
แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 
หน#วยงาน : ………สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดกําแพงเพชร…… 

1. เร่ืองท่ีแลกเปลี่ยน พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 LA02 
2. วัตถุประสงค5  2.1 เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรึความเข�าใจเกี่ยวกบั หลกัการ สาระสําคัญ ประโยชน�และ
ผลกระทบของกฎหมายข�อมูลข/าวสาร รวมทัง้ตระหนักในคุณค/าของกฎหมายข�อมลูข/าวสาร 
   2.2 เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถนําความรู�ไปใช�ในการพัฒนาหน/วยงานของรัฐให�จัดแสดงข�อมลู
ของหน/วยงานตามที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา 9 ได�อย/างถูกต�องและเหมาะสม 
   2.3 เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถนําความรู�ไปใช�ในการประเมินประสิทธิภาพในการเป;ดเผยข�อมลู
ข/าวสารของหน/วยงานของรฐั โดยเครื่องมือประเมินผลที่มมีาตรฐาน และสามารถวัดความโปร/งใสของหน/วยงานได� 
3. จํานวนสมาชิก ………26……… คน (รายช่ือตามแนบ) 
4. ช#วงเวลาการพัฒนา ..........30 กรกฎาคม 2563.......... 
5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู> 

คร้ังท่ี ประเด็นเน้ือหาท่ีพัฒนา ระยะเวลา(ชั่วโมง/
นาท)ี เทคนิค 

การประเมินผล
การเรียนรู> 

วิทยากรผู>เชี่ยวชาญใน
หน#วยงาน 

1 - สาระสําคัญของ พรบ.
ข�อมูลข/าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

 
30 นาที 

 
บรรยาย 

 
แบบทดสอบ 

 
นายธานี กลิ่นจันทร�หอม 

 - การจัดแสดงข�อมูลข/าวสาร
ของหน/วยงานตามที่
กฎหมายกําหนดตาม ม.9 
แห/ง พรบ.ข�อมลูข/าวสาร
ของราชการ 

 
 

30 นาที 

 
 

บรรยาย 

 
 

แบบทดสอบ 

 
 

นายธานี กลิ่นจันทร�หอม 

6. การประเมินผลการเรียนรู> 
 ใช�แบบทดสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนรู� 
7. การประเมินติดตามการนําไปใช>ประโยชน5 
  ตามแบบประเมินติดตามผลการนําไปใช�ประโยชน�ปฏิบัติงาน  



รายช่ือสมาชิกผู>เข>าร#วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 

เรื่อง  พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (LA02) 

ลําดับ ช่ือ - สกุลผู�เรียน ตําแหน/ง 

1 นายกิตติ  รักสกิาร นายสัตวแพทย�ชํานาญการพิเศษ 
2 นางสาวธริกา  สีแสด นายสัตวแพทย�ชํานาญการ 
3 นางสาวกชเกล�า  รุจินินนาท นายสัตวแพทย�ปฏิบัติการ 
4 นายธานี  กลิ่นจันทร�หอม สัตวแพทย�อาวุโส 
5 นายไพฑูรย&  บุญยะนันท� นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
6 ว�าที่ร�อยตรีณานนต&  วงศ�เทศ   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
7 นางกาญจน&มณี  เรืองคุ�ม เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
8 นางสาวสุดารัตน&  ย้ิมศิลปG เจ�าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
9 นางสาวสุพัดชา  ขัดสาย เจ�าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
10 นายสมเกียรติ  เจดีย�แปง เจ�าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
11 นางสาววันวิสาข&  ศิลาเพชร นักวิทยาศาสตร� 
12 นางสาวมนัสนันท&  กลัดเกล�า เจ�าพนักงานสัตวบาล 
13 นางศิริวิมล  พวงทอง เจ�าหน�าที่ระบบงานคอมพิวเตอร� 
14 นางสาวเฌอยุดา  สุขแย�ม เจ�าหน�าที่ธุรการ 
15 นางสาวอมรรัตน&  ล�อมลาย เจ�าพนักงานสัตวบาล 
16 นางสาวนภัสนันท&  เปลี่ยนกะสันต� เจ�าพนักงานสัตวบาล 
17 นางสาวดาราวรรณ  แหชู เจ�าพนักงานสัตวบาล 
18 นางสาวสุพัตรา  ศรีธิทอง เจ�าพนักงานสัตวบาล 
19 นางสาวบุณฑภิดา  ประสานสิน เจ�าพนักงานสัตวบาล 
20 นายสมศักด์ิ  สิริกลุพนา เจ�าพนักงานสัตวบาล 
21 นายสรรชัย  สงวนสุข เจ�าพนักงานสัตวบาล 
22 นายประพันธ&  วัดแย�ม เจ�าพนักงานสัตวบาล 
23 นายสุรพล  สุท�าว ผู�ช/วยเจ�าพนักงานสัตวบาล 
24 นายสมมิตร&  กลัดกลีด เจ�าพนักงานสัตวบาล 
25 นายประธง อินทา  อินทา  เจ�าพนักงานสัตวบาล 
26 นายพงษ&พันธ&  สายทอง เจ�าพนักงานสัตวบาล 

 

 

 



แผนกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู> คร้ังท่ี......1..... 

เร่ือง พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (LA02) 
 

วันท่ี  30 กรกฎาคม 2563 
วัตถุประสงค5   1. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรึความเข�าใจเกี่ยวกบั หลักการ สาระสําคัญ ประโยชน�และผลกระทบของ
กฎหมายข�อมลูข/าวสาร รวมทั้งตระหนักในคุณค/าของกฎหมายข�อมูลข/าวสาร 
   2. เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถนําความรู�ไปใช�ในการพัฒนาหน/วยงานของรัฐให�จัดแสดงข�อมลูของ
หน/วยงานตามที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา 9 ได�อย/างถูกต�องและเหมาะสม 
   3. เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถนําความรู�ไปใช�ในการประเมินประสิทธิภาพในการเป;ดเผยข�อมลู
ข/าวสารของหน/วยงานของรฐั โดยเครื่องมือประเมินผลที่มมีาตรฐาน และสามารถวัดความโปร/งใสของหน/วยงานได� 

ขอบเขตเน้ือหา 
          - สาระสําคัญของ พรบ.ข�อมูลข/าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

            - การจัดแสดงข�อมลูข/าวสารราชการตาม ม.9 แห/ง พรบ.ข�อมูลข/าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
ขั้นตอนการพัฒนา 
 1. จัดประชุม ผู�เรียน   E – learning  หลักสูตร  
          ๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�เรื่องพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
วัสดุอุปกรณ5/สื่อท่ีใช>ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู> 

1. การบรรยายโดยผู�มีความรู� ความสามารถ ในสํานักงานปศุสัตว&จังหวัดกําแพงเพชร โดยเปGดโอกาสให�
ผู�เรียนหลักสูตร ดังกล�าว แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู� ในประเด็นที่เปIนประโยชน&ต�อการปฏิบัติหน�าทีร่าชการ
ที่เกี่ยวข�องกบั พรบ.ดังกล�าว 
รายชื่อผู>เข>าร#วม 

ลําดับ ช่ือ - สกุลผู�เรียน ตําแหน/ง 

1 นายกิตติ  รักสกิาร นายสัตวแพทย�ชํานาญการพิเศษ 
2 นางสาวธริกา  สีแสด นายสัตวแพทย�ชํานาญการ 
3 นางสาวกชเกล�า  รุจินินนาท นายสัตวแพทย�ปฏิบัติการ 
4 นายธานี  กลิ่นจันทร�หอม สัตวแพทย�อาวุโส 
5 นายไพฑูรย&  บุญยะนันท� นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
6 ว�าที่ร�อยตรีณานนต&  วงศ�เทศ   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
7 นางกาญจน&มณี  เรืองคุ�ม เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
8 นางสาวสุดารัตน&  ย้ิมศิลปG เจ�าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
9 นางสาวสุพัดชา  ขัดสาย เจ�าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
10 นายสมเกียรติ  เจดีย�แปง เจ�าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
11 นางสาววันวิสาข&  ศิลาเพชร นักวิทยาศาสตร� 



12 นางสาวมนัสนันท&  กลัดเกล�า เจ�าพนักงานสัตวบาล 
13 นางศิริวิมล  พวงทอง เจ�าหน�าที่ระบบงานคอมพิวเตอร� 
14 นางสาวเฌอยุดา  สุขแย�ม เจ�าหน�าที่ธุรการ 
15 นางสาวอมรรัตน&  ล�อมลาย เจ�าพนักงานสัตวบาล 
16 นางสาวนภัสนันท&  เปลี่ยนกะสันต� เจ�าพนักงานสัตวบาล 
17 นางสาวดาราวรรณ  แหชู เจ�าพนักงานสัตวบาล 
18 นางสาวสุพัตรา  ศรีธิทอง เจ�าพนักงานสัตวบาล 
19 นางสาวบุณฑภิดา  ประสานสิน เจ�าพนักงานสัตวบาล 
20 นายสมศักด์ิ  สิริกลุพนา เจ�าพนักงานสัตวบาล 
21 นายสรรชัย  สงวนสุข เจ�าพนักงานสัตวบาล 
22 นายประพันธ&  วัดแย�ม เจ�าพนักงานสัตวบาล 
23 นายสุรพล  สุท�าว ผู�ช/วยเจ�าพนักงานสัตวบาล 
24 นายสมมิตร&  กลัดกลีด เจ�าพนักงานสัตวบาล 
25 นายประธง อินทา  อินทา  เจ�าพนักงานสัตวบาล 
26 นายพงษ&พันธ&  สายทอง เจ�าพนักงานสัตวบาล 

 
 

บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข>อเสนอแนะ 
ผู�เข�าเรียน E-Learning หลักสูตร พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกิดความรู�ความ

เข�าใจ ในกฎหมายที่เกี่ยวข�องในมาตราต/างๆ ซึ่งต�องนําไปใช�ในการปฏิบัติหน�าที่ในกลุ/ม/ฝLาย ที่เกี่ยวข�อง ตามภารกิจ
ของงาน  

 
 

ลงช่ือ.......นางศิริวิมล พวงทอง..........ผู�บันทึก 



บันทกึสรปุบทเรียนจากการแลกเปลีย่นเรียนรู> (ถ>ามี) 

เรื่อง พระราชบัญญัติข>อมูลข#าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (LA02) 

กิจกรรมครั้งที่ .......1........ วันที่   30 กรกฎาคม 2563 

ช่ือผู>บันทึก  นางศิริวิมล พวงทอง 
ขอบเขตเนื้อหา      - สาระสําคัญของ พรบ.ข�อมูลข/าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

                        - การจัดแสดงข�อมลูข/าวสารราชการตาม ม.9 แห/ง พรบ.ข�อมูลข/าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ข้ันตอนการพัฒนา  1. จัดประชุม ผู�เรียน   E – learning  หลักสูตร  

                            2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�เรือ่งพระราชบัญญัติข�อมลูข/าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

บันทกึสรปุบทเรียน 
 - ผู�เข�าร/วมการแลกเปลี่ยน เรียนรู� พรบ.ข�อมลูข/าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกิดทักษะความรู�

ความเข�าใจ ในกฎหมายดังกล/าว สามารถนําไปใช�ในภารกจิ/หน�าที่ ของกลุ/ม/ฝLาย ได�เปVนอย/างดีเกิดประโยชน�ต/อ

องค�กร/หน/วยงานในทุกระดับช้ัน 

  



แบบประเมินผลการเรียนรู> 

  

(หน/วยงานออกแบบให�เหมาะสมกับเน้ือหาและวัตถุประสงค�การเรียนรู� เช/น การใช�ข�อสอบปรนัย 
ข�อสอบอัตนัย การทําแบบฝWกหัด ผลงาน/ช้ินงานท่ีได�จากการเรียนรู� บทสรุปการเรียนรู�โดยการถอด
บทเรียนท่ีได�จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู� การนําเสนอผลงาน/ช้ินงาน/บทเรียนท่ีได�จากการเรียนรู�เพื่อ
ถ/ายทอดแก/ผู�อ่ืน การประเมินผลการเรียนรู�โดยการสังเกตพฤติกรรม เปVนต�น) 

 



แบบประเมินติดตามผลการนําไปใช>ประโยชน5ในการปฏิบัติงาน  

เรื่อง............พระราชบัญญัติข>อมูลข#าวสารของราชการ พ.ศ. 2540............ 

ช่ือ............................................... ตําแหน#ง....................................... สังกัด............................................... 

1. โปรดประเมินตนเองและให�ผู�บังคับบญัชาระดับต�นประเมนิติดตามผลการนําไปใช�ประโยชน�ในด�านต/างๆ โดยใช�
เกณฑ� 1-5 (1 = น�อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง ประเมินโดยผู>บังคับบัญชา
ระดับต>น* 

1) ระดับการนําความรู�ไปปรบัใช�ในการปฏิบัติงาน   

2) ระดับการปฏิบัติงานดีข้ึนเพียงใด   

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน)   

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน)   
*คะแนนเฉล่ียที่ได�รับการประเมินโดยผู�บังคับบัญชาระดับต�น นําไปใช�รายงานในแบบฟอร�มIDP:A 

2. โปรดยกตัวอย/างงาน/โครงการและผลที่เกิดข้ึนจากการทีท่/านได�นําความรู�ที่ได�รับไปปรบัใช�ในการปฏิบัติงาน 

ผู>รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู>บังคับบัญชาระดับต>น 
 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

3. นอกจากทีท่/านได�นําความรู�จากการเข�าร/วมชุมชนนักปฏิบัติน้ีมาปรบัใช�ในการปฏิบัติงานของท/านแล�ว ท/านยังได�นําความรู�มา
ประยุกต�ใช�ในเรื่องอื่นๆหรอืไม/ (ตอบได�มากกว/า 1 ข�อ) 

    เผยแพร/ความรู�ที่ได�ให�กบัผู�ร/วมงาน                 พยายามนําความรู�ที่ได�มาพัฒนาองค�กร         

       ให�ความช/วยเหลือ/แนะนําผู�ร/วมงานหากมปีdญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เข�าร/วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................    ไม/ได�นําความรู�ไปประยุกต�ใช�ในเรื่องอื่นๆ 

  

 

 

ลงช่ือ............................................................ 
(                                         ) 

ผู�รบัการประเมิน 

ลงช่ือ............................................................ 
(                                         ) 

ผู�บังคับบญัชาระดับต�น 


