจดัการด้านอาหารสัตว์ ฟาร์ม

การวจิยัและพัฒนาการปศุสัตว ์(สอส) เร่ือง 100 ผลงานวจิยัปศุสัตว ์ด้านอาหารสัตว์ เร่ือง

30 เกบ็รักษาเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พันธุ์

30 ทดสอบสาธติพืชอาหารสัตวพ์ันธุ์ดี แปลง

20 ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและต้นพันธุ์ดี พันธุ์

10 ปรับปรุงพันธุ์ใหม่ พันธุ์

10 พัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกลุพืชอาหารสัตว์ พันธุ์

100 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนบัสนนุใหเ้ปน็ฟาร์มต้นแบบการเล้ียงโคนมเพื่อผลิตกา๊ซชีวภาพ พลังงาน

ทดแทนอยา่งยั่งยนื

ราย

100 คัดเลือกเกษตรกร ราย

100 จดัต้ังหมบูา้นหลักถา่ยทอดเทคโนโลยด้ีานปศุสัตว์ หมู่บา้น

100 ฝึกอบรมเกษตรกรผู้น า ราย

กจิกรรมพัฒนาเปน็ศูนยก์ลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตวเ์พื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

(Seed Hub Center)

ตัน 100 เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตวไ์ด้รับการปรับปรุงใหม้คุีณภาพได้มาตรฐาน ตัน

โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตวเ์ล้ียงกระบอืในเขตเศรษฐกจิปศุสัตว์ ไร่ 100 เกษตรกรมพีื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตวเ์พิ่มขึ้น ไร่

โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เล้ียงโคนม ราย 100 ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เล้ียงโคนม ราย

โครงการปลูกพืชอาหารสัตวเ์ปน็อาหารสัตวป์กีและโคนมอนิทรีย์ ฟาร์ม 100 ปลูกพืชอาหารสัตวใ์นฟาร์มสัตวป์กีและโคนมอนิทรีย์ ฟาร์ม

งานควบคุมปอูงกนัโรคสัตว์ ตัว 100 สัตวท์ี่ได้รับการควบคุม ปอูงกนัโรค ตัว

งานรักษาพยาบาลสัตว์ ตัว 100 สัตวท์ี่ได้รับการรักษาพยาบาล ตัว

งานควบคุมแกไ้ขโรคไขห้วดันก แหง่ 100 พื้นที่ที่ควบคุมแกไ้ขโรคไขห้วดันก แหง่

งานเฝูาระวงัเชิงรุกทางหอ้งปฏบิติัการ (สคบ) ตัวอยา่ง 100 จ านวนตัวอยา่งในการตรวจวเิคราะหโ์รคสัตว์ ตัวอยา่ง

ปรับปรุงพันธุ์และอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์ พันธุ์

โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเล้ียงโค กระบอื เพื่อผลิตกา๊ซชีวภาพ พลังงานทดแทนอยา่ง

ยั่งยนื (สอส)

ราย

ถา่ยทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยด้ีานปศุสัตว ์(สอส) หมู่บา้น

ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ กโิลกรัม

พัฒนาความมั่นคงด้านเสบยีงสัตว์ กโิลกรัม
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งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (สคบ) กโิลกรัม 100 ปริมาณน้ านม กโิลกรัม

งานพัฒนาสุขภาพกระบอื (สคบ) ตัว 100 จ านวนกระบอืที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพ ตัว

การศึกษาการเล้ียงปศุสัตวใ์กล้พื้นท่ีอนรัุกษ์และความเปน็ไปได้ในการแพร่กระจายโรคปากและ

เท้าเปื่อย

เร่ือง 100 ขอ้มลูเกษตรการที่เล้ียงปศุสัตวใ์กล้พื้นท่ีอนรัุกษ์ และขอ้มลูโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นท่ีศึกษาเพื่อประโยชน์

ในการเฝูาระวงัโรคปากและเทา้เปื่อยจากปศุสัตวไ์ปสู่สัตวป์าุ

เร่ือง

งานควบคุมเคล่ือนยา้ยสัตวแ์ละซากสัตว์ คร้ัง 100 จ านวนคร้ังที่ควบคุมการเคล่ือนยา้ยสัตวแ์ละซากสัตว์ คร้ัง

งานกกัตรวจสัตว์/ซากสัตว์ คร้ัง 100 จ านวนคร้ังที่ควบคุมการเคล่ือนยา้ยสัตว์ คร้ัง

งานพัฒนาขยายพันธุ์สัตวพ์ันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยชีีวภาพ ตัว 100 จ านวนปศุสัตวท์ี่ได้รับการขยายพันธุ์สัตวพ์ันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยชีีวภาพ ตัว

งานผลิตโคเนื้อไทยแบล็ค ตัว 100 จ านวนแมโ่คที่เขา้ทดสอบ ตัว

งานผลิตพ่อโคนมทรอปคิอล ตัว 100 จ านวนพ่อโคที่เขา้ทดสอบ ตัว

พัฒนาแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์ (สทป) ตัว 100 จ านวนผลิตแพะลูกผสม 3 สายพันธุ์ ตัว

งานพัฒนาเขตเศรษฐกจิกระบอื (สทป) ตัว 100 จ านวนกระบอืที่ได้รับบริการผสมเทียม ตัว

งานพัฒนาฐานขอ้มลูโคนม (สทป) ตัวอยา่ง 100 จ านวนตัวอยา่งจโีนมที่ได้รับการตรวจ ตัวอยา่ง

การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยชีีวภาพ ตัว 100 จ านวนแมโ่คพื้นเมอืงที่ได้รับการผสมเทียม ตัว

อนรัุกษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง และการใช้ประโยชนค์วามหลากหลายทางพันธกุรรมปศุสัตวแ์ละสัตว์

พื้นเมอืงท่ีมคุีณค่าทางเศรษฐกจิ (สทป)

ตัว 100 จ านวนน้ าเชื้อที่จดัเกบ็ โด๊ส

งานพัฒนาสมรรถนะบคุลากรทางด้านความหลากหลายชีวภาพด้านปศุสัตว ์(สทป) คน 100 จ านวนบคุลากรที่เขา้รับการฝึกอบรมทางด้านความหลากหลายชีวภาพด้านปศุสัตว ์(สทป) คน

งานอนรัุกษ์และพัฒนาการผลิตกระบอื (สทป) ตัว 100 จ านวนกระบอืที่ได้รับการแกไ้ขปญัหา (สทป) ตัว

50 ผลงานวจิยัด้านสุขภาพสัตว ์(สทป) เร่ือง

50 ผลงานวจิยัด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว ์(สทป) เร่ือง

งานตรวจวเิคราะหตั์วอยา่ง ตัวอยา่ง 100 ตัวอยา่งสินค้าที่ตรวจวเิคราะห์ ตัวอยา่ง

78 ตัวอยา่งสินค้าที่ตรวจวเิคราะห์ ตัวอยา่ง

22 วธิวีเิคราะหท์ี่พัฒนาได้และทดสอบความช านาญและขอบขา่ยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานหอ้งปฏบิติัการ
วธิี

งานพัฒนาวธิวีเิคราะห์
รายการ

100 วธิวีเิคราะหท์ี่พัฒนาได้และทดสอบความช านาญและขอบขา่ยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานหอ้งปฏบิติัการ
วธิี

งานตรวจรับรองส่งออก ตัวอยา่ง 100 ตัวอยา่งส่งออกที่วเิคราะห์ ตัวอยา่ง
ตรวจสอบรับรองติดตามประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ แห่ง 100 ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการตรวจประเมิน แห่ง

วเิคราะห์ไดออกซิน ตัวอยา่ง 100 ตัวอยา่งท่ีวเคราะห์ไดออกซิน ตัวอยา่ง

งานวจิยัเทคโนโลยชีีวภาพ (สทป) เร่ือง

งานสอบเทียบอปุกรณ์

ชิ้น

หนา้ที ่6 จาก 6


