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

1. เรื่องที่แลกเปลี่ยน พัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงำนเข้ำสู่ระบบรำชกำร 4.0 
และมีจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
2. วัตถุประสงค์  2.1) เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรรับทรำบกรอบแนวทำงกำรยกระดับกำรพัฒนำหน่วยงำนเข้ำ

สู่ระบบรำชกำร 4.0 
   2.2)  เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้พัฒนำควำมรู้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
   ได้ถูกต้องตำมหลักธรรมำภิบำล (คุณธรรม-จริยธรรม) 
   2.3)  เพ่ือสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ 
   ประชำชนที่มำรับบริกำรรูปแบบใหม่ 

3. จ านวนสมาชิก 29 คน (รำยชื่อตำมแนบ) 
4. ช่วงเวลาการพัฒนา 20 สิงหำคม 2561 
5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครั้งที่ ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา ระยะเวลา(ชั่วโมง/
นาที) เทคนิค 

การประเมินผล
การเรียนรู ้

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน
หน่วยงาน 

1 

กำรมอบนโยบำยแผนกำร
พัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 
และจริยธรรม คุณธรรมใน
กำรปฏิบัติงำน 

1 ชั่วโมง 
กำรบรรยำย 
กำรอภิปรำย 

แบบทดสอบ 
 

นำยทวีสิฎฐ์ บุญญำภิบำล 
หรือผู้แทน 

2 
กำรขับเคลื่อนหน่วยงำนของ
กรมปศุสัตว์พัฒนำสู่ระบบ
รำชกำร 4.0 

3 ชั่วโมง 
กำรบรรยำย 
กำรอภิปรำย 

แบบทดสอบ 
นำยทวีสิฎฐ์ บุญญำภิบำล 

หรือผู้แทน 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
   6.1) แบบทดสอบ 
7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 

7.1) แบบประเมินติดตำมกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

 

  



รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 

เร่ือง พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 
และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ที่ ชื่อ - สกุล กลุ่ม/ ฝ่าย 

1 นายฉัตรชนก เจริญเชื้อ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

2 นางเสาวนีย์ พวงไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

3 นางสาวสินีนาฏ  สุขสุเสียง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

4 นายวิริชธิ์พล  นุชประเสริฐ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 1 

5 นายฉัตรชัย  สุวานิช ปศุสัตว์พ้ืนที่ 2 

6 นายธีรศิษฏ์  โฉมเฉลา ปศุสัตว์พ้ืนที่ 3 

7 นายสุจิต  คุณะวัฒนกุล ปศุสัตว์พ้ืนที่ 5 

8 นายพินิจ  แท่นรัตน์ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 6 

9 นายกุมโชค  ปาลียะ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 7 

10 นายวิสุทธิ์  ก๊กเจริญทรัพย์ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 8 

11 นายบุญสืบ ตุลาทอง ปศุสัตว์พ้ืนที่ 9 

12 นายสมคิด  วิมุกตานนท์ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 10 

13 นายภูเบศ  หอมเจริญ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 11 

14 นายวีรศักดิ์  สุนทรโกมล ปศุสัตว์พ้ืนที่ 12 

15 นายสมพงศ์  ทองเกื้อ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 13 

16 นายมานะ  บุตรเพชร ปศุสัตว์พ้ืนที่ 14 

17 นางวรรณวิมล ทองคง สัตวแพทย์ช านาญงาน 

18 นางสาวอภิญญา  พฤกษชาติ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

19 นายชัยชนะ  ยาสุลง พนักงานราชการ 

20 นายวิทยา  ศรีชาติ พนักงานราชการ 

21 นายทวีพงษ์  สรสันต์ พนักงานราชการ 

22 นายคมกริช  จันทราช พนักงานราชการ 

23 นางสาวกุลิสรา  ลิกกะโห้ พนักงานราชการ 

24 นางปรียานุช จุลโลบล พนักงานราชการ 

25 นายณัฐกร  สีดากุล พนักงานราชการ 

26 นายณัฐพงศ์  แก้วเฉย พนักงานราชการ 



27 นางสาวน้ าทิพย์  ทองลาด พนักงานราชการ 

28 นางสาวชฎาพร  นกเขาเทศ พนักงานราชการ 

29 นายยุทธนา พรมชาติ พนักงานราชการ 
 

 

  

  



แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ครั้งที ่1 
เรื่อง การมอบนโยบายแผนการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 และจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

วันที่ 20 สิงหำคม 2561 (เวลำ 10.00 – 11.00 น.)  

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ทรำบนโยบำยแนวคิดในกำรปฏิบัติงำน 

2. เพ่ือให้เข้ำใจในจริยธรรมและคุณธรรมในกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริหำรผู้รับบริกำร 

ขอบเขตเนื้อหา 1. นโยบำยแนวคิดในกำรขับเคลื่อนระบบรำชกำร 4.0 และโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

                    2. กำรขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหำกรณีท่ีมีผู้ร้องเรียน 

ขั้นตอนการพัฒนา 
 1. บรรยำยและเปิดโอกำสให้ผู้อบรมซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น 
 2. ท ำแบบทดสอบ 

วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบ 

 2. แบบประเมินติดตำมผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน 

ผลการจัดกิจกรรม 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 
 

1. นำยฉัตรชนก เจริญเชื้อ 2. นำงเสำวนีย์ พวงไพบูลย์ 3. นำงสำวสินีนำฏ  สุขสุเสียง 
4. นำยวิริชธิ์พล  นชุประเสริฐ 5. นำยฉัตรชัย  สุวำนิช 6. นำยธีรศิษฏ์  โฉมเฉลำ 
7. นำยสุจิต  คุณะวัฒนกุล 8. นำยพินิจ  แท่นรัตน์ 9. นำยกุมโชค  ปำลียะ 
10. นำยวิสุทธิ์  ก๊กเจริญทรัพย์ 11. นำยบุญสืบ ตุลำทอง 12. นำยสมคิด  วิมุกตำนนท์ 
13. นำยภูเบศ  หอมเจริญ 14. นำยวีรศักดิ์  สุนทรโกมล 15. นำยสมพงศ์  ทองเกื้อ 
16. นำยมำนะ  บุตรเพชร 17. นำงวรรณวิมล ทองคง 18. นำงสำวอภิญญำ  พฤกษชำติ 
19. นำยชัยชนะ  ยำสุลง 20. นำยวิทยำ  ศรีชำติ 21. นำยทวีพงษ์  สรสันต์ 
22. นำยคมกริช  จันทรำช 23. นำงสำวกุลิสรำ  ลิกกะโห้ 24. นำงปรียำนุช จุลโลบล 
25. นำยณัฐกร  สีดำกุล 26. นำยณัฐพงศ์  แก้วเฉย 27. นำงสำวน้ ำทิพย์  ทองลำด 
28. นำงสำวชฎำพร  นกเขำเทศ 29. นำยยุทธนำ พรมชำติ 

 

บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 

 ผู้เข้ำร่วมฯ มีควำมสนใจและกระตือรือร้นในเนื้อหำที่บรรยำยดี  มีกำรขอค ำแนะน ำหลักกำรใช้กำรมอบ
นโยบำยแผนกำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 และจริยธรรม คุณธรรมในกำรปฏิบัติงำนน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 

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

เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
 



แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งท่ี 2 
เรื่อง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกรมปศุสัตว์พัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 

วันที่ 20 สิงหำคม 2561 (เวลำ 13.00 - 16.00 น.)  

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมเป็นมำของระบบรำชกำร 4.0 เป้ำหมำยของกำรพัฒนำสู่ระบบ
รำชกำร 4.0 

2. เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้ถูกต้องตำมแนวทำงกำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 

ขอบเขตเนื้อหา 1. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 3 มิติ 

                    2.ขั้นตอนกำรเตรียมพร้อมเพ่ือกำรปฏิบัติงำนเข้ำสู่กำรขับเคลื่อนระบบรำชกำร 4.0 

ขั้นตอนการพัฒนา 
 1. บรรยำยหลักจริยธรรมที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
 2. ท ำแบบทดสอบ 

วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบ 

 2. แบบประเมินติดตำมผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน 

ผลการจัดกิจกรรม 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 
 

1. นำยฉัตรชนก เจริญเชื้อ 2. นำงเสำวนีย์ พวงไพบูลย์ 3. นำงสำวสินีนำฏ  สุขสุเสียง 
4. นำยวิริชธิ์พล  นชุประเสริฐ 5. นำยฉัตรชัย  สุวำนิช 6. นำยธีรศิษฏ์  โฉมเฉลำ 
7. นำยสุจิต  คุณะวัฒนกุล 8. นำยพินิจ  แท่นรัตน์ 9. นำยกุมโชค  ปำลียะ 
10. นำยวิสุทธิ์  ก๊กเจริญทรัพย์ 11. นำยบุญสืบ ตุลำทอง 12. นำยสมคิด  วิมุกตำนนท์ 
13. นำยภูเบศ  หอมเจริญ 14. นำยวีรศักดิ์  สุนทรโกมล 15. นำยสมพงศ์  ทองเกื้อ 
16. นำยมำนะ  บุตรเพชร 17. นำงวรรณวิมล ทองคง 18. นำงสำวอภิญญำ  พฤกษชำติ 
19. นำยชัยชนะ  ยำสุลง 20. นำยวิทยำ  ศรีชำติ 21. นำยทวีพงษ์  สรสันต์ 
22. นำยคมกริช  จันทรำช 23. นำงสำวกุลิสรำ  ลิกกะโห้ 24. นำงปรียำนุช จุลโลบล 
25. นำยณัฐกร  สีดำกุล 26. นำยณัฐพงศ์  แก้วเฉย 27. นำงสำวน้ ำทิพย์  ทองลำด 
28. นำงสำวชฎำพร  นกเขำเทศ 29. นำยยุทธนำ พรมชำติ 

 

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 

โครงการ “พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานเข้าสู่ระบบราชการ 4.0                
และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน” 

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 
๑.  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด? 

ก. ความจริงใจต่อตนเอง    ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง 
ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์  ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม 
 

๒.  คุณธรรมที่ท าให้ประสบความส าเร็จ หมายถึง ข้อใด 
ก. พรหมวิหาร 4   ข. อริยสัจ 4 
ค. สังคหวัตถุ 4   ง. อิทธิบาท 4 
 

3.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด? 
ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม 
ข. เบื้องหลังการกระท าของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระท า 
ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางท่ีชอบหรือไม่ชอบ 
ง. ไม่มีข้อถูก 
 

4.  “ข้าราชการ 4.0” อก าเนิดขึ้นจาดมติคณะรัฐมนตรีเมื่อใด 
ก. 2560    ข. 2559 
ค.   2561    ง. ไม่มีข้อถูก  
 

5.  พันธกิจร่วมของข้าราชการยุคประเทศไทย 4.0 คือ 
ก. การส่งเสริมการท างานที่สอดคล้องเชื่อมโยง เป็นบูรณาการและสร้างจิตส านักผิดชอบร่วมกัน 
ข. การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ 
ค. การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
6.  กรอบการพัฒนาทักษะเพ่ือเป็น “ข้าราชการดิจิทัล” ตั้งเป้าหมายส าหรับการพัฒนาไว้กี่ปี 

ก. 3 ปี    ข. 5 ปี 
ค. 8 ปี    ง. 10 ป ี



7.  ไทยแลนด์ 1.0 มุ่งเน้นเรื่องใด 
ก. อุตสาหกรรมเบา  ข. ส่งเสริมการส่งออก 
ค. การเกษตร   ง. นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ 
 

8.  ข้อใดไม่ใช่หลัก 4ป ของการเป็นข้าราชการ 4.0 
ก. เปลี่ยนแปลง  ข. ประสานการท างานร่วมกัน 
ค. ปลอดคอร์รัปชั่น  ง. ปรับปรุง 
 

9.  ระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักอะไร 
ก. อริยสัจ   ข. การจัดการ 
ค. ธรรมาภิบาล  ง. อิทธิบาท 

10.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จของระบบข้าราชการ 4.0 คืออะไร 
ก. การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม ข. การสร้างนวัตกรรม 
ค. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล    ง. ถูกทุกข้อ 
 

 

 



แบบประเมินตดิตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

เร่ือง................................................................................. 

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

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชำระดับต้นประเมินติดตำมผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ โดยใช้
เกณฑ์ 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 


