
       

แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 
หน่วยงาน : ……ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต…7………… 

1. เรื่องที่แลกเปลี่ยน “แนวทำงปฏิบัติในกำรบันทึกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบตลำดเล็กทรอนิกส์”  
   ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

2. วัตถุประสงค ์  เพ่ือให้ผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ระบบเทคโนโลยีทำง
อิเล็กทรอนิกส์ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพัสดุภำครัฐ และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

3. จ านวนสมาชิก ……57…… คน (ตำมเอกสำรแนบ 1) 

4. ช่วงเวลาการพัฒนา ...............กุมภำพันธ์.-.มีนำคม...2561...................................................................................... 

5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครั้งที่ ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา ระยะเวลา 
(ชั่วโมง/นาท)ี เทคนิค การประเมินผลการเรียนรู้ 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในหน่วยงาน 

1 แนวทำงกำรบันทึกข้อมูล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
โดยใช้ระบบตลำด
อิเล็กทรอนิกส์(Electronic 
Market : e-market)/ 

5 ชั่วโมง 
 

- กำรบรรยำย 
- กำรฝึกปฏิบัติ 
 

-แบบประเมินผล 
-แบบทดสอบก่อน – หลัง 
-สังเกตพฤติกรรมระหว่ำง
กำรฝึกอบรม 
 

น.ส น้ ำฝน ฝอดสูงเนิน 
ส ำนักงำนคลัง 
จ.นครปฐม 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
   6.1) แบบประเมินผล 

6.2) แบบทดสอบก่อน – หลัง 
6.3) สังเกตพฤติกรรมระหว่ำงกำรฝึกอบรม 

7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 
   ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ในกำรใช้ระบบ และสำมำรถเข้ำสู่ระบบ e-market ได้อย่ำง
ถูกต้อง และน ำไปปรับใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

  



รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 

เร่ือง  “แนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์”  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
ชื่อ - สกุล กลุ่ม/ ฝ่าย 

1. นำงสำวนพพร  ปำนจินดำ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

2. นำงสำวพรพิมล  ชุติจิตวิทยำ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

3. นำงสุรัตน์  สุขุมลักษณ์ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

4. นำงสำวอริญญำ  บุญประกอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

5. นำยกัฐพร  ภู่เพ็ชร์ ส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์ 

6. นำยวรวุฒิ  วิเศษโส ส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์ 

7. นำยอนุสรณ์  สังข์ผำด ส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์ 

8. นำงสำววนำรัตน์  บำรมีรังสิกุล ส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์ 

9. นำยชำญวิทย์  โสภำลดำวลัย์ ส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์ 

10. นำยกฤษณ์  บุญพิทักษ์ ส่วนสุขภำพสัตว์ 

11. นำยจ ำลอง  วรศรี ส่วนสุขภำพสัตว์ 

12. นำยปรัศนี  ชูรัตน์ ส่วนสุขภำพสัตว์ 

13. นำงสำวพิมำลำ  เกษมสุข ส่วนสุขภำพสัตว์ 

14. นำยวัฒนำ  ตั้งธนะวัฒน์ ส่วนสุขภำพสัตว์ 

15. นำงสำวภัสรำพร  ธีรสัพพัญญู ส่วนสุขภำพสัตว์ 

16. นำยภำณุมำศ  สืบเก่ง ส่วนสุขภำพสัตว์ 

17. นำยอัครพล  หงษ์สวัสดิ์ ส่วนสุขภำพสัตว์ 

18. นำยธีรรัชต์  ชมศรีเมฆ ส่วนสุขภำพสัตว์ 

19. นำงสำวธำรทิพย์ บำงแก้ว ส่วนสุขภำพสัตว์ 

20. นำงสำวชมพูนุช  สุขประเสริฐ ส่วนสุขภำพสัตว์ 

21. นำยลีนวัฒน์  สุขเกษม ส่วนสุขภำพสัตว์ 

22. นำงสำวเสำวรส  โมรำ ส่วนสุขภำพสัตว์ 

23. นำยกฤษติน  ทองศรีม่วง ส่วนสุขภำพสัตว์ 

24. นำงสำวอนงค์ภัทร  ธัญญำกวิน ส่วนสุขภำพสัตว์ 

25. นำงสำวภัคธนัช  พรมบุญแก้ว ส่วนสุขภำพสัตว์ 

26. นำยศุภวัฒน์  ว่องส่งสำร ส่วนสุขภำพสัตว์ 



27. นำยนพพร  หนูรัตน์ ส่วนสุขภำพสัตว์ 

28. นำยประสิทธิ์  ต้อยติ่ง ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 

29. นำงนิสำชล  ศรีอ่อน ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 

30. นำงสำวปรำงค์ทิพย์  เหลืองอรัญนภำ ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 

31. นำงสุภำ  เสำว์สวย ส่วนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์ 

32. นำยธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธิ์ ส่วนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์ 

33. นำยธนกร  ซิ้มเกษม ส่วนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์ 

34. นำยสุพจน์  เตี้ยทอง ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

35. นำงสำวอ ำพร  สุขจินดำ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

36. นำงสำวสุนำรี  อนันตชัย ส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์ 

37. นำยประเสริฐ  ภู่แก้ว ส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์ 

38. นำงพัฒนีพร  พรยั่งยืนสุกุล ส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์ 

39. นำยธนัญชัย  แสงจันทร์ ส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์ 

40. นำยปิยะชำติ  อ่วมแดง ส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์ 

41. นำยสุรศักดิ์  ศรสุวรรณวุฒิ ส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์ 

42. นำงมณฑำ  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ส่วนสุขภำพสัตว์ 

43. นำงสำวพัชร์สิตำ  กุลพันธ์ธำนนท์ ส่วนสุขภำพสัตว์ 

44. นำยสมหมำย  ศิวะพฤฒำวำส ส่วนสุขภำพสัตว์ 

45. นำยนิพนธ์  สนิทปัญญำวุโธ ส่วนสุขภำพสัตว์ 

46. นำยปิยะ  รมณียชำติ ส่วนสุขภำพสัตว์ 

47. นำงสำวพัชยำนันต์  คหกิจไพศำล ส่วนสุขภำพสัตว์ 

48. นำงสำวเสำวนิต  วุฒิไกรรัตน์ ส่วนสุขภำพสัตว์ 

49. นำงสำวอรอนงค์ จันทน์มำลำ ส่วนสุขภำพสัตว์ 

50. นำยบรรจง  ฐิติอมรพันธ์ ส่วนสุขภำพสัตว์ 

51. นำยเพชร  บัวสุวรรณ ์ ส่วนสุขภำพสัตว์ 

52. นำยธนกฤต ชุติพงศ์ศำศวัต ส่วนสุขภำพสัตว์ 

53. นำยสรำวุธ  สีขำว ส่วนสุขภำพสัตว์ 

54. นำยชำนนท์  กลองสูงเนิน ส่วนสุขภำพสัตว์ 

55. นำงสำวสุธิดำ  เชษฐสิงห์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 

56. นำงสำวน้ ำผึ้ง  ภัทรธนำนนท์ ส่วนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์ 

57. นำยธัญญวรรษ  บุษบำ ส่วนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์ 


