
 
 

รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
ภายใต้ตัวชี้วัดส าหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความส าเร็จในการพัฒนา

ผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2561 และการติดตามประเมินผล 
**************************** 

 
ในรอบครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เม.ย. – ก.ย. 61)  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5         

ได้ร่วมกันประชุมหารือกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยร่วมกันวางแผนและก าหนดวิธีการพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ด้วยวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ (Non Training / On the Job Training) และมอบหมายให้แต่ละส่วน/ฝ่าย 
ด าเนินการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP)  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 
2561   

กล่าวคือ  การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP) เป็นวิธีการฝึกอบรม/พัฒนา
บุคลากรโดยการจัด/ส่งเสริมให้เกิดชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือเชื่อมโยงกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีลักษณะดังนี้ 

o ประสบปัญหาลักษณะเดียวกัน 
o มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน  ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน 
o มีเป้าหมายร่วมกัน  มีความมุ่งมั่นร่วมกัน  ที่จะพัฒนาวิธีการท างานได้ดีขึ้น 
o วิธีปฏิบัติคล้ายกัน  ใช้เครื่องมือ  และภาษาเดียวกัน 
o มีความเชื่อ  และยึดถือคุณค่าเดียวกัน 
o มีบทบาทในการสร้าง  และใช้ความรู้ 
o มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน  อาจจะพบกันด้วยตัวจริง  หรือผ่านเทคโนโลยี 
o มีช่องทางเพ่ือการไหลเวียนของความรู้  ท าให้ความรู้เข้าไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ง่าย 
o มีความร่วมมือช่วยเหลือ  เพ่ือพัฒนาและเรียนรู้จากสมาชิกด้วยกันเอง 
o มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง  ท าให้เพิ่มพูนความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ 

ชุมชนนักปฏิบัติอาจเป็นกลุ่มคนเล็กๆ ซึ่งท างานด้วยกันมาระยะหนึ่ง  มีเป้าหมายร่วมกัน   และ
ต้องการที่จะแบ่งปัน  แลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์จากการท างาน  กลุ่มดังกล่าวมักจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการจัดตั้ง
โดยองค์การ  เป็นกลุ่มท่ีเกิดจากความต้องการทางสังคม  และความพยายามที่จะท าให้บรรลุผลส าเร็จ  เป็นกลุ่มที่ไม่มี
อ านาจ  ไม่มีการก าหนดไว้ในแผนภูมิโครงสร้างองค์กร  ในหนึ่งองค์กร อาจจะมีชุมชนนักปฏิบัติเป็นจ านวนมาก  และ
คนคนหนึ่งอาจเป็นสมาชิกในหลายชุมชน  ซึ่งเกิดจากความใกล้ชิด  ความพอใจ  และพ้ืนฐานที่ใกล้เคียงกัน  ลักษณะ
ที่ไม่เป็นทางการจะเอ้ือต่อการเรียนรู้  และการสร้างความรู้ใหม่ๆ มากกว่าโครงสร้างที่เป็นทางการ  ค าว่า  ปฏิบัติ  
หรือ  Practice ใน CoP การเรียนรู้ซึ่งได้รับจากการท างานเป็นหลัก  เป็นแง่มุมเชิงปฏิบัติ  ปัญหาประจ าวัน  
เครื่องมือใหม่ๆ  พัฒนาการในเรื่องงาน  วิธีการท างานที่ได้ผลและไม่ได้ผล  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ท าให้เกิด
การถ่ายทอด  แลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก  สร้างความรู้และความเข้าใจได้มากกว่าการเรียนรู้จากหนังสือ  หรือการ
ฝึกอบรมตามปกติ 

 
 
 



 
 
 
 

เป้าประสงค์ของการพัฒนา 
 เพ่ือให้ข้อมูล  เพ่ือพัฒนาทักษะ  เพ่ือเกิดกระบวนการคิด  และเพ่ือพัฒนาทัศนคติ 
 
 
ข้อสังเกต 

 CoP เป็นกลไกของการค้นคว้าความรู้เข้าหาตัว  มากกว่าการรวบรวมความรู้  เพ่ือส่งมอบให้ผู้อ่ืน 
 CoP เป็นเรื่องของการเรียนรู้  เพื่อเป็นคนท างานที่เก่งขึ้น  มิใช่แค่เรียนรู้ว่า จะท างานอย่างไร  หรือเรียนรู้

แต่เรื่องที่เป็นนามธรรม 
 การเป็นสมาชิกของ CoP คือ  มีส่วนร่วมในชุมชนนั้นอย่างมีความหมาย 
 CoP ควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักขององค์กร 
 ควรให้สมาชิกมีการเรียนรู้ใกล้ชิดกับการปฏิบัติมากท่ีสุด  คือ  ให้มีการน าความรู้ไปทดลองปฏิบัติจริง  

แล้วน าผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง  โดยอย่ารีบร้อนที่จะสกัดความรู้จาก CoP  หรือเปลี่ยน
ความรู้จาก CoP ไปเป็นหลักสูตรเพ่ือการฝึกอบรม 

 แนวคิดปัจจุบันของ CoP เปลี่ยนจากการเก็บเก่ียวความรู้ไปสู่การเชื่อมต่อระหว่างบุคคล คือไม่ควรสร้าง
ห้องสมุดท่ีเต็มไปด้วยเอกสาร  แต่ให้สร้างบัตรรายชื่อบุคคล (card catalog) เพ่ือช่วยในการเชื่อมต่อ
ระหว่างบุคคลต่อบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลและการตดิตามประเมินผลการจัดชมุชนนักปฏิบัติ (CoP) ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  ครั้งที่ 2/2561 

 
ส่วน/ฝ่าย เร่ืองที่จัดกิจกรรม วัตถุประสงค ์ การน าไปใชป้ระโยชน์ 

ส่วนสุขภาพสัตว ์ ขั้นตอนกี่เบิก-จ่ายเวชภัณฑ์ และ
วัสดุวิทยาศาสตร ์

 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ 
ขั้นตอนการเบิก-จ่ายเวชภัณฑ์ และวัสดุวทิยาศาสตร์ของ
ส่วนสุขภาพสัตวส์ านักงานปศุสตัว์เขต 5 ได้อย่างถูกต้อง
ตามกระบวนการ 
 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏบิัตงิานและให้บริการ 
แก่ผู้เข้ารับการให้บริการได้อย่างถูกต้อง 

 โดยใช้แบบประเมินติดตามผลการน าไปใช้ 
ประโยชน์ในการปฏิบัตงิาน และหากเมื่อมีการมา
ติดต่อขอรับบริการ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการเบิก-
จ่ายแล้ว ผู้รบัผิดชอบงานเบิก-จ่ายเข้าตรวจสอบ
เอกสาร และวัสดุวิทยาศาสตร์-เวชภัณฑ์ มีความถูก
ต้องตรงตามบัญชีเบิกจ่าย 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ การบริหารและจัดการความเสีย่ง  เพื่อให้บุคลากรทราบและเข้าใจถึงหลักการและ 
กระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 เพื่อให้สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ 
เสียหายและลดขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ 
และตรวจสอบได ้
 เพื่อให้การท างานบรรลุตามเป้าหมาย 

 โดยใช้แบบประเมินติดตามผลการน าไปใช้ 
ประโยชน์ในการปฏิบัตงิาน 
 การน าความรูไ้ปพิจารณาด าเนนิการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงของโครงการหรือกิจกรรมของส่วน
มาตรฐานการปศุสัตวท์ี่เก่ียวข้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว ์
 การด าเนินงานโครงการของกรมปศุสัตว์เปน็ไป 
ตามระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได้ 

ส่วนยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว ์

การจัดท าแผนยุทธศาสตร ์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักถึงความส าคัญของ 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ  
เก่ียวกับวิธีการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไป 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 โดยใช้แบบประเมินติดตามผลการน าไปใช้ 
ประโยชน์ในการปฏิบัตงิาน 
 น าความรูไ้ปใช้ในเป็นแนวทางในการจัดท าแผน 
ยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณถัดไปได้อย่างเหมาะสม 
 

 



ส่วน/ฝ่าย เร่ืองที่จัดกิจกรรม วัตถุประสงค ์ การน าไปใชป้ระโยชน์ 
ส่วนสง่เสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว ์

ฐานข้อมูลและการจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 

 เพื่อให้บุคลากรของส่วนส่งเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัตว์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับฐานข้อมูล 
(Database) ระบบฐานข้อมูล (Database System) และ
ระบบจัดการฐานข้อมูล (data base management 
system) 
 เพื่อให้บุคลากรของส่วนส่งเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัตว์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ประโยชน์ของ
ฐานข้อมูล (Database)  
 เพื่อให้บุคลากรของส่วนส่งเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัตว์ มีความรู้ ความเข้าใจ เบื้องต้น  เก่ียวกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Access  ออกแบบฐานข้อมูล  การ
จัดเก็บข้อมูล  เขียนโปรแกรมควบคุม ตลอดจนการท า
รายงานแสดงผลของข้อมูล 

 โดยใช้แบบประเมินติดตามผลการน าไปใช้ 
ประโยชน์ในการปฏิบัตงิาน 
 น าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในงานฐานข้อมูลเกษตรกร 
และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เขต 5 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รบัความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น 
เก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไดท้ราบถึงหลักการและแนวทางการ 
ปฏิบัติงานทีส่อดคล้องกับระเบยีบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ข้อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารสัญญาที่พบบ่อย เพื่อแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงานพัสดุ 
 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไดน้ าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไข 
ปัญหาในการปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โดยใช้แบบประเมินติดตามผลการน าไปใช้ 
ประโยชน์ในการปฏิบัตงิาน 
 น าความรูไ้ปใช้ในงานจัดซื้อจัดจา้งและงานพัสด ุ
ได้อย่างถูกต้อง และมปีระสิทธภิาพ ก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดแก่ทางราชการ 

 


