
แผนชุมชนนักปฏิบัติ (Cop : Community of Practice) 

หน่วยงาน : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส 

1. เรื่องท่ีแลกเปลี่ยน การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

2. วัตถุประสงค ์   
2.1  เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาการให้บริการมุ่งสู่การยกระดับคุณภาพการให้บริการตามแนวคิดการ
บริหารคุณภาพ TQM  
2.2  เพ่ือสร้างจิตส านึกการให้บริการประชาชน (Service Mind) 
2.3  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ของหน่วยงาน  

3. จ านวนสมาชิก 43 ราย (รายชื่อตามเอกสารแนบ) 

4. ช่วงเวลาการพัฒนา กรกฎาคม– กันยายน 2564  

5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา 
ระยะเวลา 

(วัน) 
เทคนิค 

การประเมินผล 

การเรียนรู ้
วิธีการพัฒนาแหล่ง

การเรียนรู ้

- การพัฒนาการให้บริการเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ตามแนวคิดการบริหารคุณภาพ 
TQM 

- การสร้างจิตส านึกการให้บริการ
ตาม Service Mind  

 

1 - ศึกษาด้วยตนเอง 
ผ่านคู่มือ 

-ศึ ก ษ า จ า ก
เ อ ก ส า ร ก ร ณี
ตัวอย่างของการ
ให้บริการที่ เป็น
เลิศ 

 

- แบบบันทึกสรุป
บทเรียน 

- แบบทดสอบ 

- เรียนรู้จากเอกสาร
คู่มือ 

-เรียนรู้จากเอกสาร
แผนแม่บท 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (ก.พ.ร.) 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 

 - แบบประเมินก่อนและหลังศึกษา 

7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 

 - ประเมินให้คะแนนและติดตามหลังการพัฒนา โดยการสังเกตการณ์การถ่ายทอดองค์ความรู้และการลง
ปฏิบัติจริง 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (Cop : Community of Practice) 

เรื่อง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

ที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม/ฝ่าย/สนง.ปศอ. 
1 นางสาวปิยภรณ์  สุขแก้ว ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2 นายศิริสินธุ์ เพียรแก้ว กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
3 นายอาวุธ พิทักษ์วัชรีกุล กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
4 นายณพงศ์พันธ์  บุญลี้ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
5 นายจิรภัทร อินทร์สุข กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
6 นางกนกรส แสงสุวรรณ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
7 นายพีระศักดิ์ เพ็ชรพรหม สนง.ปศอ.เมืองนราธิวาส 
8 นายวีระศักดิ์ แก้วจ ารัส สนง.ปศอ.ตากใบ 
9 นายทรงชัย สวัสดิ์ขวัญ สนง.ปศอ.รือเสาะ 
10 นายชัยณรงค์ แก้วเจือ สนง.ปศอ.แว้ง 
11 นายสมเกียรติ ชูมณี สนง.ปศอ.ศรีสาคร 
12 นายแทน รังเสาร์ สนง.ปศอ.ระแงะ 
13 นายสุลกีพลี อาลี กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
14 นายสันติ สะมะแอ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
15 นายศุภกฤต เทพจันทร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
16 นายชายยุทธ สุขสุพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
17 นางสาวสุวิภา คงดี ฝ่ายบริหารทั่วไป 
18 นางอารยา ลาเตะ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
19 นางสาววาสนา เทพก าเหนิด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
20 ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาพล ทองคุปต์ หมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ 
21 นายสนทยา หน่อโท๊ะ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
22 นายอาดีนันต์ ซ ายา สนง.ปศอ.บาเจาะ 
23 นายไซตูลอาบีดี เจ๊ะดาโอ๊ะ สนง.ปศอ.บาเจาะ 
24 นายโกศล ขวัญปาน สนง.ปศอ.รือเสาะ 
25 นายอิสมาแอ บูละ สนง.ปศอ.ระแงะ 
26 นายคอยรุลอีซัม ดือเร๊ะ สนง.ปศอ.ระแงะ 
27 นายเจริญ บุญหา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
28 นายสัมพันธ์ ฤกษ์สโมสร หมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ 
29 นายสมพงษ์ ศรีเอียด หมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ 

 



ที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม/ฝ่าย/สนง.ปศอ. 
30 นายธีรพงศ์ คงชนม์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

31 นางกัลยา บุญสร้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป 

32 นางสาวสาพีน๊ะ สะอุ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

33 นายสมชาย ปุยพรหม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

34 นางซีซะ มูซอ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

35 นางสาวแมะรัสนะ ยูโซะ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

36 นางวิมล เทพก าเนิด ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 

37 นายพงศ์พันธ์ พรหมจันทร์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 

38 นายแย้ม ศรีชัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

39 นายวิวัฒน์ อินทภาพ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

40 นายซานูซี มะรือสะ สนง.ปศอ.เมืองนราธิวาส 

41 นายไรนุง สาและ สนง.ปศอ.เจาะไอร้อง 

42 นายสาโรชน์ ร่วงเริก 
สนง.ปศอ.ตากใบ 

43 นายอาแซ เจ๊ะมามะ  สนง.ปศอ.บาเจาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

วัตถุประสงค์   
1  เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาการให้บริการมุ่งสู่การยกระดับคุณภาพการให้บริการตามแนวคิดการบริหาร
คุณภาพ TQM  
2  เพ่ือสร้างจิตส านึกการให้บริการประชาชน (Service Mind) 
3  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ของหน่วยงาน  

ขอบเขตเนื้อหา 

 - การพัฒนาการให้บริการเพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการตามแนวคิดการบริหารคุณภาพ TQM 

- การสร้างจิตส านึกการให้บริการตาม Service Mind  

ขั้นตอนการพัฒนา 

 ขั้นตอนการวางแผน 

 1. คัดเลือกข้าราชการและพนักงานราชการที่ยังไม่เคยผ่านการพัฒนาหรือพัฒนามาแล้วแต่ไม่ผ่านการ
พัฒนา 

 2. วิเคราะห์เนื้อหาหรือวิชาความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงที่สอดคล้องตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

 3. แจกคู่มือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ศึกษาด้วยตนเองตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ข้าราชการ  

จ านวน 12 ราย และ พนักงานราชการ จ านวน 31 ราย รวมทั้งสิ้น 43 ราย 

 4. ก าหนดวันและเวลา ส่งแบบทดสอบและแบบประเมินผล 

 ขั้นตอนการพัฒนา 

 1. ให้ผู้รับการพัฒนาท าแบบประเมินก่อนการพัฒนา 

 2. ทบทวนระดับความรู้ของผู้รับการพัฒนา 

 3. ศึกษาจากคู่มือที่ได้รับ 

 4. ให้ผู้รับการประเมินท าแบบประเมินหลังการพัฒนา 

 

วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการเรียนรู้ 

 1. สื่อสิ่งพิมพ์เอกสาร 

 2. แบบประเมินก่อนและหลังการพัฒนา 

 

 



 

 

ผลการจัดกิจกรรม 

รายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนา 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม/ฝ่าย/สนง.ปศอ. 
30 นายธีรพงศ์ คงชนม์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

31 นางกัลยา บุญสร้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป 

32 นางสาวสาพีน๊ะ สะอุ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

33 นายสมชาย ปุยพรหม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

34 นางซีซะ มูซอ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

35 นางสาวแมะรัสนะ ยูโซะ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

36 นางวิมล เทพก าเนิด ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 

37 นายพงศ์พันธ์ พรหมจันทร์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 

38 นายแย้ม ศรีชัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

39 นายวิวัฒน์ อินทภาพ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

40 นายซานูซี มะรือสะ สนง.ปศอ.เมืองนราธิวาส 

41 นายไรนุง สาและ สนง.ปศอ.เจาะไอร้อง 

42 นายสาโรชน์ ร่วงเริก 
สนง.ปศอ.ตากใบ 

43 นายอาแซ เจ๊ะมามะ  สนง.ปศอ.บาเจาะ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 

 การพัฒนาบุคลากรถือเป็นหน้าที่ท่ีทุกหน่วยงานต้องให้ความส าคัญ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมทักษะให้
บุคลากรได้รับความรู้ตามภารกิจของหน่วยงาน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน จากท่ีได้พัฒนา
บุคลากรตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ท าให้ผู้รับการพัฒนามีความพึงพอใจอย่างมาก มีความม่ันใจในการปฏิบัติงาน 
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชัดเจนและทันท่วงที การใช้ความรู้มาประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานจริง 
สามารถสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน  ถือเป็นภารกิจและหน้าที่อันส าคัญของหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติ ท าให้ผู้
เข้ารับการพัฒนาได้ความรู้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ในแผน
ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 

 

 

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

 

 


