
ชื่อหนวยงาน   

กอ 20 จํานวนพนักงานราชการทั้งหมด ในหนวยงาน (คน) 39 ปงบประมาณ (พ.ศ.) 2563 ผูบันทึกขอมูล วันที่สงรายงาน 22 ก.ย. 63

ที่
คํานําหนาชื่อ (ไมใชตัวยอ)/

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง/ ระดับ ประเภท ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา

ความสอดคลองตามความรู/

ทักษะ/คุณลักษณะที่กําหนด
วิธีการพัฒนา

หนวยงานที่

จัด

ชวงเวลา 

(วันที่)

จํานวน

ชั่วโมง

คาธรรมเนียม

หลักสูตร (ถาม)ี 

(บาท)

รายงานผลการ

นําไปใช

ประโยชน

รอบการ

ประเมิน

1 นายสัญญา  ศิริรักษ สัตวแพทยอาวุโส ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ทักษะการคิด e-Learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

2 นายสนอง  เหมรา เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ทักษะการคิด E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

3 นายจํานงค  สันกวาน นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ทักษะการคิด E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

4 นายไพศาล  อินสอาด รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอคีรีมาศ ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต e-Learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

5 นายทักษิณ  นันทะชัย รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอศรีสําโรง ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

6 นางนิตยา  ใจสงคราม รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอทุงเสล่ียม ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

7 นายเผาพันธ  ปราณีบุตร ปศุสัตวอําเภอบานดานลานหอย ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

8 นายชัยทัตต  อิสริยยศปญญา รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอศรีนคร ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

9 นายเสฎฐวุฒิ  ถาปาวงศ เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

10 นายธีรยุทธ   อินทรเรือง เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

11 นางสาวอัญชลี   ตาทิพย เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

12 นางสุจริต  จินดานพรัตน พนักงานผูชวยสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

13 นางสาวศรีวิภา  ฤทธ์ิรอน เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

14 นางสาวรจนา  สิงพา เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

15 นายเดชา  พะโยม เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

16 นายสุกริช   ประเสริฐดี เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

17 วาท่ีรอยตรีณัฐพงษ  อุนใจดวง เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

18 นางนภัสวรรณ  สีหะวงษ เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

19 นางสาวลัลลลลิล  แสวงลาภ เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

20 นายอโนชา  กูลกาศ เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

21 นายชัยภูมิ   ปกษี เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย     แบบฟอรม์เก็บขอ้มูลผลการพฒันาบุคลากรกรมปศสุตัวร์ายหน่วยงาน

นายณรงคปกรณ จีรภัทรโภคินจํานวนขาราชการทั้งหมด ในหนวยงาน (คน)

แบบฟอรม์เก็บขอ้มลูHRD*กรอกขอมูล

เฉพาะชอง

ขาวเทานั้น* 

หนา 1 จาก 14



ที่
คํานําหนาชื่อ (ไมใชตัวยอ)/

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง/ ระดับ ประเภท ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา

ความสอดคลองตามความรู/

ทักษะ/คุณลักษณะที่กําหนด
วิธีการพัฒนา

หนวยงานที่

จัด

ชวงเวลา 

(วันที่)

จํานวน

ชั่วโมง

คาธรรมเนียม

หลักสูตร (ถาม)ี 

(บาท)

รายงานผลการ

นําไปใช

ประโยชน

รอบการ

ประเมิน

22 นางสาวจิราพร   อุตบัววงศ เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

23 นางสาวรัตนา  บุญสม เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

24 นางสาววิภารัตน   รอดทุง เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

25 นายธนดิษฐ   จายหนู เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

26 นางสุกัญญา  มนฑา เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

27 นายอํานาจ  นวรัตนารมย เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ E-learning สํานักงาน ก.พ. ตค 62-กพ 63 3.00 - ไมมี 1

28 นางสาวมนิตยชยา   พัฒนากิจไพฑูรย เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

29 นายณรงคปกรณ   จีรภัทรโภคิน เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

30 นางจิราภรณ  เลิศลํ้า เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

31 นายเทียนชัย  แกวจันทร เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

32 นายประจักษ  ธรรมราช เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

33 นางกรรณิกา   ผองทอง เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

34 นางสาวลัดดาวัลย  คําชู เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

35 นางสาววรรณรัตน  จันตระกูล เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

36 นายไพศาล  ลาวรรณ เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

37 นายบุญยง  รอดทุง เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

38 นายอนุกูล  ย่ิงนิยม เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

39 นายสมหมาย   บุญเมน เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

40 นางสาวนิรุตน   วงศสมัย เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

41 นางสาวมลธิชา  วงษสวรรค เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

42 นายจีรวัฒน   ใจสงคราม เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

43 นายกมล   แกวไผซอ เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

44 นางสาวจิตนภา  แกวจา เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

45 นางสาวกัญจนา   กันทะวงศ เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2
หนา 2 จาก 14



ที่
คํานําหนาชื่อ (ไมใชตัวยอ)/

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง/ ระดับ ประเภท ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา

ความสอดคลองตามความรู/

ทักษะ/คุณลักษณะที่กําหนด
วิธีการพัฒนา

หนวยงานที่

จัด

ชวงเวลา 

(วันที่)

จํานวน

ชั่วโมง

คาธรรมเนียม

หลักสูตร (ถาม)ี 

(บาท)

รายงานผลการ

นําไปใช

ประโยชน

รอบการ

ประเมิน

46 นายสุรศักด์ิ  บุญชู เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

47 นายพงษพันธ  อยูเย็นดี เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การบริการท่ีเปนเลิศ จิตอาสา/บริการ e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

48 นายทวี  เกตุขุนทด นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

49 นายไชยยากร  ทาดวงตา นายสัตวแพทยชํานาญการ ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

50 นายมานิต  กิตตินานนท นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

51 นางสาวสุนิสา  แปนงาม นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

52 นางสาวจารุวรรณ  กรรณิกา เจาพนักงานการเงินและบัญชี ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

53 นายวีรชาติ  พยอมหอม ปศุสัตวอําเภอกงไกรลาศ ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

54 นายพศวัต  อินทรกลอย ปศุสัตวอําเภอเมืองสุโขทัย ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

55 นายพิจิตร  รอดทอง ปศุสัตวอําเภอศรีสัชนาลัย ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

56 นายพิสิฐ   ตันนิกร ปศุสัตวอําเภอสวรรคโลก ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

57 นางสาวจุรีรัตน  ไชยเสน เจาพนักงานธุรการ ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

58 นางสาวภูริชญา  เรืองจอย นายสัตวแพทยปฏิบัติการ ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

59 นางสาวณัฐณิชา  เพชรศรี นายสัตวแพทยปฏิบัติการ ขาราชการ การมุงอนาคตและการควบคุมตน ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต e-Learning สํานักงาน ก.พ. เม.ย63-ก.ย.63 3.00 - ไมมี 2

หนา 3 จาก 14



ชื่อหนวยงาน

20 จํานวนพนักงานราชการทั้งหมดในหนวยงาน (คน) 39 ปงบประมาณ (พ.ศ.) 22 ก.ย. 63

0 0

8 จํานวนครั้งท่ีพรก.ไดรับการพัฒนา (ครั้ง) 19 0 0

8 จํานวนพรก.ท่ีไดรับการพัฒนา (คน) 19 0 59

40.00 รอยละของพรก.ท่ีไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 1 คร้ัง/ป 48.72 39 0

17 0

0 0

12 จํานวนครั้งท่ีพรก.ไดรับการพัฒนา (ครั้ง) 20 0 0

12 จํานวนพรก.ท่ีไดรับการพัฒนา (คน) 20 0 0

60.00 รอยละของพรก.ท่ีไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 1 คร้ัง/ป 51.28 0 0

3 0

59 59

20 จํานวนครั้งท่ีพรก.ไดรับการพัฒนา (ครั้ง) 39

20 จํานวนพรก.ท่ีไดรับการพัฒนา (คน) 39

100.00 รอยละของพรก.ท่ีไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 1 คร้ัง/ป 100.00

0 รอยละของบุคลากรที่สามารถนําความรูไปใชประโยชน 0.00

฿0.00 คาใชจายเฉล่ีย/คน (เฉพาะหลักสูตรท่ีมีคาธรรมเนียม) #DIV/0! หมายเหตุ  นําสงกองการเจาหนาท่ีเปนไฟลเทาน้ัน

                                   เปาหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว

ตัวชี้วัด: รอยละของบุคลากรในหนวยงาน (ขาราชการและพนักงานราชการ) ท่ีไดรับการพัฒนาความรู

 ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 1 คร้ังตอป

คาเปาหมาย:       ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คาเปาหมาย รอยละ 60

                       ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาเปาหมาย รอยละ 70

                       ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คาเปาหมาย รอยละ 80

                       ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาเปาหมาย รอยละ 90

                       ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คาเปาหมาย รอยละ 100

รว
มท

ั้งป
งบ

ปร
ะม

าณ

ขาราชการ พนักงานราชการ

รอยละของขรก.ท่ีไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 1 คร้ัง/ป

ผลการนําความรูไปใชประโยชน ทั้งปงบประมาณ

จํานวนบุคลากรท่ีสามารถนําความรูไปใชประโยชน (คน)

คาใชจายรวมท้ังหนวยงาน (บาท)

ผลการพัฒนาบุคลากร รอบการประเมินที่ 1

รอ
บก

าร
ปร

ะเ
มิน

ที่ 
1

ขาราชการ

ผลการพัฒนาบุคลากร รอบการประเมินที่ 2

รอ
บก

าร
ปร

ะเ
มิน

ที่ 
2

จํานวนขรก.ท่ีไดรับการพัฒนา (คน)

จํานวนครั้งท่ีขรก.ไดรับการพัฒนา (ครั้ง)

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

ขาราชการ

จํานวนขรก.ท่ีไดรับการพัฒนา (คน)

2)ภาษา 2)อบรมกับหนวยงานในกรมฯ

3)ภาวะผูนํา/คุณธรรม/จริยธรรม

คาใชจายในการพัฒนาบุคลากร ทั้งปงบประมาณ

3)e-Learning

4)จิตอาสา/บริการ 4)ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)

จํานวนครั้งท่ีขรก.ไดรับการพัฒนา (ครั้ง)

5)ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต

รอยละของขรก.ท่ีไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 1 คร้ัง/ป

5)สอนงาน

6)ทํางานเปนทีม

10)ทักษะการคิด 10)อ่ืนๆ

จํานวนครั้งท่ีขรก.ไดรับการพัฒนา (ครั้ง)

ผลการพัฒนาบุคลากร ทั้งปงบประมาณ

                      โปรแกรมสรปุผลการพฒันาบุคลากรกรมปศสุตัวร์ายหน่วยงาน

จํานวนขาราชการ ทั้งหมดในหนวยงาน (คน) 2563 วันที่สงรายงาน

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย ผูบันทึกขอมูล นายณรงคปกรณ จีรภัทรโภคิน

สรุปวิธีการพัฒนา (คร้ัง)สรุปขอบเขตการพัฒนาความรู/ทักษะ/คุณลักษณะ (ครั้ง)

6)มอบหมายงาน

รวม (คร้ัง) รวม (คร้ัง)

รอยละของขรก.ท่ีไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 1 คร้ัง/ป

7)คิดคน/พัฒนาและประยุกตใชนวัตกรรมใหมๆ 7)ดูงานนอกสถานท่ี

8)กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 8)หมุนเวียนงาน

9)การใชเทคโนโลยี 9)เรียนรูดวยตนเอง

จํานวนขรก.ท่ีไดรับการพัฒนา (คน)

1)ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน 1)อบรมกับหนวยงานนอกกรมฯ

*โปรแกรมอัตโนมัติ ไมตองกรอกขอมูล* แบบฟอรม์สรปุผลHRD



ลําดับ
คํานําหนาชื่อ (ไมใชตัวยอ)/

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง/ ระดับ

สถานะการไดรับการพัฒนา

ตั้งแตตนปงบประมาณ - ปจจุบัน

1 นายสัญญา  ศิริรักษ สัตวแพทยอาวุโส ไดรับการพัฒนาแลว

2 นายสนอง  เหมรา เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน ไดรับการพัฒนาแลว

3 นายจํานงค  สันกวาน นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ ไดรับการพัฒนาแลว

4 นายไพศาล  อินสอาด รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอคีรีมาศ ไดรับการพัฒนาแลว

5 นายทักษิณ  นันทะชัย รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอศรีสําโรง ไดรับการพัฒนาแลว

6 นางนิตยา  ใจสงคราม รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอทุงเสล่ียม ไดรับการพัฒนาแลว

7 นายเผาพันธ  ปราณีบุตร ปศุสัตวอําเภอบานดานลานหอย ไดรับการพัฒนาแลว

หมายเหตุ  

1. การปอนรายช่ือบุคลากรคนเดียวกันจะตองเหมือนกันทุกประการ ท้ังตัวสะกด ชองวางระหวางช่ือ-นามสกุล หรือชองวางหลังนามสกุล

ตัวอยางท่ี1 Sheetแรกปอนช่ือ "นางสาวซ่ือสัตย อดทน" แตSheetท่ีสอง ปอนช่ือ "นางสาวซ่ือสัตย   อดทน" (มีชองวางระหวางช่ือ-สกุลมากกวา 1 ชอง) ระบบจะคํานวณวาเปน 2 คน

ตัวอยางท่ี2 Sheetแรกปอนช่ือ "นางสาวซ่ือสัตย อดทน" แตSheetท่ีสอง ปอนช่ือ "นางสาวซ่ือสัตย อดทน   " (มีชองวางแฝงหลังนามสกุล) ระบบจะคํานวณวาเปน 2 คน

2. โปรแกรมจะคํานวณสถานะการพัฒนาต้ังแตเร่ิมปงบประมาณจนถึงปจจุบัน โดยไมแยกรอบการประเมิน

3. สามารถเพ่ิม-ลด ปรับเปล่ียนรายช่ือบุคลากรได

4. Sheetน้ีไมตองนําสงกองการเจาหนาท่ี

โปรแกรมตรวจสอบรายชื�อผูที้�ยงัไม่ไดร้บัการพฒันา (หากตอ้งการ)
คําชี้แจง  ใหทานปอนรายช่ือบุคลากรทุกคนในหนวยงาน (ยกเวนลูกจาง)  ลงในชอง "คํานําหนาช่ือ (ไมใชตัวยอ)/ช่ือ-สกุล" ระบบจะทําการตรวจสอบรายช่ือท่ีทานปอนกับSheet "เก็บขอมูลHRD" 

หากรายช่ือใดเคยไดรับการพัฒนาแลวอยางนอย 1 คร้ังในชวงท่ีผานมา ระบบจะแสดงผลวา "ไดรับการพัฒนาแลว" หากรายช่ือใดไมเคยไดรับการพัฒนาเลย ระบบจะแสดงผลวา "ยังไมไดรับการ

พัฒนา"



8 นายชัยทัตต  อิสริยยศปญญา รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอศรีนคร ไดรับการพัฒนาแลว

9 นายเสฎฐวุฒิ  ถาปาวงศ เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

10 นายธีรยุทธ   อินทรเรือง เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

11 นางสาวอัญชลี   ตาทิพย เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

12 นางสุจริต  จินดานพรัตน พนักงานผูชวยสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

13 นางสาวศรีวิภา  ฤทธ์ิรอน เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

14 นางสาวรจนา  สิงพา เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

15 นายเดชา  พะโยม เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

16 นายสุกริช   ประเสริฐดี เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

17 วาท่ีรอยตรีณัฐพงษ  อุนใจดวง เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

18 นางนภัสวรรณ  สีหะวงษ เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

19 นางสาวลัลลลลิล  แสวงลาภ เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

20 นายอโนชา  กูลกาศ เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

21 นายชัยภูมิ   ปกษี เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

22 นางสาวจิราพร   อุตบัววงศ เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

23 นางสาวรัตนา  บุญสม เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

24 นางสาววิภารัตน   รอดทุง เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

25 นายธนดิษฐ   จายหนู เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

26 นางสุกัญญา  มนฑา เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

27 นายอํานาจ  นวรัตนารมย เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

28 นางสาวมนิตยชยา   พัฒนากิจไพฑูรย เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว



29 นายณรงคปกรณ   จีรภัทรโภคิน เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

30 นางจิราภรณ  เลิศลํ้า เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

31 นายเทียนชัย  แกวจันทร เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

32 นายประจักษ  ธรรมราช เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

33 นางกรรณิกา   ผองทอง เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

34 นางสาวลัดดาวัลย  คําชู เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

35 นางสาววรรณรัตน  จันตระกูล เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

36 นายไพศาล  ลาวรรณ เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

37 นายบุญยง  รอดทุง เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

38 นายอนุกูล  ย่ิงนิยม เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

39 นายสมหมาย   บุญเมน เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

40 นางสาวนิรุตน   วงศสมัย เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

41 นางสาวมลธิชา  วงษสวรรค เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

42 นายจีรวัฒน   ใจสงคราม เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

43 นายกมล   แกวไผซอ เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

44 นางสาวจิตนภา  แกวจา เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

45 นางสาวกัญจนา   กันทะวงศ เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

46 นายสุรศักด์ิ  บุญชู เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

47 นายพงษพันธ  อยูเย็นดี เจาพนักงานสัตวบาล ไดรับการพัฒนาแลว

48 นายทวี  เกตุขุนทด นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ ไดรับการพัฒนาแลว

49 นายไชยยากร  ทาดวงตา นายสัตวแพทยชํานาญการ ไดรับการพัฒนาแลว



50 นายมานิต  กิตตินานนท นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ ไดรับการพัฒนาแลว

51 นางสาวสุนิสา  แปนงาม นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ ไดรับการพัฒนาแลว

52 นางสาวจารุวรรณ  กรรณิกา เจาพนักงานการเงินและบัญชี ไดรับการพัฒนาแลว

53 นายวีรชาติ  พยอมหอม ปศุสัตวอําเภอกงไกรลาศ ไดรับการพัฒนาแลว

54 นายพศวัต  อินทรกลอย ปศุสัตวอําเภอเมืองสุโขทัย ไดรับการพัฒนาแลว

55 นายพิจิตร  รอดทอง ปศุสัตวอําเภอศรีสัชนาลัย ไดรับการพัฒนาแลว

56 นายพิสิฐ   ตันนิกร ปศุสัตวอําเภอสวรรคโลก ไดรับการพัฒนาแลว

57 นางสาวจุรีรัตน  ไชยเสน เจาพนักงานธุรการ ไดรับการพัฒนาแลว

58 นางสาวภูริชญา  เรืองจอย นายสัตวแพทยปฏิบัติการ ไดรับการพัฒนาแลว

59 นางสาวณัฐณิชา  เพชรศรี นายสัตวแพทยปฏิบัติการ ไดรับการพัฒนาแลว

60 ปอนรายช่ือบุคลากรเพ่ิม(ถามี)

61 ปอนรายช่ือบุคลากรเพ่ิม(ถามี)

62 ปอนรายช่ือบุคลากรเพ่ิม(ถามี)

63 ปอนรายช่ือบุคลากรเพ่ิม(ถามี)

64 ปอนรายช่ือบุคลากรเพ่ิม(ถามี)

65 ปอนรายช่ือบุคลากรเพ่ิม(ถามี)

66 ปอนรายช่ือบุคลากรเพ่ิม(ถามี)

67 ปอนรายช่ือบุคลากรเพ่ิม(ถามี)

68 ปอนรายช่ือบุคลากรเพ่ิม(ถามี)

69 ปอนรายช่ือบุคลากรเพ่ิม(ถามี)

70 ปอนรายช่ือบุคลากรเพ่ิม(ถามี)




