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

1. เรื่องที่แลกเปลี่ยน กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ พ.ร.บ ป้องกันกำรกำทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ 
พ.ศ. 2557 

2. วัตถุประสงค์  2.1) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ พระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำร
จัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ แก่บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ 
 2.2)  สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง ตรงตำมข้อก ำหนดของ 
พระรำชบัญญัติฯ 

  2.3)  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัติฯ และ
เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 

3. จ านวนสมาชิก 17 คน (รำยชื่อตำมแนบ) 
4. ช่วงเวลาการพัฒนา 8 มีนำคม 2562 
5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครั้งที่ ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา ระยะเวลา(ชั่วโมง/
นาที) เทคนิค 

การประเมินผล
การเรียนรู ้

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน
หน่วยงาน 

1 

พระรำชบัญญัติป้องกันกำร
ทำรุณกรรมและกำร
จัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. 
2557 

2 ชั่วโมง 
กำรบรรยำย 
กำรอภิปรำย 

แบบทดสอบ 
 

ผู้แทนส ำนักกฎหมำย  
กรมปศุสัตว์ 

2 

แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับ พระรำชบัญญัติ
ป้องกันกำรทำรุณกรรมและ
กำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. 
๒๕๕๗ และแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ใน
พ้ืนที่ 

2 ชั่วโมง 
กำรบรรยำย 
กำรอภิปรำย 

แบบทดสอบ 
ผู้แทนส ำนักกฎหมำย  

กรมปศุสัตว์ 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
   6.1) แบบทดสอบ 
7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 

7.1) แบบประเมินติดตำมกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

 

  



รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 

เร่ือง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ พ.ร.บ ป้องกันการกาทารุณกรรม 

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 

ที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

๑ นายวิริชธิ์พล  นุชประเสริฐ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 1 
๒ นายฉัตรชัย  สุวานิช ปศุสัตว์พ้ืนที่ 2 
๓ นายธีรศิษฏ์  โฉมเฉลา ปศุสัตว์พ้ืนที่ 3 
๔ นายสมคิด  วิมุกตานนท์ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 5 
๕ นางวรรณวิมล ทองคง ปศุสัตว์พ้ืนที่ 6 
๖ นายกุมโชค  ปาลียะ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 7 
๗ นายภูเบศ  หอมเจริญ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 11 
๘ นายวีรศักดิ์  สุนทรโกมล ปศุสัตว์พ้ืนที่ 12 
๙ นายสมพงศ ์ ทองเกื้อ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 13 

๑๐ นายมานะ  บุตรเพชร ปศุสัตว์พ้ืนที่ 14 
๑๑ นายชัยชนะ  ยาสุลง พนักงานราชการ 
๑๒ นายวิทยา  ศรีชาติ พนักงานราชการ 
๑๓ นายทวีพงษ ์ สรสันต์ พนักงานราชการ 
๑๔ นายคมกริช  จันทราช พนักงานราชการ 
๑๕ นางสาวกุลิสรา  ลิกกะโห้ พนักงานราชการ 
๑๖ นางบุษบา  ศรีวะอุไร พนักงานราชการ 
๑๗ นายชาญชัย อ่อนแท้ พนักงานราชการ 

 

 

  

  



แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ครั้งที ่1 
เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 

วันที่ 8 มีนำคม 2561 (เวลำ 10.00 – 12.00 น.)  

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ทรำบพระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. 2557 

2. เพ่ือให้ทรำบหลักปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ 
พ.ศ. 2557 

ขอบเขตเนื้อหา 1. พระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. 2557  

ขั้นตอนการพัฒนา 
 1. บรรยำยและเปิดโอกำสให้ผู้อบรมซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น 
 2. ท ำแบบทดสอบ 

วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบ 

 2. แบบประเมินติดตำมผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน 

ผลการจัดกิจกรรม 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 
 

1. นายวิริชธิ์พล  นุชประเสรฐิ 2. นายฉัตรชัย  สุวานชิ 3. นายธีรศิษฏ์  โฉมเฉลา 
4. นายสมคิด  วิมุกตานนท์ 5. นางวรรณวิมล ทองคง 6. นายกุมโชค  ปาลียะ 
7. นายภูเบศ  หอมเจริญ 8. นายวีรศักดิ์  สุนทรโกมล 9. นายสมพงศ ์ ทองเกื้อ 
10. นายมานะ  บุตรเพชร 11. นายชัยชนะ  ยาสุลง 12. นายวิทยา  ศรีชาต ิ
13. นายทวีพงษ ์ สรสันต์ 14. นายคมกริช  จันทราช 15. นางสาวกุลิสรา  ลิกกะโห้ 
16. นางบุษบา  ศรีวะอุไร 17. นายชาญชัย อ่อนแท้ 

 

บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 

 ผู้เข้ำร่วมฯ มีควำมสนใจและกระตือรือร้นในเนื้อหำที่บรรยำยดี  มีกำรขอค ำแนะน ำหลักกำรใช้กำรมอบ
นโยบำยแผนกำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 และจริยธรรม คุณธรรมในกำรปฏิบัติงำนน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้บันทึก 
(นำยณัฐพงศ์ แก้วเฉย) 

เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 



แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งท่ี 2 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  

พ.ศ. ๒๕๕๗ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 

วันที่ 20 สิงหำคม 2561 (เวลำ 13.00 - 15.00 น.)  

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของหน้ำที่ตำมวัตถุประสงค์พระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณ
กรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. 2557 

2. เพ่ือประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ขอบเขตเนื้อหา 1. แนวทำงกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. 2557 

2. กำรแก้ไขปัญหำกำรใช้พระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. 
2557 และลดข้อผิดพลำดในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการพัฒนา 
 1. บรรยำยหลักจริยธรรมที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
 2. ท ำแบบทดสอบ 

วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบ 

 2. แบบประเมินติดตำมผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน 

ผลการจัดกิจกรรม 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 
 

1. นายวิริชธิ์พล  นุชประเสรฐิ 2. นายฉัตรชัย  สุวานชิ 3. นายธีรศิษฏ์  โฉมเฉลา 
4. นายสมคิด  วิมุกตานนท์ 5. นางวรรณวิมล ทองคง 6. นายกุมโชค  ปาลียะ 
7. นายภูเบศ  หอมเจริญ 8. นายวีรศักดิ์  สุนทรโกมล 9. นายสมพงศ ์ ทองเกื้อ 
10. นายมานะ  บุตรเพชร 11. นายชัยชนะ  ยาสุลง 12. นายวิทยา  ศรีชาต ิ
13. นายทวีพงษ ์ สรสันต์ 14. นายคมกริช  จันทราช 15. นางสาวกุลิสรา  ลิกกะโห้ 
16. นางบุษบา  ศรีวะอุไร 17. นายชาญชัย อ่อนแท้ 

 

บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 

 ผู้เข้ำร่วมฯ มีควำมสนใจและกระตือรือร้นในเนื้อหำที่บรรยำยดี และมีกำรซักถำมข้อสงสัยในกฎหมำยเพ่ือ
สร้ำงควำมเข้ำใจและน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้บันทึก 
(นำยณัฐพงศ์ แก้วเฉย) 

เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
 
 



บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ถ้ามี) 
เร่ือง ...................................................................... 

กิจกรรมครั้งที่ ............... วันที่ ........................................................................................................... 

ชื่อผู้บันทึก................................................................................................................................. 

ขอบเขตเนื้อหา 

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

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

บันทึกสรุปบทเรียน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



แบบประเมินผลการเรยีนรู้ 

ชื่อ............................................................................ ต าแหน่ง...................... ........................................... 

แบบทดสอบความรู้อบรม 

โครงกำร “กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ พ.ร.บ ป้องกันกำรกำทำรุณกรรม 
และกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. 2557” 

วันที่ 8 มีนำคม 2561 

ณ ห้องประชุมส ำนักงำนปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
 

1. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ประกาศ เมื่อใด 

ก. ธันวาคม 2557    ข. ธันวาคม 2558 
ค. ตุลาคม 2557    ง. กุมภาพันธ์ 2557 

๒.  กรณีใดไม่เข้าข่ายการทารุณกรรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ 

ก. การฆ่าสัตว์เพ่ือใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นอาหาร 
ข. การฆ่าสัตว์เพ่ือควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
ค. การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา 
ง. ถูกทุกข้ออิทธิบาท 4 

3.  ผู้ที่กระท าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษ อะไรบ้าง 
ก. จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท 
ข. จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
ค. จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
ง. ไม่มีข้อถูก 

4.  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการกาทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
ข้อใดเป็นอ านาจของเจ้าหน้าที่ 

ก. เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณ
กรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ข. สั่งให้หยุดซึ่งยานพาหนะเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการ
ทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ค. ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากของสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูกฆ่าหรือถูกทารุณกรรม รวมทั้งเอกสาร 
หลักฐาน ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพ่ือเป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดี 
ง. ถูกทุกข้อ 

 



5.  รูปใดเป็นการจัดสัวสดิภาพสัตวที่ดี 
ก.  

 
ข. 

 
ค. 

 
ง. ไม่มีข้อถูก 

6.  การตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ด าเนินกิจกรรมในลักษณะที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือไม่แสวงหา
ก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ต่อนายทะเบียน อาจได้รับการ
สนับสนุนจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในเรื่อง 

ก. ความรู้เกีย่วกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ข. การควบคุมปริมาณสัตว์และการป้องกันโรคระบาดสัตว์ภายในสถานสงเคราะห์สัตว์ 
ค. การอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ง. ถูกทุกข้อ 

7.  ข้อใดไม่ใช่การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ 
ก. การขังสัตว์ในห้องปิดทึบ  ข. น าสัตว์ที่ดูแลเข้ารับการฉีดวัคซีนตามรอบการฉีด 
ค. การเกษตร   ง. นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ 

8.  องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐในการด าเนิน
กิจกรรมใด 

ก. การจัดเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
ข. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ค. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ง. การรับบริจารเพื่อก่อตั้งหน่วยป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

 



9.  เจ้าของสัตว์หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องไม่อ านวยความสะดวกหรือขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ มีบท
ก าหนดโทษ อย่างไร 

ก. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
ค. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 

10.  ข้อใดไม่อยู่ในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ก. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ข. อธิบดีกรมประมง 
ค. อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ   ง. ไม่มีข้อถูก 
 

 

 



แบบประเมินตดิตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

เร่ือง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ พ.ร.บ ป้องกันการกาทารุณกรรม 

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 

ชื่อ........................................................ ต าแหน่ง....................................... สังกัด...................................... 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชำระดับต้นประเมินติดตำมผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ โดยใช้
เกณฑ ์1-5 (1 = น้อยมำก  5 = ดีมำก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา
ระดับต้น* 

1) ระดับกำรน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน   

2) ระดับกำรปฏิบัติงำนดีขึ้นเพียงใด   

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน)   

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน)   
*คะแนนเฉลี่ยทีไ่ดร้ับกำรประเมินโดยผู้บังคับบัญชำระดับต้น น ำไปใช้รำยงำนในแบบฟอร์มIDP:A 

2. โปรดยกตัวอย่ำงงำน/โครงกำรและผลที่เกิดข้ึนจำกกำรที่ท่ำนได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

3. นอกจำกที่ท่ำนได้น ำควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของท่ำนแล้ว ท่ำนยังได้น ำควำมรู้มำ
ประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

    เผยแพร่ควำมรู้ที่ได้ให้กับผู้ร่วมงำน                 พยำยำมน ำควำมรู้ทีไ่ด้มำพัฒนำองค์กร         

       ให้ควำมช่วยเหลือ/แนะน ำผู้ร่วมงำนหำกมีปัญหำเกี่ยวกับเรื่องที่เข้ำร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................    ไม่ได้น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆ 

  

 

 

ลงชื่อ............................................................ 
(                                         ) 

ผู้รับกำรประเมิน 

ลงชื่อ............................................................ 
(                                         ) 

ผู้บังคับบัญชำระดับต้น 


