
ชื่อหน่วยงาน   

กอ 31 30 ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 2564
31 100.00% 30 100.00% วนัทีส่ง่รายงาน 15 มิ.ย. 64

ที่
ค าน าหน้าชื่อ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/

ชื่อ-สกุล
ต าแหน่ง/ ระดับ กลุ่ม/ฝ่าย ประเภท ชือ่-สกุล ผู้บงัคับบญัชาระดบัตน้

(ผู้ประเมินผลการปฏบิตัริาชการ)
ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา ความสอดคล้องตามความรู้/

ทกัษะ/คุณลักษณะทีก่ าหนด
วิธีการพัฒนา

ช่วงเดือนที่

จะพัฒนา

รอบการ

ประเมิน

1 นายอภิวุฒิ ราตรี ปศุสัตว์อ าเภอหนองแค สนง.ปศอ.หนองแค ข้าราชการ นายชาญชัย จุลโลบล ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

2 นายวีรศักด์ิ อินทร์สวรรค์ ปศุสัตว์อ าเภอวิหารแดง สนง.ปศอ.วิหารแดง ข้าราชการ นายชาญชัย จุลโลบล ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

3 นายอภิชาติ ภิญโญย่ิงวนิชย์ ปศุสัตว์อ าเภอหนองแซง สนง.ปศอ.หนองแซง ข้าราชการ นายชาญชัย จุลโลบล ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

4 นายทรงพล สันติสุขไพศาล ปศุสัตว์อ าเภอบ้านหมอ สนง.ปศอ.บ้านหมอ ข้าราชการ นายชาญชัย จุลโลบล ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

5 นายค าใหม่ สุขรักษา ปศุสัตว์อ าเภอดอนพุด สนง.ปศอ.ดอนพุด ข้าราชการ นายชาญชัย จุลโลบล ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

6 นายพิเชษฐ์ นิยมไทย ปศุสัตว์อ าเภอแก่งคอย สนง.ปศอ.แก่งคอย ข้าราชการ นายชาญชัย จุลโลบล ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

7 นายอณัฐวิชัย ชาโพธ์ิ ปศุสัตว์อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ สนง.ปศอ.เฉลิมพระเกียรติ ข้าราชการ นายชาญชัย จุลโลบล ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

8 นายกรกฎ สุคนธ์ ปศุสัตว์อ าเภอเสาไห้ สนง.ปศอ.เสาไห้ ข้าราชการ นายชาญชัย จุลโลบล ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

9 นางสาวชัชรี นิยโมสถ นายสัตวแพทย์ช านาญการ กลุ่มสุขภาพสัตว์ ข้าราชการ นายชาญชัย จุลโลบล ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

10 นายประสพโชค เสวกพันธ์ ปศุสัตว์อ าเภอพระพุทธบาท สนง.ปศอ.พระพุทธบาท ข้าราชการ นายชาญชัย จุลโลบล ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

11 นายไมตรี กสิบุตร ปศุสัตว์อ าเภอวังม่วง สนง.ปศอ.วังม่วง ข้าราชการ นายชาญชัย จุลโลบล ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

12 นายเสน่ห์ ประเสริฐ ปศุสัตว์อ าเภอมวกเหล็ก สนง.ปศอ.มวกเหล็ก ข้าราชการ นายชาญชัย จุลโลบล ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

13 น.ส.ปาริฉัตร เหลืองขม้ิน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มสุขภาพสัตว์ ข้าราชการ นางสาวชัชรี นิยโมสถ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

14 น.ส.ปพิชญา มูลจิตร์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.แก่งคอย ข้าราชการ นายพิเชษฐ์ นิยมไทย ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

15 นางสาวจริยา พานิชกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เมืองสระบุรี พนักงานราชการ นางเตือนใจ ธูปแช่ม ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

16 นางมัธนา ศิริเกตุ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.แก่งคอย พนักงานราชการ นายพิเชษฐ์ นิยมไทย ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

17 นายอ านาจ หลักทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.หนองแค พนักงานราชการ นายอภิวุฒิ ราตรี ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

18 นางสาวพิมลรัตน์ เวชดารา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.วังม่วง พนักงานราชการ นายไมตรี กสิบุตร ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

19 นางสาวศักศิธิชา อู่เงิน เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เฉลิมพระเกียรติ พนักงานราชการ นายอณัฐวิชัย ชาโพธ์ิ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

20 นางสาวทัศนีย์ อ่ิมทรัพย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เสาไห้ พนักงานราชการ นายกรกฎ สุคนธ์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

21 นายทนพิชา หม่ืนนรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.หนองโดน พนักงานราชการ นายค าใหม่ สุขรักษา ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ส านักงานปศุสตัวจ์งัหวดัสระบุรี

จ านวนข้าราชการทั้งหมด ในหน่วยงาน (คน)
จ านวนข้าราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)

จ านวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)
จ านวนพนักงานราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)

แผนพฒันาบคุลากร (IDP)*กรอกข้อมูล
เฉพาะช่อง       

สีขาวเท่านั้น* 
คิดเป็น คิดเป็น

หน้า 1 จาก 5



ที่
ค าน าหน้าชื่อ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/

ชื่อ-สกุล
ต าแหน่ง/ ระดับ กลุ่ม/ฝ่าย ประเภท ชือ่-สกุล ผู้บงัคับบญัชาระดบัตน้

(ผู้ประเมินผลการปฏบิตัริาชการ)
ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา ความสอดคล้องตามความรู้/

ทกัษะ/คุณลักษณะทีก่ าหนด
วิธีการพัฒนา

ช่วงเดือนที่

จะพัฒนา

รอบการ

ประเมิน

22 นายสมภพ ค าภักดี เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.บ้านหมอ พนักงานราชการ นายทรงพล สันติสุขไพศาล ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

23 นางสาวโสภา แสวง เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.วิหารแดง พนักงานราชการ นายวีรศักด์ิ อินทร์สวรรค์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

24 นางพุฒรัตน์ กล่ินหอม เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.มวกเหล็ก พนักงานราชการ นายเสน่ห์ ประเสริฐ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

25 นายอพิรุณ จันทนนท์ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.มวกเหล็ก พนักงานราชการ นายเสน่ห์ ประเสริฐ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

26 นางสาวอัจฉรา บุญปถัมภ์ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พนักงานราชการ นายณกรณ์ ทินราช ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

27 นายณรงค์ฤทธ์ิ เรืองธรรม เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.มวกเหล็ก พนักงานราชการ นายเสน่ห์ ประเสริฐ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

28 นางสาวอัจฉรา จันทะเภา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.พระพุทธบาท พนักงานราชการ นายประสพโชค เสวกพันธ์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.พ 64 1

29 นายณกรณ์ ทินราช หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ข้าราชการ นายชาญชัย จุลโลบล กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

30 นางสาวสมภัสสร วงษ์แสง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ข้าราชการ นายชาญชัย จุลโลบล กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

31 นายณัฐ สวาสด์ิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ข้าราชการ นายชาญชัย จุลโลบล กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

32 นางเตือนใจ ธูปแช่ม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ข้าราชการ นายณกรณ์ ทินราช กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

33 นางอารีรัตน์ หน่ายครบุรี หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป ฝ่ายบริหารท่ัวไป ข้าราชการ นายชาญชัย จุลโลบล กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

34 นายทะเนตร แสนพงษ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ข้าราชการ นายณัฐ สวาสด์ิรัตน์ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

35 นางสาวจุไรรัตน์ สิงหนาท นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ข้าราชการ นายณัฐ สวาสด์ิรัตน์ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

36 นางสาวฑิตยาพร ธุระภารพิสัย นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ข้าราชการ นายณกรณ์ ทินราช กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

37 นางฉวีวรรณ นาคกล่อม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารท่ัวไป ข้าราชการ นางอารีรัตน์ หน่ายครบุรี กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

38 นางสาวธนัชญา แก้วไทรแย้ม นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ข้าราชการ นางสาวสมภัสสร วงษ์แสง กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

39 นางสาวปิยาภรณ์ ทองจ ารัส เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.หนองแซง ข้าราชการ นายอภิชาติ ภิญโญย่ิงวนิชย์ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

40 นายรัชพล อินทร์สุข นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.เสาไห้ ข้าราชการ นายกรกฎ สุคนธ์ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

41 นางสาวทิพย์วรรณ ปุยสุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.วิหารแดง ข้าราชการ นายวีรศักด์ิ อินทร์สวรรค์ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

42 ว่าท่ี ร.ต.กฤษณะ อินไข่ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.หนองโดน ข้าราชการ นายค าใหม่ สุขรักษา กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

43 นายยุทธภูมิ สาระกูล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.พระพุทธบาท ข้าราชการ นายประสพโชค เสวกพันธ์ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

44 นางจันทนา บุญมี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.แก่งคอย ข้าราชการ นายพิเชษฐ์ นิยมไทย กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

45 นางชัชฎาพร บุญอนันต์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.วังม่วง ข้าราชการ นายไมตรี กสิบุตร กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

หน้า 2 จาก 5



ที่
ค าน าหน้าชื่อ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/

ชื่อ-สกุล
ต าแหน่ง/ ระดับ กลุ่ม/ฝ่าย ประเภท ชือ่-สกุล ผู้บงัคับบญัชาระดบัตน้

(ผู้ประเมินผลการปฏบิตัริาชการ)
ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา ความสอดคล้องตามความรู้/

ทกัษะ/คุณลักษณะทีก่ าหนด
วิธีการพัฒนา

ช่วงเดือนที่

จะพัฒนา

รอบการ

ประเมิน

46 นางสาวมาลี  ฟักเขียว นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พนักงานราชการ นายณัฐ สวาสด์ิรัตน์ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

47 นางสาวสุประวีณ์  ทองโสภณ นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พนักงานราชการ นายณัฐ สวาสด์ิรัตน์ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

48 นายธนพสิทฐ์  อยู่ศักด์ิดา เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พนักงานราชการ นายณัฐ สวาสด์ิรัตน์ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

49 นางจรัญยา คชประดิษฐ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พนักงานราชการ นางสาวสมภัสสร วงษ์แสง กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

50 นางสาวปิยาภรณ์ เกิดธรรม นายสัตวแพทย์ กลุ่มสุขภาพสัตว์ พนักงานราชการ นางสาวชัชรี นิยโมสถ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

51 นายชลิช  คงพันธ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มสุขภาพสัตว์ พนักงานราชการ นางสาวชัชรี นิยโมสถ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

52 นายด ารงค์ อุทธา เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มสุขภาพสัตว์ พนักงานราชการ นางสาวชัชรี นิยโมสถ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

53 นายสุรศักด์ิ  ขันท่าจีน เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มสุขภาพสัตว์ พนักงานราชการ นางสาวชัชรี นิยโมสถ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

54 นายชิษณุชา  เปล่งใส เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มสุขภาพสัตว์ พนักงานราชการ นางสาวชัชรี นิยโมสถ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

55 นายชัยรัตน์  วิจารา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.มวกเหล็ก พนักงานราชการ นายเสน่ห์ ประเสริฐ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

56 นายนิวัติ  เหลืองอ่อน เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.มวกเหล็ก พนักงานราชการ นายเสน่ห์ ประเสริฐ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

57 นายนิจนิรันดร์  ทรัพย์ใย เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.มวกเหล็ก พนักงานราชการ นายเสน่ห์ ประเสริฐ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

58 นายสุรชัย  วิจารา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.มวกเหล็ก พนักงานราชการ นายเสน่ห์ ประเสริฐ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

59 นายนครินทร์  ครุฑรอด เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มสุขภาพสัตว์ พนักงานราชการ นางสาวชัชรี นิยโมสถ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

60 นายอภิชาติ  เล้ียงดี นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารท่ัวไป พนักงานราชการ นางอารีรัตน์ หน่ายครบุรี กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

61 นายวิรวัฒน์  แก้วดี นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พนักงานราชการ นายณัฐ สวาสด์ิรัตน์ กฎหมายปศุสัตว์กับการควบคุมก ากับดูแล กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ก.ค. 64 2

หน้า 3 จาก 5



ที่
ค าน าหน้าชื่อ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/

ชื่อ-สกุล
ต าแหน่ง/ ระดับ กลุ่ม/ฝ่าย ประเภท ชือ่-สกุล ผู้บงัคับบญัชาระดบัตน้

(ผู้ประเมินผลการปฏบิตัริาชการ)
ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา ความสอดคล้องตามความรู้/

ทกัษะ/คุณลักษณะทีก่ าหนด
วิธีการพัฒนา

ช่วงเดือนที่

จะพัฒนา

รอบการ

ประเมิน

หน้า 4 จาก 5



ที่
ค าน าหน้าชื่อ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/

ชื่อ-สกุล
ต าแหน่ง/ ระดับ กลุ่ม/ฝ่าย ประเภท ชือ่-สกุล ผู้บงัคับบญัชาระดบัตน้

(ผู้ประเมินผลการปฏบิตัริาชการ)
ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา ความสอดคล้องตามความรู้/

ทกัษะ/คุณลักษณะทีก่ าหนด
วิธีการพัฒนา

ช่วงเดือนที่

จะพัฒนา

รอบการ

ประเมิน

หน้า 5 จาก 5



ช่ือหน่วยงาน   

กอ 31 จ านวนพนักงานราชการท้ังหมด ในหน่วยงาน (คน) 29
ปีงบประมาณ 

(พ.ศ.)
2564 ผู้บันทึกข้อมูล วันท่ีส่งรายงาน 13ส.ค.64

ท่ี
ค าน าหน้าช่ือ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/

ช่ือ-สกุล
ต าแหน่ง/ ระดับ ประเภท ระบุช่ือเร่ือง/หลักสูตรท่ีพัฒนา

ความสอดคล้องตามความรู้/

ทักษะ/คุณลักษณะท่ีก าหนด
วิธีการพัฒนา

หน่วยงานท่ี

จัด
ช่วงเวลา 

(วันท่ี)

จ านวน

ช่ัวโมง

ค่าธรรมเนียม

หลักสูตร (ถ้ามี)

 (บาท)

รายงานผล

การน าไปใช้

ประโยชน์

รอบการ

ประเมิน

1 นายอภิวุฒิ ราตรี ปศุสัตว์อ าเภอหนองแค ข้าราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

2 นายวีรศักด์ิ อินทร์สวรรค์ ปศุสัตว์อ าเภอวิหารแดง ข้าราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

3 นายอภิชาติ ภิญโญย่ิงวนิชย์ ปศุสัตว์อ าเภอหนองแซง ข้าราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

4 นายทรงพล สันติสุขไพศาล ปศุสัตว์อ าเภอบ้านหมอ ข้าราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

5 นายค าใหม่ สุขรักษา ปศุสัตว์อ าเภอดอนพุด ข้าราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

6 นายพิเชษฐ์ นิยมไทย ปศุสัตว์อ าเภอแก่งคอย ข้าราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

7 นายอณัฐวิชัย ชาโพธ์ิ ปศุสัตว์อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ข้าราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

8 นายกรกฎ สุคนธ์ ปศุสัตว์อ าเภอเสาไห้ ข้าราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

9 นางสาวชัชรี นิยโมสถ นายสัตวแพทย์ช านาญการ ข้าราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

10 นายประสพโชค เสวกพันธ์ ปศุสัตว์อ าเภอพระพุทธบาท ข้าราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

11 นายไมตรี กสิบุตร ปศุสัตว์อ าเภอวังม่วง ข้าราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

12 นายเสน่ห์ ประเสริฐ ปศุสัตว์อ าเภอมวกเหล็ก ข้าราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

13 น.ส.ปาริฉัตร เหลืองขม้ิน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ข้าราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

14 น.ส.ปพิชญา มูลจิตร์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ข้าราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

15 นางสาวจริยา พานิชกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

16 นางมัธนา ศิริเกตุ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

17 นายอ านาจ หลักทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

18 นางสาวพิมลรัตน์ เวชดารา เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

19 นางสาวศักศิธิชา อู่เงิน เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

20 นางสาวทัศนีย์ อ่ิมทรัพย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

21 นายทนพิชา หม่ืนนรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี     แบบฟอรม์เกบ็ขอ้มลูผลการพฒันาบุคลากรกรมปศสุตัวร์ายหน่วยงาน

นางสาวฑิตยาพร ธุระภารพิสัยจ านวนข้าราชการท้ังหมด ในหน่วยงาน (คน)

แบบฟอรม์เก็บขอ้มลูHRD*กรอกข้อมูล
เฉพาะช่อง

ขาวเท่านั้น* 

หน้า 1 จาก 5



ท่ี
ค าน าหน้าช่ือ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/

ช่ือ-สกุล
ต าแหน่ง/ ระดับ ประเภท ระบุช่ือเร่ือง/หลักสูตรท่ีพัฒนา

ความสอดคล้องตามความรู้/

ทักษะ/คุณลักษณะท่ีก าหนด
วิธีการพัฒนา

หน่วยงานท่ี

จัด
ช่วงเวลา 

(วันท่ี)

จ านวน

ช่ัวโมง

ค่าธรรมเนียม

หลักสูตร (ถ้ามี)

 (บาท)

รายงานผล

การน าไปใช้

ประโยชน์

รอบการ

ประเมิน

22 นายสมภพ ค าภักดี เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

23 นางสาวโสภา แสวง เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

24 นางพุฒรัตน์ กล่ินหอม เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00 - มี 1

25 นายอพิรุณ จันทนนท์ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00  -   มี 1

26 นางสาวอัจฉรา บุญปถัมภ์ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00  -   มี 1

27 นายณรงค์ฤทธ์ิ เรืองธรรม เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00  -   มี 1

28 นางสาวอัจฉรา จันทะเภา เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecrurity)ลดความเส่ียงโรคปากเท้าเป่ือยได้อย่างไร ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 25 ก.พ. 64 3.00  -   มี 1

29 นายณกรณ์ ทินราช หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ข้าราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

30 นางสาวสมภัสสร วงษ์แสง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ข้าราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

31 นายณัฐ สวาสด์ิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ข้าราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

32 นางเตือนใจ ธูปแช่ม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ข้าราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

33 นางอารีรัตน์ หน่ายครบุรี หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป ข้าราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

34 นายทะเนตร แสนพงษ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ ข้าราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

35 นางสาวจุไรรัตน์ สิงหนาท นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ข้าราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

36 นางสาวฑิตยาพร ธุระภารพิสัย นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ข้าราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

37 นางฉวีวรรณ นาคกล่อม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้าราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

38 นางสาวธนัชญา แก้วไทรแย้ม นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ข้าราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

39 นางสาวปิยาภรณ์ ทองจ ารัส เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ข้าราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

40 นายรัชพล อินทร์สุข นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ข้าราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

41 นางสาวทิพย์วรรณ ปุยสุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ข้าราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

42 ว่าท่ี ร.ต.กฤษณะ อินไข่ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ข้าราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

43 นายยุทธภูมิ สาระกูล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ข้าราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

44 นางจันทนา บุญมี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ข้าราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

45 นางชัชฎาพร บุญอนันต์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ข้าราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2
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46 นางสาวมาลี  ฟักเขียว นักวิชาการสัตวบาล พนักงานราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

47 นางสาวสุประวีณ์  ทองโสภณ นักวิชาการสัตวบาล พนักงานราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

48 นายธนพสิทฐ์  อยู่ศักด์ิดา เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

49 นางจรัญยา คชประดิษฐ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

50 นางสาวปิยาภรณ์ เกิดธรรม นายสัตวแพทย์ พนักงานราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

51 นายด ารงค์ อุทธา เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

52 นายสุรศักด์ิ  ขันท่าจีน เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

53 นายชิษณุชา  เปล่งใส เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

54 นายชัยรัตน์  วิจารา เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

55 นายนิวัติ  เหลืองอ่อน เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

56 นายนิจนิรันดร์  ทรัพย์ใย เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

57 นายสุรชัย  วิจารา เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

58 นายนครินทร์  ครุฑรอด เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

59 นายอภิชาติ  เล้ียงดี นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

60 นายวิรวัฒน์  แก้วดี นักวิชาการสัตวบาล พนักงานราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎหมาย/กฎระเบียบฯ ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สนง.ปศจ.สระบุรี 21 ก.ค. 64 3.00  -   มี 2

หมายเหตุ: นายชลิช คงพันธ์ ลาออก
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ช่ือหน่วยงาน

31 จ านวนพนักงานราชการท้ังหมดในหน่วยงาน (คน) 29 ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 13ส.ค.64

28 0

14 จ ำนวนคร้ังท่ีพรก.ได้รับกำรพัฒนำ (คร้ัง) 14 0 0

14 จ ำนวนพรก.ท่ีได้รับกำรพัฒนำ (คน) 14 0 0

45.16 ร้อยละของพรก.ท่ีได้รับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำ 1 คร้ัง/ปี 48.28 0 60

0 0

0 0

17 จ ำนวนคร้ังท่ีพรก.ได้รับกำรพัฒนำ (คร้ัง) 15 0 0

17 จ ำนวนพรก.ท่ีได้รับกำรพัฒนำ (คน) 15 32 0

54.84 ร้อยละของพรก.ท่ีได้รับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำ 1 คร้ัง/ปี 51.72 0 0

0 0

60 60

31 จ ำนวนคร้ังท่ีพรก.ได้รับกำรพัฒนำ (คร้ัง) 29

31 จ ำนวนพรก.ท่ีได้รับกำรพัฒนำ (คน) 29

100.00 ร้อยละของพรก.ท่ีได้รับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำ 1 คร้ัง/ปี 100.00

60 ร้อยละของบุคลำกรท่ีสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 98.36

฿0.00 ค่ำใช้จ่ำยเฉล่ีย/คน (เฉพำะหลักสูตรท่ีมีค่ำธรรมเนียม) #DIV/0! หมำยเหตุ  น ำส่งกองกำรเจ้ำหน้ำท่ีเป็นไฟล์เท่ำน้ัน

                                   เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

ตัวช้ีวัด: ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงาน (ข้าราชการและพนักงานราชการ) ท่ีได้รับการพัฒนา

ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ 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
มทั้

งปี
งบ

ปร
ะม

าณ

ข้าราชการ พนักงานราชการ

ร้อยละของขรก.ท่ีได้รับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำ 1 คร้ัง/ปี

ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ท้ังปีงบประมาณ

จ ำนวนบุคลำกรท่ีสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (คน)

ค่ำใช้จ่ำยรวมท้ังหน่วยงำน (บำท)

ผลการพัฒนาบุคลากร รอบการประเมินท่ี 1

รอ
บก

าร
ปร

ะเมิ
นที่

 1

ข้าราชการ

ผลการพัฒนาบุคลากร รอบการประเมินท่ี 2

รอ
บก

าร
ปร

ะเมิ
นที่

 2

จ ำนวนขรก.ท่ีได้รับกำรพัฒนำ (คน)

จ ำนวนคร้ังท่ีขรก.ได้รับกำรพัฒนำ (คร้ัง)

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

ข้าราชการ

จ ำนวนขรก.ท่ีได้รับกำรพัฒนำ (คน)

2)ภำษำ 2)อบรมกับหน่วยงำนในกรมฯ

3)ภำวะผู้น ำ/คุณธรรม/จริยธรรม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ท้ังปีงบประมาณ

3)e-Learning

4)จิตอำสำ/บริกำร 4)ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)

จ ำนวนคร้ังท่ีขรก.ได้รับกำรพัฒนำ (คร้ัง)

5)ควำมรับผิดชอบ/ซ่ือสัตย์สุจริต

ร้อยละของขรก.ท่ีได้รับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำ 1 คร้ัง/ปี

5)สอนงำน

6)ท ำงำนเป็นทีม

10)ทักษะกำรคิด 10)อ่ืนๆ

จ ำนวนคร้ังท่ีขรก.ได้รับกำรพัฒนำ (คร้ัง)

ผลการพัฒนาบุคลากร ท้ังปีงบประมาณ

                      โปรแกรมสรปุผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศสุตัวร์ายหน่วยงาน

จ านวนข้าราชการ ท้ังหมดในหน่วยงาน (คน) 2564 วันท่ีส่งรายงาน

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ผู้บันทึกข้อมูล นางสาวฑิตยาพร ธุระภารพิสัย

สรุปวิธีการพัฒนา (คร้ัง)สรุปขอบเขตการพัฒนาความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ (คร้ัง)

6)มอบหมำยงำน

รวม (คร้ัง) รวม (คร้ัง)

ร้อยละของขรก.ท่ีได้รับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำ 1 คร้ัง/ปี

7)คิดค้น/พัฒนำและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 7)ดูงำนนอกสถำนท่ี

8)กฎหมำย/กฎระเบียบในกำรปฏิบัติงำน 8)หมุนเวียนงำน

9)กำรใช้เทคโนโลยี 9)เรียนรู้ด้วยตนเอง

จ ำนวนขรก.ท่ีได้รับกำรพัฒนำ (คน)

1)ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำยงำน 1)อบรมกับหน่วยงำนนอกกรมฯ

*โปรแกรมอัตโนมัติ ไม่ต้องกรอกข้อมูล* แบบฟอรม์สรปุผลHRD
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