
ช่ือหน่วยงาน

19 จ านวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน) 19 ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 31 ส.ค. 64

0 0

13 จ านวนคร้ังทีพ่รก.ได้รับการพฒันา (คร้ัง) 8 0 0

11 จ านวนพรก.ทีไ่ด้รับการพฒันา (คน) 8 0 0

57.89 ร้อยละของพรก.ที่ได้รับการพฒันาไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง/ปี 42.11 0 0

0 42

0 0

10 จ านวนคร้ังทีพ่รก.ได้รับการพฒันา (คร้ัง) 11 0 0

10 จ านวนพรก.ทีไ่ด้รับการพฒันา (คน) 11 0 0

52.63 ร้อยละของพรก.ที่ได้รับการพฒันาไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง/ปี 57.89 42 0

0 0

42 42

23 จ านวนคร้ังทีพ่รก.ได้รับการพฒันา (คร้ัง) 19

19 จ านวนพรก.ทีไ่ด้รับการพฒันา (คน) 19

100.00 ร้อยละของพรก.ที่ได้รับการพฒันาไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง/ปี 100.00

38 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 100.00

฿0.00 ค่าใช้จา่ยเฉล่ีย/คน (เฉพาะหลักสูตรที่มีค่าธรรมเนียม) #DIV/0!

สรุปวิธีการพัฒนา (ครัง้)สรปุขอบเขตการพัฒนาความรู้/ทกัษะ/คุณลักษณะ (ครั้ง)

6)มอบหมายงาน

รวม (ครัง้) รวม (ครัง้)

ร้อยละของขรก.ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง/ปี

7)คิดค้น/พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 7)ดูงานนอกสถานที่

8)กฎหมาย/กฎระเบยีบในการปฏิบติังาน 8)หมุนเวียนงาน

9)การใช้เทคโนโลยี 9)เรียนรู้ด้วยตนเอง

จ านวนขรก.ทีไ่ด้รับการพฒันา (คน)

1)ความรู้/ทกัษะเฉพาะทางในสายงาน 1)อบรมกบัหน่วยงานนอกกรมฯ

                      โปรแกรมสรปุผลการพฒันาบุคลากรกรมปศสุตัวร์ายหน่วยงาน

จ านวนข้าราชการ
ทั้งหมดในหน่วยงาน (คน) 2564 วันที่ส่งรายงาน

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบวัล าภู ผู้บันทึกข้อมลู นางสาวสงบ ฮาดดา

2)ภาษา 2)อบรมกบัหน่วยงานในกรมฯ

3)ภาวะผู้น า/คุณธรรม/จริยธรรม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ทั้งปีงบประมาณ

3)e-Learning

4)จิตอาสา/บริการ 4)ชุมชนนกัปฏิบติั(CoP)

จ านวนคร้ังทีข่รก.ได้รับการพฒันา (คร้ัง)

5)ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตย์สุจริต

ร้อยละของขรก.ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง/ปี

5)สอนงาน

6)ท างานเปน็ทมี

10)ทกัษะการคิด 10)อื่นๆ

จ านวนคร้ังทีข่รก.ได้รับการพฒันา (คร้ัง)

ผลการพัฒนาบุคลากร ทั้งปีงบประมาณ

ผลการพัฒนาบุคลากร รอบการประเมนิที่ 1

รอ
บก

าร
ปร

ะเ
มนิ

ที่ 
1

ข้าราชการ

ผลการพัฒนาบุคลากร รอบการประเมนิที่ 2

รอ
บก

าร
ปร

ะเม
นิท

ี่ 2

จ านวนขรก.ทีไ่ด้รับการพฒันา (คน)

จ านวนคร้ังทีข่รก.ได้รับการพฒันา (คร้ัง)

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

ข้าราชการ

จ านวนขรก.ทีไ่ด้รับการพฒันา (คน)

หมายเหตุ  น าส่งกองการเจ้าหนา้ทีเ่ปน็ไฟล์เทา่นัน้

                                   เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

ตัวช้ีวัด: ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงาน (ข้าราชการและพนักงานราชการ) ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 

ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 1 คร้ังต่อปี

ค่าเป้าหมาย:       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60

                       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70

                       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

                       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90

                       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

รว
มท

ั้งปี
งบ

ปร
ะม

าณ

ข้าราชการ พนักงานราชการ

ร้อยละของขรก.ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง/ปี

ผลการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ ทั้งปีงบประมาณ

จ านวนบุคลากรที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (คน)

ค่าใช้จ่ายรวมทัง้หนว่ยงาน (บาท)

*โปรแกรมอัตโนมัติ ไม่ต้องกรอกข้อมูล*  แบบฟอรม์สรปุผลHRD 



ช่ือหน่วยงาน   

กอ 19 จ านวนพนักงานราชการทั้งหมด
ในหน่วยงาน (คน) 19 ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 2564 ผู้บันทึกข้อมูล วนัทีส่ง่รายงาน 31 ส.ค. 64

ที่
ค าน าหน้าช่ือ (ไม่ใช้ตัวยอ่)/

ช่ือ-สกุล
ต าแหน่ง/ ระดับ ประเภท ระบุช่ือเรื่อง/หลักสูตรทีพั่ฒนา

ความสอดคล้องตามความรู้/

ทักษะ/คุณลักษณะที่ก าหนด
วิธกีารพัฒนา

หน่วยงานที่

จดั
ช่วงเวลา 

(วันที)่

จ านวน

ช่ัวโมง

ค่าธรรมเนียม

หลักสูตร (ถ้ามี) 

(บาท)

รายงานผล

การน าไปใช้

ประโยชน์

รอบการ

ประเมิน

1 นางเครือวัลย์ พรมวัง เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.57 3  - มี 1

2 นายชัยวิชิต พรมวัง เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบติังาน ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.58 2  - มี 1

3 นางจฑุามาศ  ประภาพรรณพงศ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.59 3  - มี 1

4 นายชัยณรงค์ ธรรมราช เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบติังาน ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.60 3  - มี 1

5 นายประเสริฐ แสงเพช็ร สัตวแพทย์ช านาญงาน ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.61 4  - มี 1

6 นายเอกภักด์ิ สารทรง เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบติังาน ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.62 3  - มี 1

7 นางสาวดาราวรรณ  อัดโดดดอน นายสัตวแพทย์ช านาญการ ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.63 3  - มี 1

8 นางสาวจิราภรณ์ หล้าฤทธ์ิ นกัวิชาการสัตบาล ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.64 2  - มี 1

9 นางสาวสงบ ฮาดดา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพวิเตอร์ ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.65 2  - มี 1

10 นายพงษ์พฒัน ์พลบรูณ์ เจ้าพนกังานสัตวบาล ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.66 2  - มี 1

11 นางสาววารุณี ภูพวก เจ้าพนกังานสัตวบาล ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.67 3  - มี 1

12 นายเอนก รักษาภักดี เจ้าพนกังานสัตวบาล พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.68 2  - มี 1

13 นายสมหมาย ขอนจันทร์ เจ้าพนกังานสัตวบาล พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.69 2  - มี 1

14 นางสาววนดิา แสนมานติย์ เจ้าพนกังานสัตวบาล พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.70 3  - มี 1

15 นายนฐัพล โพธ์ิอุดม เจ้าพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.71 2  - มี 1

16 นายเดชสุวรรณ ศรีหอม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.72 3  - มี 1

17 นายฐิตินนัท ์ วิเศษวงศา นักวิชาการสัตบาลช านาญการ พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.73 3  - มี 1

18 นายพรชัย ทหีลวง สัตวแพทยช านาญงาน พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.74 3  - มี 1

19 นายชัยณรงค์ ธรรมราช เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบติังาน ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.74 2 มี 1

20 นายชัยวิชิต พรมวัง เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบติังาน ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.74 3 มี 1

21 นายกฤษณะ ผลไสว นายสัตวแพทย์ช านาญการพเิศษ พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.75 3  - มี 1

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู     แบบฟอรม์เกบ็ขอ้มลูผลการพฒันาบคุลากรกรมปศสุตัวร์ายหนว่ยงาน

นางสาวสงบ ฮาดดาจ านวนข้าราชการทัง้หมด
ในหน่วยงาน (คน)

แบบฟอรม์เก็บขอ้มลูHRD *กรอกข้อมูล
เฉพาะช่อง
ขาวเท่านั้น*  

หน้า 2 จาก 6



ที่
ค าน าหน้าช่ือ (ไม่ใช้ตัวยอ่)/

ช่ือ-สกุล
ต าแหน่ง/ ระดับ ประเภท ระบุช่ือเรื่อง/หลักสูตรทีพั่ฒนา

ความสอดคล้องตามความรู้/

ทักษะ/คุณลักษณะที่ก าหนด
วิธกีารพัฒนา

หน่วยงานที่

จดั
ช่วงเวลา 

(วันที)่

จ านวน

ช่ัวโมง

ค่าธรรมเนียม

หลักสูตร (ถ้ามี) 

(บาท)

รายงานผล

การน าไปใช้

ประโยชน์

รอบการ

ประเมิน

22 นายกิตติพนัธ์ ธรรมจิระวงศ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพเิศษ พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.76 2  - มี 2

23 นายชัชวาลย์ ภูมิสายดร สัตวแพทย์อาวุโส ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 1-25 ก.พ.77 2  - มี 2

24 นายสุรัตน ์ภิรมย์ขวัญ สัตวแพทย์อาวุโส ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

25 นายยงยศ แก้วก่อเกียรติ สัตวแพทย์อาวุโส ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

26 นายณฐรัช  ประวาสุข สัตวแพทย์อาวุโส ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

27 นายเจษฎา แสนประสิทธ์ิ สัตวแพทย์ช านาญงาน ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

28 นางระวิวรรณ  แสนสากล เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

29 นายธัญญา ศิริโสดา สัตวแพทย์ช านาญงาน ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

30 นายวันชนะ ใจเปรียว เจ้าพนกังานสัตวบาล ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

31 นายบญุชื่น ชาสมบติั เจ้าพนกังานสัตวบาล พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

32 นายเอนก มาสุข เจ้าพนกังานสัตวบาล พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

33 นายคุ้มครอง สุชัยราช เจ้าพนกังานสัตวบาล พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

34 นายสุรชัย กายากุล เจ้าพนกังานสัตวบาล พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

35 นายไตรรัตน ์บรรณสาร เจ้าพนกังานสัตวบาล พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

36 นายพรุิณชัย มงคลช่วง เจ้าพนกังานสัตวบาล พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

37 นายสุทธินนัท ์กรมธรรมา เจ้าพนกังานสัตวบาล พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

38 นายธน ูคลังช านาญ เจ้าพนกังานสัตวบาล พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

39 นายอุทยั ปรีชา เจ้าพนกังานสัตวบาล พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

40 นายอุทศิ  เมืองทา เจ้าพนกังานสัตวบาล พนักงานราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

41 นายชัยณรงค์ ธรรมราช เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบติังาน ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

42 นายชัยวิชิต พรมวัง เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบติังาน ข้าราชการ การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ระยะ2 การใช้เทคโนโลยี สอนงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู  1-31 ส.ค.64 2 มี 2

หน้า 3 จาก 6



ล าดับ
ค าน าหน้าช่ือ (ไมใ่ช้ตัวย่อ)/

ช่ือ-สกุล
ต าแหน่ง/ ระดับ

สถานะการได้รบัการพัฒนา

ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ - ปัจจุบัน

1 นางเครือวัลย์ พรมวัง เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีปฏิบติังาน ได้รับการพฒันาแล้ว

2 นายชัยวิชิต พรมวัง เจ้าพนกังานสัตวบาลปฏิบติังาน ได้รับการพฒันาแล้ว

3 นางจุฑามาศ  ประภาพรรณพงศ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบติัการ ได้รับการพฒันาแล้ว

4 นายชัยณรงค์ ธรรมราช เจ้าพนกังานสัตวบาลปฏิบติังาน ได้รับการพฒันาแล้ว

5 นายประเสริฐ แสงเพช็ร สัตวแพทย์ช านาญงาน ได้รับการพฒันาแล้ว

6 นายเอกภักด์ิ สารทรง เจ้าพนกังานสัตวบาลปฏิบติังาน ได้รับการพฒันาแล้ว

7 นางสาวดาราวรรณ  อัดโดดดอน นายสัตวแพทย์ช านาญการ ได้รับการพฒันาแล้ว

หมายเหตุ  
1. การปอ้นรายชื่อบคุลากรคนเดียวกันจะต้องเหมือนกันทกุประการ ทั้งตัวสะกด ช่องว่างระหว่างชื่อ-นามสกุล หรือช่องว่างหลังนามสกุล

ตัวอย่างที1่ Sheetแรกปอ้นชื่อ "นางสาวซ่ือสัตย์ อดทน" แต่Sheetที่สอง ปอ้นชื่อ "นางสาวซ่ือสัตย์   อดทน" (มีช่องว่างระหว่างชื่อ-สกุลมากกว่า 1 ช่อง) ระบบจะค านวณว่าเปน็ 2 คน
ตัวอย่างที2่ Sheetแรกปอ้นชื่อ "นางสาวซ่ือสัตย์ อดทน" แต่Sheetที่สอง ปอ้นชื่อ "นางสาวซ่ือสัตย์ อดทน   " (มีช่องว่างแฝงหลังนามสกุล) ระบบจะค านวณว่าเปน็ 2 คน
2. โปรแกรมจะค านวณสถานะการพัฒนาต้ังแต่เร่ิมปงีบประมาณจนถึงปจัจุบนั โดยไม่แยกรอบการประเมิน
3. สามารถเพิ่ม-ลด ปรับเปล่ียนรายชื่อบคุลากรได้

4. Sheetนี้ไม่ต้องน าส่งกองการเจ้าหน้าที่

โปรแกรมตรวจสอบรายช่ือผูท่ี้ยงัไม่ไดร้ับการพฒันา (หากตอ้งการ)

ค าช้ีแจง  ใหท้า่นปอ้นรายชื่อบคุลากรทกุคนในหน่วยงาน (ยกเว้นลูกจ้าง)  ลงในช่อง "ค าน าหน้าชื่อ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/ชื่อ-สกุล" ระบบจะท าการตรวจสอบรายชื่อที่ทา่นปอ้นกับSheet "เก็บข้อมูลHRD" 

หากรายชื่อใดเคยได้รับการพัฒนาแล้วอย่างน้อย 1 คร้ังในช่วงที่ผ่านมา ระบบจะแสดงผลว่า "ได้รับการพัฒนาแล้ว" หากรายชื่อใดไม่เคยได้รับการพัฒนาเลย ระบบจะแสดงผลว่า "ยังไม่ได้รับการ
พัฒนา"



ล าดับ
ค าน าหน้าช่ือ (ไมใ่ช้ตัวย่อ)/

ช่ือ-สกุล
ต าแหน่ง/ ระดับ

สถานะการได้รบัการพัฒนา

ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ - ปัจจุบัน

8 นางสาวจิราภรณ์ หล้าฤทธ์ิ นกัวิชาการสัตบาล ได้รับการพฒันาแล้ว

9 นางสาวสงบ ฮาดดา เจ้าหนา้ทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร์ ได้รับการพฒันาแล้ว

10 นายพงษ์พฒัน ์พลบรูณ์ เจ้าพนกังานสัตวบาล ได้รับการพฒันาแล้ว

11 นางสาววารุณี ภูพวก เจ้าพนกังานสัตวบาล ได้รับการพฒันาแล้ว

12 นายเอนก รักษาภักดี เจ้าพนกังานสัตวบาล ได้รับการพฒันาแล้ว

13 นายสมหมาย ขอนจันทร์ เจ้าพนกังานสัตวบาล ได้รับการพฒันาแล้ว

14 นางสาววนดิา แสนมานติย์ เจ้าพนกังานสัตวบาล ได้รับการพฒันาแล้ว

15 นายนฐัพล โพธ์ิอุดม เจ้าพนกังานผู้ช่วยสัตวบาล ได้รับการพฒันาแล้ว

16 นายเดชสุวรรณ ศรีหอม เจ้าพนกังานสัตวบาลช านาญงาน ได้รับการพฒันาแล้ว

17 นายฐิตินนัท ์ วิเศษวงศา นกัวิชาการสัตบาลช านาญการ ได้รับการพฒันาแล้ว

18 นายพรชัย ทหีลวง สัตวแพทยช านาญงาน ได้รับการพฒันาแล้ว

19 นายกฤษณะ ผลไสว นายสัตวแพทย์ช านาญการพเิศษ ได้รับการพฒันาแล้ว

20 นายกิตติพนัธ์ ธรรมจิระวงศ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพเิศษ ได้รับการพฒันาแล้ว

21 นายชัชวาลย์ ภูมิสายดร สัตวแพทย์อาวุโส ได้รับการพฒันาแล้ว

22 นายสุรัตน ์ภิรมย์ขวัญ สัตวแพทย์อาวุโส ได้รับการพฒันาแล้ว

23 นายยงยศ แก้วก่อเกียรติ สัตวแพทย์อาวุโส ได้รับการพฒันาแล้ว

24 นายณฐรัช  ประวาสุข สัตวแพทย์อาวุโส ได้รับการพฒันาแล้ว

25 นายเจษฎา แสนประสิทธ์ิ สัตวแพทย์ช านาญงาน ได้รับการพฒันาแล้ว

26 นางระวิวรรณ  แสนสากล เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีปฏิบติังาน ได้รับการพฒันาแล้ว



ล าดับ
ค าน าหน้าช่ือ (ไมใ่ช้ตัวย่อ)/

ช่ือ-สกุล
ต าแหน่ง/ ระดับ

สถานะการได้รบัการพัฒนา

ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ - ปัจจุบัน

27 นายธัญญา ศิริโสดา สัตวแพทย์ช านาญงาน ได้รับการพฒันาแล้ว

28 นายวันชนะ ใจเปรียว เจ้าพนกังานสัตวบาล ได้รับการพฒันาแล้ว

29 นายบญุชื่น ชาสมบติั เจ้าพนกังานสัตวบาล ได้รับการพฒันาแล้ว

30 นายเอนก มาสุข เจ้าพนกังานสัตวบาล ได้รับการพฒันาแล้ว

31 นายคุ้มครอง สุชัยราช เจ้าพนกังานสัตวบาล ได้รับการพฒันาแล้ว

32 นายสุรชัย กายากุล เจ้าพนกังานสัตวบาล ได้รับการพฒันาแล้ว

33 นายไตรรัตน ์บรรณสาร เจ้าพนกังานสัตวบาล ได้รับการพฒันาแล้ว

34 นายพรุิณชัย มงคลช่วง เจ้าพนกังานสัตวบาล ได้รับการพฒันาแล้ว

35 นายสุทธินนัท ์กรมธรรมา เจ้าพนกังานสัตวบาล ได้รับการพฒันาแล้ว

36 นายธน ูคลังช านาญ เจ้าพนกังานสัตวบาล ได้รับการพฒันาแล้ว

37 นายอุทยั ปรีชา เจ้าพนกังานสัตวบาล ได้รับการพฒันาแล้ว

38 นายอุทศิ  เมืองทา เจ้าพนกังานสัตวบาล ได้รับการพฒันาแล้ว


