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แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 

ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดพะเยา 

1. เรื่องที่แลกเปลี่ยน การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร  

2. วัตถุประสงค์  2.1) เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจ ในเรื่องจริยธรรมและการรักษาวินัย สามารถน ามา    
                                    ประยุกต์ใช้กับการท างานได้ 

2.2) เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานราชการ  
2.3) เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรของ  

หน่วยงาน 

3. จ านวนสมาชิก 42  คน (รายชื่อตามแนบ) 

4. ช่วงเวลาการพัฒนา 7  สิงหาคม  2563 

5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ครั้ง
ที ่

ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา 
ระยะเวลา 

(ชั่วโมง/นาที) 
เทคนิค 

การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

2 การส่งเสริมจริยธรรมและ
การรักษาวินัยของบุคลากร  

3 ชั่วโมง การบรรยาย 
 

- แบบทดสอบก่อน
และหลังการบรรยาย 

บุคลากรของวัฒนธรรม
จังหวัดพะเยา 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
   แบบทดสอบก่อนและหลังการบรรยาย 

7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 
แบบประเมินติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 

เรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรม และการรักษาวินัยของบุคลากร” 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/ระดับ 

1 นายธนพัทร คหินธพงษ์ ปศุสัตว์อ าเภอปง 

2 นางอารีรัตน์ ศรีวิชัยวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิวาภรณ์ อินทะโส เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน 

4 นายสมคิด บุญชัย สัตวแพทย์อาวุโส 

5 นายปริวัฒน์ มงคุณ สัตวแพทย์ช านาญงาน 

6 นางสาวรัชกาญจน์ วังกาวรรณ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

7 นายอนิรุธ เนื่องเม็ก นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 

8 นายอานนท ์กิติมา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติงาน 

9 นายธีรชัย ชัยธรรม สัตวแพทย์ช านาญงาน 

10 นายไชยวัฒน์ สินพยัคฆ์ สัตวแพทย์อาวุโส 

11 นายบุญจันทร์ ทูลมณี นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 

12 นายบุญเชิด อาจองค์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 

13 นายนิธิศ จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 

14 นายสมจิต ศรีอันจันทร์ สัตวแพทย์ช านาญงานรักษาการปศุสัตว์อ าเภอเชียงค า 

15 นายเกรียงไกร จิตต์บุญ ปศุสัตว์อ าเภอจุน 

16 นายจักริน ระวีศรี ปศุสัตว์อ าเภอภูซาง 

17 นายอนุชาติ ชัยชุมภู ปศุสัตว์อ าเภอเมืองพะเยา 

18 นายส าราญ สุนทร ปศุสัตว์อ าเภอดอกค าใต้ 

19 นายธิเดช แดงสวาท ปศุสัตว์อ าเภอเชียงม่วน 

20 นายณัฐวัตน์ สัทธรรมนุวงค์ ปศุสัตว์อ าเภอแม่ใจ 

21 นายศักดิ์ชัย คันธปัญญาศรี เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

22 นางนวพร พูลพิพัฒน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

23 นายธีรพงศ์ บัวอ่ิน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

24 ว่าที่ร้อยตรีฤทธิโรฒน์ ปัญญาวงศ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

25 นายอนุสรณ ์พรินทรากุล สัตวแพทย์ช านาญงาน 



26 นายสุเมธ ปัญญาทิพย์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 

27 นางสาวชนินทร์กานต์ เกตุวิริยะกุล นักจัดการงานทั่วไป 

28 นางสาววลัยลักษณ์ รัศมี เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 

29 นายยุทธพล เป็งนวล เจ้าพนักงานสัตวบาล 

30 นายสมชาย เรือนปง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 

31 นายณัฐวุธ พันธ์พืช นักวิชาการสัตวบาล 

32 นางสาวนัฏนรี หวลอารมณ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

33 นายนนทกานต์ สักลอ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

34 นายสมบัติ สุขจิตต์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

35 นายณรงค์ ติรักษา เจ้าพนักงานสัตวบาล 

36 นายอนุวัตน์ ดาวดึงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

37 นายภูมิพัฒน์ เจริญวัชรวิทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

38 นายประนม เมืองงาม เจ้าพนักงานสัตวบาล 

39 นายนิรันดร์ สิงห์แก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล 

40 นายแดนชัย นุใหม่ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

41 นายนวรัฐ นิลประภา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

42 นายบุญโรจน์ แก้วจ าปาศรี เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที ่2 
เรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรม และการรักษาวินัยของบุคลากร” 

วันที่ :  7  สิงหาคม  2563 

วัตถุประสงค์ :  
          ๑. เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจ ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัย สามารถน ามาประยุกต์ใช้                 

กับการท างานได้ 
      ๒. เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานราชการ  
          ๓. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

ขอบเขตเนื้อหา : 
1. ความรู้เกี่ยวกับคณุธรรมจริยธรรม และตัวอย่างในการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมในการส่งเสริมองค์กร  
2. ความรู้เกี่ยวกับวินัยราชการที่พึงปฏิบัติ ให้สมกับการเป็นราชการที่ดี และตัวอย่างการปฏิบัติงานในองค์กร 

ขั้นตอนการพัฒนา : 
 1. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท าแบบทดสอบก่อนบรรยาย 
 2. วิทยากรบรรยายเนื้อหาตามหัวข้อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท าแบบทดสอบหลังบรรยาย 
 4. สรุปผลการท ากิจกรรม 

วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 
1. การบรรยาย โดยใช้ Power Point และ เครื่องฉาย LCD 

 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


