
ล ำดบั
ค ำน ำหน้ำชือ่ (ไมใ่ชต้วัย่อ)/

ชือ่-สกุล
ต ำแหน่ง/ ระดบั

สถำนะกำรมแีผนกำรพัฒนำ
ตัง้แตต่น้ปีงบประมำณ - ปัจจุบัน

1 นายธนพทัร คหนิธพงษ์ ปศุสัตวอ์ าเภอปง ยงัไม่มีแผนการพัฒนา
2 นางอารีรัตน์ ศรีวชิัยวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีช านาญงาน มีแผนการพัฒนาแล้ว
3 วา่ที่ร้อยตรีหญิงทวิาภรณ์ อินทะโส เจ้าพนักงานการเงินและการบญัชีปฏบิติังาน มีแผนการพัฒนาแล้ว
4 นายสมคิด บญุชัย สัตวแพทย์อาวโุส ยงัไม่มีแผนการพัฒนา
5 นายปริวฒัน์ มงคุณ สัตวแพทย์ช านาญงาน มีแผนการพัฒนาแล้ว
6 นางสาวรัชกาญจน์ วงักาวรรณ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน มีแผนการพัฒนาแล้ว
7 นายอนิรุธ เนื่องเม็ก นายสัตวแพทย์ช านาญการพเิศษ มีแผนการพัฒนาแล้ว
8 นายอานนท ์กิติมา นายสัตวแพทย์ปฏบิติังาน มีแผนการพัฒนาแล้ว

หมำยเหต ุ 
1. การป้อนรายชื่อบุคลากรคนเดียวกันจะต้องเหมือนกันทุกประการ ทัง้ตัวสะกด ช่องว่างระหว่างชื่อ-นามสกุล หรือช่องว่างหลังนามสกุล
ตัวอย่างที1่ Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวซ่ือสัตย์ อดทน" แต่Sheetทีส่อง ป้อนชื่อ "นางสาวซ่ือสัตย์   อดทน" (มีช่องว่างระหว่างชื่อ-สกุลมากกว่า 1 ช่อง) ระบบจะค านวณว่าเป็น 2 คน
ตัวอย่างที2่ Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวซ่ือสัตย์ อดทน" แต่Sheetทีส่อง ป้อนชื่อ "นางสาวซ่ือสัตย์ อดทน   " (มีช่องว่างแฝงหลังนามสกุล) ระบบจะค านวณว่าเป็น 2 คน
2. โปรแกรมจะค านวณสถานะการวางแผนการพัฒนาต้ังแต่เร่ิมปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน โดยไม่แยกรอบการประเมิน
3. สามารถเพิม่-ลด ปรับเปล่ียนรายชื่อบุคลากรได้
4. Sheetนี้ไม่ต้องน าส่งกองการเจ้าหน้าที่

โปรแกรมตรวจสอบรายช่ือผูท่ี้ยงัไม่มีแผนการพฒันา (หากตอ้งการ)

ค ำชี้แจง  ให้ท่านป้อนรายชื่อบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน (ยกเว้นลูกจ้าง)  ลงในช่อง "ค าน าหน้าชื่อ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/ชื่อ-สกุล" ระบบจะท าการตรวจสอบรายชื่อทีท่่านป้อนกับSheet "วางแผนการ
พัฒนา" หากรายชื่อใดเคยมีแผนการพัฒนาแล้วอย่างน้อย 1 คร้ังในช่วงทีผ่่านมา ระบบจะแสดงผลว่า "มีแผนการพัฒนาแล้ว" หากรายชื่อใดไม่เคยได้รับการพัฒนาเลย ระบบจะแสดงผลว่า "ยังไม่มี
แผนการพัฒนา"



9 นายธรีชัย ชัยธรรม สัตวแพทย์ช านาญงาน มีแผนการพัฒนาแล้ว
10 นายไชยวฒัน์ สินพยัคฆ์ สัตวแพทย์อาวโุส ยงัไม่มีแผนการพัฒนา
11 นายบญุจันทร์ ทลูมณี นายสัตวแพทย์ช านาญการพเิศษ มีแผนการพัฒนาแล้ว
12 นายบญุเชิด อาจองค์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพเิศษ มีแผนการพัฒนาแล้ว
13 นายนิธศิ จิตนิยม นักวชิาการสัตวบาลช านาญการพเิศษ มีแผนการพัฒนาแล้ว
14 นายสมจิต ศรีอันจันทร์ สัตวแพทย์ช านาญงานรักษาการปศุสัตวอ์ าเภอเชียงค า ยงัไม่มีแผนการพัฒนา
15 นายเกรียงไกร จิตต์บญุ ปศุสัตวอ์ าเภอจุน มีแผนการพัฒนาแล้ว
16 นายจักริน ระวศีรี ปศุสัตวอ์ าเภอภซูาง มีแผนการพัฒนาแล้ว
17 นายอนุชาติ ชัยชุมภู ปศุสัตวอ์ าเภอเมืองพะเยา มีแผนการพัฒนาแล้ว
18 นายส าราญ สุนทร ปศุสัตวอ์ าเภอดอกค าใต้ มีแผนการพัฒนาแล้ว
19 นายธเิดช แดงสวาท ปศุสัตวอ์ าเภอเชียงม่วน ยงัไม่มีแผนการพัฒนา
20 นายณัฐวตัน์ สัทธรรมนุวงค์ ปศุสัตวอ์ าเภอแม่ใจ ยงัไม่มีแผนการพัฒนา
21 นายศักด์ิชัย คันธปญัญาศรี เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน มีแผนการพัฒนาแล้ว
22 นางนวพร พลูพพิฒัน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน มีแผนการพัฒนาแล้ว
23 นายธรีพงศ์ บวัอิ่น นายสัตวแพทย์ปฏบิติัการ ยงัไม่มีแผนการพัฒนา
24 นางสาวพมิพช์นก เมืองชายมูล นายสัตวแพทย์ปฏบิติัการ ยงัไม่มีแผนการพัฒนา
25 วา่ที่ร้อยตรีฤทธโิรฒน์ ปญัญาวงศ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน มีแผนการพัฒนาแล้ว
26 นายอนุสรณ์ พรินทรากุล สัตวแพทย์ช านาญงาน ยงัไม่มีแผนการพัฒนา
27 นายสุเมธ ปญัญาทพิย์ สัตวแพทย์ช านาญงาน มีแผนการพัฒนาแล้ว
28 นางสาวชนนิทร์กานต์ เกตุวิริยะกลุ นักจัดการงานทั่วไป มีแผนการพัฒนาแล้ว
29 นางสาววลัยลักษณ์ รัศมี เจ้าหน้าที่ระบบคอมพวิเตอร์ มีแผนการพัฒนาแล้ว
30 นายยุทธพล เปง็นวล เจ้าพนักงานสัตวบาล มีแผนการพัฒนาแล้ว
31 นายสมชาย เรือนปง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล มีแผนการพัฒนาแล้ว
32 นายณัฐวธุ พนัธพ์ชื นักวชิาการสัตวบาล มีแผนการพัฒนาแล้ว
33 นางสาวนัฏนรี หวลอารมณ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล มีแผนการพัฒนาแล้ว



34 นายนนทกานต์ สักลอ เจ้าพนักงานสัตวบาล มีแผนการพัฒนาแล้ว
35 นายสมบัติ สุขจิตต์ เจ้าพนักงานสัตวบาล มีแผนการพัฒนาแล้ว
36 นายณรงค์ ติรักษา เจ้าพนักงานสัตวบาล มีแผนการพัฒนาแล้ว
37 นายอนุวัตน์ ดาวดึงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล มีแผนการพัฒนาแล้ว
38 นายภูมิพัฒน์ เจริญวัชรวิทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล มีแผนการพัฒนาแล้ว
39 นายประนม เมืองงาม เจ้าพนักงานสัตวบาล มีแผนการพัฒนาแล้ว
40 นายนิรันดร์ สิงห์แก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล มีแผนการพัฒนาแล้ว
41 นายแดนชัย นุใหม่ นายสัตวแพทย์ปฏบิติังาน ยงัไม่มีแผนการพัฒนา
42 นายนวรัฐ นิลประภา นายสัตวแพทย์ปฏบิติังาน มีแผนการพัฒนาแล้ว
43 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
44 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
45 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
46 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
47 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
48 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
49 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
50 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
51 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
52 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
53 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
54 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
55 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
56 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
57 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
58 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี



59 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
60 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
61 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
62 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
63 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
64 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
65 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
66 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
67 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
68 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
69 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
70 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
71 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
72 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
73 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
74 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
75 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
76 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
77 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
78 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
79 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
80 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
81 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
82 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
83 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี



84 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
85 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
86 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
87 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
88 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
89 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
90 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
91 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
92 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
93 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
94 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
95 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
96 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
97 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
98 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
99 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
100 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
101 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
102 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
103 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
104 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
105 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
106 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
107 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
108 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี



109 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
110 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
111 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
112 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
113 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
114 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
115 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
116 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
117 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
118 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
119 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
120 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
121 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
122 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
123 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
124 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
125 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
126 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
127 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
128 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
129 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
130 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
131 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
132 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
133 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี



134 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
135 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
136 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
137 ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้าม)ี
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