รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายวัฒนา เดียวสุรินทร์
หัวหน้าคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

หน้า 1

สารบัญ
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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการดาเนินงาน
ภาคผนวก
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ของหน่วยงาน
2. ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
3. สาเนา ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ฉบับย่อกลุ่มเป้าหมาย
4. ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice) พร้อมภาพกิจกรรม
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บทสรุปผู้บริหาร
การดาเนินงานตามโครงการเสริมสร้ างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ เป็นการพัฒนาแนวทาง
การสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรใหม่ในการสร้างนวัตกรรมทางสังคม
และปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน ” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล
เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชี วิต เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่
เลี้ยงที่มีคุณภาพ และเพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัว
เข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้ รวมถึงสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้เป็นอย่างดี
หลักขั้นตอนสาคัญในการดาเนินโครงการดังกล่าว คือการดาเนินการผ่านพี่เลี้ยงสู่น้องเลี้ ยง
การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่พี่เลี้ยงใช้วิธีการในถ่ายทอดที่แตกต่างกัน
และผลการด าเนิ น งานที่ ได้มี คุณภาพ น้ อ งเลี้ ย งสามารถน าความรู้ ที่ไ ด้ม าประยุ ก ต์ใช้ ในการปฏิบั ติห น้ าที่
ที่รับผิดชอบของตนเอง และมาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ให้อยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างดี
พี่ เ ลี้ ย งมี แ นวทางการสอนงานมากขึ้ น หลากหลายกระบวนงานแต่ ล ะกระบวนงานนั้ น
ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรบรรจุใหม่ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ น้องเลี้ยง
คิดเป็น ทาเป็น แก้ไขปัญหาเป็น นาไปสู่ “การทางานได้งาน ทางานได้เพื่อน และทางานได้พัฒนาตนเอง”
ปัญหา/อุปสรรค การทางานพัฒนาชุมชน มีปัจจัย และตัวแปรในการทางานที่หลากหลาย
ไม่แน่นอน ซึ่งการฝึกฝนขั้นพื้นฐานก่อนประจาการหรือระหว่างการทดลองงาน มีความสาคัญที่ช่วยให้บุคลากร
บรรจุใหม่ เรียนรู้และปรับตัวในการทางานได้เร็ว อุปสรรคสาคัญได้แก่ ปริมาณงานกับระยะเวลาจากัด และ
ผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ ต้องการ โดยปริมาณงาน หมายถึง จานวนชิ้นงาน และระยะเวลาที่ใช้ หมายรวมถึง
ความยาก ง่ายในการทางาน ภายใต้ระยะเวลาอันจากัด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามคุณภาพที่ต้องการ ดังนั้นผู้บริหาร
และบุ ค ลากรบรรจุ ใ หม่ จ าเป็ น ต้อ งให้ น้ าหนั ก ในการกระโจนเข้า สู่ โ ลกของการทางานที่เ ร่ ง รี บ มากกว่ า
การเรียนรู้งาน
ข้อเสนอแนะ การเป็น Coach and Mentor โดยพัฒนาการอาเภอ ต้องกาหนดเป้าหมาย
ในการทางาน และการเรียนรู้จากการทางาน (Training on the Job) เป็นลาดับอย่างชัดเจน จากง่ายไปหา
ยากจากเบาไปหาหนัก เชื่อมโยงกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทางานที่สอดคล้องกับความรู้
ทักษะ และทัศนคติ ความผูกพันในงานพัฒนาชุมชน มีการประเมินให้ ข้อมูลย้อนกลับไปที่พัฒนากรเพื่อพัฒนา
ตนเอง และบทบาทของทีมงานพัฒนาชุมชน ต่อปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการทางาน ได้แก่ ประสบการณ์ประทับใจ
แรก (First impression) ด้วยการมีน้าใจ อยู่แบบพี่น้อง เกื้อกูล พร้อมช่วยเหลือแนะนาให้คาปรึกษา ทางาน
เป็นทีม ทีมงานจะช่วยสร้างทัศนคติในการทางานเชิงบวกแก่บุคลากรบรรจุใหม่ ในการรับมือกับปัญหา และ
อุปสรรคในการทางาน
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รายงานผลการดาเนินงาน
1. ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการ
กรมการพัฒ นาชุมชน ในระหว่างปีที่ผ่ าน มีการบรรจุ ข้าราชการใหม่เป็ นจ านวนมากและ
อย่างต่อเนื่อง กรมฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรบรรจุใหม่ให้มีทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่เพียงพอ
ในระดับที่สามารถตอบสนองต่อภาระหน้าที่ตามเป้าหมายของกรมฯ ได้อย่างทัน ท่วงที รองรับสภาวะแวดล้อม
ในการดาเนินงานของโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และยากที่จะ
คาดการณ์ โดยเฉพาะการดาเนินงานของกรมฯ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการส่งต่อนโยบายของรัฐบาลด้าน
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อนามาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรรค์สร้างนวัตกรรม จากศักยภาพ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะของพี่ เ ลี้ ย ง รวมถึ ง การสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านพั ฒ นาชุ มชน เป็ น พี่ น้ อ งร่ ว มคิ ด
ร่วมดาเนิ นการ สร้างทัศนคติที่ดีต่องานและต่อองค์กร และปลูกฝังให้ ตระหนักรู้ การ “อุทิศตน พัฒนาคน
สร้างชุมชนยั่งยืน ” แก่บุคลากรบรรจุใหม่ ดังนี้ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตสามารถตอบสนอง
ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กรมฯ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรมฯ จึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
บุคลากรใหม่ในการสร้างนวัตกรรมทางสังคม และปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชน
ยั่งยืน” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
2.2 เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
2.3 เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัว
เข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้ รวมถึงสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้เป็นอย่างดี
3. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานโครงการ
3.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
3.2 จัดทาแฟ้มข้อมูลบุ คลากรบรรจุใหม่ ประกอบด้ว ย ข้อมูลบุคลากร ประวัติย่ อ และแบบ
ติดตามดูแลน้องเลี้ยง
3.3 คณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ ตรวจติดตามการดาเนินงานของพี่เลี้ยง
และน้องเลี้ยง
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร

หน้า 4
4. ผลการดาเนินงานโครงการ
พี่ เ ลี้ ย งมี แ นวทางการสอนงานและการท าหน้ า ที่ พี่ เ ลี้ ย งที่ มี คุ ณ ภาพ พี่ เ ลี้ ย งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับบุคลากรบรรจุใหม่ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน
พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน ” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนิ น ชี วิ ต และบุ ค ลากรบรรจุ ใ หม่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ก ารปรั บ ตั ว เข้ า กั บ องค์ ก ร หั ว หน้ า งาน เพื่ อ ร่ ว มงานและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ตลอดจนมีการเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในการทางานพัฒนาชุมชน
รวมถึงแนวทางการดารงชีวิต และหนทางแห่งความสาเร็จในการทางาน นาไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และ
มีความสุขในการทางาน โดยอาศัยปลูกฝัน ถ่ายทอดจากผู้ที่ทาหน้าที่พี่เลี้ยง
5. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
5.1 พี่เลี้ยงมีแนวทางการสอนงานมากขึ้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรบรรจุใหม่ได้
เป็นอย่างดี ร่วมการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
5.2 รูปแบบการสอนงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้การทาหน้าที่พี่เลี้ยงเกิดประสิทธิภาพ
และน้องเลี้ยงสามารถนาลักษณะงานที่ได้รับการสอน ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ
5.3 บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับ
องค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาม ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้กับกรมการพัฒนาชุมชน
6. ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
6.1 ปัญหาและอุปสรรค
1) มีข้อจากัดในเรื่องของเวลาและภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ ทาให้พี่เลี้ยงไม่มีเวลาสอนงาน
ได้อย่างละเอียด
2) เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการทางาน ทาให้ความรู้และทักษะในการทางานที่พี่เลี้ยงมีอยู่
อาจจะล้าสมัย ตามไม่ทัน
3) การสื่ อ สาร ภาษา และวิ ธี ก าร ในการสอนงานที่ ท าให้ ข้ า ราชการบรรจุ ใ หม่ เ ข้ า ใจ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย
4) ในช่วงเริ่มแรกข้าราชการบรรจุใหม่มีปัญหาในการพูดที่เร็ว ประหม่า ไม่มั่นใจ ทาให้
ผู้ร่วมกิจกรรมอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ชัดเจน
5) การทางานพัฒนาชุมชน มีปัจจั ย และตัว แปรในการทางานที่ห ลากหลายไม่แน่ น อน
ซึ่งการฝึกฝนขั้นพื้นฐานก่อนประจาการหรือระหว่างการทดลองงาน มีความสาคัญที่ช่วยให้พัฒนากรเรียนรู้และ
ปรับตัวในการทางานได้เร็ว อุปสรรคสาคัญได้แก่ ปริมาณงานกับระยะเวลาจากัด และผลลัพ ธ์หรือเป้าหมาย
ที่ต้องการ โดยปริมาณงาน หมายถึง จานวนชิ้นงาน และระยะเวลาที่ใช้ หมายรวมถึงความยาก ง่ายในการ
ทางาน ภายใต้ระยะเวลาอันจากัด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามคุณภาพที่ต้องการ ดังนั้นพัฒนาการอาเภอ และพัฒนา
กรใหม่จาเป็นต้องให้น้าหนักในการกระโจนเข้าสู่โลกของการทางานที่เร่งรีบ มากกว่าการเรียนรู้งาน
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6.2 ข้อเสนอแนะ
1) พี่เลี้ยงต้องเสียสละเวลาบางส่วนเพื่อการสอนงาน ซึ่งในบางงานอาจใช้เวลานานพอสมควร
2) พี่เลี้ ยงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนความรู้ ในเรื่ องของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ใช้ในการทางานกับข้าราชการบรรจุใหม่
3) การล าดั บ ขั้ น ตอนในการสื่ อ สาร เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการการบรรจุ ใ หม่ รั บ รู้ แ ละเข้ า ใจ
การปฏิบัติงานทีละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มดาเนินการถึงเสร็จสิ้นการดาเนินการ และใช้การสื่อสารแบบสองทางใน
การสอน เพื่อให้อีกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ทาให้เกิดการเข้าใจในงานด้านพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น
4) ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้จัดกิจกรรมด้วยตนเอง ฝึกการพูด ทากิจกรรมบ่อยๆ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
5) การเป็ น Coach and Mentor โดยพั ฒ นาการอ าเภอ ต้ อ งก าหนดเป้ า หมายในการ
ทางาน และการเรีย นรู้ จากการทางาน (Training on the Job) เป็น ล าดับอย่ างชัดเจน จากง่ายไปหายาก
จากเบาไปหาหนัก เชื่อมโยงกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทางานที่สอดคล้องกับความรู้ ทักษะ
และทัศนคติ ความผูกพันในงานพัฒนาชุมชน มีการประเมินให้ข้อมูลย้อนกลับไปที่พัฒนากรเพื่อพัฒนาตนเอง
และบทบาทของทีมงานพัฒนาชุมชน ต่อปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการทางาน ได้แก่ ประสบการณ์ประทับใจแรก
(First impression) ด้วยการมีน้าใจ อยู่แบบพี่น้อง เกื้อกูล พร้อมช่วยเหลือแนะนาให้คาปรึกษา ทางานเป็นทีม
ทีมงานจะช่วยสร้างทัศนคติในการทางานเชิงบวกแก่พัฒนากร ในการรับมือกับปัญหา และอุปสรรคในการ
ทางาน
7. ภาคผนวก
7.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ของหน่วยงาน
7.2 ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
7.3 สาเนา ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ฉบับย่อกลุ่มเป้าหมาย
7.4 ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)

ภาคผนวก

7.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ของหน่วยงาน

7.2 ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย

ทะเบียนรำยชื่อข้ำรำชกำรตำมโครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรบรรจุใหม่
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท
ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

สังกัด

1 นายณฐวัฒน์ มโหฬาร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

2 นายอานาจ นกครุฑ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชัยนาท

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

3 นางสาวรัตติกาญจน์ คันธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชัยนาท
4 นายรัฐศาสตร์ ต้องเตือนตน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมโนรมย์
5 นางสาวพรศิริ เพิ้งจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสรรคบุรี

6 นางสาวภัณฑิรา แจ่มผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหนองมะโมง

7 นางสาวิตรี เหลืองมรรคา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวัดสิงห์
8 นางสาวชญาภา กรพิพัฒน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมโนรมย์
9 นางสาวบุษบา จันทร์ผง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสรรพยา

10 นายปริญ เปรมศิริเตชากร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเนินขาม

7.4 ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
(Best Practice) พร้อมด้วยภาพกิจกรรม

ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
ชื่อ-สกุล ข้าราชบรรจุใหม่
นายณฐวัฒน์ มโหฬาร
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัด กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง
นายสักการะ ทิพย์สวุ รรณ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สังกัด กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท
ถอดบทเรียนกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ นายณฐวัฒน์ มโหฬาร ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัด กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
2. ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง นายสักการะ ทิพย์สุวรรณ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
3. ชื่อเรื่อง Best Practice “ลงทะเบียนรับหนังสือโดยโปรแกรม Microsoft Excel”
4. รำยละเอียดกำรสอนงำน / ได้ผลอย่ำงไร
4.1 จั ด ท าตารางโปรแกรม Microsoft Excel ลงรั บ หนั ง สื อ เสมื อ นเป็ น สมุ ด ลงรั บ หนั ง สื อ ของ
หน่วยงาน
4.2 รันตัวเลขลงรับและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม
4.3 เลื อกพิมพ์เรื่ องที่ต้องการรายงานออกมาให้ ผู้ปฏิบั ติงานนาส่ งให้ กลุ่ มงานที่เกี่ย วข้องเซ็น รั บ
เอกสาร
4.4 ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วรวมเอกสารรายงานภายในวันจัดชุดเก็บแฟ้มลงรับเอกสารสานักงานเป็น
ประจา
4.5 ครบสิ้นเดือนแล้วตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารลงรับที่รายงานออกมาจัดชุดเล่มเอกสารไว้
ในแต่ละเดือน
5. ปัญหำ/อุปสรรค
5.1 ผู้ปฏิบัติไม่คุ้นเคยการลงรับหนังสือโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
5.2 พิมพ์รายงานหนังสือลงรับอาจมีการพิมพ์ซ้าเรื่องก่อนหน้า
5.3 ผู้ปฏิบัติอาจสับสนเลขลงรับกับเรื่องที่ลงรับหนังสือ เรื่องนั้น ๆ
5.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ชารุดไฟล์ลงรับเอกสารหาย
5.5 ไฟดับเป็นเหตุทาให้ไม่ได้บันทึกงานที่ลงรับไว้
5.6 เนื้อหาเรื่องลงรับเยอะไม่สามารถค้นหาตามเรื่องก่อนหน้านี้ได้
6. แนวทำงแก้ไข
6.1 จัดทาคู่มือการปฏิบัติขั้นตอนการลงรับหนังสือ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
6.2ตรวจดูเลขลงรับที่พิมพ์ออกมาเลขสุดท้ายเลือกพิมพ์ต่อจากเลขก่อนหน้าที่ถึงเลขที่ต้องการพิมพ์
ออกมารายงาน
6.3 ออกเลขลงรับด้วยตัวปั๊มรันนิ่งตัวเลข ใช้คู่ขนานกับรันเลขลงรับในโปรแกรม Microsoft Excel
6.4 ทาการ Backup ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาทุกวันหรืออาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง
6.5 ใช้ Function ของตัวโปรแกรมในการค้นหาเรื่องนั้น ๆ ที่ต้องการค้นหา

-27. กำรควบคุมดูแล ติดตำม
ติด ตามผลความถู ก ต้ อ งของการลงรั บ เอกสารทุ กสิ้ น เดื อ นโดยการจั ด เรี ย งเอกสารลงรั บ แยกไว้
ในแต่ละเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการเรียงตัวเลขลงรับและความต่อเนื่องของตัวเลขที่ลงรับ
ตั้งแต่ต้นเดือน ถึง สิ้นเดือน ของแต่ละเดือน
8. หลักฐำนกำรสอนแนะ และกำรปฏิบัติงำนฯ
สมุดลงรับเอกสารของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน
9. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่ดี
9.1 สร้างการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพี่เลี้ยง และข้าราชการบรรจุใหม่
9.2 พี่เลี้ ยงถ่ายทอดความรู้ที่ได้ทาปัจจุบัน ให้ ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถน าไปต่อยอดของงาน
ที่ทาได้
9.3 สร้างมุมมองมิตรภาพ และสังคมของการทางานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ให้ปฏิบัติ
10. หลักทฤษฎีที่ใช้ในกำรสอนงำน
หลักทฤษฎีสาธิตให้ผู้ปฏิบัติทาตามเหตุการณ์จริง โดยผู้ลงมือทาในสถานการณ์การทางานจริง โดย
นาองค์ความรู้จากโปรแกรม Microsoft Excel มาใช้ในการปฏิบัติงาน
11. ผลงำนที่สะท้อนจำกผลกำรสอนแนะงำน ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่นำไปปฏิบัติอย่ำงไรบ้ำง
ข้าราชการใหม่ สามารถนาความรู้ที่สอนไปต่อยอดในงานที่ตนไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ถอดบทเรียนกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
เรื่อง ลงทะเบียนรับหนังสือโดยโปรแกรม Microsoft Excel
ขั้นตอนกำรสร้ำงฟอร์มลงรับหนังสือ
1. สร้ำงฟอร์มลงรับหนังสือสำนักงำน

2. บันทึกเป็นเอกสำรโดยสร้ำงชื่อ ทะเบียนคุมหนังสือรับ ปี พ.ศ. 2563

ขั้นตอนกำรลงรับหนังสือ
1. ปั้มตรำยำงลงรับเอกสำรมุมบนด้ำนขวำและ ตรำยำงมอบมุมบนด้ำนซ้ำย

2. นำรันนิ่งนัมเบอร์ออกเลขลงรับหนังสือ

3. นำหนังสือบันทึกในตำรำงลงรับ Excel ที่จัดทำขึ้น

4. ตรวจเอกสำรที่นำเข้ำ เรียน มี 2 แบบ ทำตำมขั้นตอนดังนี้
4.1. เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
4.1.1. นาหนังสือดังกล่าวลงรับที่สารบรรณกลางของศาลากลางจังหวัด

4.1.2. ลงรับหนังสือสานักงานตาม ขั้นตอนการลงรับหนังสือ ก่อนหน้านี้
4.1.3. ทาการพิมพ์รายงานเอกสารโดยทาตามขั้นตอนดังนี้
1) คลุมส่วนที่ต้องการพิมพ์ทะเบียนหนังสือที่ต้องการรายงาน

2) เลือกพิมพ์เอกสาร

3) ไปที่หัวข้อตั้งค่า เลือกพิมพ์ส่วนที่เลือก

4) กดปุ่มพิมพ์

5) เสร็จสิ้นกระบวนการ
4.2 เรียนพัฒนำกำรจังหวัด
4.2.1 ทากระบวนการตามข้อที่ 4.1 แต่ ไม่ต้อ งผ่ านการลงรั บหนั งสื อสารบรรณกลางของ
ศาลากลางจังหวัด
4.2.2 ทาการลงรับโดยใช้รันนิ่งนัมเบอร์ลงรับหนังสือ
4.2.3 ทาการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนคุมที่สร้างไว้
4.2.4 พิมพ์ทะเบียนที่บันทึกข้อมูลออกมาโดยปฏิบัติตามข้อ 4.1.3
4.2.5 เสร็จสิ้นกระบวนการ
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ภำพกิจกรรมระหว่ำงพี่เลี้ยงกับน้องเลี้ยงในกำรสอนงำน

ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
ชื่อ-สกุล ข้าราชบรรจุใหม่
นายอานาจ นกครุฑ
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชัยนาท

ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง
นางสาวสุพัตรา เติมคุนานนท์
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชัยนาท

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองชัยนำท
ถอดบทเรียนกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ นาย อานาจ นกครุฑ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชัยนาท
2. ชื่อ-สกุล พีเ่ ลี้ยง นางสาวสุพัตรา เติมคุนานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. ชื่อเรื่อง Best Practice การถ่ายถอดการการดาเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อ
เกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนกิจกรรมหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุน
ชุมชน
4. รำยละเอียดกำรสอนงำน / ได้ผลอย่ำงไร
รำยละเอียดกำรสอนงำน
ขั้นตอนก่อนดำเนินกำร
1. จั ดเตรี ย มข้อมู ล กองทุ น ชุมชน เช่ น กลุ่ มออมทรัพ ย์ เพื่ อการผลิ ต โครงการแก้ไขปั ญ หาความ
ยากจน (กข.คจ.) เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับ ข้าราชการใหม่ก่อนการปฏิบัติจริง
2. ศึกษาข้ อมูล ประเด็น การขับเคลื่ อ นกิ จกรรมกองทุ น ฯในปี 2562 เพื่ อ เป็ น ฐานข้อ มูล ในการ
ปฏิบัติงาน
3. มีการสอนการประสานงานกับ กองทุนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
คณะกรรมการโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.) เช่น เบอร์โทรศัพท์ประธานแต่ละ
กองทุน
4. มีการแจ้งขั้น ตอนการดาเนิ น งานในแต่ละขั้น ตอน ว่ามีกระบวนการอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอนมี
วิธีการดาเนินงานอย่างไร
5. การอธิ บ ายกระบวนการเบื้ อ งต้ น ตั้ ง แต่ ก ระบวนการคั ด เลื อ กกองทุ น ชุ ม ชนทั้ ง 8 กองทุ น
การตรวจสุขภาพกองทุน การจัดทาแผนพัฒนากองทุนที่ไม่ผ่านการประเมิน การบันทึกข้อมูลลง
ในระบบ Budget and Project Management (BPM)

-2ขั้นตอนกำรระหว่ำงดำเนินกำร
1. ในระหว่ างการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมฯ พี่ เลี้ ย งด าเนิ น การตามกระบวนการขั บ เคลื่ อ นกิจ กรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึง
แหล่งทุนให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ทราบ เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนที่สาคัญก่อนให้ข้าราชการ
บรรจุใหม่ปฏิบัติจริง
2. ประเมินกระบวนการ การขับเคลื่อนกิจกรรมขณะที่ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง และบันทึกข้อ
ควรปรับปรุงและชี้แจ้งข้อควรปรับปรุงเพื่อให้นาไปปรับใช้ในการกิจกรรมฯ ครั้งต่อไป
ขั้นตอนหลังดำเนินกำร
1. สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องข้ า ราชการบรรจุ ใหม่ ในการลงพื้ น ที่ ในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐ เพื่อให้ทราบ
ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานกองทุนชุมชน เพื่อให้กองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการได้
2. แนะนาแนวทางในการนาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ประเมินกองทุนชุมเพื่อนาข้อมูลมาบันทึกใน
ระบบBPMและนาผลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลที่ได้ไปส่งเสริมกองทุนชุมชนตามหลัก ธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกกองทุนชุมชน ข้าราชการบรรจุใหม่ติดตามผลการดาเนินงานของ
กองทุนอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบเอกสารของกองทุนเป็นระยะ
ผลลัพธ์หลังกำรสอน
1. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถนาข้อมูลเบื้องต้นที่จาเป็นไปปรับใช้กับการดาเนินกิจกรรมได้จริง
2. สร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในการทางานร่วมกับกองทุนชุมชน
3. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถทางานได้อย่างมีแบบแผน และ เข้าใจถึงกระบวนการการดาเนินงาน
ของการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐ
4. นาความรู้ที่ได้จากการทางานมาใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การวางแผนทางการเงิน การบริหาร
จัดการหนี้
6.ปัญหำ/อุปสรรค
1. ในช่วงต้นของการเริ่มกระบวนการการขับเคลื่อนกิจกรรม ข้าราชการบรรจุใหม่ไม่เข้าใจในกระบวน
ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐ ทาให้เกิดความ
สับสนในการดาเนินกิจกรรม
2. การลงพื้นที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุน สมาชิกของกองทุนให้ ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็น
จริง เช่น ข้อมูลหนี้สิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

-37. แนวทำงแก้ไข
1. ศึกษาขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมจากเอกสารและให้คาแนะนาข้าราชการบรรจุใหม่เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในเนื้องาน
2. แนะนาวิธีการกระตุ้นให้สมาชิกกองทุนกลุ่มต่างๆ เข้าใจกระบวนการ ให้สามารถให้ข้อมูลการเก็บ
ข้อมูลผู้กู้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการใหม่เข้าใจถึงเทคนิคในการเก็บข้อมูล
8. กำรควบคุมดูแล ติดตำม
1. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงาน
ของข้าราชการบรรจุใหม่ โดยแบ่งระยะเป็น ขั้นตอนตอนก่อนดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และ
ขั้นตอนหลังการดาเนินการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน จะได้หาแนวทางแก้ไข ช่วยเหลือและให้
คาแนะนาอย่างทันท่วงที
2. ให้คาแนะนากับข้าราชการบรรจุใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างบรรยากาศการทางานที่ไม่ตรึง
เครียดเกินไป
9. หลักฐำนกำรสอนแนะ และกำรปฏิบัติงำนฯ

ภำพที่ 1 กำรสอนขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำรและจัดเตรียมข้อมูลก่อนดำเนินปฏิบัติจริง
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ภำพที่ 2 ลงพื้นขับเคลื่อนกิจกรรมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่ง
สินเชื่อภำครัฐ

ภำพที่ 3 พี่เลี้ยงนำข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ลงพื้นที่พบประผู้นำกลุ่มกองทุน เพื่อให้คำแนะนำกลุ่มกองทุน
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ภำพที่ 4 ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสำรทำงกำรเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตบ้ำน
หนองป่ำน ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท

ภำพ 5 ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่บันทึกข้อมูลลงในระบบ Budget and Project Management (BPM)
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ภำพ 6 ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่นำข้อมูลที่ได้จำกำรเก็บข้อมูลให้คำแนะนำแก่สมำชิกกองทุนชุมชน
10. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่ดี
1. การสอนอย่างเป็นระบบ อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนลงมือปฏิบัติจริง
2. เปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินงาน
3. กระตุ้นให้เกิดความคิด รับฟังความคิดเห็นของข้าราชการบรรจุใหม่
4. มีการทางานแบบเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด
5. สร้างบรรยากาศในการสอนงานไม่ให้มีความตึงเครียดเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
11. หลักทฤษฎีที่ใช้ในกำรสอนงำน
1. ทฤษฏีการมีส่วนร่วม
2. หลักการเป็นวิทยากรกระบวนการ
3. ทฤษฏีการสร้างแรงจูงใจ
5. ทฤษฎีการเรียนรู้
11. ผลงำนที่สะท้อนจำกผลกำรสอนแนะงำน ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่นำไปปฏิบัติอย่ำงไรบ้ำง
1. สามารถดาเนินกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณการแผนอย่างเป็นระบบ และบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
2. สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วม และเกิดความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรม
3. การดาเนินการจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
4. สามารถดึงศักยภาพของข้าราชการบรรจุใหม่มาประยุกต์ใช้การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
ชื่อ-สกุล ข้าราชบรรจุใหม่
นางสาวรัตติกาญจน์ คันธา
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชัยนาท

ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง
นางศิภชา พิมพา
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชัยนาท

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท
ถอดบทเรียนกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
……………………………………………………………….
1. ชื่อ-สกุล ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ นางสาว รัตติกาญจน์ คันธา ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชัยนาท
2. ชื่อ-สกุล พีเ่ ลีย้ ง นางศิภชา พิมพา ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. ชื่อเรื่อง Best Practice “การถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชนผ่านวิธีการสอนงานระบบพี่เลี้ยง”
4. รำยละเอียดกำรสอนงำน / ได้ผลอย่ำงไร
การสอนงานระบบพี่ เลี้ ย ง (Mentoring) เป็ น การสอนงานโดยให้ ผู้ ที่ มี ความเชี่ย วชาญที่ มี
ความรู้ความสามารถ ให้คาปรึกษา และแนะนา ช่วยเหลือข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่การบอกวีธีการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมตลอดจนขั้นตอนและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
ของพี่เลี้ยง ถ่ายทอดไปยังผู้ข้าราชการบรรจุใหม่ในการปฏิบัติงาน ระบบราชการในยุคปัจจุบัน ระบบพี่เลี้ยง
(Mentoring System) เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและนิยมใช้กันอย่างแพร่ห ลาย เนื่องจากเป็นช่องทางที่ดี
สาหรับการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการบรรจุใหม่ ในการเรี ยนรู้ระบบ วัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติงาน
ไปตาม วิธีการที่ทาต่อเนื่องกันมา
การสอนงานระบบพี่ เลี้ย ง ทาให้ การทางานมีประสิท ธิภ าพสู ง เป็ น การช่ว ยเพิ่มศักยภาพ
ให้ แก่ ข้าราชการบรรจุ ใหม่ ทาให้ ไม่เกิดการลองผิ ดลองถูก เป็ น การสอนงานที่เป็ น ไปอย่ างถู กต้อง และมี
ประสิทธิภาพช่วยลดความผิดพลาด เกิดการถ่ายทอดงานและเทคนิคการปฏิบัติงานจากพี่เลี้ยงไปสู่ข้าราชการ
บรรจุใหม่ ช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการทางาน ที่ถูกต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ทาให้
การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว สามารถปรับปรุงงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทาเกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
ไว้วางใจกันระหว่างพี่เลี้ยงและข้าราชการบรรจุใหม่ ซึง่ เป็นโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
5. ปัญหำ/อุปสรรค
5.1 มีข้อจากัดในเรื่องของเวลาและภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ ทาให้พี่เลี้ยงไม่มีเวลาสอนงาน
ได้อย่างละเอียด
5.2 เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการทางาน ทาให้ความรู้และทักษะในการทางานที่พี่เลี้ยงมีอยู่
อาจจะล้าสมัย ตามไม่ทัน
5.3 การสื่ อสาร ภาษา และวิธีการ ในการสอนงานที่ทาให้ ข้าราชการบรรจุ ใหม่เข้าใจใน
งานที่ได้รับมอบหมาย

-2–

6. แนวทำงแก้ไข
6.1 พี่เลี้ยงต้องเสียสละเวลาบางส่วนเพื่อการสอนงาน ซึ่งในบางงานอาจใช้เวลานานพอสมควร
6.2 พี่เลี้ยงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนความรู้ ในเรื่องของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ใช้ในการทางานกับข้าราชการบรรจุใหม่
6.3 การลาดับขั้นตอนในการสื่อสาร เพื่อให้ข้าราชการการบรรจุใหม่รับรู้และเข้าใจ
การปฏิบัติงานทีละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มดาเนินการถึงเสร็จสิ้นการดาเนินการ และใช้การสื่อสารแบบสองทางใน
การสอน เพื่อให้อีกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ทาให้เกิดการเข้าใจในงานด้านพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น
7. กำรควบคุมดูแล ติดตำม
การควบคุม ดูแล ติดตามผล ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งของข้าราชการบรรจุใหม่ พี่เลี้ยงควร
ดูแลและติดตามตรวจสอบการทางานของข้าราชการบรรจุใหม่ อย่างใกล้ชิด มีการสอนอย่างสม่าเสมอ และมี
การเปิดโอกาสให้ซักถาม เพื่อนาไปปรับปรุงการทางานต่อไป
8. หลักฐำนกำรสอนแนะ และกำรปฏิบัติงำนฯ

ภำพที่ 1 การอธิบายความสาคัญ หลักการ และวัตถุประสงค์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ
ของกรมการพัฒนาชุมชน
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ภำพที่ 2 พี่เลี้ยงสาธิตการจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยให้ข้าราชการบรรจุใหม่
เป็นผู้ช่วยพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม

ภำพที่ 3 ข้าราชการบรรจุใหม่ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมร่วมกับพี่เลี้ยง
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ภำพที่ 4 พี่เลี้ยงให้ข้าราชการบรรจุใหม่ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม

ภำพที่ 5 พี่เลี้ยง และข้าราชการบรรจุใหม่ ร่วมดาเนินกิจกรรมกับผู้เข้าฝึกอบรม
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9. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่ดี
9.1 การสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง ทาให้ผ่อนคลายความเครียด ไม่เน้นพิธีการ
9.2 การกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ทาให้ข้าราชการบรรจุใหม่เกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้
9.3 การทางานให้ดูเป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการบรรจุใหม่
9.4 การให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้ลองฝึกปฏิบัติและลงมือปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ทาให้เกิด
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถ้าหากมีข้อผิดพลาดจะได้เกิดการเรียนรู้และสามารถแก้ไขได้ทันที
9.5 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ หากทาได้ถูกต้อง ควรมีการชมเชยเพื่อให้
กาลังใจและอยากเรียนรู้มากขึ้น และทาให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องที่ได้เรียนรู้
10. หลักทฤษฎีในกำรใช้สอนงำน
ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ ( Structure Functional Theory ) พาร์สัน ( Parson อ้างถึง
ภุชงค์ กุลฑลบุตร 2528 : 150 – 155 ) ได้กล่าวถึง หน่วยของการกระทาในลักษณะที่บุคคลมีทางเลือ ก
หลายทางในการเข้าหาเป้าหมาย ( Voluntaristic Action ) ในหน่วยของการกระทา ( Unit Act ) ประกอบด้วย
บุคคลหรือผู้กระทา ( Actor ) การเข้าหาเป้าหมาย ( Goal Seeking )
วิธีการในการบรรลุ เป้ าหมาย ซึ่งมีห ลายวิธีการ ( Alternative Means ) สถานการณ์ ต่างๆ
ที่บุคคลจะต้องประสบ ( Situation Conditions ) เช่นลักษณะทางชีวภาพในตัวบุคคล สิ่งแวดล้อมภายนอก
ผู้กระทาจะถูกควบคุม โดยบรรทัดฐาน ค่านิ ยม และความคิดต่างๆ ทางสั งคมซึ่งเข้าไปอยู่ในตัว ผู้กระท า
พาร์สัน ได้ขยายอธิบายหน่วยของการกระทา ( Unit Act ) ขึ้นมาเป็นการอธิบายระบบสังคม ( Social System )
ระบบสังคมจะประกอบไปด้วยผู้ร่วมกระทาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือ 2 หน่วยของการ กระทา ผู้ร่วมกระทา
แต่ละคนจะมีบ ทบาท สถานภาพ วิธีการบรรลุ เป้ าหมายตลอดจนอยู่ ภ ายใต้เงื่อนไขของ สถานการณ์ และ
บรรทัดฐาน ค่านิย มรวมไปถึงความคิดต่ างๆ นอกจากนี้ แล้วผู้ ร่วมกระทาในระบบสังคมยั งมีลั กษณะของ
การฝึกอบรม ( Orientation ) ติดตัวมาด้วยซึ่งลักษณะการฝึกอบรมดังกล่ าวแบ่ งได้เป็ น 2 แบบ ฝึ กอบรม
ในด้านอารมณ์ ( Motivation Oreintation ) ซึ่งจะเป็ นสิ่งที่ก่อให้เกิดพลังงานใน การเข้าร่วมการฝึกอบรม
ในด้านค่านิยม ( Value Oreintation ) การฝึกอบรมในเรื่องค่า นิยมเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการับรู้ในบรรทัดฐาน
ตลอดจนแบบแผนความประพฤติต่างๆ ในการแสดงการกระทาระหว่างกัน ในระบบสังคมสาหรับการฝึกอบรม
ทั้ง 2 แบบนี้จะเป็นลักษณะของการฝึกอบรมใน 3 ด้าน คือการรับรู้ ( Cognitive ) เช่น การรับรู้ในด้านความ
เชื่อแบบแผนความจริงจังความอิ่ มอกอิ่มใจ ( Cathetic ) เช่น ความรู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยความพออกพอใจ
ในการแสดงพฤติ ก รรมการประเมิ น ( Evaluation ) เช่ น การประเมิ น หลั ก ศี ล ธรรม จรรยา ตลอดจน
สถานการณ์และผลสืบเนื่องของการกระทา ในระบบสังคม

-611. ผลงำนที่สะท้อนจำกกำรสอนแนะงำน ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่นำไปปฏิบัติอย่ำงไรบ้ำง
ผลงานที่สะท้อนจากการสอนแนะงาน ทาให้ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถลงมือปฏิบัติงาน
ได้ด้วยตนเองได้ เนื่ องจากมีความรู้ค วามเข้าใจที่เกิดจากประสบการณ์ ที่เกิดขึ้น จริง ที่เกิดจากการติดตาม
ประเมินผลและการ เพื่อให้ผู้รับการสอนงานมีการนาไปใช้ปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น ช่วยพัฒนาทักษะในการ
ทางาน คิดเป็น ทาเป็น ช่วยแก้ปัญหาในการทางาน เกิดความมั่นใจในการทางาน ส่งผลให้ข้าราชการบรรจุใหม่
ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ ที่ปรึกษา ได้พัฒนาตนเอง รวมทั้งมีทักษะการทางานที่ดีขึ้น และผลสุดท้ายก็จะ
ทาให้ข้าราชการบรรจุใหม่ เกิดความรักในองค์กร เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือ การสอนงาน การสนับสนุน
อีกทั้งการมีความรู้สึกไว้ใจ และเป็นมิตรกับพี่เลี้ยง หรือ ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนถ้าหากมีข้อผิดพลาด ถือว่า
เป็นข้อผิดพลาดร่วมกัน ช่วยแก้ปัญหา จะทาให้เกิดการพัฒนาในระบบราชการไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ต่อไป

ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
ชื่อ-สกุล ข้าราชบรรจุใหม่
นายรัฐศาสตร์ ต้องเตือนตน
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมโนรมย์

ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง
นางเพ็ญพักตร์ จันทรัตนันท์
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมโนรมย์

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอมโนรมย์
ถอดบทเรียนกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ นายรัฐศาสตร์ ต้องเตือนตน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมโนรมย์
2. ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง นางเพ็ญพักตร์ จันทรัตนันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
3. ชื่อเรื่อง Best Practice การถ่ายถอดการมีส่วนร่วมบูรณการแผนตาบล และ การดาเนินการจัดทา
One Plan (กระบวนการจัดประชุม บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล)
4. รำยละเอียดกำรสอนงำน / ได้ผลอย่ำงไร
รำยละเอียดกำรสอนงำน
ขั้นตอนก่อนดำเนินกำร
1. จัดเตรียมองค์ความรู้และทฤษฏีเกี่ยวข้องกับการจัดทา One Plan
2. การจั ด เตรี ย มข้อ มู ล พื้ น ฐานของหมู่ บ้ าน จปฐ. และ กขข2 ค เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ให้ กั บ
ข้าราชการใหม่ก่อนการปฏิบัติจริง
3. มีการสอนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมบริหารงานตาบลแบบบูรณ
การ (กบต.) คณะกรรมการการศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชน (ศอช.ต) ต าบลทุ ก ต าบล
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และ องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อข้อความร่วมมือในการบูรณาการแผน
ร่วมกัน
4. มี ก ารแจ้ งข้ อ ควรปฏิ บั ติ ก่ อนการจั ด ประชุ ม บู ร ณาการแผนต าบล และ เทคนิ ค เป็ น วิท ยากร
กระบวนการ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกประทับใจ และ ให้ความร่วมมือกับ การ
ดาเนินการจัดกิจกรรมประชุมจาทาแผนฯ
5. การอธิบายกระบวนการเบื้องต้นตั้งแต่กระบวนการเตรียมจัดทาแผน ระหว่างจัดทาแผน และการ
ประเมินหลังจัดทาแผน
ขั้นตอนกำรระหว่ำงดำเนินกำร
1. ในระหว่างการจัดทาแผนฯ พี่เลี้ยงดาเนินการตามกระบวนการจัดทาแผนให้กับข้าราชการบรรจุ
ใหม่ทราบ เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนที่สาคัญก่อนให้ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง
2. ประเมินกระบวนการ การจัดทาแผนขณะที่ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง และบันทึกข้อควร
ปรับปรุงและชี้แจ้งข้อควรปรับปรุงเพื่อให้นาไปปรับใช้ในการดาเนินการจัดประชุมจัดทาแผนฯ
ครั้งต่อไป

-2ขั้นตอนหลังดำเนินกำร
1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่น จุดด้อย
2. แนะนาแนวทางในการนาข้อมูลที่ได้จากการจัดทาแผนฯ เพื่อเข้าสู่การสู่กระบวนการทารูปเล่ม
แผนตาบลต่อไป
ผลลัพธ์หลังกำรสอน
1.ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถนาข้อมูลเบื้องต้นที่จาเป็นไปปรับใช้กับการดาเนินการประชุม จัดทา
แผนฯได้จริง
2. สร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในการทางานร่วมกับชุมชน
3. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถทางานได้อย่างมีแบบแผน และ เข้าใจถึงกระบวนการการดาเนินงาน
บูรณาการแผนตาบล
4. ปลูกฝังการทางานอย่างมีส่วนร่วม เปิดโอกาสในแสดงศักยภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
6.ปัญหำ/อุปสรรค
1. ในช่ วงต้น ของการเริ่ม กระบวนการจั ดท าแผนฯ มีปั ญ หาติ ดขัด ในเรื่ องของ ท่ าทาง และ การ
จัดลาดับความสาคัญของกระบวนการ
2. ขาดการสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. แนวทำงแก้ไข
1. แจ้งข้อผิดพลาดและขอควรปรับปรุงให้ทราบ และ แนะนาการจัดลาดับความสาคัญของการจัดทา
แผนชุมชนที่ถูกต้อง
2. แนะนาแนวทางในการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจ เปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ใหม่ออกแบบการดาเนินงานในฐาน วิทยากรกระบวนการด้วยตนเอง
8. กำรควบคุมดูแล ติดตำม
1. มีการประเมินผลเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงานของข้าราชการ
บรรจุใหม่ โดยแบ่งระยะเป็น ขั้นตอนตอนก่อนดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และ ขั้นตอนหลัง
การดาเนินการ
2. ใช้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในการติดตามสภาวะความกดดันในการทางานและให้คาแนะนา
เมื่อข้าราชการบรรจุใหม่เกิดความเครียดหรือแรงกดดันในการทางาน

-39. หลักฐำนกำรสอนแนะ และกำรปฏิบัติงำนฯ

ภำพที่ 1 การสอนการเตรียมข้อมูลก่อนดาเนินปฏิบัติจริง

ภำพที่ 2 ลงพื้นสารวจปัญหาปฐมภูมิเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนตาบล
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ภำพ 3 พี่เลี้ยงนำข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ลงพื้นที่พบประผู้ นำ อช. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและเรียนรู้
ข้อมูลเบื้องตนของตำบล (ผู้นำ อช. ตำบล ศิลำดำน)

ภำพ 3 กำรสำธิตกระบวนกำรดำเนินกำรจัดประชุมทำแผนตำบล และ กำรสำธิตกำรเป็นวิทยำกร
กระบวนกำร ณ ตำบล ศิลำดำน
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ภำพ 5 ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ทำหน้ำที่จริงในกำรเป็นวิทยำกรกระบวนกำรในกำรดำเนินกำรประชุมจัดทำ
แผนตำบล(ตำบล ศิลำดำน)

ภำพ 6 ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่สำมำรถดำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดประชุมจัดทำแผนตำบลได้จริง(ตำบล
วัดโคก)
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10. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่ดี
1.มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ถ่ายถอด
2. มีการสอนอย่างเป็นระบบ อธิบายรายละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติจริง
3. เปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินงาน
4. มีความใจเย็นและรับฟังความคิดเห็น
5. มีการทางานแบบเน้นการมีส่วนร่วมในการคิด และออกแบบการทางาน
11. หลักทฤษฎีที่ใช้ในกำรสอนงำน
1. ทฤษฏีระบบ (System theory)
2. ทฤษฏีการมีส่วนร่วม
3. หลักการเป็นวิทยากรกระบวนการ
4. ทฤษฏีการสร้างแรงจูงใจ
5. หลักการกระบวนการเรียนรู้
5.1 กระบวนการใส่ใจ
5.2 กระบวนการเก็บจา
5.3 กระบวนการกระทา
5.4 กระบวนการจูงใจ
11. ผลงำนที่สะท้อนจำกผลกำรสอนแนะงำน ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่นำไปปฏิบัติอย่ำงไรบ้ำง
1. สามารถดาเนินกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณการแผนอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
3. การดาเนินการจัดประชุมจาทาแผนชุมชนมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
4. สามารถดึ ง ศั ก ยภาพของข้ า ราชการบรรจุ ใหม่ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารท างานในฐานะวิ ท ยากร
กระบวนการได้จริง

ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
ชื่อ-สกุล ข้าราชบรรจุใหม่
นางสาวพรศิริ เพิ้งจันทร์
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสรรคบุรี

ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง
นางน่าน เทพคา
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสรรคบุรี

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท
ถอดบทเรียนกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ นางสาวพรศิริ เพิ้งจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสรรคบุรี
2. ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง นางน่าน เทพคา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. ชื่ อ เรื่ อ ง Best Practice การด าเนิ น งานตามโครงการสร้ า งความมั่ น คงด้ า นอาชี พ และรายได้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. รำยละเอียดกำรสอนงำน / ได้ผลอย่ำงไร
- รำยละเอียดกำรสอนงำน
1. อธิบายให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทราบถึงความสาคัญ หลักการ และวัตถุประสงค์ของโครงการสร้าง
ความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สรุปความรู้ ความเข้าใจ การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้
ข้าราชการบรรจุใหม่ใช้เป็นแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและ
รายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ให้ ข้าราชการบรรจุ ใหม่ตรวจสอบความสมบู รณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนของฐานข้อมูล เครือข่ายที ม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
4. อธิบ ายการจั ดกิจกรรมสร้ างและพั ฒ นาสั มมาชีพชุม ชนในระดับ หมู่บ้ าน โดยประกอบไปด้ว ย
กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามประเด็นการเรียนรู้และความรู้เกี่ย วกับอาชีพให้กับผู้แทน
ครัวเรือนสัมมาชีพ และกิจกรรมฝึกปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย
5. สอนการประสานงานกับผู้นาชุมชน ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพื่อขอความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
6. ให้ ข้าราชการบรรจุ ใหม่จั ดเตรีย มวัส ดุ อุป กรณ์ และเอกสารส าหรับ ประกอบการจั ดกิจกรรม
ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามประเด็นการเรียนรู้และความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้กับผู้แทนครัวเรือน
สัมมาชีพ
7. สอนเทคนิ คการพู ด ในที่ ชุม ชนให้ กั บ ข้ าราชการบรรจุ ใหม่ เพื่ อใช้ ในการจั ด กิจ กรรมฝึ ก อบรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามประเด็นการเรียนรู้และความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้กับผู้แทนครัวเรือนสัมมาชีพ
8. สาธิตการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามประเด็นการเรียนรู้และความรู้
เกี่ยวกับอาชีพให้กับผู้แทนครัวเรือนสัมมาชีพ และกิจกรรมฝึกปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย

-29. ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามประเด็น
การเรีย นรู้และความรู้เกี่ย วกับ อาชีพให้ กับ ผู้ แทนครัวเรือนสั มมาชีพ เพื่อให้ ได้ปฏิบั ติจริงและเป็ น การเพิ่ ม
ประสบการณ์การปฏิบัติงานของข้าราชการบรรจุใหม่
10. หลังจากการจัดกิจกรรมมีการแจ้ งข้าราชการบรรจุใหม่ให้ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง
เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
- ผลลัพธ์หลังกำรสอนงำน
1. ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตาม
ประเด็นการเรียนรู้และความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้กับผู้แทนครัวเรือนสัมมาชีพได้
3. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถประสานงานกับผู้นาชุมชน ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพื่อขอความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านได้
5. ปัญหำ/อุปสรรค
1. ในช่วงเริ่มแรกข้าราชการบรรจุใหม่มีปัญหาในการพูดที่เร็ว ประหม่า ไม่มั่นใจ ทาให้ผู้ร่วมกิจกรรม
อาจได้รับข้อมูลที่ไม่ชัดเจน
2. ข้าราชการบรรจุใหม่ยังขาดประสบการณ์การจัดกิจกรรม ทาให้การจัดกิจกรรมอาจติดขัดบ้าง
6. แนวทำงแก้ไข
1. มีการแจ้งข้าราชการบรรจุ ใหม่ให้ ทราบถึงสิ่ งที่ควรปรับปรุ งในการจั ดกิจกรรมสั มมาชีพชุมชน
เพื่อให้นาไปพัฒนาตนเองต่อไป
2. ให้ข้าราชการบรรจุบรรจุใหม่ได้จัดกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อเพิ่มประสบการณ์การปฏิบัติงาน
7. กำรควบคุมดูแล ติดตำม
1. มีการติดตามการจัดกิจกรรมของข้าราชการบรรจุใหม่ทุกครั้ง เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม และ
หลังจากประเมินจะแจ้งข้าราชการบรรจุใหม่ให้ทราบถึงสิ่งที่ควรปรับปรุง เพื่อให้นาไปพัฒนาตนเองต่อไป
2. มีการติดตาม ทวงถามความก้าวหน้าของการจัดเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรม

-38. หลักฐำนกำรสอนแนะ และกำรปฏิบัติงำนฯ

ภำพที่ 1 การอธิบายความสาคัญ หลักการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ

ภำพที่ 2 สาธิตการจัดกิจกรรมฝึกอบรม

ภำพที่ 3 ข้าราชการบรรจุใหม่ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
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ภำพที่ 4 ข้าราชการบรรจุใหม่ร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าฝึกอบรม
9. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่ดี
1. มีการถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ก่อนการปฏิบัติ
2. รับฟังความคิดเห็นของข้าราชการบรรจุใหม่
3. มีการติดตามดูแลข้าราชการบรรจุใหม่อย่างใกล้ชิด
10. หลักทฤษฎีที่ใช้ในกำรสอนงำน
1. หลักการการมีส่วนร่วม
2. หลักการสนใจ ใส่ใจ ตั้งใจ
3. หลักการการพูดในที่ชุมชน
11. ผลงำนที่สะท้อนจำกผลกำรสอนแนะงำน ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่นำไปปฏิบัติอย่ำงไรบ้ำง
1. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้าราชการบรรจุใหม่มีการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ
3. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถพูดในที่ชุมชนได้ดีขึ้น

ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
ชื่อ-สกุล ข้าราชบรรจุใหม่
นางสาวภัณฑิรา แจ่มผล
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหนองมะโมง

ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง
นายสามภพ ศิริจันทรางกูล
ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ)
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหนองมะโมง

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
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สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท
ถอดบทเรียนกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวภัณฑิรา แจ่มผล
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหนองมะโมง
2. ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง นายสามภพ ศิริจันทรางกูร
ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอหนองมะโมง
3. ชื่อเรื่อง Best Practice
กำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเอง 3 มิติ (Training on the jobs)
4. รำยละเอียดกำรสอนงำน / ได้ผลอย่ำงไร
4.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากตารา และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ
2) เพื่อสร้างการเรียนรู้การทางานในระบบราชการของสานักงานพัฒนาชุมชนในเบื้องต้น เชื่อมโยงใน
3 มิติ ได้แก่ งานสารบรรณ งานพื้นที่ และงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
4.2 วิธีกำร
1) มอบหมายงาน และสอนแนะการทางาน ดังนี้
กำรมอบหมำยงำน
วิธีกำร
1. งานสารบรรณ 1. รับผิดชอบงานสารบรรณ รับส่งหนังสือเข้า ออก ของสานักงาน
2. รับผิดชอบการสรุปเนื้อหา กลั่นกรองเรื่อง
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ
3. สรุปองค์ความรู้งานสารบรรณ รับส่งหนังสือ
ราชการ โดยจัดทาเป็นผังกระบวนงาน (Flow
Chart) ตามความเข้าใจของตนเอง

ผลลัพธ์ที่ต้องกำร
1. ข้าราชการใหม่มีพื้นฐานงาน
สารบรรณ สามารถพัฒนาต่อยอด
การร่างหนังสือโต้ตอบ การจัดทา
เอกสารราชการอื่นๆ เช่น เอกสาร
โครงการ เอกสารการเงิน เป็นต้น
2. สามารถเรียนรู้งานต่างๆ ใน
เบื้องต้น จากการศึกษาเอกสาร
หนังสือราชการ
3. ฝึกฝนการใช้เครื่องมือในการ
เรียนรู้กระบวนการทางาน เพื่อ
เรียนรู้ที่จะออกแบบพัฒนางาน
ของตนเองต่อไป
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กำรมอบหมำยงำน
วิธีกำร
2. งานพื้นที่
1. มอบหมายต าบลรั บ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่ ต าบล
สะพานหิน อาเภอหนองมะโมง
2. มอบหมายให้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในพื้นที่ตาบลรับ ผิดชอบ เพื่อจัดเก็บ รวบรวม
ประมวลผลเป็ น สารสนเทศชุมชน เช่น ข้อมูล
ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน สถานที่สาคัญใน
ชุมชน เป็นต้น โดยมีรูปแบบ ดังนี้
- ชื่อ (ชื่อผู้นา ชื่อกลุ่ม/องค์กร ชื่อสถานที่
- ข้อมูลที่สาคัญ
- พิกัด (latitude, longitude)
- ภาพถ่าย
โดยใช้แอพพลิเคชั่น Google business ในการ
บั น ทึ ก ที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร์ และใช้ เ อกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบันทึกข้อมูล สามารถค้นหา
สทอบค้นข้อมูลได้ โดยอัพโหลดในระบบ Cloud
สามารถใช้งานผ่าน smart phone หรือ tablet
3. งานตามภารกิจ 1. รั บ ผิ ดชอบภารกิจ แผนปฏิบั ติการ 90 วัน
ปลู ก ผั ก สวนครั ว เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงด้ า น
อาหาร
2. สรุ ป ผลการด าเนิ น งานแบบองค์ ร วม ใช้
เครื่องมือ mind map

ผลลัพธ์ที่ต้องกำร

1 . มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ต่ อ
นโยบายที่ได้รับมอบหมาย
2. เข้าใจงานภาพรวมที่เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ
3. มองเห็นปัญหาจากการทางาน
และมีมุมมองการแก้ไขปั ญหาใน
เชิงบวก

5. ปัญหำ/อุปสรรค
การทางานพัฒนาชุมชน มีปัจจัย และตัวแปรในการทางานที่หลากหลายไม่แน่นอน ซึ่งการฝึกฝนขั้นพื้นฐาน
ก่อนประจาการหรือระหว่างการทดลองงาน มีความสาคัญที่ช่วยให้พัฒนากรเรียนรู้และปรับตัวในการทางานได้
เร็ว อุปสรรคสาคัญได้แก่ ปริมาณงานกับระยะเวลาจากัด และผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ต้องการ โดยปริมาณงาน
หมายถึง จานวนชิ้นงาน และระยะเวลาที่ใช้ หมายรวมถึงความยาก ง่ายในการทางาน ภายใต้ระยะเวลาอัน
จากัด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตามตุณภาพที่ต้องการ ดังนั้นพัฒนาการอาเภอ และพัฒนากรใหม่จาเป็นต้องต้องให้
น้าหนักในการกระโจนเข้าสู่โลกของการทางานที่เร่งรีบ มากกว่าการเรียนรู้งาน
6. แนวทำงแก้ไข
6.1 บทบาทผู้นาของพัฒนาการอาเภอ ในการทาหน้าที่ ดังนี้
1) เป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน ในรูปแบบของการแสดงออกที่แสดงให้เห็ นถึง ความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี และพึงประสงค์ในการทางาน รวมถึงการตัดสินใจ การประสานงานในฐานะผู้นา
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2) การเป็น Coach and Mentor โดยพัฒนาการอาเภอ ต้องกาหนดเป้าหมายในการทางาน และการ
เรียนรู้จากการทางาน (Training on the Job) เป็นลาดับอย่างชัดเจน จากง่ายไปหายาก จากเบาไปหาหนัก
เชื่อมโยงกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทางานที่สอดคล้องกับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
ความผูกพันในงานพัฒนาชุมชน มีการประเมินให้ให้ข้อมูลย้อนกลับไปที่พัฒนากรเพื่อพัฒนาตนเอง
6.2 บทบาทของทีมงานพัฒนาชุมชน ต่อปัจจัยที่สาคัญทีสุดในการทางาน ได้แก่ ประสบการณ์ประทับใจ
แรก (First impression) ด้วยการมีน้าใจ อยู่แบบพี่น้อง เกื้อกูล พร้อมช่วยเหลือแนะนาให้ คาปรึกษา ทางาน
เป็นทีม ทีมงานจะช่วยสร้างทัศนคติในการทางานเชิงบวกแก่พัฒนากร ในการรับมือกับปัญหา และอุปสรรคใน
การทางาน
7. กำรควบคุมดูแล ติดตำม
มอบหมายงานให้พัฒนากร พร้อมสอนแนะงาน จากนั้นให้อิสระในการแกแบบวางแผนการทางาน ภายใต้
การกากับติดตาม โดยจะสอดแทรกแนวทาง การแนะแนวทางเมื่อจาเป็นเท่านั้น โดยให้พัฒนากรลองแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเองก่อน จากนั้นค่อยประเมินให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้พัฒนาการหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขด้วย
ตนเอง
8. หลักฐำนกำรสอนแนะ และกำรปฏิบัติงำนฯ
เอกสารตามแนวทางการสอนแนะงานของสถาบันการพัฒนาชุมชน
9. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่ดี
พัฒนาการอาเภอ : การฟัง และการเข้าใจ ด้วยคน Gen Y Z มีลักษณะเฉพาะตัว ต้องปรับจูนให้ตรงกัน
ด้วยการฟัง การรับรู้ และเข้าใจตัวตนของพัฒนากรใหม่ก่อน
10. หลักทฤษฎีที่ใช้ในกำรสอนงำน
หลักการสอนแนะงาน, ปรัชญาการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายสาคัญ
11. ผลงำนที่สะท้อนจำกผลกำรสอนแนะงำน ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่นำไปปฏิบัติอย่ำงไรบ้ำง
คิดเป็น ทาเป็น แก้ไขปัญหาเป็น นาไปสู่ “การทางานได้งาน ทางานได้เพื่อน และทางานได้พัฒนาตนเอง”
ทางานได้หลากหลาย
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ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
ชื่อ-สกุล ข้าราชบรรจุใหม่
นางสาวสาวิตรี เหลืองมรรคา
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวัดสิงห์

ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง
นางสาวปิ่นกนก มีมาก
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวัดสิงห์

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท
ถอดบทเรียนกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ (นาย/นาง/นางสาว)..สาวิตรี เหลืองมรรคา................................................
ตาแหน่ง....นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ..........................................................................................
(กลุ่มงาน/สพอ.).....สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวัดสิงห์..........................................................................
2. ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง.........นางสาวปิ่นกนก มีมาก.............................................................................................
ตาแหน่ง.....นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ..........................................................................................
3. ชื่อเรื่อง Best Practice……การสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี………………………………………………….
4. รายละเอียดการสอนงาน / ได้ผลอย่างไร
รายละเอียดการสอนงาน
- สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการงานพัฒนาชุมชน โดยการให้ศึกษาความรู้จากตาราและการ
พาลงปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการงานพัฒนาชุมชนมากขึ้น
- สร้ า งความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกั บการเป็ น ข้า ราชการที่ดี เช่ น ความซื่อสั ต ย์ ความมีวินั ย ความ
รับผิดชอบ ความอดทน การเป็นผู้นา การมีจิตอาสา
- สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเวทีประชาคม เริ่มตั้งแต่ การออกแบบเวทีประชาคม การกระตุ้น
ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มมี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการ ส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู้
แบบมีส่วนร่วม
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการการใช้เครื่องมือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น Mind map
การวิเคราะห์ SWOT การใช้บัตรคา Infographic
ได้ผลอย่างไร
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการงานของกรมการพัฒนาชุมชน
- มีความรู้ความสารถในการทางานธุรการมากขึ้น
- มีความเข้าใจจรรยาบรรณของการเป็นข้าราชการที่ดี
- มีความสามารถในการพูดในที่ชุมชน
- มีความรู้ความเข้าใจในการจัดเวทีประชาคม
- มีความเข้าใจในเรื่องของวิทยากรกระบวนการและการใช้เครื่องมือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม
- การทางานเป็นทีม
- การมีจิตอาสา

-25. ปัญหา/อุปสรรค
- พัฒนากรที่บรรจุใหม่ ยังไม่ผ่านการอบรม จึงทาให้ช่วงแรกยังมองภาพการทางานในเรื่องต่าง ๆ
ไม่ค่อยออก
- พัฒนากรพี่เลี้ยงมีภาระงานประจาที่ค่อนข้างมาก จึงไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องของการสอนงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
6. แนวทางแก้ไข
- การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) โดยการพาพัฒนากรบรรจุใหม่ทาในทุกงาน
หรือทุกกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติจริง
7. การควบคุมดูแล ติดตาม
- พูดคุย ซักถาม และดูจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
8. หลักฐานการสอนแนะ และการปฏิบัติงานฯ
- ผลการดาเนินงาน ภาพถ่าย และแบบรายงานที่ส่งให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน

-39. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
- สร้างความคุ้นเคยกับพัฒนากรบรรจุใหม่ โดยการเป็นทั้งพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมงาน คอยให้คาแนะนา
คาปรึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน
- ให้การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของพัฒนากรบรรจุใหม่
- การสร้างเป้าหมายร่วมกัน
10. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
- การโค้ช (Coaching)
- ค่านิยมองค์กร ABCDEF S&P
11. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
- พัฒนากรบรรจุใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการงานพัฒนาชุมชน สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนากรบรรจุใหม่มีลักษณะในการเป็นข้าราชการที่ดี

ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
ชื่อ-สกุล ข้าราชบรรจุใหม่
นางสาวชญาภา กรพิพัฒน์
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมโนรมย์

ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง
นางสาวเยาวลักษณ์ ใบรัก
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมโนรมย์

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท
ถอดบทเรียนกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
๑. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวชญาภา กรพิพัฒน์
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
(กลุ่มงาน/สพอ.) มโนรมย์
๒. ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง นางสาวเยาวลักษณ์ ใบรัก
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
๓. ชื่อเรื่อง Best Practice: การเพิ่มศักยภาพพัฒนากรใหม่
๔. รายละเอียดการสอนงาน / ได้ผลอย่างไร
๔.๑ แนะนา พูดคุย สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทาความรู้จักระหว่างพัฒนากรใหม่ พัฒนาการอาเภอ
พัฒนากรพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมงานที่ทางานร่วมกันในสานักงาน
๔.๒ แนะนาสถานที่ทางานที่ว่าการอาเภอ หน่วยงานภายในที่ว่าการอาเภอและผู้ร่วมงานในอาเภอ
๔.๓ แนะนาทาความรู้จักกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาอช. และผู้นาอื่นๆที่ต้องร่วมงาน
๔.๔ พาลงพื้นที่ศึกษาชุมชนในพื้นที่ที่พัฒนากรต้องรับผิดชอบคือตาบลอู่ตะเภา และพาลงพื้นที่ในส่วนของ
ตาบลอื่นๆเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมของอาเภอ
๔.๕ อธิบายหลักการทางาน การจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและนาไปปฎิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล
๔.๖ การสอนงานโดยการอธิบายหลักการทางานก่อนและลงมือปฎิบัติงานไปพร้อมกัน เช่น งานสารบรรณ
การพิมพ์หนังสือราชการและการทางานตามบทบาทหน้าที่ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
๕. ปัญหา/อุปสรรค
เนื่องด้วยพัฒนากรใหม่รุ่น ๑๑๔ ยังไม่ได้ผ่านการอบรม หลักสูตร พัฒนากร ก่อนมาปฏิบัติงาน ทาให้
ขาดการมองภาพรวมและความเข้าใจในเรื่องของบทบาทการทาหน้าที่ของพัฒนากร

๖. แนวทางแก้ไข
มโนรมย์

แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการสอนงานของพัฒนากรใหม่รุ่น ๑๑๔ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ

๖.๑ พัฒ นากรพี่ เลี้ ย งจะคอยอธิบ ายและตอบข้อ สงสั ย ของพั ฒ นากรใหม่ มี การแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นต่อกัน ทั้งระหว่างพัฒนากรพี่เลี้ยงกับพัฒนากรใหม่ และระหว่างเพื่อนพัฒนากรที่ต้องร่วมงานด้วยกัน
เพื่อที่จะได้มีความคิดและแนวทางไปในทางเดียวกัน ซึ่งทาให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน
๖.๒ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของพัฒนากรใหม่ พัฒนากรพี่เลี้ยงจึงต้องวางแผนการสอน ให้มีความ
ครอบคลุมในเรื่องของงาน บทบาทหน้าที่ของการเป็นพัฒนากรและการเป็นข้าราชการของ กรมพัฒนาชุมชน
๗. การควบคุมดูแล ติดตาม
พัฒนาการอาเภอติดตามการปฏิบัติงาน โดยการสอบถามทั้งพัฒนากรพี่เลี้ยงและพัฒนากรใหม่ และ
ในการทางานพัฒนากรใหม่กับพัฒนากรพี่เลี้ยงจะมีการติดตามสอบถามกันตลอด
๘. หลักฐานการสอนแนะ และการปฏิบัติงานฯ

ภาพที่ ๑ ข้าราชการบรรจุใหม่ลงพื้นที่พบปะผู้นาหมู่บ้านแล้วเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการเลี้ยงกบ

ภาพที่ ๒ ข้าราชการบรรจุใหม่เข้าพบและแนะนาตัวกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่วัดธรรมขันธ์ ม.3 ต.ศิลาดาน

ภาพที่ ๓ พัฒนากรพี่เลี้ยงสอนงานพัฒนากรใหม่

ภาพที่ ๔ พัฒนากรพี่เลี้ยงพาพัฒนากรใหม่ลงพื้นที่ร่วมศึกษาและสังเกตุการณ์การเก็บ TPMAP

ภาพที่ ๕ พัฒนากรพี่เลี้ยงพาพัฒนากรใหม่ลงพื้นที่ร่วมศึกษาและสังเกตุการณ์การเก็บ TPMAP

ภาพที่ ๖ พัฒนาการพี่เลี้ยงสอนงานเรื่องการพิมพ์หนังสือราชการแก่พัฒนากรบรรจุใหม่
๙. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
๙.๑ สามารถถ่ายทอดและสอนงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
๙.๒ สามารถเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและตัดสินใจเลือกทางออกที่ถูกต้อง
๙.๓ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยม
๙.๔ การทางานเน้นการมีส่วนร่วม
๑๐. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
๑๐.๑ ค่านิยมองค์กร
๑๐.๒ จรรยาบรรณข้าราชการกรมพัฒนาชุมชน
๑๐.๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
๑๐.๔ Process Approach ( การจัดการเชิงกระบวนการ )
๑๐.๕ System Approach to Management
๑๑. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
๑๑.๑ สามารถนาไปปรับใช้ในการจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นระบบ
๑๑.๒ สามารถดาเนินงานได้อย่างละเอียดรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
ชื่อ-สกุล ข้าราชบรรจุใหม่
นางสาวบุษบา จันทร์ผง
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสรรพยา

ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง
นางสาวมารยาท เจริญสกุลสถาพร
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสรรพยา

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท
ถอดบทเรียนกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ นำงสำวบุษบำ จันทร์ผง ตาแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
(กลุ่มงาน/สพอ.) สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท
2. ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง นำงสำวมำรยำท เจริญสกุลสถำพร ตาแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
3. ชื่อเรื่อง Best Practice “กำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมคนกรมกำรพัฒนำชุมชน”
4. รายละเอียดการสอนงาน / ได้ผลอย่างไร
นางสาวบุษบา จันทร์ผง บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โดยเป็น
พัฒ นากรรุ่นที่ 114 มีคาสั่งให้มาปฏิบัติงาน ณ สานักงานพัฒ นาชุมชนอาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ในช่วงที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาโรคระบาดของเชื้อไวรัส COVIC -19 ทาให้การลงพื้นที่ปฏิบัติงานต้อง
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษควบคู่ไปกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVIC-19 การสอนงาน
ของพี่เลี้ยง จาเป็นต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงาน เพราะการทางานพัฒนาชุมชนนั้น พัฒนากรจาเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาชุมชน ตลอดจนเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ว่าทาไปทาไม ทา
เพื่ออะไร ทาเพื่อใคร แล้วจึงค่อยพิจารณาว่าจะทาอย่างไร ด้วยกระบวนการ/วิธีการอย่างไร มีเครื่องมือ
อะไรบ้าง ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อผลักดัน พลังการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่
จุดมุ่งหมายที่พึงประสงค์ โดยในการสอนงานนั้นจะต้องมีการพูดคุยสร้างความเป็นกันเองให้กับน้องพัฒนากร
บรรจุใหม่เพื่อให้น้องลดความกลัวหรือความเครียดจากการทางานที่ยังไม่มีประสบการณ์ มีการแนะนาสถานที่
ของหน่วยงานในที่ว่าการอาเภอสรรพยา หน่วยงานภาคีการพัฒนา เช่น ปกครอง เกษตร กศน. สาธารณสุข
ท้องถิ่น และแนะนาให้น้องรู้จักกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพื้นที่อาเภอสรรพยา การสอนงาน
เอกสาร เช่ น งานสารบรรณ การพิม พ์ ห นั งสื อราชการ การลงรั บ -ส่ งหนั งสื อราชการ การท างานที่ ได้รั บ
มอบหมายตามหน้าที่ตามคาสั่งแบ่งงานของหน่วยงาน และลงพื้นที่เพื่อศึกษาชุมชน ทาความรู้จักบ้านผู้ นา
ชุมชน และพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ และเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ตาบลโพนางดาออก อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
สอนให้น้องรู้จักวัสดุอุปกรณ์การทางาน และการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทางาน และเสริมสร้างค่านิยมคน
กรมการพัฒนาชุมชนให้กับน้อง เพราะค่านิยมองค์กรเป็นสิ่ง กาหนดถึงพฤติกรรมและผลที่ติดตามมา ซึ่งเป็น
สิ่งที่เราต้องการให้น้องพัฒนากรรู้ และเข้าใจในความเป็นคนกรมการพัฒนาชุมชน ที่เราต้องถือปฏิบัติร่วมกัน
ตั้งแต่การตระหนัก เข้าใจ ชื่นชมยินดี ยอมรับนับถือ ยกย่องให้เกียรติในคุณค่า และความสาคัญของผู้อื่น ความ
กล้าหาญไม่เกรงกลัวต่ออันตรายหรือความยากลาบาก หรือสถานการณ์ยุ่งยากไม่สบายใจ การมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการทางาน การประดิษฐ์ คิดค้นการทางานรูปแบบใหม่ๆ ด้วยความคิดของตนเองที่ไม่ธรรมดา ไม่
เหมือนใคร การสนใจใฝ่รู้ การค้นหาการค้นพบข่าวสาร ความรู้ สถานที่ และวัตถุต่างๆ ครั้งแรก และสอนให้
น้องมีความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด หรือประสบการณ์ของผู้อื่น โดยการเอาใจเราไปใส่
ใจเขา จินตนาการว่า ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้น เราจะปฏิบัติตัวเช่นไร และการสอนงานโดยการทางาน
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เขาเอง ซึ่งค่ านิ ย มองค์ก ร เราควรเสริ ม สร้ างให้ น้ อ งพั ฒ นากรบรรจุใหม่ ได้ ตระหนั ก และน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพราะนอกจากจะเป็นพื้นฐานที่คนกรมการพัฒนาชุมชนควรรู้แล้ว ยังต้องเสริมสร้างให้น้องพัฒนา
กรบรรจุใหม่มีจิตสานึกในการเป็นคนกรมการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งผลการสอนงานทาให้น้องพัฒนากร
บรรจุใหม่ได้คลายความวิตกกังวล และมีความรู้ความเข้าในในแนวทางการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน มีความ
พร้อมในการทางาน และมีกาลังใจมีความตั้งใจในการทางานพัฒนาชุมชนต่อไป
5. ปัญหา/อุปสรรค
ปัญหาในการทางานของน้องพัฒ นากรบรรจุใหม่ คือน้องพัฒนากรยังไม่ผ่านการฝึกอบรม
พัฒนากรก่อนประจาการ จึงทาให้น้องขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่พัฒนาการ การทางานพัฒนา
ชุมชน และยังขาดความมั่นใจในการทางานในพื้นที่
6. แนวทางแก้ไข

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสรรพยา โดยหัวหน้าพัชรินทร์ ทองเอื้อ พัฒนาการอาเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประกอบไปด้วย นางสาวมารยาท เจริญสกุล
สถาพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (พัฒนากรพี่เลี้ยง) นางสาวศรัญย์ยพร จันทร์ทิม นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนชานาญการ และนางสาวอาภาภรณ์ ขาจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการให้คาแนะนา ดูแล และสอนวิธีการทางานพัฒนาชุมชนให้กับน้องพัฒนาการบรรจุใหม่
7. การควบคุมดูแล ติดตาม
โดยตั้งแต่ที่น้องพัฒนากรบรรจุใหม่เดินทางมารายงานตัว ที่สานักงานพัฒ นาชุมชนอาเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท นางพัชรินทร์ ทองเอื้อ พัฒนาการอาเภอสรรพยา ทาหน้าที่ สอนแนะนา และให้
คาแนะน ากับน้ องพั ฒ นากรบรรจุใหม่ในการทางาน พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้ าที่พัฒ นาชุมชนประกอบไปด้ว ย
นางสาวมารยาท เจริญสกุลสถาพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (พัฒนากรพี่เลี้ยง) นางสาวศรัญย์ยพร
จันทร์ทิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ และนางสาวอาภาภรณ์ ขาจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ มีการทางานเป็นทีม และช่วยกันสอนวิธีการทางานพัฒนาชุมชนกับน้องพัฒนากรบรรจุใหม่ และ
ติดตามผลการทางานของน้องพัฒนากรบรรจุใหม่ เพื่อให้การทางานของน้องบรรลุตามเป้าหมาย
8. หลักฐานการสอนแนะ และการปฏิบัติงานฯ
- บันทึกสรุปผลการสอนงานของพัฒนากรบรรจุใหม่ ที่ใช้สาหรับการจดบันทึกความรู้ที่ได้
จากการสอนงาน การประชุม การออกพื้นที่การปฏิบัติงาน และการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายภาคีการ
พัฒนา
9. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
- การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ความเป็นกันเอง จะทาให้น้องพัฒนากรบรรจุใหม่คลายความวิตก
กังวลในการทางานพัฒนาชุมชน
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ในงานนั้นมากน้อยแค่ไหน
- ให้กาลังใจน้องพัฒนากรบรรจุใหม่ ให้น้องมีความมั่นใจ และเชื่อมั่นในงานอาชีพของตนเอง
- ชื่นชม เมื่อน้องทางานได้สาเร็จ และสามารถเข้าใจในการทางาน รู้ถึงวิธีการทางาน และ
พร้อมที่จะพัฒนาตนเองในการทางาน
10. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
- กถาพัฒนากร
- ค่านิยมองค์กร
- หลักการทรงงาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา)
- จรรยาบรรณข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
11. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
น้ อ งพั ฒ นากรบรรจุ ใหม่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในการท างานพั ฒ นาชุ ม ชน ที่ เป็ น งานที่ ใช้
คุณธรรม ความคิด ความรู้ ความสามารถ และความชัดเจนในการทางานกับเพื่อมนุษย์ด้วยกัน โดยเฉพาะกับ
ประชาชนที่ยากไร้ด้อยโอกาส ขาดความรู้ที่ทันสมัย ไม่มีเงินทุน แต่มีศักยภาพ คือความสามารถที่แผงเร้นอยู่
รอจังหวะโอกาส และการกระตุ้นเสริมแรงให้ปรากฏเป็นจริงออกมา มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในหลักปรัชญา
พัฒนาชุมชน รู้ถึงจุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชน สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
และสามารถทางานพัฒนาชุมชนได้สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
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ภำพกิจกรรมประกอบกำรสอนงำนของพี่เลี้ยง

ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
ชื่อ-สกุล ข้าราชบรรจุใหม่
นายปริญ เปรมศิริเตชากร
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเนินขาม

ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง
นายกฤชวัชร แก้วพรม
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเนินขาม

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท
ถอดบทเรียนกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ นำยปริญ เปรมศิริเตชำกร ตาแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเนินขำม จังหวัดชัยนำท
2. ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง นำยกฤชวัชร แก้วพรม ตาแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
3. ชื่อเรื่อง Best Practice “ปลูกจิตสำนึกกำรพัฒนำต่อยอดพัฒนำกรใหม่ปฏิบัติงำนได้จริง”
4. รายละเอียดการสอนงาน/ได้ผลอย่างไร
นายปริญ เปรมศิริเตชากร บรรจุรับราชการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โดยเป็นพัฒ นารุ่น ที่
114 มีคาสั่งให้ปฏิบัติงาน ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ในสถานการณ์ช่วงการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ทาให้พัฒนากรที่ได้รับการบรรจุแต่ตั้งใหม่ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจาการ กรมการพัฒนาชุมชนจึงมีหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยให้
พัฒ นาการใหม่มารายงานตัวที่สานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด และ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอก่อน ดังนั้นการสอนงานของพัฒนาการที่ทาหน้าที่เป็นพี่ เลี่ยง จึงต้องมีการวางแผนและปรับการ
สอนงานให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ และตามระยะเวลาเพียง 1 เดือนที่ พัฒ นากรใหม่มาลงพื้นที่
ปฏิบัติงาน ดังนี้
4.1. ประชุ ม พู ด คุ ย สอบถามข้ อมู ล เบื้ อ งต้น เพื่ อ เป็ น การท าความรู้ จั กกั น ระหว่าง พั ฒ นากรใหม่
พัฒนาการอาเภอ พัฒนากรพี่เลี้ยง และเพื่อร่วมงานที่ทางานร่วมกันในสานักงานพร้อมแนะนาสถานที่ทางาน
4.2 แนะน าสถานที่ทางานที่ว่าการอาเภอ หน่วยงานภาคีร่วมพัฒ นา แนะน าให้รู้จักผู้ร่วมงานใน
หน่วยงานต่างๆ
4.3 สอนงานโดยการเล่าให้ฟัง ยกตัวอย่างเช่น การเล่าประสบการณ์การมาทางานในพื้ นที่ครั้งแรงให้
พัฒ นาการใหม่ฟังเพื่ อเป็ น แนวทางในการปฏิบั ติงาน การรายงานตัวต่อที่ประชุมหั วหน้ าส่ วนราชการเป็ น
อย่างไร การรายงานตัวต่อที่ประชุมชนกานันผู้ใหญ่บ้านต้องทาอย่างไร
4.4 สอนงานโดยการทาให้ดูก่อน เช่น การสอนงานสารบรรณ การพิมพ์หนังสือราชการ การทางาน
ตามบทบาทหน้าที่ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
4.5 สอนงานโดยการพาลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ในการปฏิบัติงานของพัฒนาการใหม่ยังไม่ได้จัดทาคาสั่ง
แบ่งตาบทให้รับผิดชอบ ในการลงพื้นที่จึงเป็นการพาลงพื้นที่ทั้งอาเภอก่อน ให้เห็นสภาพพื้นที่โดยรวมของ
อาเภอ
4.6 สอนงานโดยการแนะนาให้รู้จักกับผู้นาในพื้นที่นอกเหนือจาก กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ก็ยังมีผู้นาที่
ต้องร่วมงานด้วย เช่น ผู้นาสตรี ผู้นาเครือข่าย

-24.7 สอนงานในเรื่องการการปฏิบัติตัวในพื้นที่ โดยใช้หลักค่านิยมองค์การกรมการพัฒนาชุมชนมา
เป็นแนวทางในการสอน
4.8 สอนให้รู้จักวิธีการทางานของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในสานักงาน
ผลจากการสอนงานตามแนวทางดังกล่าว ทาให้พัฒนากรใหม่มีความเข้าใจในการทางานในสานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอมากขึ้น สามารถทางานสารบรรณและพิมพ์เอกสารราชการอย่างง่ายเองได้ด้วยตัวเอง รู้จัก
เพื่อร่วมงาน รู้จักผู้บังคับบัญชา รู้จักเพื่อร่วมงานในหน่วยงานอื่นๆ และรู้จักผู้นาในพื้นที่
5. ปัญหา/อุปสรรค
ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยพัฒนากรใหม่รุ่น 114 ยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาการก่อน
ประจาการ ทาให้ขาดความเข้าใจในเรื่องของการทางานในบทบาทหน้าที่ของพัฒนากร การดาเนิ นการตาม
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนไปบ้าง พัฒนากรพีเลี้ยงจึงต้องวางแผนการสอนงานให้มีความครอบคลุมทั้งใน
เรื่องของงาน บทบาทหน้าที่การเป็นพัฒนากร การเป็นข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชน และในเรื่องของ
การปฏิบัติตัวในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน ประกอบกับระยะเวลาเพียง 1 เดือ นที่ผ่านมาที่พัฒนากรใหม่ได้มาลงพื้นที่
เป็นช่วงที่งานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมีจานวนมาก เวลาในการสอนงานก็จะมีน้อยลงไปด้วย
6. แนวทางแก้ไข
การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการสอนงานพัฒนากรใหม่รุ่นที่ 114 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเนิน
ขาม จะวางแผนการสอนงานโดยตั้งเป็นที มพีเลี้ยงในการสอนงาน โดยมีท่านพัฒนาการอาเภอเป็นหัวหน้าทีม
เพื่อนพัฒนากรทุกคนในหน่วยงานจะช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงได้ทุกคน เพื่อจะได้สามารถสอนงานได้อย่างครอบคลุม
งานตามภารกิจที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอต้องรับผิดชอบดาเนินการ โดยดูตามช่วงเวลาที่เหมาะสมว่าจะ
สอนงานในเรื่องใดบ้างในช่วงเวลาใด
7. การควบคุมดูแล ติดตาม
พัฒนาการอาเภอจะกากับติดตามการปฏิบัติงานของพัฒนาการใหม่ โดยการสอบถามความก้าวหน้า
กับทีมพัฒนากรพีเลี้ยงเป็นระยะ การทางานในแต่ละเรื่องจะมีทีมพัฒนากรพี่เลี้ยงค่อยให้คาปรึกษาในเรื่อง
นั้นๆตลอดเวลา ในการลงพื้นที่ก็จะมีทีมพัฒนากรพี่เลี้ยงลงพื้นที่ด้วยทุกครั้ง
8. หลักฐานการสอนแนะ และการปฏิบัติงานฯ
สมุดสรุปการสอนงานของพัฒนากรใหม่ ที่ใช้สาหรับการจดบันทึกความรู้ที่ได้จากการสอนงาน

-39. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
พี่เลี้ยงจะใช้วิธีการสังเกต พัฒนากรใหม่เมื่อมอบหมายงานแล้วว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ และจะ
ให้ ก าลั งใจพร้ อ มค าชมทุ ก ครั้ งที่ ส ามารถปฏิ บั ติ งานได้ ต ามที่ ได้ รั บ มอบหมาย หากมี ข้ อ ผิ ด พลาดก็ จ ะให้
คาแนะนาพร้อมช่วยแก้ไขในข้อผิดพลาดนั้น จะไม่กล่าวตาหนิ พร้อมให้ข้อมูลและเหตุผลประกอบทุกครั้งใน
การมอบหมายงานให้ทอลองทา งานที่มอบหมายงานเป็นงานที่เริ่มจากงานที่เป็ นการสั่งให้ทาเป็นชิ้นงานก่อน
ก่อนที่จะขยายผลของงานให้มีความรับผิดชอบมาขึ้นเป็นงานที่เป็นผลงานของงานทั้งหมดต่อไป ในช่วงแรก
ของการสอนงานจะพยายามสอนงานให้มีความครอบคลุมที่สุดในภาระงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอที่
ต้องดาเนินการให้พัฒนากรใหม่เรียนรู้งานรู้งานทุกอย่างในภาพรวมก่อน ไม่มอบหมายงานที่มีความยากและมี
ความซับซ้อนเกินความสามารถให้พัฒนากรใหม่ทาเพราะจะทาให้พัฒนากรใหม่ขาดความมั่นใจและมีความไม่
ชอบใจในงานที่ต้องทาได้
10. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
กถาพัฒนากร
ค่านิยมองค์กร
จรรยาบรรณข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
11. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงานข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
พัฒนากรใหม่สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี เช่น งานสารบรรณสามารถ ลงรับ
หนังสือ เกษียนหนังสือเสนอท่าพัฒนาการอาเภอได้เอง โดยไม่มีข้อผิดพลาด สามารถรับเรื่องที่มีผู้มาติดต่อ
ประสานงานกับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอได้ และจดเป็นโน้ตให้กับพัฒนากรผู้รับผิดชอบได้อย่าเข้าใจ
สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้ที่มาติดต่อราชการได้
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