
แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 
หน่วยงาน : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส 

1. เรื่องที่แลกเปลี่ยน ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบงานพัสดุ 
2. วัตถุประสงค์  2.1) เพ่ือเพ่ิมทักษะในการท างาน 

   2.2)  เพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน 
   2.3)  เพ่ือรับทราบกฎระเบียบงานสารบรรณและระเบียบงานพัสดุ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 

3. จ านวนสมาชิก  35  คน (รายชื่อตามแนบ) 
4. ช่วงเวลาการพัฒนา เมษายน – สิงหาคม 2561 
5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครั้งที่ ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา ระยะเวลา(ชั่วโมง/
นาที) เทคนิค 

การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน
หน่วยงาน 

1 -ระเบียบงานสารบรรณ
และการปฏิบัติงานธุรการ 
-ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

45 - การบรรยาย 
- การสาธิต 
 

-แบบทดสอบ 
-แบบสังเกตการณ์ 

-นายศิริสินธุ์  เพียรแก้ว 
ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ 
-นางสาวสุชญา  แซ่ฉั่ว 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีช านาญ
งาน 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
   6.1) แบบประเมินก่อนและหลังการอบรม 

6.2) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานงานที่ได้รับมอบหมายด้านงานพัสดุและสารบรรณ 
7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 

ประเมินให้คะแนนและติดตามการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 

เรื่องระเบียบงานสารบรรณและระเบียบงานพัสดุ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม/ฝ่าย/สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ 
1 นางสาวสุชญา  แซ่ฉั่ว  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2 นางสาวปิยภรณ์  สุขแก้ว  ฝ่ายบริหารทั่ว 
3 นางกนกรส  แสงสุวรรณ  กลุ่มส่งเสริมฯ 
4 นายแทน  รังเสาร์  กลุ่มส่งเสริมฯ 
5 นายสาทร  แสงสุวรรณ  กลุ่มพัฒนาสินค้า 
6 นายกระจ่าง  หมวกสกุล  สนง.ปศอ.ตากใบ 
7 นายชัยณรงค์  แก้วเจือ  สนง.ปศอ.สุไหงโก-ลก 
8 นางเยาวมาลย์  ค าโคตร  กลุ่มสุขภาพสัตว์ 
9 นายพิเชษฐ  ทนโม๊ะ  สนง.ปศอ.ระแงะ 
10 นายทรงชัย  สวัสดิ์ขวัญ  สนง.ปศอ.รือเสาะ 
11 นายมะแอ  บือราเฮง  สนง.ปศอ.ระแงะ 
12 นายอุสมาน  หะยีแยนา  สนง.ปศอ.จะแนะ 
13 นางอารยา  ลาเตะ  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
14 นางสาวซารีหม๊ะ  หะแว  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
15 นายสาธิต  แก้วชู  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
16 นางสาวชญานิษฐ์  ต าเหม  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
17 นางสาวนูรีซัน  ลาเซ็ง  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
18 นายอับดุลเลาะ  เต๊ะ   กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
19 นายสักบือรี  มะเซ็ง   กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
20 นางสาวตรีรัตน์  อินทกาญจน์  กลุ่มส่งเสริมฯ 
21 นางสาวศุภวรรณ  ปัสส าราญ  กลุ่มส่งเสริมฯ 
22 นางสาวลีซา  มาหะมะ  กลุ่มส่งเสริมฯ 
23 นายซ าซุดดีน  แมย ู  สนง.ปศอ.เมือง 
24 นายมะสือกรี  อาลี   สนง.ปศอ.เมือง 
25 นายอามีน  โซะและเยาะ   สนง.ปศอ.ยี่งอ 

 

  

 

 

 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม/ฝ่าย/สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ 
26 นายกูบีรอ  ต่วนแดร์  สนง.ปศอ.บาเจาะ 
27 นายอายิ  อาแซ สนง.ปศอ.บาเจาะ 
28 นายเจ๊ะสุใลหมาน  บุด ี สนง.ปศอ.ตากใบ 
29 นางสาวอีฟตีซัน  หะมะ สนง.ปศอ.ระแงะ 
30 นายมะรอปา  ซาอุ สนง.ปศอ.รือเสาะ 
31 นายชิติพัทธ์  ดอเล๊าะ สนง.ปศอ.จะแนะ 
32 นายสิปปนันทร์  เจ๊ะมะ สนง.ปศอ.สุไหงปาดี 
34 นายมะสือกรี  แวฮะมะ สนง.ปศอ.เจาะไอร้อง 
35 นายมณฑล  อ่อนโพธิ์เตี้ย โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ 

 

  



แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ครั้งที1่ 
เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบงานพัสดุ 

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 
วัตถุประสงค์   1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องให้กับบุคลากรเก่ียวกับระเบียบงาน 

สารบรรณและระเบียบงานพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง 
2)  เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือราชการและสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

   3)  เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการติดต่อ ปรึกษา สอนงานแลกเปลี่ยน 
    ประสบการณ์ภายในหน่วยงาน 

ขอบเขตเนื้อหา 

   1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 

   2.ระเบียบงานสารบรรณและการปฏิบัติงานธุรการ 

    

ขั้นตอนการพัฒนา 
 1. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาท าแบบประเมินก่อนการอบรม/สอนงาน 
 ๒. ด าเนินกาจัดอบรม/สอนงาน  โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความช านาญของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส 
 ๓. ผู้เข้ารับการพัฒนาท าแบบประเมินหลังการอบรม 
 4.ผู้ประเมิน/ผู้สอนงาน ประเมินผลการอบรมให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา 
 5.สรุปภาพรวมของการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการและพนักงานราชการ รอบที่ 2/2561 

วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ๒. สื่อการสอนงาน เช่นคู่มือ 
 ๓. แบบฟอร์มการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการจัดกิจกรรม 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม/ฝ่าย/สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ 
1 นางสาวสุชญา  แซ่ฉั่ว  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2 นางสาวปิยภรณ์  สุขแก้ว  ฝ่ายบริหารทั่ว 
3 นางกนกรส  แสงสุวรรณ  กลุ่มส่งเสริมฯ 
4 นายแทน  รังเสาร์  กลุ่มส่งเสริมฯ 
5 นายสาทร  แสงสุวรรณ  กลุ่มพัฒนาสินค้า 
6 นายกระจ่าง  หมวกสกุล  สนง.ปศอ.ตากใบ 
7 นายชัยณรงค์  แก้วเจือ  สนง.ปศอ.สุไหงโก-ลก 
8 นางเยาวมาลย์  ค าโคตร  กลุ่มสุขภาพสัตว์ 
9 นายพิเชษฐ  ทนโม๊ะ  สนง.ปศอ.ระแงะ 
10 นายทรงชัย  สวัสดิ์ขวัญ  สนง.ปศอ.รือเสาะ 
11 นายมะแอ  บือราเฮง  สนง.ปศอ.ระแงะ 
12 นายอุสมาน  หะยีแยนา  สนง.ปศอ.จะแนะ 
13 นางอารยา  ลาเตะ  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
14 นางสาวซารีหม๊ะ  หะแว  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
15 นายสาธิต  แก้วชู  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
16 นางสาวชญานิษฐ์  ต าเหม  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
17 นางสาวนูรีซัน  ลาเซ็ง  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
18 นายอับดุลเลาะ  เต๊ะ   กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
19 นายสักบือรี  มะเซ็ง   กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
20 นางสาวตรีรัตน์  อินทกาญจน์  กลุ่มส่งเสริมฯ 
21 นางสาวศุภวรรณ  ปัสส าราญ  กลุ่มส่งเสริมฯ 
22 นางสาวลีซา  มาหะมะ  กลุ่มส่งเสริมฯ 
23 นายซ าซุดดีน  แมย ู  สนง.ปศอ.เมือง 
24 นายมะสือกรี  อาลี   สนง.ปศอ.เมือง 
25 นายอามีน  โซะและเยาะ   สนง.ปศอ.ยี่งอ 

 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม/ฝ่าย/สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ 
26 นายกูบีรอ  ต่วนแดร์  สนง.ปศอ.บาเจาะ 
27 นายอายิ  อาแซ สนง.ปศอ.บาเจาะ 
28 นายเจ๊ะสุใลหมาน  บุด ี สนง.ปศอ.ตากใบ 
29 นางสาวอีฟตีซัน  หะมะ สนง.ปศอ.ระแงะ 
30 นายมะรอปา  ซาอุ สนง.ปศอ.รือเสาะ 
31 นายชิติพัทธ์  ดอเล๊าะ สนง.ปศอ.จะแนะ 
32 นายสิปปนันทร์  เจ๊ะมะ สนง.ปศอ.สุไหงปาดี 
34 นายมะสือกรี  แวฮะมะ สนง.ปศอ.เจาะไอร้อง 
35 นายมณฑล  อ่อนโพธิ์เตี้ย โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ 

 
 

บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 

 1.ผู้เข้ารับการพัฒนาให้ความส าคัญในองค์ความรู้ที่ได้รับ เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง 

2. ผู้เข้ารับการพัฒนาสารมารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปสอนงานให้กับเพ่ือร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป 

3.หน่วยงานสามารถสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ที่ไม่ใช่ในสายงานที่ตนปฏิบัติงาน เพื่อเปิด
โอกาสและสร้างนวัตกรรมทางองค์ความรู้ต่อไป 

 
 

 
                                                     ลงชื่อ      นายศิริสินธุ์  เพียรแก้ว  ผู้บันทึก 

                                                                    ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
  



บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ถ้ามี) 
เร่ือง ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบงานพัสดุ 

กิจกรรมครั้งที่  1  วันที่ 7 สิงหาคม 2561 

ชื่อผู้บันทึก นายศิริสินธุ ์ เพียรแก้ว ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

ขอบเขตเนื้อหา 

 1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 

 2.ระเบียบงานสารบรรณและการปฏิบัติงานธุรการ 

บันทึกสรุปบทเรียน 
  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) เป็นตัวชี้วัดที่กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการ เพื่อ
เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ิมทักษะ สร้างนวัตกรรมแห่งเรียนรู้ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการได้ร้อยละ 30 
ของข้าราชการและพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง 

 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้ด าเนินการจัดท าแผน  
วิเคราะห์บุคลากรและค้นหาวิชาความรู้ที่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและถูกระเบียบ เพ่ือลดความ
เสียหายที่อาจก่อให้เกิดในหน่วยงานราชการได้หากกปฏิบัติไม่ถูกกฎระเบียบ ดังนั้นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบงานสารบรรณและการปฏิบัติงานธุรการ เป็นงานที่
บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติงาน ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การท าหนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน ต่าง
หน่วยงาน การสื่อสารได้ถูกต้อง ,ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรรู้ เป็นต้น 

 สรุปจากการด าเนินงาน บุคลากรตามเป้าหมายได้เข้ารับการพัฒนาอย่างพร้อมเพียงกัน สามารถเพ่ิมทักษะ
การท างาน สร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน พ่ีสอนน้อง น้องสอนพ่ี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีได้ปฏิบัติงานจริง 
ความคาดหวังที่ด าเนินการในโครงการนี้ คือการสอนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับความรู้ใหม่ๆ ทันต่อเหตุการณ์ใน 
ปัจจุบัน สร้างองค์ความรู้ (Knowledge Creation)   เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานในยุค 4.0  

 

 

***************************************************************************** 

 
  

  




