
แผนปฏิบตัิการชุมชนนักปฏิบตัิ (CoP : Community of Practice) 

หน่วยงาน : ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 

1. เร่ืองที่แลกเปลี่ยน กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกันและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจำกภัย

พิบัติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ได้มีควำมรู้ และน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนเตรียมควำมพร้อมและวำงแผน

ได้อย่ำงถูกต้อง 

2. เพื่อให้ทรำบและเข้ำใจกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมรวดเร็วมีประสิทธิภำพมำก

ยิ่งขึ้น 

3. จ านวนสมาชิก  89 คน (รำยช่ือตำมแนบ) 
4. ช่วงเวลาการพัฒนา  26 กรกฎำคม 2565 

5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คร้ังที่ ประเด็นเนื้อหาทีพ่ัฒนา ระยะเวลา(ชั่วโมง/

นาที) 
เทคนิค 

การประเมินผล
การเรียนรู้ 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในหน่วยงาน 

1 
 

1. นโยบำยกำรเตรียมควำม
พร้อมในกำรให้ควำม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
2. แนวทำงกำรเตรียมควำม
พร้อมก่อนเกิดภัยและหลัง
เกิดภัย  
3. ซักซ้อมแผนในกำรให้
ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

6 ช่ัวโมง - กำรบรรยำย 
- กำรสำธิต 
- กำรฝึกปฏิบัติ 
 

-ช้ินงำน/ผลงำนท่ี
ได้จำกกำรเรียนรู้ 
-แบบบันทึกสรุป
บทเรียน 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

- เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
บริหำรทั่วไป 
- เจ้ำหน้ำท่ีกลุ่ม
ยุทธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรปศุ
สัตว์ 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 

   6.1) ประเมินโดยใช้แบบสอบถำม 

6.2) กำรทดสอบควำมรู้ก่อนและหลังกำรฝึกอบรม 

7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 

7.1) ผู้เข้ำอบรมน ำควำมรู้ เทคนิค ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

7.2) กำรผลิตส่ือประชำสัมพันธ์งำนและกิจกรรมของหน่วยงำน 

  



รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏบิตัิ (CoP: Community of Practice) 

การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและช่วยเหลอืเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
1 นำงธัณยรัศม์ นักปรำชญ์ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี กลุ่มบริหำรทั่วไป 

2 นำงสำวศุภักศร ผลท ำมำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร กลุ่มบริหำรทั่วไป 

3 นำยไกรร์ชิษฐ์ อรรถวิลัย หัวหน้ำกลุ่ม กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์ 

4 นำยอวิรุทธ์ กำละภักด ี เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์ 

5 นำยอดิศร  แดนแก้วมูล ปศุสัตว์อ ำเภอ กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์ 

6 นำงสำวชลฤทัย  สุขมำ นำยสัตวแพทย์ กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์ 

7 นำยสุริยะ กำวงษ์กลำง นำยสัตวแพทย์ กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 

8 นำยบพิธ ปุยะต ิ นำยสัตวแพทย์ กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 

9 นำงสำวเบญญำ เบญจศรีรักษ์ นำยสัตวแพทย์ กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 

10 นำยกฤษณะ ชัยมัง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 

11 นำยวิชัย นิเวศสวรรค์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 

12 นำยเลอเกียรติ นิยมทอง นำยสัตวแพทย์ กลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 

13 นำยโยธิน เกตุคัมธิวัตร์ นำยสัตวแพทย์ กลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 

14 นำงสำวสริตำ สุขส ำรำญ นำยสัตวแพทย์ปฏิบัติกำร กลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 

15 นำยนิรุจน ์พันธ์ศรี นักวิชำกำรสัตวบำล กลุ่มส่งเสริมและกำรพัฒนำกำรปศุสัตว์ 

16 นำงสำววำรุณี วงศ์สูงเนิน นักวิชำกำรสัตวบำล กลุ่มส่งเสริมและกำรพัฒนำกำรปศุสัตว์ 

17 นำยบัญชำ ชัยมัง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กลุ่มส่งเสริมและกำรพัฒนำกำรปศุสัตว์ 

18 นำยวิเชียร ผิวค ำ นำยสัตวแพทย์ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

19 นำยฐำปนพงศ์ มณฑำทิพย์ ปศุสัตว์อ ำเภอ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอคูเมือง 

20 นำยเกรียงไกร ใจกล้ำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอคูเมือง 

21 นำยสุขกิจ ศรีสม นำยสัตวแพทย์ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอกระสัง 

22 นำยนพวงศ์ หำญณรงค์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอกระสัง 

23 นำงสำวลลิตำ สิรภควณิช นำยสัตวแพทย์ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนำงรอง 

24 นำยกฤษกร ทุมมำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนำงรอง 

25 นำยธวัชชัย จันทร์โฮง ปศุสัตว์อ ำเภอ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองกี่ 

26 นำยธรำดล เหล่ำภักดี นำยสัตวแพทย์ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองกี่ 

27 นำยกิตติศักดิ์ โคตรัตน์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองกี่ 

28 นำยธีรยุทธ์ จัตุกูล ปศุสัตว์อ ำเภอ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอละหำนทรำย 

29 นำยพิเชษฐ์ ไทรเกตแก้ว เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโนนสุวรรณ 

30 นำยสมทุ่ง ทองมำก ปศุสัตว์อ ำเภอ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองหงส์ 



31 นำงสำวฐิติรัตน์ อำยุยืน นำยสัตวแพทย์ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองหงส์ 

32 นำยทวีสิทธิ์ ศรีสุริยชัย ปศุสัตว์อ ำเภอ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอพลับพลำชัย 

33 นำยเชษฐ์ เอ็มประโคน ปศุสัตว์อ ำเภอ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอประโคนชัย 

34 นำยพุฒินำท ศรีรังกลู เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอประโคนชัย 

35 นำยเฉลิมพล  มหำมำตร ปศุสัตว์อ ำเภอ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแคนดง 

36 นำยเสถียร  ทบแก้ว ปศุสัตว์อ ำเภอ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนกรวด 

37 นำยนพพร  สวดประโคน นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำร ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนกรวด 

38 นำยธีรเดช  ภูผำนี ปศุสัตว์อ ำเภอ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอพุทไธสง 

39 นำยทองหล่อ  สีหะตำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนใหม่ไชยพจน์ 

40 นำยสุธี   สตะพยัคฆ์ ปศุสัตว์อ ำเภอ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอล ำปลำยมำศ 

41 นำยเฉลิมศักดิ์  เกิดสุข เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอล ำปลำยมำศ 

42 นำยบุญตรี  ยุบรัมย์ ปศุสัตว์อ ำเภอ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสตึก 

43 นำยสันต์  ส่ำงค ำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสตึก 

44 นำยกิตติ  ขนชัยภูมิ ปศุสัตว์อ ำเภอ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอปะค ำ 

45 นำยณัฎชนน  นพเก้ำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอปะค ำ 

46 นำยสุพจน์  ปำนทอง ปศุสัตว์อ ำเภอ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนำโพธิ์ 

47 นำยสวัสด์ิ  บุตรพรม ปศุสัตว์อ ำเภอ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

48 นำยนิคม  ชินศิริวัฒนำ ปศุสัตว์อ ำเภอ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอห้วยรำช 

49 นำยธรรมศักดิ์  พรวสินสรรค์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอห้วยรำช 

50 นำยจ ำลอง  จันมำ ปศุสัตว์อ ำเภอ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโนนดินแดง 

51 นำยสุพจน์  อิ่มวิเศษ ปศุสัตว์อ ำเภอ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนด่ำน 

52 นำยวิภูวรรธน ์ ธัญวรัตม์ทรำกร นำยสัตวแพทย์ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอช ำนิ 

53 นำงมัณฑนำนันท์  บุญมำก เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

54 นำยอ ำนวย  ศิริพันธ ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

55 นำงสำวสุนันท์  ขุนรองรัมย ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอล ำปลำยมำศ 

56 นำยทอง  หอมวัน เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอกระสัง 

57 นำยประมวล  นุแรมรัมย์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอกระสัง 

58 นำยธนพล  บุญทศ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอละหำนทรำย 

59 นำยพีรพัฒน ์ ตุลำเพียน เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอคูเมือง 

60 นำยกุลวัชร  แสงรัมย์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอห้วยรำช 

61 นำยฉลำด  โพธิ์แก้ว เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนำงรอง 

62 นำยธีรพงษ ์ ใยเพ็ง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแคนดง 

63 นำยนพรัตน ์ ภิรมย์พงษ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแคนดง 

64 นำยอัศวิน  นพไธสง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนด่ำน 



65 นำยเกรียงไกร  ปำนเกิด เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอประโคนชัย 

66 นำยพยุงศักดิ์  แคว้นไธสง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนำโพธิ์ 

67 นำยศักดำ  ช่ืนใส เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอพุทไธสง 

68 นำงวรพนัธ ์ สงวนดี เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสตึก 

69 นำยมนตรี  ค ำภีระ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสตึก 

70 นำยโฆษิต  มะละบัทธิ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

71 นำยเจษฎำลักษณ์  ชำเกำระ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองกี่ 

72 นำยรฐนนท์  แก้วอุดร เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโนนสุวรรณ 

73 นำงประภำพร  เงำะปก เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอช ำนิ 

74 นำยองอำจ  สีล ำโทน เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอช ำนิ 

75 น.ส.รุจิรำ  ล้ิมอ ำไพอำภรณ์ เจ้ำหน้ำท่ีระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหำรทั่วไป 

76 น.ส.ภัทรำพร  ล ำเลิศรัมย์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร กลุ่มบริหำรทั่วไป 

77 นำยณัฐพัชร์  แป่มจ ำนัก พนักงำนผู้ช่วยสัตวบำล กลุ่มบริหำรทั่วไป 

78 น.ส.วิมลรัตน์  ว่องไว พนักงำนผู้ช่วยสัตวบำล กลุ่มบริหำรทั่วไป 

79 นำงชมจันทร์  พลภูเมือง นักวิชำกำรสัตวบำล กลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 

80 นำยอนันต์  สมัยกุล นักวิชำกำรสัตวบำล กลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 

81 นำยจีรวัฒน ์ ภิญโญทรพัย ์ นักวิชำกำรสัตวบำล กลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 

82 นำยธันวำ  ศรีละ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 

83 นำยประสิทธิ์  บ ำรุงธรรม เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 

84 นำยวีระ  ธูปน้ ำค ำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 

85 นำยภำคภูมิ  มณฑำทิพย์ พนักงำนผู้ช่วยปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 

86 น.ส.เสำวนีย์  สกุลเจริญทรัพย์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 

87 นำยบุญเลิศ  อินทร์พิทักษ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 

88 นำยวัชรินทร์  ชวดรัมย์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโนนดินแดง 

89 นำงสำวสง่ำ  แก้วปุ่ม นักวิทยำศำสตร์ กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 

 

 

 

 

 

 


