
ล าดบั ชื่อ - สกุล เอกสารวชิาการ สดัสว่น
ผลงาน

ต าแหน่ง ต าแหน่งขอประเมิน วนัที่ กกจ. รับ วนัที่
มาตรการ

เวยีน

วนัที่เอกสาร
สมบรูณ์

สง่กรรม การ
อ่าน

ประชุม หมายเหตุ

การจดัท าประกาศกรมปศุสัตว ์เร่ืองหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไข
ในการขึ้นทะเบียนองค์กร จดัสวสัดิภาพสัตว ์และสถานสงเคราะห์สัตว์
 ตามพระราชบัญญัติป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพ
สัตว ์พ.ศ.2557

80%

การจดัท าประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง หลักเกณฑ์ 
วธิกีาร และเง่ือนไขการขออนุมติัแผนงานการจดัต้ังสถานพยาบาลสัตว์
 พ.ศ.2558

80%

คู่มอืการจดัท าร่างกฎกระทรวง 100%

การจดัท าประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขการแจง้เลิกกจิการ จ านวนอาหารสัตว์
 ควบคุมเฉพาะ และสถานที่เกบ็อาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ 
กรณีเลิกกจิการ ไมต่่ออายใุบอนุญาต หรือผู้อนุญาตไมอ่นุญาตให้ต่อ
อายใุบอนุญาต และการแจง้การท าลายอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ 
พ.ศ.2559

80%

คู่มอืปฏบิัติงานการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ กรณี
อาคารสถานที่ถกูเพลิงไหม้

100%

การก าหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมดิของเจา้หน้าที่ กรณีศาล
พิพากษาให้เพิกถอนค าส่ังกรมปศุสัตวท์ี่ให้เจา้หน้าที่ชดใชค่้าสินไหม
ทดแทนให้แกท่างราชการในส่วนที่เกนิจากที่ศาลก าหนด

90%

แนวทางการด าเนินคดีปกครอง กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เล้ียงเป็ดไล่ทุ่ง
 ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรมปศุสัตว ์เนื่องจากเจา้หน้าที่มคี าส่ังให้น า
เป็ดไล่ทุ่งออกจากพื้นที่ที่มกีารประกาศเขตสงสัยวา่มโีรคระบาด

100%

การสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ กรณีศึกษา เจา้พนักงาน
การเงินและบัญชทีุจริตเบิกจา่ยเงินสมทบประกนัสังคมแล้วไมน่ าไป
จา่ยส านักงานประกนัสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาลอนัเป็นเท็จเป็น
เหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย

100%

การแต่งต้ังผู้ช าระบัญชหี้างหุ้นส่วนจ ากดั กรณีผิดสัญญาซ้ือขายกบั
กรมปศุสัตว ์(หุ้นส่วนผู้จดัการเสียชวีติ)

80%

การด าเนินคดีล้มละลายกบัลูกหนี้ตามค าพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขแดงที่ 83/2551

80%

5 นายเอกอคัระ 
ทะชาดา

นิติกรปฏบิัติการ เลขที่ 195
 กลุ่มคดีทั่วไปและนิติกรรมสัญญา ส านักกฎหมาย

นิติกรช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่งและ
ส่วนราชการเดิม

26-ส.ค.-62 26-ส.ค.-62 16-ก.ย.-62 2-ต.ค.-62 คร้ังที่ 1/63
16 ต.ค. 62

คร้ังที่ 4/61
15 ส.ค. 61

4 นายพงศธร โกนิล นิติกรปฏบิัติการ เลขที่ 189
 กลุ่มคดีปกครอง ส านักกฎหมาย

นิติกรช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่งและ
ส่วนราชการเดิม

26-ส.ค.-62

3 นางสาวนฤมล
เจริญพักตร์

นิติกรปฏบิัติการ เลขที่ 191
 กลุ่มคดีปกครอง ส านักกฎหมาย

นิติกรช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่งและ
ส่วนราชการเดิม

20-ก.ค.-61

26-ส.ค.-62 16-ก.ย.-62 2-ต.ค.-62 คร้ังที่ 1/63
16 ต.ค. 62

นิติกรช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่งและ
ส่วนราชการเดิม

6-ก.ค.-61

19-ก.ค.-61 14-ส.ค.-61 8-ส.ค.-61

นิตกิร ระดบัช านาญการ

1 นายแสนศักด์ิ 
เหลืองเกื้อกลูชยั

นิติกรปฏบิัติการ เลขที่ 186 กลุ่มกฎหมายและ
ระเบียบด้านการปศุสัตว ์ส านักกฎหมาย

นิติกรช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่งและ
ส่วนราชการเดิม

5-ก.พ.-61 30-ม.ค.-61 20-ก.พ.-61 คร้ังที่ 2/61
27 ก.พ. 61

22-ม.ิย.-61 13-ก.ค.-61 17-ก.ค.-61 คร้ังที่ 3/61
23 ก.ค. 61

2 นางสาวกลัยาศิริ 
กล่ินอวล

นิติกรปฏบิัติการ เลขที่ 185 กลุ่มกฎหมายและ
ระเบียบด้านการปศุสัตว ์ส านักกฎหมาย



ล าดบั ชื่อ - สกุล เอกสารวชิาการ สดัสว่น
ผลงาน

ต าแหน่ง ต าแหน่งขอประเมิน วนัที่ กกจ. รับ วนัที่
มาตรการ

เวยีน

วนัที่เอกสาร
สมบรูณ์

สง่กรรม การ
อ่าน

ประชุม หมายเหตุ

เรือ่งที่ 1 การสอบวนิัยกรณีทุจริตเงินโครงการธนาคารโค-กระบือ 
เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ

80%

เรือ่งที่ 2 การให้ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะในการสอบสวนวนิัยกรณี
ทุจริตเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นเท็จ

70%

เรือ่งที่ 3 การสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมดิของเจา้หน้าที่
กรณีสัตวข์องทางราชการสูญหายและถกูจ าหน่ายออกไปจากบัญชโีดย
ไมม่หีลักฐาน

80%

คู่มอืแนวทางการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมดิกรณี
เจา้หน้าที่ทุจริตทรัพยสิ์นของกรมปศุสัตว์

100%

ศึกษาวเิคราะห์กรณีขอ้พิพาทเกี่ยวกบัสัญญาทางปกครองในความ
รับผิดชอบของกรมปศุสัตว์

100%

การฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเชา่บ้านที่ได้รับไปโดยไมม่สิีทธคืิน ศึกษากรณี
 คดีหมายเลขด าที่ 220/2561 หมายเลขแดงที่ 2707/2561

100%

การฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าปรับตามสัญญาจา้งกอ่สร้าง ศึกษากรณีคดี
หมายเลขด าที่ พ. 37/2558 คดีหมายเลขแดงที่ พ. 174/2559

80%

คร้ังที่ 2/63
23 ม.ีค. 63
(แกไ้ข 30 

วนั)

2 นางสาวสุมาลี 
จ าเริญ 

นิติกรช านาญการ เลขที่ 188
กลุ่มคดีปกครอง ส านักกฎหมาย

นิติกรช านาญการ
พิเศษ 
เลขที่ต าแหน่งและ
ส่วนราชการเดิม

30-ม.ค.-63 24-ม.ค.-63 17-ก.พ.-63 21-ก.พ.-63 คร้ังที่ 2/63
23 ม.ีค. 63

1 นายกฤชฐา 
นาควจิติร

นิติกรช านาญการ เลขที่ 104 กลุ่มวนิัยและ
เสริมสร้างระบบคุณธรรม กองการเจา้หน้าที่

10-พ.ย.-60

นิติกรช านาญการ
พิเศษ 
เลขที่ต าแหน่งและ
ส่วนราชการเดิม

31-ม.ค.-63

นิติกรช านาญการ
พิเศษ เลขที่ต าแหน่ง
และส่วนราชการเดิม

19-ต.ค.-60 18-ต.ค.-60

21-ก.พ.-6329-ม.ค.-63 20-ก.พ.-633 นายประสิทธิ ์
เกษตะระ

นิติกรช านาญการ เลขที่ 192
กลุ่มคดีทั่วไปและนิติกรรมสัญญา ส านักกฎหมาย

คร้ังที่ 1/61
14 ธ.ค. 60

นิตกิร ระดบัช านาญการพิเศษ



ล าดบั ชื่อ - สกุล เอกสารวชิาการ สดัสว่น
ผลงาน

ต าแหน่ง ต าแหน่งขอประเมิน วนัที่ กกจ. รับ วนัที่
มาตรการ

เวยีน

วนัที่เอกสาร
สมบรูณ์

สง่กรรม การ
อ่าน

ประชุม หมายเหตุ

คู่มอืปฏบิัติงานการจดัการบริหารกรอบอตัราก าลังพนักงานราชการ 
กรมปศุสัตว์

80% 18-ต.ค.-60

คู่มอืการประเมนิบุคคลและผลงานเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ และ
เพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่ง (นายสัตวแพทยช์ านาญการ) ของกรม
ปศุสัตว์

20% 9-ต.ค.-56

คู่มอืการคัดเลือกคุณสมบัติ เพื่อเขา้สู่การประเมนิบุคคลและผลงาน 80%
ปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสังกดั
กรมปศุสัตวใ์นพื้นที่เขต 9

20%

คู่มอืการคัดเลือกคุณสมบัติ เพื่อเขา้สู่การประเมนิบุคคลและผลงาน 20%
ปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสังกดั
กรมปศุสัตวใ์นพื้นที่เขต 9

80%

ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อประสิทธผิลการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภบิาล
ของบุคลากรกรมปศุสัตว ์สังกดัส่วนภมูภิาคในพื้นที่เขต 4

100%

คู่มอืการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตวใ์นพื้นที่เขต 4 100%

คู่มอืการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจเุขา้รับราชการ โดย
วธิกีารสอบแขง่ขนัของกรมปศุสัตว์

80%

คู่มอืการเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการกรมปศุสัตว์ 20%

คู่มอืการคัดเลือกคุณสมบัติ เพื่อเขา้สู่การประเมนิบุคคลและผลงาน 80% 3-เม.ย.-61

คู่มอืการใชโ้ปรแกรมการเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการกรมปศุสัตว์ 80% 27-ก.พ.-62

7 นางสาวพัชรนันท์
 จริะวฒันภญิโญ

ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภบิาลของบุคลากร
กรมปศุสัตว ์สังกดัส่วนภมูภิาคในพื้นที่เขต 4

100% นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ เลขที่ 1939 
ส่วนยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 4

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

18-ม.ีค.-62 11-ม.ีค.-62 1-เม.ย.-62 14-ม.ิย.-62 12-ก.ค.-62

3-เม.ย.-61

6 นางสาวสุนิภา 
ดิษฎาวรีะวฒัน์

นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ เลขที่ 68 กลุ่ม
สรรหาและบรรจแุต่งต้ัง กองการเจา้หน้าที่

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

28-ก.พ.-62 20-ม.ีค.-62 14-ม.ิย.-62 12-ก.ค.-62

นักทรัพยากรบคุคล ระดบัช านาญการ

1 นางสาววนัวษิา 
ชมภวูเิศษ

นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ เลขที่ 62 กลุ่ม
พัฒนาระบบงานและอตัราก าลัง กองการ
เจา้หน้าที่

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

24-ต.ค.-60

2 นางสาวสุนิภา 
ดิษฎาวรีะวฒัน์

นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ เลขที่ 68 กลุ่ม
สรรหาและบรรจแุต่งต้ัง กองการเจา้หน้าที่

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

4-เม.ย.-61 30-เม.ย.-61 คร้ังที่ 4/61
6 ม.ิย. 61

10-พ.ย.-60 คร้ังที่ 1/61 
17 พ.ย. 60

4 นางสาวพัชรนันท์
 จริะวฒันภญิโญ

นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ เลขที่ 1939 
ส่วนยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 4

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

12-ก.ย.-61 20-ส.ค.-61 12-ก.ย.-61 28-ก.ย.-61 คร้ังที่ 1/62
9 ต.ค. 61

3 นายอคัรเดช 
รัตนวไิล

นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ เลขที่ 2281 
ส่วนยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 9

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

4-เม.ย.-61 3-เม.ย.-61 30-เม.ย.-61 คร้ังที่ 4/61
6 ม.ิย. 61

5 นางรววีรรณ 
มรรควนิ

นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ เลขที่ 69 กลุ่ม
สรรหาและบรรจแุต่งต้ัง กองการเจา้หน้าที่

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

6-ม.ีค.-62 27-ก.พ.-62 20-ม.ีค.-62 14-ม.ิย.-62 12-ก.ค.-62
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8 นางสาวสุวชิญา 
ทันตะการ

การศึกษาความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว์ 100% นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ เลขที่ 964 กลุ่ม
พัฒนาบุคลากร กองการเจา้หน้าที่

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

23-ส.ค.-62 20-ส.ค.-62 10-ก.ย.-62 1-ต.ค.-62 คร้ังที่ 1/63
24 ส.ค. 62

9 นายอคัรเดช 
รัตนวไิล

คุณภาพชวีติการท างานของขา้ราชการสังกดักรมปศุสัตวใ์นพื้นที่เขต 9 100% นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ เลขที่ 2281 
ส่วนยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 9

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

23-ส.ค.-62 1-ส.ค.-62 23-ส.ค.-62 1-ต.ค.-62 คร้ังที่ 1/63
24 ส.ค. 62

10 นางสาวจารุภทัร 
ขวญัเยื้อง

การก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏบิัติของขา้ราชการ
กรมปศุสัตว ์พ.ศ.2559

100% นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ เลขที่ 64 กลุ่ม
พัฒนาระบบงานและอตัราก าลัง กองการ
เจา้หน้าที่

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

7-เม.ย.-63 26-ม.ีค.-63 17-เม.ย.-63 9-เม.ย.-63 คร้ังที่ 4/63
20 เม.ย. 63

นักทรัพยากรบคุคล ระดบัช านาญการ (ตอ่)



ล าดบั ชื่อ - สกุล เอกสารวชิาการ สดัสว่น
ผลงาน

ต าแหน่ง ต าแหน่งขอประเมิน วนัที่ กกจ. รับ วนัที่
มาตรการ

เวยีน

วนัที่เอกสาร
สมบรูณ์

สง่กรรม การ
อ่าน

ประชุม หมายเหตุ

การประเมนิผลโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากร
ส่วนกลางของกรมปศุสัตว ์(กรณีศึกษาปีงบประมาณ 2559)

100%

คู่มอืปฏบิัติงานการจดัสวสัดิการภายในกรมปศุสัตว์ 60%

การขออตัราก าลังเพิ่มใหมข่องกรมปศุสัตว ์ เพื่อปฏบิัติภารกจิตาม
ยทุธศาสตร์ประเทศ

80% 18-ต.ค.-60

การศึกษาเกณฑ์ประเมนิค่างานปศุสัตวจ์งัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ.
2553

20% 9-ต.ค.-56

คู่มอืปฏบิัติงานการจดัการบริหารกรอบอตัราก าลังพนักงานราชการ 
กรมปศุสัตว์

20% 18-ต.ค.-60

การประเมนิผลโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากร
ส่วนกลางของกรมปศุสัตว ์(กรณีศึกษาปีงบประมาณ 2559)

100%

คู่มอืปฏบิัติงานการจดัสวสัดิการภายในกรมปศุสัตว์ 80%

การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานปศุสัตว์
เขตและส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดั

80%

การขออตัราก าลังเพิ่มใหมข่องกรมปศุสัตว ์ เพื่อปฏบิัติภารกจิตาม
ยทุธศาสตร์ประเทศ

20%

คู่มอืการเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการกรมปศุสัตว์ 80%

คู่มอืการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจเุขา้รับราชการ โดย
วธิกีารสอบแขง่ขนัของกรมปศุสัตว์

20%

นักทรัพยากรบคุคล ระดบัช านาญการพิเศษ

1 นางปิยนาถ 
พุมดวง

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขที่ 93 กลุ่ม
สวสัดิการและเจา้หน้าที่สัมพันธ ์กองการ
เจา้หน้าที่

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่และ
ส่วนราชการเดิม

20-ต.ค.-60 19-ต.ค.-60 13-พ.ย.-60 คร้ังที่ 1/61 
17 พ.ย. 60

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ 1570
 และส่วนราชการเดิม

27-ต.ค.-60 3-ต.ค.-60

2 นายไตรเทพ 
ณรงค์อนิทร์

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขที่ 58 กลุ่ม
พัฒนาระบบงานและอตัราก าลัง กองการ
เจา้หน้าที่

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่และ
ส่วนราชการเดิม

24-ต.ค.-60 10-พ.ย.-60 คร้ังที่ 1/61 
17 พ.ย. 60

4 นางสาวรววิรรณ 
สุวรรณพันธ์

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขที่ 60 กลุ่ม
พัฒนาระบบงานและอตัราก าลัง กองการ
เจา้หน้าที่

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่และ
ส่วนราชการเดิม

15-ธ.ค.-60 4-ธ.ค.-60 27-ธ.ค.-60 คร้ังที่ 2/61 
30 ม.ค. 61

6-ม.ีค.-62 27-ก.พ.-62 20-ม.ีค.-62 14-ม.ิย.-62 12-ก.ค.-625 นางทัศนีย ์
ภเูขาทอง

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขที่ 65 กลุ่ม
สรรหาและบรรจแุต่งต้ัง กองการเจา้หน้าที่

3 น.ส.ประเทือง
ทิพย ์ เสือเอก

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขที่ 1573 
กลุ่มวจิยัและพัฒนาการถา่ยทอดเทคโนโลย ีกอง
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

27-ต.ค.-60 คร้ังที่ 1/61 
17 พ.ย. 60

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่และ
ส่วนราชการเดิม



ล าดบั ชื่อ - สกุล เอกสารวชิาการ สดัสว่น
ผลงาน

ต าแหน่ง ต าแหน่งขอประเมิน วนัที่ กกจ. รับ วนัที่
มาตรการ

เวยีน

วนัที่เอกสาร
สมบรูณ์

สง่กรรม การ
อ่าน

ประชุม หมายเหตุ

1 นางสาวกนกอร 
รัตนพันธุ์

คู่มอืการเบิกค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของส านักงาน ปศุสัตวเ์ขต 3 100% นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ เลขที่ 1807 
ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 3

นักจดัการงานทั่วไป
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

30-ต.ค.-60 25-ต.ค.-60 16-พ.ย.-60 คร้ังที่ 1/61 
17 พ.ย. 60

2 นางสุวภิา ภารัตตะ การจดัสรรงบประมาณค่าเชา่บ้านให้หน่วยงานในภมูภิาค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

100% นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ เลขที่ 32 กลุ่ม
ประสานราชการ ส านักงานเลขานุการกรม

นักจดัการงานทั่วไป
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

26-ม.ค.-61 16-พ.ค.-60 26-ม.ค.-61 คร้ังที่ 3/61 
19 ก.พ. 61

3 นางสาวนิตญา 
จนัทร์เสถยีร

คู่มอืปฏบิัติงานการจดัท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ

100% นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ เลขที่ 782 ฝ่าย
บริหารทั่วไป สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ

นักจดัการงานทั่วไป
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

3-เม.ย.-61 14 ม.ีค. 61 4-เม.ย.-61 คร้ังที่ 4/61
6 ม.ิย. 61

4 นางสุวภิา ภารัตตะ แนวทางการจดัสรรงบประมาณค่าเชา่บ้านให้หน่วยงานในภมูภิาค 100% นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ เลขที่ 32 กลุ่ม
ประสานราชการ ส านักงานเลขานุการกรม

นักจดัการงานทั่วไป
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

4-ก.ย.-61 17-ส.ค.-61 7-ก.ย.-61 28-ก.ย.-61 คร้ังที่ 1/62
9 ต.ค. 61

5 นางสาวนิตญา 
จนัทร์เสถยีร

คู่มอืการจดัท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ

100% นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ เลขที่ 782 ฝ่าย
บริหารทั่วไป สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ

นักจดัการงานทั่วไป
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

21-ม.ิย.-62 18-ม.ิย.-62 9-ก.ค.-62 คร้ังที่ 4/62
20 ส.ค. 62
(แกไ้ข 7 วนั)

6 นางสาววลิยลิ์กา 
เพ็ญศรีสวรรค์

การบริหารจดัการร้านค้าผลิตภณัฑ์ปศุสัตวใ์นรูปแบบร้านค้า
สวสัดิการกรมปศุสัตว์

100% นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ เลขที่ 1514 
ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุ
สัตว์

นักจดัการงานทั่วไป
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

25-ก.ค.-62 9-ก.ค.-62 1-ส.ค.-62 2-ส.ค.-62 คร้ังที่ 4/62
20 ส.ค. 62

7 นางสาวณิชกานต์ วศิิษฐวาณิชย์การบริหารจดัการงบประมาณรายจา่ยประจ าปีของส านักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

100% นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ เลขที่ 1589 
กลุ่มบริหารจดัการขอ้มลูด้านมาตรฐานการปศุ
สัตว ์ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์

นักจดัการงานทั่วไป
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

100% 14-ส.ค.-62 13-ส.ค.-62 3-ก.ย.-62 1-ต.ค.-62

นักจัดการงานทั่วไป ระดบัช านาญการ



ล าดบั ชื่อ - สกุล เอกสารวชิาการ สดัสว่น
ผลงาน

ต าแหน่ง ต าแหน่งขอประเมิน วนัที่ กกจ. รับ วนัที่
มาตรการ

เวยีน

วนัที่เอกสาร
สมบรูณ์

สง่กรรม การ
อ่าน

ประชุม หมายเหตุ

8 นางสุวภิา ภารัตตะ กระบวนการการจดัสรรงบประมาณค่าเชา่บ้านให้หน่วยงานใน
ภมูภิาคของกรมปศุสัตว์

100% นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ เลขที่ 32 กลุ่ม
ประสานราชการ ส านักงานเลขานุการกรม

นักจดัการงานทั่วไป
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

23-ส.ค.-62 7-ส.ค.-62 29-ส.ค.-62 1-ต.ค.-62 คร้ังที่ 1/63
24 ส.ค. 62

9 นางสาวอาภาพัชร์ 
นาทอง

คู่มอืการตรวจสอบใบส าคัญค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรชั่วคราว ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5

100% นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ 
เลขที่ 1954 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5

นักจดัการงานทั่วไป
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

23-ม.ค.-63 17-ธ.ค.-62 23-ม.ค.-63 4-ม.ค.-63 คร้ังที่ 2/63
7 ก.พ. 63

10 นางสาวสุภาพร 
นันทะชยั

คู่มอืการปฏบิัติงานการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
ส านักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

100% นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ 
เลขที่ 33 
กลุ่มประสานราชการ
ส านักงานเลขานุการกรม

นักจดัการงานทั่วไป
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

19-พ.ค.-63 8-พ.ค.-63 2-ม.ิย.-63 คร้ังที่ 5/63
30 ก.ค. 63
แกไ้ข 30 วนั

11 นางสาวสุดารัตน์ 
เชาวลิต

การเพิ่มประสิทธภิาพการกล่ันกรองหนังสือราชการเพื่อเสนอผู้บริหาร 100% นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ 
เลขที่ 197
ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักพัฒนาพันธุสั์ตว์

นักจดัการงานทั่วไป
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

21-พ.ค.-63 29-เม.ย.-63 26-พ.ค.-63 คร้ังที่ 5/63
30 ก.ค. 63

ล าดบั ชื่อ - สกุล เอกสารวชิาการ สดัสว่น
ผลงาน

ต าแหน่ง ต าแหน่งขอประเมิน วนัที่ กกจ. รับ วนัที่
มาตรการ

เวยีน

วนัที่เอกสาร
สมบรูณ์

สง่กรรม การ
อ่าน

ประชุม หมายเหตุ

การประเมนิผลการใชร้ะบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ใน
การพัฒนางานบริหารทั่วไปของสถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ

100%

คู่มอืการพัฒนางานเพื่อขอรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 :
 กรณีศึกษาสถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ

100%

คู่มอืปฏบิัติงานในการเขยีนหนังสือราชการ 80%

การเพิ่มประสิทธภิาพการกล่ันกรองงานเสนอผู้บริหารของกลุ่มชว่ย
อ านวยการนักบริหาร ส านักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

20%

1 นายสมชาย ชา่งทอง นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ เลขที่ 780 
ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ

นักจดัการงานทั่วไป
ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่และ
ส่วนราชการเดิม

10-ม.ค.-62 12-ธ.ค.-61 10-ม.ค.-62 25-ม.ค.-62 คร้ังที่ 2/62
7 ม.ีค. 62

14-ก.พ.-63 21-ก.พ.-63 คร้ังที่ 3/63
8 เม.ย. 63

28-ม.ค.-63 23-ม.ค.-63

นักจัดการงานทั่วไป ระดบัช านาญการพิเศษ

นักจัดการงานทั่วไป ระดบัช านาญการ (ตอ่)

2 นางนงรัตน์ 
วรีะกจิพานิช

นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ 
เลขที่ 35 
กลุ่มชว่ยอ านวยการนักบริหาร 
ส านักงานเลขานุการกรม

นักจดัการงานทั่วไป
ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ 34 
และส่วนราชการเดิม



ล าดบั ชื่อ - สกุล เอกสารวชิาการ สดัสว่น
ผลงาน

ต าแหน่ง ต าแหน่งขอประเมิน วนัที่ กกจ. รับ วนัที่
มาตรการ

เวยีน

วนัที่เอกสาร
สมบรูณ์

สง่กรรม การ
อ่าน

ประชุม หมายเหตุ

คู่มอืปฏบิัติการขออนุมติัตัวบุคคลในการเดินทางไปราชการ ณ 
ต่างประเทศ

100%

ศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้านการต่างประเทศ 100%

ล าดบั ชื่อ - สกุล เอกสารวชิาการ สดัสว่น
ผลงาน

ต าแหน่ง ต าแหน่งขอประเมิน วนัที่ กกจ. รับ วนัที่
มาตรการ

เวยีน

วนัที่เอกสาร
สมบรูณ์

สง่กรรม การ
อ่าน

ประชุม หมายเหตุ

1 นางสาวจตุพร 
ปัดถา

การศึกษาแนวโน้มผลการด าเนินการตามตัวชี้วดัของกรมปศุสัตว์ 100% นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ เลขที่ 
15 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่งและ
ส่วนราชการเดิม

31-ต.ค.-60 30-ต.ค.-60 20-พ.ย.-60 คร้ังที่ 1/61
26 ธ.ค. 60

2 นางสาวเบญจ
วรรณ นาคนาโส

การศึกษาผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency : ITA) ของ
กรมปศุสัตว์

100% นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ เลขที่ 
16 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่งและ
ส่วนราชการเดิม

28-ม.ีค.-61 27-ม.ีค.-61 23-เม.ย.-61 คร้ังที่ 2/61
2 พ.ค. 61

3 นายฉตัรฐาพงศ์ 
คงทุง

การศึกษาสถานการณ์จ านวนปศุสัตวแ์ละการตลาดในเขตปศุสัตวท์ี่ 8 100% นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ เลขที่ 
2166 ส่วนยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุ
สัตว ์
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 8

นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่งและ
ส่วนราชการเดิม

20-ก.ย.-61 28-ส.ค.-61 20-ก.ย.-61 28-ก.ย.-61 คร้ังที่ 1/62
12 ต.ค. 61

4 นายธนกร ซ้ิม
เกษม

การประเมนิผลการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตวข์องเจา้หน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตวเ์ขต 7

100% นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ เลขที่ 
2149 ส่วนยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุ
สัตว ์
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 7

นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่งและ
ส่วนราชการเดิม

13-ส.ค.-62 10-ก.ค.-62 13-ส.ค.-62 3-ต.ค.-62 คร้ังที่ 1/63
25 ต.ค. 62
พิจารณา
รอบถดัไป

คร้ังที่ 2/63 
11 ธ.ค. 62

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดบัช านาญการ

นักวิเทศสัมพันธ์ ระดบัช านาญการพิเศษ

1 นางนพพร กล่ าเอม นักวเิทศสัมพันธช์ านาญการ เลขที่ 48 กลุ่ม
วเิทศสัมพันธ ์กองความร่วมมอืด้านการปศุสัตว์
ระหวา่งประเทศ

นักวเิทศสัมพันธ์
ช านาญการพิเศษ
ต าแหน่งเลขที่และ
ส่วนราชการเดิม

18-พ.ย.-62 7-พ.ย.-62 28-พ.ย.-62 3-ธ.ค.-62 คร้ังที่ 2/63
7 ก.พ. 63



ล าดบั ชื่อ - สกุล เอกสารวชิาการ สดัสว่น
ผลงาน

ต าแหน่ง ต าแหน่งขอประเมิน วนัที่ กกจ. รับ วนัที่
มาตรการ

เวยีน

วนัที่เอกสาร
สมบรูณ์

สง่กรรม การ
อ่าน

ประชุม หมายเหตุ

5 นายธนกร ซ้ิม
เกษม

การประเมนิผลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวใ์นพื้นที่ปศุสัตวเ์ขต
 7

100% นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ เลขที่ 
2149 ส่วนยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุ
สัตว ์
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 7

นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่งและ
ส่วนราชการเดิม

12-ม.ีค.-63 17-ม.ค.-63 12-ม.ีค.-63 คร้ังที่ 3/63
26 ม.ีค. 63

คู่มอืการบันทึกขอ้มลูในระบบการจดัการงบประมาณอเิล็กทรอนิกส์ 
(ระบบ e-Budgeting) เพื่อจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี

70%

การบริหารจดัการที่มผีลต่อการด าเนินงานของ
กรมปศุสัตว์

30%

การประเมนิโครงการปรับเปล่ียนพื้นที่ปลูกพืชไมเ่หมาะสม เพื่อ
ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อ (ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ

75%

การบริหารจดัการที่มผีลต่อการด าเนินงานของ
กรมปศุสัตว์

35%

ปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการวจิยัของกรม
ปศุสัตว์

100%

การบริหารจดัการที่มผีลต่อการด าเนินงานของ
กรมปศุสัตว์

35%

นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่งและ
ส่วนราชการเดิม

25-พ.ค.-63 25-พ.ค.-63 17-ม.ิย.-63 คร้ังที่ 5/63
15 ก.ค. 63

8 นางสาวหทัยรัตน์
 ฉนัโทวฒิุ

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ เลขที่ 
538 กลุ่มพัฒนาวชิาการ กองแผนงาน

นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่งและ
ส่วนราชการเดิม

25-พ.ค.-63 25-พ.ค.-63 17-ม.ิย.-63 คร้ังที่ 5/63
15 ก.ค. 63

6 นางสาวชญาณ์
นันท์ 
ธรีะปัญญา

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ เลขที่ 
528 กลุ่มวเิคราะห์แผนงานและงบประมาณ 
กองแผนงาน

นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่งและ
ส่วนราชการเดิม

25-พ.ค.-63 25-พ.ค.-63 17-ม.ิย.-63 คร้ังที่ 5/63
15 ก.ค. 63

7 นางสาวกฤษณา 
วเิชยีรปัญญา

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ เลขที่ 
535 กลุ่มติดตามและประเมนิผล กองแผนงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดบัช านาญการ (ตอ่)



ล าดบั ชื่อ - สกุล เอกสารวชิาการ สดัสว่น
ผลงาน

ต าแหน่ง ต าแหน่งขอประเมิน วนัที่ กกจ. รับ วนัที่
มาตรการ

เวยีน

วนัที่เอกสาร
สมบรูณ์

สง่กรรม การ
อ่าน

ประชุม หมายเหตุ

การประเมนิผลการน าความรู้ไปประยกุต์ใชใ้นการเพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาผลิตภณัฑ์นมของผู้เขา้รับการฝึกอบรมสัมมนาเร่ือง “เทคนิค
การพัฒนาและแปรรูปผลิตภณัฑ์นม” งบประมาณปี 2559

100%

การศึกษาถงึแนวทางการพัฒนาหลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาและ
แปรรูปผลิตภณัฑ์นม” เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด
และผู้บริโภค

100%

ความต้องการพัฒนาตนเองของขา้ราชการกรมปศุสัตวใ์นพื้นที่ปศุสัตว์
เขต 6

100%

ระบบบริหารจดัการขอ้มลูเพื่อสนับสนุนการขบัเคล่ือนภารกจิของ
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 6 เชงิภมูสิารสนเทศ

100%

ความผูกพันต่อองค์กรของขา้ราชการกรมปศุสัตวใ์นหน่วยงานสังกดั
การบริหารราชการส่วนภมูภิาคในพื้นที่เขต 4

100%

แรงจงูใจที่ส่งผลต่อการปฏบิัติงานของอาสาปศุสัตวใ์นพื้นที่เขต 4 80%

ปัจจยัที่มผีลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐานการผลิตไกป่ระดู่หางด าเชยีงใหมเ่พื่อการค้า

80%

ปัจจยัที่มผีลต่อความส าเร็จของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในโครงการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมลูค่าสินค้าผลิตภณัฑ์แปรรูปจาก
น้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา

80%

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มผีลต่อคุณภาพชวีติการท างานของ
ขา้ราชการกรมปศุสัตวใ์นพื้นที่ปศุสัตวเ์ขต 8

80%

ศึกษาความพึงพอใจของขา้ราชการกรมปศุสัตวใ์นพื้นที่ปศุสัตวเ์ขต 8
 ที่มต่ีอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์

80%

สภาพการเล้ียงและความต้องการเล้ียงแพะเชงิธรุกจิของเกษตรกรใน
เครือขา่ยศูนยว์จิยัและบ ารุงพันธุสั์ตวสุ์ราษฎร์ธานี

70%

5 นางสาววภิาว ีศรี
เจริญ

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
เลขที่ 2233
ส่วนยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 8

นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ เลขที่ต าแหน่ง
 2231 
และส่วนราชการเดิม

31-ม.ค.-63 21-ก.พ.-63 21-ก.พ.-63 คร้ังที่ 2/63
26 ม.ีค. 63
ไมพ่ิจารณา

คร้ังที่ 4/63
25 พ.ค. 63

30-ม.ค.-63

4 นายวฒิุชยั ค าดี นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เลขที่
 1955 ส่วนยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุ
สัตว ์
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5

นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ เลขที่ต าแหน่ง
 2015 และส่วน
ราชการเดิม

21-ส.ค.-62 5-ส.ค.-62 27-ส.ค.-62 3-ต.ค.-62 คร้ังที่ 1/63
25 ต.ค. 62

3 วา่ที่ร้อยตรี พิชติ
พล กนัทะ

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เลขที่
 1938 ส่วนยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุ
สัตว ์
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 4

นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ เลขที่ต าแหน่ง
และส่วนราชการเดิม

12-ก.ย.-61 20-ส.ค.-61 12-ก.ย.-61 คร้ังที่ 1/62
12 ต.ค. 61

28-ก.ย.-61

2 นายฉตัรชยั ประ
ทุมมาลย์

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เลขที่
 2085 ส่วนยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุ
สัตว ์
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 6

นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ เลขที่ต าแหน่ง
และส่วนราชการเดิม

30-ต.ค.-60 30-ต.ค.-60 20-พ.ย.-60 คร้ังที่ 1/61
26 ธ.ค. 60

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดบัช านาญการพิเศษ

1 นางสุกญัญา 
วเิชยีรกร

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เลขที่
 1719 ส่วนยทุธศาสตร์และสารสนเทศการปศุ
สัตว ์
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 1

นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ เลขที่ต าแหน่ง
และส่วนราชการเดิม

25-ก.ย.-60 30-ส.ค.-60 25-ก.ย.-60 คร้ังที่ 1/61
26 ธ.ค. 60



ล าดบั ชื่อ - สกุล เอกสารวชิาการ สดัสว่น
ผลงาน

ต าแหน่ง ต าแหน่งขอประเมิน วนัที่ กกจ. รับ วนัที่
มาตรการ

เวยีน

วนัที่เอกสาร
สมบรูณ์

สง่กรรม การ
อ่าน

ประชุม หมายเหตุ

1 นางลัคนา เผือกยิ้ม คู่มอืการปฏบิัติงานการเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน
ของส านักงานปศุสัตวเ์ขต ๑

100% นักวชิาการเงินและบัญชปีฏบิัติการ
เลขที่ 1684 ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุ
สัตวเ์ขต 1

นักวชิาการเงินและ
บัญชชี านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่และ
ส่วนราชการเดิม

24-ต.ค.-60 18-ต.ค.-60 20-พ.ย.-60 คร้ังที่ 1/61 
28 พ.ย. 60

2 นางสาวนภษร 
เนื่องชมภู

คู่มอืการตรวจสอบใบส าคัญค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศชั่วคราวส่วนกลางกรมปศุสัตว์

100% นักวชิาการเงินและบัญชปีฏบิัติการ
เลขที่ 116 กลุ่มการเงิน กองคลัง

นักวชิาการเงินและ
บัญชชี านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่และ
ส่วนราชการเดิม

30-ต.ค.-60 19-ต.ค.-60 13-พ.ย.-60 คร้ังที่ 1/61 
28 พ.ย. 60

3 นางสาว
มณฑวรรณ 
ชื่นค้า

คู่มอืการปฏบิัติงานด้านเบิกจา่ยเงินผ่าน GFMIS Web Online กรณี
จา่ยผ่านส่วนราชการส าหรับหน่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว์

100% นักวชิาการเงินและบัญชปีฏบิัติการ
เลขที่ 134 กลุ่มบัญช ีกองคลัง

นักวชิาการเงินและ
บัญชชี านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่และ
ส่วนราชการเดิม

30-ต.ค.-60 19-ต.ค.-60 13-พ.ย.-60 คร้ังที่ 1/61 
28 พ.ย. 60

4 นางสาวศุภวรรณ 
เนียมสอน

แนวทางการปฏบิัติงานด้านการเงินและการบัญช ีเกี่ยวกบัเงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชพี

100% นักวชิาการเงินและบัญชปีฏบิัติการ
เลขที่ 137 กลุ่มบัญช ีกองคลัง

นักวชิาการเงินและ
บัญชชี านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่และ
ส่วนราชการเดิม

30-ต.ค.-60 19-ต.ค.-60 13-พ.ย.-60 คร้ังที่ 1/61 
28 พ.ย. 60

5 นางสาวชติุมา 
เพ็ชรรัตน์

คู่มอืการปฏบิัติเกี่ยวกบัค่าใชจ้า่ยระบบสาธารณูปโภคของกรมปศุสัตว์ 100% นักวชิาการเงินและบัญชปีฏบิัติการ
เลขที่ 153 กลุ่มงบประมาณ กองคลัง

นักวชิาการเงินและ
บัญชชี านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่และ
ส่วนราชการเดิม

30-ต.ค.-60 19-ต.ค.-60 13-พ.ย.-60 คร้ังที่ 1/61 
28 พ.ย. 60

6 นางมณัฑนา ค านานคู่มอืควบคุมการใชจ้า่ยงบประมาณของหน่วยงานในส่วนกลาง กรม
ปศุสัตว์

100% นักวชิาการเงินและบัญชปีฏบิัติการ
เลขที่ 151 กลุ่มงบประมาณ กองคลัง

นักวชิาการเงินและ
บัญชชี านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่และ
ส่วนราชการเดิม

21-ก.ย.-61 20-ก.ย.-61 11-ต.ค.-61 คร้ังที่ 1/62
19 ต.ค. 61

7 นางสาวสุภทันารี 
จนัทร์วนั

คู่มอืการตรวจสอบใบส าคัญค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม ส่วนกลาง กรม
ปศุสัตว์

100% นักวชิาการเงินและบัญชปีฏบิัติการ เลขที่ 123 
กลุ่มการเงิน กองคลัง

นักวชิาการเงินและ
บัญชชี านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่และ
ส่วนราชการเดิม

15-ก.พ.-62 13-ก.พ.-62 7-ม.ีค.-62 คร้ังที่ 2/62
10 ก.ค. 62

นักวิชาการเงินและบญัชี ระดบัช านาญการ



ล าดบั ชื่อ - สกุล เอกสารวชิาการ สดัสว่น
ผลงาน

ต าแหน่ง ต าแหน่งขอประเมิน วนัที่ กกจ. รับ วนัที่
มาตรการ

เวยีน

วนัที่เอกสาร
สมบรูณ์

สง่กรรม การ
อ่าน

ประชุม หมายเหตุ

แนวทางในการควบคุมหลักประกนัสัญญาของกรมปศุสัตว์ 100%
การพัฒนาระบบงานการเขยีนค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ ของกรมปศุสัตว์

100%

ล าดบั ชื่อ - สกุล เอกสารวชิาการ สดัสว่น
ผลงาน

ต าแหน่ง ต าแหน่งขอประเมิน วนัที่ กกจ. รับ วนัที่
มาตรการ

เวยีน

วนัที่เอกสาร
สมบรูณ์

สง่กรรม การ
อ่าน

ประชุม หมายเหตุ

1 นางสาวลินดา สุขประเสริฐคู่มอืการรับมอบ-ส่งมอบพัสดุของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 100% นักวชิาการพัสดุปฏบิัติการ
เลขที่ 176 กลุ่มพัสดุ กองคลัง

นักวชิาการพัสดุ
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

29-ม.ค.-63 27-ม.ค.-63 18-ก.พ.-63 19-ก.พ.-63 คร้ังที่ 1/63
4 ม.ีค. 63

2 นางสาวยพุา บุญโสมคู่มอืการรับบริจาคทรัพยสิ์นของกรมปศุสัตว์ 100% นักวชิาการพัสดุปฏบิัติการ
เลขที่ 175 กลุ่มพัสดุ กองคลัง

นักวชิาการพัสดุ
ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่และส่วนราชการ
เดิม

29-ม.ค.-63 27-ม.ค.-63 18-ก.พ.-63 19-ก.พ.-63 คร้ังที่ 1/63
4 ม.ีค. 63

ล าดบั ชื่อ - สกุล เอกสารวชิาการ สดัสว่น
ผลงาน

ต าแหน่ง ต าแหน่งขอประเมิน วนัที่ กกจ. รับ วนัที่
มาตรการ

เวยีน

วนัที่เอกสาร
สมบรูณ์

สง่กรรม การ
อ่าน

ประชุม หมายเหตุ

การวเิคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกจิจากนโยบายการเปิดตลาด
สินค้าโคนมและผลิตภณัฑ์นม ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-
ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement) และ
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกจิที่ใกล้ชดิยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ 
(Thailand-NewZealand Closer Economic Partnership : 
TNZCEP)

100% 14-ส.ค.-62

การวเิคราะห์ความคุ้มทุนทางเศรษฐกจิส าหรับการเขยีนโครงการด้าน
ปศุสัตว์

100% 23-เม.ย.-62

นักวิชาการพัสด ุระดบัช านาญการ

เศรษฐกร ระดบัช านาญการพิเศษ

1 นางวรางคณา โตรส เศรษฐกรช านาญการ เลขที่ 1552
กลุ่มวจิยัเศรษฐกจิการปศุสัตว ์
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

เศรษฐกรช านาญการ
พิเศษ ต าแหน่งเลขที่
 1583
และส่วนราชการเดิม

19-ส.ค.-62 4-ก.ย.-62 4-ต.ค.-62 คร้ังที่ 1/63
11 ต.ค. 62
(แกไ้ข 7 วนั)

นักวิชาการเงินและบญัชี ระดบัช านาญการพิเศษ

1 นางมณัฑนา 
จนิตกานนท์

นักวชิาการเงินและบัญชชี านาญการ เลขที่ 129 
กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง

นักวชิาการเงินและ
บัญชชี านาญการ
พิเศษ ต าแหน่งเลขที่
 127  ส่วนราชการ
เดิม

25-ม.ีค.-62 22-ม.ีค.-62 18-เม.ย.-62 14-ม.ิย.-62 คร้ังที่ 2/62
10 ก.ค. 62



ล าดบั ชื่อ - สกุล เอกสารวชิาการ สดัสว่น
ผลงาน

ต าแหน่ง ต าแหน่งขอประเมิน วนัที่ กกจ. รับ วนัที่
มาตรการ

เวยีน

วนัที่เอกสาร
สมบรูณ์

สง่กรรม การ
อ่าน

ประชุม หมายเหตุ

การประเมนิผลการรับรู้ขอ้มลูขา่วสารเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้าของ
ส่ือมวลชน

100%

คู่มอืการปฏบิัติงานการจดังานแถลงขา่ว 100%

*หมายเหตุ รอบประเมนิที่ 1/2560 (ลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2560)
รอบประเมนิที่ 2/2560 (ลงวนัที่ 5 ตุลาคม 2560)
รอบประเมนิที่ 1/2561 (ลงวนัที่ 22 มนีาคม 2561)
รอบประเมนิที่ 2/2561 (ลงวนัที่ 25 กนัยายน 2561)

รอบประเมนิที่ 1/2562 (ลงวนัที่ 27 กมุภาพันธ ์2562)
รอบประเมนิที่ 2/2562 (ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2562)
รอบประเมนิที่ 3/2562 (ลงวนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562)
รอบประเมนิที่ 1/2563 (ลงวนัที่ 6 มนีาคม 2563) ลงประกาศล่าสุด พฤศจิกายน 2563

ตดิตอ่ 02-6534444 ตอ่ 2121 (วิทยา)

นักวิชาการเผยแพร่ ระดบัช านาญการพิเศษ

1 นางสาวเพ็ญศิริ 
ดวงอดุม

นักวชิาการเผยแพร่ช านาญการ เลขที่ 1557 
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์กองส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์

นักวชิาการเผยแพร่
ช านาญการพิเศษ 
เลขที่ 1556 กลุ่ม
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ ์กอง
ส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

21-ม.ีค.-62 21-ม.ีค.-62 คร้ังที่ 1/62
1 ส.ค. 62

แกไ้ข 30 วนั

คร้ังที่ 1/63
17 ส.ค. 62

1-ม.ีค.-62


