
 
แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 

หน่วยงาน :ส านักงานปศสุัตว์จังหวัดล าพูน 

1. เรื่องที่แลกเปลี่ยน การพัฒนาความรู้เพื่อสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
2. วัตถุประสงค ์ 2.1) เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ     
โดยยึดหลักความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติ 
   2.2)  เพ่ือเป็นการพัฒนาข้าราชการ และพนักงานราชการให้มีพฤติกรรมในการท างาน
ภายใต้ทัศนคติที่ดีตามกรอบของหลักธรรมาภิบาลข้าราชการ และพร้อมจะบริการให้แกเ่กษตรกรอย่างมีความสุข 

3. จ านวนสมาชิก ………36……… คน (รายชื่อตามแนบ) 
4. ช่วงเวลาการพัฒนา ...........เมษายน 2565 – กันยายน  2565.......... 
5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครั้งที่ ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา ระยะเวลา(ชั่วโมง/
นาที) เทคนิค 

การ
ประเมินผล
การเรียนรู ้

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในหน่วยงาน 

1 มงคลชีวิต ข้อ 32 -34 1 – 2 ชม. 
(ทุกครั้งที ่
4/2565

ประจ าเดือน    
เดือน เมษายน

2565) 

- การอภิปราย 
- การแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
 

ใช้การ
ประเมินผล
เชิงคุณภาพ 
โดยวิธีสังเกต
พฤติกรรมของ
ผู้เข้ารับการ
ประเมิน 

นายอนุชา ศานติจัย 
 

2 มงคลชีวิต ข้อ 35 -36 1 – 2 ชม. 
(ทุกครั้งที ่
5/2565

ประจ าเดือน เดือน 
พฤษภาคม 2565) 

- การอภิปราย 
- การแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
 

ใช้การ
ประเมินผล
เชิงคุณภาพ 
โดยวิธีสังเกต
พฤติกรรมของ
ผู้เข้ารับการ
ประเมิน 

นายอนุชา ศานติจัย 
 

3 มงคลชีวิต ข้อ 37 -38 1 – 2 ชม. 
(ทุกครั้งที ่
6/2564

ประจ าเดือน เดือน 
มิถุนายน 2565) 

- การอภิปราย 
- การแลกเปลี่ยน
ความรู้ 
 

ใช้การ
ประเมินผล
เชิงคุณภาพ 
โดยวิธีสังเกต
พฤติกรรมของ
ผู้เข้ารับการ
ประเมิน 

นายอนุชา ศานติจัย 
 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
ใช้การประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยวิธีสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 
 7.1) ข้าราชการ และพนักงานราชการมีพฤติกรรมในการท างานภายใต้ทัศนคติที่ดี ตามกรอบของ               
หลักธรรมาภิบาลข้าราชการ และปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ พร้อมจะบริการให้เกษตรกรอย่างมีความสุข 

 7.2) ข้าราชการ และพนักงานราชการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์แก่ทางราชการ 



 

รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
เร่ือง การพัฒนาความรู้เพื่อสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

ชื่อ - สกุล กลุ่ม/ ฝ่าย 

นายวิชาญ  สุขประเสริฐ พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายธนภัทร คหินทพงษ์ ยุทธศาสตร์และพัฒนาการปศุสัตว์  

นายมนัสกิจ  พลศรี พัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายอัษฎาวุฒิ  พันธเสริม ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

นายกอบบุญ  นิลโขง ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองล าพูน 

นายภฤศเสฏฐ์  ศิวิลัย ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุ่งหัวช้าง 

นายอาคม  มโนชมภู ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านโฮ่ง 

นายบุญคิม  หลิมศิวิไล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอลี้ 

นายสนั่น  ไชยะ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเวียงหนองล่อง 

นายประพิศ  เสนาจิตร ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ทา 

นายสุธรรม  สุยะ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอป่าซาง 

นายสุจริต  ไข่มุก ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองล าพูน 

นายศุภกร  พงษ์ตุ้ย ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ทา 

นางสาวประภาภร  สุริวรรณ ์ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ทา 

นางสาวสุพิชญา  สีอ่อน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านธิ 

นางสาวศศิกานต์  ศิริค า พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นางสาวฝน  สุคันธรัต พัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายสมศักดิ์  ฝึกฝน ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

นางธารารักษ์  ฟูอ้าย บริหารทั่วไป 

นางพัชรินท์  ใจมา บริหารทั่วไป 

นายกิตติพงศ์ สีค า ยุทธศาสตร์และพัฒนาการปศุสัตว์ 

นายวัชระ  ต๊ะเตจา ยุทธศาสตร์และพัฒนาการปศุสัตว์ 

นายธนัย  ถนอมชาติ พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายสนิท  ใจเตี้ย พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายธนัญญา  ดาสุรินทร์ พัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายประสงค์  ตามปัญญา พัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายเจตติศักดิ์  นาหลวง ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอลี้ 

 



รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
เร่ือง การพัฒนาความรู้เพื่อสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

ชื่อ - สกุล กลุ่ม/ ฝ่าย 

นายเกษตร  พอพรวน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านธิ 

นายเกรียงไกร  ชัยชนะ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ทา 

นายบัญชา  แก้วประดิษฐ์ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านธิ 

นายสงบ  สวัสดิมงคล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองล าพูน 

นายเกษมศักดิ์  ดวงแก้ว ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอป่าซาง 

นายปิยภูมิ  อุทัย ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านโฮ่ง 

นายศิลา  พรมปา พัฒนาสุขภาพสัตว์ 

ว่าที่ร.ต. พิเชษฐ  ประทุมเทพ พัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นางสาวสุชานันท์  ร่มฟ้า พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายศิริชัย  สาใจ พัฒนาสุขภาพสัตว์ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


