แผนปฏิบตั ิการชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP : Community of Practice)
หน่วยงาน :สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
1. เรื่องที่แลกเปลี่ยน การพัฒนาความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1) เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ
โดยยึดหลักความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติ
2.2) เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการ และพนักงานราชการให้มีพฤติกรรมในการทำงาน
ภายใต้ทัศนคติที่ดีตามกรอบของหลักธรรมาภิบาลข้าราชการ และพร้อมจะบริการให้แก่เกษตรกรอย่างมีความสุข
3. จำนวนสมาชิก
………36……… คน (รายชื่อตามแนบ)
4. ช่วงเวลาการพัฒนา ...........ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563..........
5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ระยะเวลา(ชัว่ โมง/
ครั้งที่ ประเด็นเนื้อหาทีพ่ ัฒนา
เทคนิ
ค
ประเมิ
น
ผล
นาที)
ในหน่วยงาน
การเรียนรู้
1 การพัฒนาบุคลากร
1 – 2 ชม.
- การอภิปราย
-แบบบันทึก นายอนุชา ศานติจัย
ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
(ทุกครั้งที่
- การฝึกปฏิบัติ
สรุปบทเรียน
“การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์
12/2562
- การแลกเปลี่ยน
-แบบทดสอบ
เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร”
ประจำเดือน เดือน ความรู้
ธันวาคม 2562)
2 การพัฒนาบุคลากร
1 – 2 ชม.
- การอภิปราย
-แบบบันทึก นายอนุชา ศานติจัย
ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
(ทุกครั้งที่
- การฝึกปฏิบัติ
สรุปบทเรียน
“ตายแล้วไปไหน”
1/2563
- การแลกเปลี่ยน
-แบบทดสอบ
ประจำเดือน เดือน ความรู้
มกราคม 2563)
3 การพัฒนาบุคลากร
1 – 2 ชม.
- การอภิปราย
-แบบบันทึก นายอนุชา ศานติจัย
ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
(ทุกครั้งที่
- การฝึกปฏิบัติ
สรุปบทเรียน
“พันธนาการของชีวิตท่านคือ
2/2563
- การแลกเปลี่ยน
-แบบทดสอบ
อะไร”
ประจำเดือน เดือน ความรู้
กุมภาพันธ์ 2563)
6. การประเมินผลการเรียนรู้
6.1) แบบสอบถามความพึ่งพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา
6.2) แบบฝึกหัด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. การประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
7.1) ข้ า ราชการ และพนั ก งานราชการมี พฤติ ก รรมในการทำงานภายใต้ ท ั ศ นคติ ที่ดี
ตามกรอบของหลักธรรมาภิบาลข้าราชการ และปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ พร้อมจะบริการให้เกษตรกรอย่างมีความสุข
7.2) ข้าราชการ และพนักงานราชการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์แก่ทางราชการ

รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP: Community of Practice)
เรื่อง การพัฒนาความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม
ชื่อ - สกุล

กลุ่ม/ ฝ่าย

นายเจษฎา องอาจ

ยุทธศาสตร์และพัฒนาการปศุสัตว์

นายวิชาญ สุขประเสริฐ

พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ว่าที่ รต.อภิวัฒน์ ธนารัตน

ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

นายกอบบุญ นิลโขง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน

นายจักรพันธ์ กิตติศรี

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งหัวช้าง

นายอาคม มโนชมภู

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ทา

นายบุญคิม หลิมศิวิไล

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลี้

นายสนั่น ไชยะ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง

นายประพิศ เสนาจิตร

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโฮ่ง

นายกีรติ ธิแจ้

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านธิ

นายสุธรรม สุยะ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซาง

นายพูลสวัสดิ์ วีระพันธุ์พิสิษฐ์

ยุทธศาสตร์และพัฒนาการปศุสัตว์

นายสุจริต ไข่มุก

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน

นายศุภกร พงษ์ตุ้ย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านธิ

นายภฤศเสฏฐ์ ศิวิลัย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซาง

นางสาวศศิกานต์ ศิริคำ

พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

นางสาวฝน สุคันธรัต

พัฒนาสุขภาพสัตว์

นายนมัสกิจ พลศรี

พัฒนาสุขภาพสัตว์

นายสมศักดิ์ ฝึกฝน

ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

นางธารารักษ์ ฟูอ้าย

บริหารทั่วไป

นางพัชรินทร์ ใจมา

บริหารทั่วไป

นางสาวสุนทรินทร์ กะรินตา

ยุทธศาสตร์และพัฒนาการปศุสัตว์

นายวัชระ ต๊ะเตจา

ยุทธศาสตร์และพัฒนาการปศุสัตว์

นายธนัย ถนอมชาติ

พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP: Community of Practice)
เรื่อง การพัฒนาความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม
ชื่อ - สกุล

กลุ่ม/ ฝ่าย

นายสนิท ใจเตี้ย

พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

นายธนัญญา ดาสุรินทร์

พัฒนาสุขภาพสัตว์

นายปะสงค์ ตามปัญญา

พัฒนาสุขภาพสัตว์

นายเจตติศักดิ์ นาหลวง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลี้

นายเกษตร พอพรวน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านธิ

นายเกรียงไกร ชัยชนะ

พัฒนาสุขภาพสัตว์แม่ทา

นายบัญชา แก้วประดิษฐ์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านธิ

นายสงบ สวัสดิมงคล

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน

นายเกษมศักดิ์ ดวงแก้ว

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซาง

นายปิยภูมิ อุทัย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโฮ่ง

นายศิลา พรมปา

พัฒนาสุขภาพสัตว์

นายศิริชัย สาใจ

พัฒนาสุขภาพสัตว์

