
แผนปฏบัิติการชุมชนนกัปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 

หนวยงาน : สำนักงานปศุสัตวจังหวัดบุรีรัมย 

1. เรื่องที่แลกเปลี่ยน การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและงานดานสารบรรณ 

2. วัตถุประสงค   

1. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม ไดมีความรู และนำไปใชในการปฏิบัติงานดานกฎระเบียบและงานดานสาร

บรรณไดอยางถูกตอง 

2. เพ่ือใหทราบและเขาใจการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเกิดความรวดเร็วมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน และทราบระบบงานสารบัญ 

3. จำนวนสมาชิก  52 คน (รายชื่อตามแนบ) 

4. ชวงเวลาการพัฒนา  28 มกราคม 2565 

5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ครั้งที่ ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา 
ระยะเวลา(ชั่วโมง/

นาที) 
เทคนิค 

การประเมินผล

การเรียนรู 

วิทยากรผูเชี่ยวชาญ

ในหนวยงาน 

1 

 

1.รับ-สงเอกสาร  

2. เสนอหนังสือ  

3. การจัดเก็บเอกสารและ

การทำลายที่หมดอายุการใช

งาน 

4. โตตอบหนังสือไปยัง

หนวยงานภายในและ

ภายนอก 

5. ระเบียบตางๆที่เก่ียวของ 

6 ชั่วโมง - การบรรยาย 

- การสาธิต 

- การฝกปฏิบัต ิ

 

-ชิ้นงาน/ผลงานที่

ไดจากการเรียนรู 

-แบบบันทึกสรุป

บทเรียน 

-แบบทดสอบ 

-แบบฝกหัด 

- เจาหนาที่ฝาย

บริหารทั่วไป 

- เจาหนาที่กลุม

ยุทธศาสตรและ

สารสนเทศการปศุ

สัตว 

6. การประเมินผลการเรียนรู 

   6.1) ประเมินโดยใชแบบสอบถาม 

6.2) การทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม 

7. การประเมินติดตามการนำไปใชประโยชน 

7.1) ผูเขาอบรมนำความรู เทคนิค ไปประยุกตใชประโยชน 

7.2) การผลิตสื่อประชาสัมพันธงานและกิจกรรมของหนวยงาน 

  



รายชื่อสมาชิกผูเขารวมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 

การปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบและงานดานสารบรรณ 

ที่ ชื่อ ตำแหนง สถานที่ทำงาน 

1 นางธัณยรัศม นักปราชญ เจาพนักงานการเงินและบัญชี บริหารทั่วไป 

2 นายไกรรชิษฐ อรรถวิลัย หัวหนากลุม ยุทธศาสตร 

3 นายอวิรุทธ กาละภักดี เจาพนักงานสัตวบาล ยุทธศาสตร 

4 นายสุริยะ กาวงษกลาง นายสัตวแพทย พัฒนาสุขภาพสัตว 

5 นายบพิธ ปุยะติ นายสัตวแพทย พัฒนาสุขภาพสัตว 

6 นายสมทุง ทองมาก ปศุสัตวอำเภอ หนองหงส 

7 นายเลอเกียรต ินิยมทอง นายสัตวแพทย พัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

8 นายโยธิน เกตุคัมธิวัตร นายสัตวแพทย พัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

9 นายนิรุจน พันธศรี นักวิชาการสัตวบาล สงเสริมและการพัฒนาการปศุสัตว 

10 นายวิเชียร ผิวคำ นายสัตวแพทย เมืองบุรีรัมย 

11 นายฐาปนพงศ มณฑาทิพย ปศุสัตวอำเภอ คูเมือง 

12 นายสุขกิจ ศรีสม นายสัตวแพทย กระสัง 

13 นางสาวลลิตา สิรภควณชิ นายสัตวแพทย นางรอง 

14 นายธวัชชัย จันทรโฮง ปศุสัตวอำเภอ หนองก่ี 

15 นายธีรยุทธ จัตุกูล ปศุสัตวอำเภอ ละหานทราย 

16 นายพิเชษฐ ไทรเกตแกว เจาพนักงานสัตวบาล โนนสุวรรณ 

17 นายทวีสิทธิ ์ศรีสุริยชัย ปศุสัตวอำเภอ พลับพลาชัย 

18 นายเชษฐ เอ็มประโคน ปศุสัตวอำเภอ ประโคนชัย 

19 นายเสถียร ทบแกว ปศุสัตวอำเภอ บานกรวด 

20 นายธีรเดช ภูผาน ี ปศุสัตวอำเภอ พุทไธสง 

21 นายทองหลอ สีหะตา เจาพนักงานสัตวบาล บานใหมไชยพจน 

22 นายสุธ ีเสตะพยัคฆ ปศุสัตวอำเภอ ลำปลายมาศ 

23 นายบุญตร ียุบรัมย ปศุสัตวอำเภอ สตึก 

24 นายกิตติ ขนชัยภูมิ ปศุสัตวอำเภอ ปะคำ 

25 นายสุพจน ปานทอง ปศุสัตวอำเภอ นาโพธิ ์

26 นายสวัสดิ ์บุตรพรม ปศุสัตวอำเภอ เฉลิมพระเกียรติ 

27 นายนิคม ชินศิริวัฒนา ปศุสัตวอำเภอ หวยราช 

28 นายจำลอง จันมา ปศุสัตวอำเภอ โนนดินแดง 

29 นายสุพจน อิ่มวิเศษ ปศุสัตวอำเภอ บานดาน 

30 นายวิภูวรรธน ธัญวรัตมทรากร นายสัตวแพทย ชำนิ 



31 นางมัณฑนานันท  บุญมาก เจาพนักงานสัตวบาล เมืองบุรีรัมย 

32 นายอำนวย         ศิริพันธ เจาพนักงานสัตวบาล เมืองบุรีรัมย 

33 นางสาวสุนันท     ขุนรองรัมย เจาพนักงานสัตวบาล ลำปลายมาศ 

34 นายทอง          หอมวัน เจาพนักงานสัตวบาล กระสัง 

35 นายประมวล      นุแรมรัมย เจาพนักงานสัตวบาล กระสัง 

36 นายธนพล        บุญทศ เจาพนักงานสัตวบาล ละหานทราย 

37 นายพีรพัฒน    ตุลาเพียน เจาพนักงานสัตวบาล คูเมือง 

38 นายกุลวัชร        แสงรัมย เจาพนักงานสัตวบาล หวยราช 

39 นายฉลาด      โพธิ์แกว เจาพนักงานสัตวบาล นางรอง 

40 นายธีรพงษ   ใยเพ็ง เจาพนักงานสัตวบาล แคนดง 

41 นายนพรัตน  ภิรมยพงษ เจาพนักงานสัตวบาล แคนดง 

42 นายอัศวิน         นพไธสง เจาพนักงานสัตวบาล บานดาน 

43 นายเกรียงไกร    ปานเกิด เจาพนักงานสัตวบาล ประโคนชัย 

44 นายพยุงศักดิ ์    แควนไธสง เจาพนักงานสัตวบาล นาโพธิ ์

45 นายศกัดา         ชื่นใส เจาพนักงานสัตวบาล พุทไธสง 

46 นางวรพันธ      สงวนด ี เจาพนักงานสัตวบาล สตึก 

47 นายมนตร ี      คำภีระ เจาพนักงานสัตวบาล สตึก 

48 นายโฆษิต      มะละบัทธิ เจาพนักงานสัตวบาล เฉลิมพระเกียรติ 

49 นายเจษฎาลักษณ  ชาเการะ เจาพนักงานสัตวบาล หนองก่ี 

50 นายรฐนนท     แกวอุดร เจาพนักงานสัตวบาล โนนสุวรรณ 

51 นางประภาพร   เงาะปก เจาพนักงานสัตวบาล ชำนิ 

52 นายองอาจ         สลีำโทน เจาพนักงานสัตวบาล ชำนิ 

 

 

 

 

 


