
 

แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 
ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส าหรับใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร 

ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใตบ้ังคับบัญชา รอบที่ 1/2565 
กลุ่ม 2 การปรับปรุงการท างาน 

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

1. เรื่องที่แลกเปลี่ยน การปรับปรุงการท างาน 

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้รับการพัฒนา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับปรุงการท างาน ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน 
2.2 เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสื่อสาร บุคลากรกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก 
ในทางท่ีดี และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. จ านวนสมาชิก 23 คน (รายชื่อตามแนบ) 

4. ช่วงเวลาการพัฒนา มกราคม – กุมภาพันธ์  2565 

5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครั้งที่ หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะเวลา เทคนิค การประเมินผลการเรียนรู้ ผู้ร่วมกิจกรรม 
1 การปรับปรุงการท างาน   

 
6 ชั่วโมง 

 
 

- การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
ประสบการณ์ 
- การตอบข้อซักถาม 

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
- แบบประเมินติดตามผลการ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ทุกคนในกลุ่ม
ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
ประสบการณ์ 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 

6.1 แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 

7.1 แบบประเมินติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 



 

รายชื่อสมาชิกกิจกรรมชุมชนนักปฏิบตัิ (CoP: Community of Practice) 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  

กลุ่ม 2 การปรับปรุงการท างาน 
 
รายช่ือสมาชิก 

1. นางสาวรินรดา  แสงจนัทร์ทิพย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส่วนสุขภาพสัตว์ 
2. นางสาวธันยมัย  บัววิรัตน์เลิศ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส่วนสุขภาพสัตว์ 
3. นายพชร  ศรีประสาท นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
4. นางสาวประวีณ์นุต  สุนะ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
5. นายเจริญ  กัณหา สัตวแพทย์ช านาญงาน ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
6. นายสมจิต  ศรีอันจันทร์ สัตวแพทย์ช านาญงาน ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
7. นายนรินทร์  ค าตา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ   ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
8. นายรังสิมันต์  พุ่มทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
9. นายอภิชาติ  ชูศักดิ์เหลือง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
10. นางพรรรผกา  พรหมสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
11. นางสาวศิริวรรณ  สันคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
12. นางทิวาพร  ศรีอันจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 
13. นางสาวประภาพร  มูลรังษ ี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 
14. นายกันทรากร  นันทวิเชียร นายสัตวแพทย์ช านาญการ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
15. นางสาวฉันชนก  สุขแสวง นายสัตวแพทย์ช านาญการ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
16. นายคณกร  พินิจศร นายสัตวแพทย์ช านาญการ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
17. นางสาวชาลินี  ศรีบุญเรือง นายสัตวแพทย์ช านาญการ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
18. นายพุทธิพล  กองสุข นายสัตวแพทย์ช านาญการ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
19. นายธนกร  ร่มโพธิ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
20. นายคมป่าน  บัวไพจิตร นายสัตวแพทย์ช านาญการ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
21. นายวิทวัส  โหมดเทศ นายสัตวแพทย์ช านาญการ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
22. นายณัฐกร  จินตนาวัฒน์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
23. นายยุทธการ  ยอดแก้ว นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

 

 

 

 

 

 
 



 

แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ครั้งที ่1 
กลุ่ม 2 การปรับปรุงการท างาน 

 

วันที่   17  กุมภาพันธ์  2565 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงการท างาน 
2. เพ่ือให้บุคลากรไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับปรุงการท างาน 

ขอบเขตเนื้อหา 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการปรับปรุงการท างาน ดังนี้ 
- ความหมาย และความส าคัญของการปรับปรุงการท างาน (Work Simplification Definition) 
- วัตถปุระสงค์ของการปรับปรุงการท างาน (Work Simplification Objectives) 
- กระบวนการในการปรับปรุงการท างาน (Work Simplification Process) 
- เทคนิคการปรับปรุงการท างาน (Work Simplification Techniques) 
- ปัญหา และอุปสรรคของการปรับปรุงการท างาน (Problem and Obstacle to Work 
Simplification) 
- ปัจจัยความส าเร็จของการปรับปรุงการท างาน (Key Success Factors of Work Simplification) 

ขั้นตอนการพัฒนา 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ตามหัวข้อเนื้อหา 
2. ถอดบทเรียน 
3. ถาม-ตอบ ตามประเด็นที่สงสัย 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินผลการเรียนรู้ และแบบประเมินติดตามผลการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์หลังการจัดกิจกรรม 
5. สรุปผลการท ากิจกรรม 

วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. คอมพิวเตอร์  
2. ใช้เครื่องฉายภาพ หรือ เครื่องฉายวีดิทัศน์ (video projector) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 
กลุ่ม 2 การปรับปรุงการท างาน 

 

ประธานกลุ่ม  

นายธนกร  ร่มโพธิ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ  หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
 
รองประธานกลุ่ม  

   นางสาวประวีณ์นุต  สุนะ นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
 
เลขากลุ่ม  

 นายรังสิมันต์  พุ่มทอง เจ้าพนกังานสัตวบาลช านาญงาน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 
สมาชิกกลุ่ม 

1. นางสาวธันยมัย  บัววิรัตน์เลิศ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส่วนสุขภาพสัตว์ 
2. นายพชร  ศรีประสาท นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
3. นายเจริญ  กัณหา สัตวแพทย์ช านาญงาน ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
4. นายสมจิต  ศรีอันจันทร์ สัตวแพทย์ช านาญงาน ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
5. นายอภิชาติ  ชูศักดิ์เหลือง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
6. นางพรรรผกา  พรหมสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
7. นางสาวศิริวรรณ  สันคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
8. นางทิวาพร  ศรีอันจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 
9. นางสาวประภาพร  มูลรังษ ี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 
10. นางสาวฉันชนก  สุขแสวง นายสัตวแพทย์ช านาญการ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
11. นายคณกร  พินิจศร นายสัตวแพทย์ช านาญการ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
12. นางสาวชาลินี  ศรีบุญเรือง นายสัตวแพทย์ช านาญการ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
13. นายคมป่าน  บัวไพจิตร นายสัตวแพทย์ช านาญการ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
14. นายวิทวัส  โหมดเทศ นายสัตวแพทย์ช านาญการ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
15. นายณัฐกร  จินตนาวัฒน์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
16. นายยุทธการ  ยอดแก้ว นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
บันทึกผลการจัดกิจกรรม 

การปรับปรุงการท างานสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงขั้นตอนการท างานเพ่ือให้การบริการ
เกษตรกรและการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ตัวอย่างเช่น กิจกรรม 100% GAP ขั้นตอนการ
ประเมินการเตรียมเอกสาร ต้องพิจารณาว่าจุดไหนเป็นข้อบกพร่อง ติดขัดขั้นตอนไหน ก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นส่งผลให้
การตรวจรับรองท าได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรได้รับประโยชน์ และโครงการประสบความส าเร็จ 

นอกจากนี ้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากกิจกรรม CoP ในหัวข้อที่น่าสนใจ คือ แม้ว่าบางครั้งงานที่ท า
อาจจะไม่ตรงกับภาระงานหรือ Job descriptions หรือมีการท างานที่หลากหลายหน้าที่ การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้
เรียนในหัวข้อนี้จะท าให้มีการปรับปรุงการท างาน ทบทวนจุดบกพร่อง เพ่ือการแก้ไขปัญหางานให้ทันสมัย  
ทันสถานการณ์ และง่ายต่อการปฎิบัติงาน และท้ายที่สุดท าให้การแก้ปัญหาท าได้ถูกจุดและตรงประเด็นเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร 
 
ข้อเสนอแนะ 

เนื้อหาและขั้นตอนจากการเรียนในครั้งนี้ค่อนข้างซับซ้อน ใช้เวลาในการศึกษามาก และไม่เป็นปัจจุบัน
เท่าที่ควร เมื่อเทียบกับเนื้อหาในหัวข้ออ่ืนๆ ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  
และยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนมากข้ึนจะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 

ผู้บันทึก  นายรังสิมันต์  พุ่มทอง (เลขากลุ่ม) 
เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 

กลุ่ม 2 การปรับปรุงการท างาน 
 

กิจกรรมครั้งที่   1   วันที่  17  กุมภาพันธ์  2565 

ชื่อผู้บันทึก  นายรังสิมันต์  พุ่มทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  เลขานุการ 

ขอบเขตเนื้อหา 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการปรับปรุงการท างาน ดังนี้ 
- ความหมาย และความส าคัญของการปรับปรุงการท างาน (Work Simplification Definition) 
- วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงการท างาน (Work Simplification Objectives) 
- กระบวนการในการปรับปรุงการท างาน (Work Simplification Process) 
- เทคนิคการปรับปรุงการท างาน (Work Simplification Techniques) 
- ปัญหา และอุปสรรคของการปรับปรุงการท างาน (Problem and Obstacle to Work 
Simplification) 
- ปัจจัยความส าเร็จของการปรับปรุงการท างาน (Key Success Factors of Work Simplification) 

 

บันทึกสรุปบทเรียน 
 
ความหมายและความส าคัญของการปรับปรุงการท างาน 

การด าเนินการเพ่ือทบทวนงาน กระบวนการท างาน และผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบว่ามีสิ่งใด
สมควรได้รับการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficacy)  
มากขึ้น ปัญหาในการปฏิบัติงาน ความต้องการพัฒนางานให้ดีขึ้นย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงการท างาน และ
เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงการท างาน 

การปรับปรุงการท างานถือเป็นวิธีการในการเพิ่มสมรรถนะในการท างาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงานคล่องตัวมากข้ึน 
- เพ่ือแสวงหาวิธีการท างานที่ดีกว่า ใช้เวลาน้อยกว่า แต่ได้ผลมากกว่า 
- เพ่ือประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร (คน เงิน เวลา วัสดุและอุปกรณ์) 
- เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีม ร่วมมือการพัฒนาวิธีการท างานและการประสานงานร่วมกัน 
- เพ่ือปรับปรุงการท างานให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้าและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
สาเหตุที่ท าให้ต้องมีการปรับปรุงการท างาน 

- เสียทรัพยากรมากเกินความจ าเป็น 
- ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนหรือเกิดความขัดแย้ง 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ้ าซ้อนหรือมีมากเกินไป 
- งานมีความผิดพลาดบ่อย 
- ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ได้ตามต้องการ 
- ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ ระดับความพึงพอใจต่ ากว่าตัวชี้วัด 
- ต้องการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 



 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการปรับปรุงการท างาน 

- ทัศนติของผู้ปฏิบัติงาน ต้องคิดว่าทุกสิ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้เสมอ 
- ความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- จิตส านึกความหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
- แรงจูงใจของผู้บริหาร มีการกระตุ้นให้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการปรับปรุงการท างาน 

 
กระบวนการปรับปรุงการท างาน 

- ก าหนดงานที่ต้องปรับปรุง โดยดูจากงานที่ท าว่ามีงานไหนที่ใช้เวลา คน ค่าใช้จ่ายหรือขั้นตอนที่มาก
เกินไป หรือการปฏิบัติงานที่ไม่ประสพความส าเร็จ 

- ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประบปรุงเพ่ือลดขั้นตอนการท างาน 
- รวบรวมข้อมูล พิจารณาสภาพงานโดยยึดหลัก 5W1H (What Where When Who และ How) 
- การเขียนการไหลของงาน (Work Flow) 
- การพัฒนาแนวทางการท างาน โดยใช้เทคนิการใช้ค าถาม ท าไม และ ท าไม่ (Why? And Why not?) 
- การเลือกแนวทางปรับปรุงการท างานโดยอาศัยแนวทางที่เป็นไปได้หรือสามารถปฏิบัติได้ 
- การปฏิบัติและประเมินผล ตรวจสอบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

 
หลักการปรับปรุงการท างาน 

- การรวมงาน 
- การลดขั้นตอนในการท างาน 
- การเลือกวิธีท างานใหม่ 
- การตัดข้ันตอนการท างานหรือยกเลิกขั้นตอนการท างาน 
- การเปลี่ยนระบบการท างานใหม่ 

 
เทคนิคการปรับปรุงการท างาน 

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เป็นการคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการปรับปรุงงานได้ถูกต้อง เช่น การใช้ค าถาม 
ท าไม และ ท าไมไม่ (Why? And Why not?) เป็นวิธีการใหม่ที่ไม่ยึดติดกับวิธีเดิม หรือการเลียนแบบศึกษาผลส าเร็จ
ของผู้อ่ืนเพ่ือปรับปรุงการท างาน นอกจากนี้ การใช้เทคนิคการตั้งค าถามว่าไรจะเกิดขึ้น ถ้า... เพ่ือกระตุ้นให้มองเห็น
ปัญหาในอานาคต และการเปรียบเทียบวิธีแบบเดิมและแบบใหม่ ว่ามีผลดีหรือผลเสียต่างกันอย่างไร 
 
ปัญหาและอุปสรรคของการปรับปรุงการท างาน 

- ความเคยชิน ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง 
- ผู้บริหารไม่สนับสนุนการปรับปรุงการท างาน 
- บุคลาการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปรับปรุงการท างาน  
- ไม่มีระบบการจูงใจที่ดี 
- ขาดความร่วมมือที่ดีภายในองค์กร 
- การเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่ได้เก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 



 
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

- ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการปรับปรุงงาน 
- สร้างวัฒนธรรมการส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสท างานร่วมกัน และมีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 
- การให้ผลการปรับปรุงงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- มีการจัดการระบบสารสนเทศภายในให้เป็นระบบ 

 
ปัจจัยความส าเร็จของการปรับปรุงงาน 

ปัจจัยความส าเร็จ (Key success Factors) ที่จะท าให้การปรับปรุงการท างานในองค์กรเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ คือ TLQRI อธิบายดังนี้ 

- T : Teamwork การท างานเป็นทีม เพื่อเป้าหมายเดียวกัน 
- L : Leadership ผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดี 
- Q : Quality Awarenessตระหนักในคุณภาพและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
- R : Reward Sytem ระบบการให้รางวัลเพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
- I : Information System ระบบสารสนเทศท่ีเป็นความจริงเพ่ือใช้วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงการ

ท างานให้ได้ผล 
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