
ชื่อหนวยงาน   

กอ 21 จํานวนพนักงานราชการทั้งหมด ในหนวยงาน (คน) 39 ปงบประมาณ (พ.ศ.) 2565 ผูบันทึกขอมูล วันที่สงรายงาน 20 ก.ย. 65

ที่
คํานําหนาชื่อ (ไมใชตัวยอ)/

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง/ ระดับ ประเภท ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา

ความสอดคลองตามความรู/ทักษะ/

คุณลักษณะที่กําหนด
วิธีการพัฒนา

หนวยงานที่

จัด

ชวงเวลา 

(วันที่)

จํานวน

ชั่วโมง

คาธรรมเนียม

หลักสูตร (ถาม)ี

 (บาท)

รายงานผล

การนําไปใช

ประโยชน

รอบ

การ

ประเมิน

1 นายอรรถวิทย วังกาวรรณ นายสัตวแพทยปฏิบัติการ ขาราชการ การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน e-Learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

2 นางสาวสุนทรินทร กะรินตา เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ขาราชการ การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน e-Learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

3 นายพศวัต อินทรกลอย ปศุสัตวอําเภออาวุโส ขาราชการ การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน e-Learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

4 นางสาวภูริชญา เรืองจอย นายสัตวแพทยปฏิบัติการ ขาราชการ การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน e-Learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

5 นางสาวกัญญาณัฐ ถิ่นเครือจีน นายสัตวแพทยปฏิบัติการ ขาราชการ การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

6 นายธณกร บุญญะประภา นายสัตวแพทยปฏิบัติการ ขาราชการ การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

7 นายทักษิณ นันทะชัย ปศุสัตวอําเภออาวุโส ขาราชการ การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

8 นายชัยภูมิ ปกษี เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ขาราชการ การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

9 นายพิสิฐ ตันนิกร ปศุสัตวอําเภออาวุโส ขาราชการ การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

10 นางสาวพีรยา พินิจมนตี ปศุสัตวอําเภอปฏิบัติการ ขาราชการ การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

11 นายสมหมาย บุญเมน เจาพนักงานสัตวบาล ขาราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

12 นายอนุกูล ยิ่งนิยม เจาพนักงานสัตวบาล ขาราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

13 วาที่รอยตรีณัฐพงษ อุนใจดวง เจาพนักงานสัตวบาล ขาราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

14 นายสุกริช ประเสริฐดี เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

15 นายเดชา พะโยม เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

16 นางสาวอัญชลี ตาทิพย เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

17 นายอํานาจ นวรัตนารมย เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

18 นางสาวลัลลลลิล แสวงลาภ เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

19 นางสาวจิราพร อุตบัววงศ เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

20 นายอโนชา กูลกาศ เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

21 นางสาวมลธิชา วงษสวรรค เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

22 นางสาวรัตนา บุญสม เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

23 นางสาววิภารัตน รอดทุง เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย     แบบฟอรม์เก็บขอ้มลูผลการพฒันาบุคลากรกรมปศสุตัวร์ายหน่วยงาน

นายณรงคปกรณ จีรภัทรโภคินจํานวนขาราชการทั้งหมด ในหนวยงาน (คน)

แบบฟอรม์เก็บขอ้มลูHRD*กรอกขอมูล

เฉพาะชอง

ขาวเทาน้ัน* 

หนา 1 จาก 5



ที่
คํานําหนาชื่อ (ไมใชตัวยอ)/

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง/ ระดับ ประเภท ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา

ความสอดคลองตามความรู/ทักษะ/

คุณลักษณะที่กําหนด
วิธีการพัฒนา

หนวยงานที่

จัด

ชวงเวลา 

(วันที่)

จํานวน

ชั่วโมง

คาธรรมเนียม

หลักสูตร (ถาม)ี

 (บาท)

รายงานผล

การนําไปใช

ประโยชน

รอบ

การ

ประเมิน

24 นายธนดิษฐ จายหนู เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

25 นายกฤษฎา ฟกบัว เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

26 นางสาวเขมวิกา สุขวิญญา เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน E-learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

27 นายวรสิทธิ์ นักสิทธิ์ เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน e-Learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

28 นายศราวุธ เข็มเพ็ชร เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน e-Learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

29 นายเสนห เกตุทอง เจาพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน e-Learning สํานักงาน ก.พ. มิ.ย.-ส.ค. 65 3.00 - มี 2

หนา 2 จาก 5



ชื่อหนวยงาน

21 จํานวนพนักงานราชการทั้งหมดในหนวยงาน (คน) 39 ปงบประมาณ (พ.ศ.) 20 ก.ย. 65

29 0

0 จํานวนครั้งท่ีพรก.ไดรับการพัฒนา (ครั้ง) 0 0 0

0 จํานวนพรก.ที่ไดรับการพัฒนา (คน) 0 0 29

0.00 รอยละของพรก.ที่ไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 1 ครั้ง/ป 0.00 0 0

0 0

0 0

13 จํานวนครั้งท่ีพรก.ไดรับการพัฒนา (ครั้ง) 16 0 0

13 จํานวนพรก.ที่ไดรับการพัฒนา (คน) 16 0 0

61.90 รอยละของพรก.ที่ไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 1 ครั้ง/ป 41.03 0 0

0 0

29 29

13 จํานวนครั้งท่ีพรก.ไดรับการพัฒนา (ครั้ง) 16

13 จํานวนพรก.ที่ไดรับการพัฒนา (คน) 16

61.90 รอยละของพรก.ที่ไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 1 ครั้ง/ป 41.03

29 รอยละของบุคลากรที่สามารถนําความรูไปใชประโยชน 100.00

฿0.00 คาใชจายเฉลี่ย/คน (เฉพาะหลักสูตรที่มีคาธรรมเนียม) #DIV/0! หมายเหตุ  นําสงกองการเจาหนาที่เปนไฟลเทานั้น

                                   เปาหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว

ตัวชี้วัด: รอยละของบุคลากรในหนวยงาน (ขาราชการและพนักงานราชการ) ที่ไดรับการพัฒนา

ความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 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.ที่ไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 1 ครั้ง/ป

ผลการนําความรูไปใชประโยชน ทั้งปงบประมาณ

จํานวนบุคลากรที่สามารถนําความรูไปใชประโยชน (คน)

คาใชจายรวมทั้งหนวยงาน (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.ที่ไดรับการพัฒนา (คน)

จํานวนครั้งท่ีขรก.ไดรับการพัฒนา (ครั้ง)

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

ขาราชการ

จํานวนขรก.ที่ไดรับการพัฒนา (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/ซื่อสัตยสุจริต

รอยละของขรก.ที่ไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 1 ครั้ง/ป

5)สอนงาน

6)ทํางานเปนทีม

10)ทักษะการคิด 10)อื่นๆ

จํานวนครั้งท่ีขรก.ไดรับการพัฒนา (ครั้ง)

ผลการพัฒนาบุคลากร ทั้งปงบประมาณ

                      โปรแกรมสรปุผลการพฒันาบุคลากรกรมปศสุตัวร์ายหน่วยงาน

จํานวนขาราชการ ทั้งหมดในหนวยงาน (คน 2565 วันที่สงรายงาน

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย ผูบันทึกขอมูล นายณรงคปกรณ จีรภัทรโภคิน

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

6)มอบหมายงาน

รวม (คร้ัง) รวม (คร้ัง)

รอยละของขรก.ที่ไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 1 ครั้ง/ป

7)คิดคน/พัฒนาและประยุกตใชนวัตกรรมใหมๆ 7)ดูงานนอกสถานที่

8)กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 8)หมุนเวียนงาน

9)การใชเทคโนโลยี 9)เรียนรูดวยตนเอง

จํานวนขรก.ที่ไดรับการพัฒนา (คน)

1)ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน 1)อบรมกับหนวยงานนอกกรมฯ

*โปรแกรมอัตโนมัติ ไมตองกรอกขอมูล* แบบฟอรม์สรปุผลHRD


