รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่

ผู้รับผิดชอบ
นายสุรพล แก้วอินธิ
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

บทสรุปผู้บริหาร
กรมการพัฒนาชุมชน จัดทาโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ เพื่อการพัฒนาและ
จัดวางระบบการบริหารงานบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน โดยพัฒนาและต่อยอดแนวทางการสอนงานและการทา
หน้าที่พี่เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุ กต์ใช้กับบุคลากรบรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้
ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน” ให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน
และการดาเนินชีวิต รวมถึงเพื่อให้บุคลากร บรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัว
เข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้
จังหวัดบึงกาฬ ได้ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
บรรจุ ใหม่ โดยคั ดเลื อกกลุ่ มเป้ าหมายที่ เป็ นบุ คลากรบรรจุ ใหม่ มี อายุ งานน้ อยกว่ า 2 ปี เข้ าร่ วมโครงการฯ
โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว จานวน 4 ราย แล้วดาเนินการจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ โดยมีพัฒนาการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทางาน และ
พั ฒนาการอ าเภอ และนั กวิ ชาการพั ฒนาชุ มชนที่ พั ฒนาการอ าเภอคั ดเลื อกให้ ท าหน้ าที่ พั ฒนากรพี่ เลี้ ยง
เป็นคณะทางาน เพื่อทาหน้าที่สอนงานและทาหน้าที่พี่เลี้ยง พร้อมทั้งจัดทาแฟ้มข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ จานวน
3 ชุด โดยเก็บไว้ที่จังหวัด 1 ชุด รวมเก็บไว้ที่ผู้ดูแลการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงและพี่เลี้ยง จานวน 2 ชุด
และจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน พบปะพูดคุยระหว่างบุคลากรบรรจุใหม่กับผู้ดูแลการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยง
ในลั กษณะกลุ่ มหรื อตัวต่ อตัว อย่ างน้ อยเดื อนละ 1 ครั้ง เพื่อปลู กฝั งให้ ตระหนั กรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน
สร้ างชุมชนยั่ งยื น” โดยผล ของการดาเนิ นการตามโครงการ ทาให้ บุคลากรบรรจุใหม่สามารถเรียนรู้การทางาน
การปรับตัวเข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชนได้ มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน มีความผูกพันต่อ
องค์กร และเพื่อนร่วมงาน และสามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ทีมกาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดาเนินการตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ ทาให้การบริหารทรัพยากร
บุ คคลของจั งหวัดบึ งกาฬ สอดคล้ องกับแนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน และ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กรมฯและยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศได้ โดยอาศัยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สรรค์สร้างนวัตกรรม จากศักยภาพประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะการสร้างพี่เลี้ยง รวมถึงการ
สร้ างขวัญกาลั งใจในการปฏิบั ติงานพัฒนาชุมชน รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่องานและต่อองค์กร และปลู กฝั งให้
ตระหนักรู้การ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน”
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รายงานผลการดาเนินงาน
1. ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการ
ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อสนับสนุน
ภารกิ จการส่ งเสริ มเศรษฐกิ จฐานรากให้ มั่ นคง และชุ มชนพึ่ งตนเองได้ ผ่ านการเชื่ อมโยงนโยบายรั ฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึ งยุ ทธศาสตร์ ชาติ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมไปสู่ การปฏิ บั ติ อย่ างเป็ นรู ปธรรม
ในระดั บพื้ นที่ ต าบล หมู่ บ้ าน/ชุ มชน โดยมี หน่ วยปฏิ บั ติ ระดั บพื้ นที่ ซึ่ งได้ แก่ ส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ด
และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว
กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ดาเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยเน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสรรค์สร้างนวัตกรรม จากศักยภาพประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะการสร้างพี่เลี้ยง
รวมถึงการสร้างขวัญกาลังใจ ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เป็นพี่น้องร่วมคิดร่วมดาเนินการสร้างทัศนคติที่ดีต่องาน
และต่อองค์กร และปลูกฝังให้ตระหนักรู้การ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน” แก่บุคลากรใหม่
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดบึงกาฬ สอดคล้องกับแนวทาง การบริหารงานทรัพยากร
บุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์กรมฯและยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการ
ตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยง
ที่มีคุณภาพ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรบรรจุใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล
เป็นที่ปรึกษาบุคลากรบรรจุใหม่ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต สร้างความผูกพันต่อองค์กรให้แก่บุคลากรบรรจุ
ใหม่ สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับองค์กร ผู้บังคบบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ได้
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ ยงให้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ กั บ
บุคลากรบรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชน
ยั่งยืน” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
2.2 เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
2.3 เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัว
เข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้กับกรมการพัฒนาชุมชน
3. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานโครงการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ดาเนินงานโครงการฯตามแนวทาง ดังนี้
3.1.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรบรรจุใหม่ มีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี เข้าร่วมโครงการฯ
ทั้งนี้ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว จานวน 4 ราย
3.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ ตามข้อ 2.1 เพื่อทา
หน้าที่สอนงานและทาหน้าที่พี่เลี้ยง
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3.3 จัดทาแฟ้มข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ จานวน 3 ชุด โดยเก็บไว้ที่จังหวัด 1 ชุด รวมเก็บไว้ที่
ผู้ดูแลการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ ยงและพี่เลี้ยง จานวน 2 ชุด โดยแฟ้มบุคลากรบรรจุใหม่ ประกอบด้วย
1) ประวัติย่อ (พิมพ์จาก DPIS) 2) แบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยง
3.4 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน พบปะพูดคุยระหว่างบุคลากรบรรจุใหม่กับผู้ดูแล การสอนงานและการ
ทาหน้าที่พี่เลี้ยง ในลักษณะกลุ่มหรือตัวต่อตัว ทั้งนี้ตามความเหมาะสม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปลูกฝังให้
ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน”
4. ผลการดาเนินงานโครงการ
ส านั กงานพัฒนาชุมชนจั งหวัดบึงกาฬ ดาเนินการตามแนวทางโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรบรรจุใหม่ โดยขอนาเสนอผลงานโครงการที่บุคลากรบรรจุใหม่ได้ทาการขับเคลื่อนพร้อมกับคณะทางานและ
ทีมงานสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดังนี้
1. นายประกาศิต ไกยราช ตาแหน่ง นักวิชากรพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอศรีวิไล
มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพฯ ดังนี้
1. พั ฒนาศั กยภาพให้ มี ความรู้ ทั กษะ ทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อหน่ วยงาน เก่ ง ดี และมี ความสุ ข
ตามหลักสมรรถนะที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
2. พัฒนาภาวะผู้นาของตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี (Roll Model) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ยึดหลักทศพิธราชธรรม พรมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ อริยสัจ ๔ มีหิริโอ โอตัปปะ การน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิถีชีวิต มีทักษะที่สาคัญ ๓ ประการ คือ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน งานชัดเจน และทักษะการ
แก้ปัญหาที่รวดเร็วตรงจุด ด้วยการศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาชีวประวัติบุคคลที่ประสบผลสาเร็จ อ่านหนังสือ เรียน
E-Learning ส่งเสริมให้การอบรมในและนอกหน่วยงาน เป็นต้น
3. พัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ พัฒนากรให้ทันสมัย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง SMART
พัฒนากร โดยกิจกรรม ๑) การเสริ มสร้ างการยึ ดถื อวิ นัย และจรรยาข้าราชการ 2) การเป็นพี่เลี้ ยง (Mentor)
๓) การสอนแนะงาน (Coaching) ๔) จั ดกิ จกรรมคุ ยกั นจั นทร์ ละครั้ ง ภารกิ จพิ ชิ ตเป้ าหมายรายสั ปดาห์
๕) การมอบหมายงานและการหมุนเวียนงาน ๖) การเรียนรู้ในทีมแบบพี่สอนน้อง ๗) การจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน
รายบุคคล
4. การเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารองค์กรให้มีธรรมาภิบาล 1) ยกระดับองค์กรให้เป็น
องค์กรสุจริตธรรม เป็นที่น่าเชื่อถือ ศรัทธา เป็นพลังบวกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน 2) การบริหารแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หลักการบริหารองค์การสมัยใหม่ ๗S, POSDCoRB ใช้เครื่องมือทางการบริหารควบคุ ณภาพ
ด้วยหลั ก PMQA ในระดับอาเภอ และควบคุมงานวงจรคุ ณภาพ ๓) เสริมสร้างค่านิยมองค์การ ABCDEF S&P
๔) จัดกิจกรรม พช. ใสสะอาด ๕) วางระบบควบคุมภายในบริหารความเสี่ยง ๖) ถ่ายทอดค่าเป้าหมายตามคารับรอง
ปฏิบัติราชการ ๗) การประเมินผลปฏิบัติราชการด้วยหลักผลงานและสมรรถนะ ๘) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาข้าราชการ ๙) การจัดกิจกรรม ๕ ส ๙) การเสริมสร้างความผาสุกในระดับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
5. ส่งเสริมความรู้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดทาฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
(Data Based) เช่น ข้อมูลครั วเรื อนยากจน ข้อมูลปราชญ์สั มมาชี พ ข้อมูลครัวเรือนสั มมาชี พ ข้อมูลผู้ ผลิ ต/
ผู้ประกอบการโอทอป เป็นต้น
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6. ส่งเสริมความรู้ระบบการเงินและงบประมาณ โดยจัดทาแผนควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายปี รายไตรมาส และรายเดือน และเสริมสร้างความรู้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้แก่พัฒนากรเป้าหมาย
7. เสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่สากล
8. การบริการประชน ผู้นา กลุ่ม องค์กร เครือข่ายแบบเชิงรุก ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว เช่น การ
บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว การรับสมัครสมาชิก คกส.หรือการลงทะเบียนโอทอปถึงบ้าน เป็นต้น
๙. การประชาสั มพันธ์งานพัฒนาชุมชนเป็นประจา สม่าเสมอ ด้วยสื่ อแบบออฟไลน์ เช่น
สิ่งพิมพ์ จัดบอร์ด นิทรรศการ เป็นต้น สื่อออนไลน์ และสื่อสารมวลชน
2. นางสาววิภาพร ศรีคูณเมือง ตาแหน่ง นักวิชากรพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอเมืองบึงกาฬ
มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพฯ ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน เก่ง ดี และมีความสุข ตาม
หลักสมรรถนะที่กรมฯ กาหนด
2. พัฒนาภาวะผู้นาของตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี (Roll Model) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิถีชีวิต มีทักษะที่สาคัญ ๓ ประการ คือ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
งานชัดเจน และทักษะการแก้ปัญหาที่รวดเร็วตรงจุด ด้วยการศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาชีวประวัติบุคคลที่ประสบ
ผลสาเร็จ อ่านหนังสือ เรียน E-Learnning ส่งเสริมให้การอบรมในและนอกหน่วยงาน เป็นต้น
3. พัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ พัฒนากรให้ทันสมัย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง SMART
พัฒนากร โดยกิจกรรม
๑) การเสริมสร้างการยึดถือวินัย และจรรยาข้าราชการ
๒) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)
๓) การสอนแนะงาน(Coaching)
๔) จัดกิจกรรมคุยกันจันทร์ละครั้ง ภารกิจพิชิตเป้าหมายรายสัปดาห์
๕) การมอบหมายงานและการหมุนเวียนงาน
๖) การเรียนรู้ในทีมแบบพี่สอนน้อง
๗) การจัดทาแฟ้มสะสมผลงานรายบุคคล
4. การเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารองค์กรให้มีธรรมาภิบาล
1) ยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรสุจริตธรรม เป็นที่น่าเชื่อถือ ศรัทธา เป็นพลังบวกในการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
2) การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หลักการบริหารองค์การสมัยใหม่ ๗S, POSDCoRB
ใช้เครื่องมือทางการบริหารควบคุมคุณภาพด้วยหลัก PMQA ในระดับอาเภอ และควบคุมงานวงจรคุณภาพ
๓) เสริมสร้างค่านิยมองค์การ ABCDEF S&P
๔) จัดกิจกรรม พช.ใสสะอาด
๕) วางระบบควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง
๖) ถ่ายทอดค่าเป้าหมายตามคารับรองปฏิบัติราชการ
๗) การประเมินผลปฏิบัติราชการด้วยหลักผลงานและสมรรถนะ
๘) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ
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๙) การจัดกิจกรรม ๕ ส
10) การเสริมสร้างความผาสุกในระดับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
5. ส่งเสริมความรู้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
จัดทาฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา (Data Based) เช่น ข้อมูลครัวเรือนยากจน ข้อมูลปราชญ์
สัมมาชีพ ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ ข้อมูลผู้ผลิต/ผู้ประกอบการโอทอป เป็นต้น
6. ส่งเสริมความรู้ระบบการเงินและงบประมาณ โดยจัดทาแผนควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายปี รายไตรมาส และรายเดือน และเสริมสร้างความรู้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้แก่พัฒนากรเป้าหมาย
7. เสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่สากล
1) การบริการประชน ผู้นา กลุ่ม องค์กร เครือข่ายแบบเชิงรุก ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว เช่น
การบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว การรับสมัครสมาชิก คกส.หรือการลงทะเบียนโอทอปถึงบ้าน เป็นต้น
๒) การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนเป็นประจา สม่าเสมอ ด้วยสื่อแบบออฟไลน์ เช่น
สิ่งพิมพ์ จัดบอร์ด นิทรรศการ เป็นต้น สื่อออนไลน์ และสื่อสารมวลชน
3. นายอรรถพล ทะสา ตาแหน่ง นักวิชากรพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอโซ่พิสัย
มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพฯ ดังนี้
๑. พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน เก่ง ดี และมีความสุข ตาม
หลักสมรรถนะที่กรมฯกาหนด
1) พั ฒนาภาวะผู้ น าของตนเองให้ เป็ นแบบอย่ างที่ ดี (Roll Model) ด้ านคุ ณธรรม
จริยธรรม ยึดหลักทศพิธราชธรรม พรมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ อริยสัจ ๔ มีหิริโอ โอตัปปะ การน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิถีชีวิต มีทักษะที่สาคัญ ๓ ประการ คือ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน งานชัดเจน
และทักษะการแก้ปัญหาที่รวดเร็วตรงจุด ด้วยการศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาชีวประวัติบุคคลที่ประสบผลสาเร็จ
อ่านหนังสือ เรียน E-Learning ส่งเสริมให้การอบรมในและนอกหน่วยงาน เป็นต้น
2) พั ฒนาความรู้ ทั กษะ ทั ศนคติ พั ฒนากรให้ ทั นสมั ย รู้ เท่ าทั นการเปลี่ ยนแปลง
SMART พัฒนากร โดยกิจกรรม (๑) การเสริ มสร้ างการยึ ดถือวินัย และจรรยาข้าราชการ (๒) การเป็นพี่เลี้ยง
Mentor) (๓) การสอนแนะงาน (Coaching) (๔) จัดกิจกรรมคุยกันจันทร์ละครั้ง ภารกิจพิชิตเป้าหมายรายสัปดาห์
(๕) การมอบหมายงานและการหมุนเวียนงาน (๖)การเรียนรู้ในทีมแบบพี่สอนน้อง ๗)การจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน
รายบุคคล
3) การเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารองค์กรให้มีธรรมาภิบาล (1) ยกระดับองค์กร
ให้เป็นองค์กรสุจริตธรรม เป็นที่น่าเชื่อถือ ศรัทธา เป็นพลังบวกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน (2) การบริหาร
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หลักการบริหารองค์การสมัยใหม่ ๗S, POSDCoRB ใช้เครื่องมือทางการบริหารควบคุณ
คุณภาพด้วยหลัก PMQA ในระดับอาเภอ และควบคุมงานวงจรคุณภาพ (๓) เสริมสร้างค่านิยมองค์การ ABCDEF
S&P (๔) จัดกิจกรรม พช.ใสสะอาด (๕) วางระบบควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง (๖) ถ่ายทอดค่าเป้าหมายตามคา
รับรองปฏิบัติราชการ (๗) การประเมินผลปฏิบัติราชการด้วยหลักผลงานและสมรรถนะ (๘) การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ (๙) การจัดกิจกรรม ๕ ส (10) การเสริมสร้างความผาสุขในระดับสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอ
4) ส่งเสริมความรู้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
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จัดทาฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา (Data Based) เช่น ข้อมูลครัวเรือนยากจน ข้อมูล
ปราชญ์สัมมาชีพ ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ ข้อมูลผู้ผลิต/ผู้ประกอบการโอทอป เป็นต้น
5) ส่ งเสริมความรู้ ระบบการเงินและงบประมาณ โดยจัดทาแผนควบคุมการเบิกจ่าย
งบประมาณรายปี รายไตรมาส และรายเดือน และเสริมสร้างความรู้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้แก่พัฒนากรเป้าหมาย
6) เสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่สากล
7) การบริการประชน ผู้นา กลุ่ม องค์กร เครือข่ายแบบเชิงรุก ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว
เช่น การบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว การรับสมัครสมาชิก คกส.หรือการลงทะเบียนโอทอปถึงบ้าน เป็นต้น
8) การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนเป็นประจา สม่าเสมอ ด้วยสื่อแบบออฟไลน์ เช่น
สิ่งพิมพ์ จัดบอร์ด นิทรรศการ เป็นต้น สื่อออนไลน์ และสื่อสารมวลชน
5. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินการตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ เป็นการสร้างและ
พัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรบรรจุใหม่
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม โดยได้รับความช่วยเหลือ กากับดูแล และคาปรึกษาจากหัวหน้าคณะทางาน
คณะทางานและทีมงานสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทาให้บุคลากร
บรรจุใหม่สามารถปฏิบัติงานดาเนินชีวิต สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับองค์กร ผู้บังคบบัญชา เพื่อนร่วมงาน
ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้งมีความผูกพันต่อองค์กร สามารถขับเคลื่อนและสนับสนุน
ภารกิจ การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ผ่านการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย รวมถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
อย่ างเป็ น รู ป ธรรม ในระดับ พื้น ที่ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานให้ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว
6. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
6.1 ข้าราชการในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ มีการโยกย้ายบ่อย จึงทาให้ขาด
ความต่อเนื่องในการประสานงาน สอนแนะนาข้าราชการบรรจุใหม่
6.2 การบรรจุแต่งตั้งให้บุคลากรของข้าราชการบรรจุใหม่ ไม่พร้อมกัน คณะทางานระดับจังหวัด
จะต้องทาความเข้าใจและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
7. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม
ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

7

ภาคผนวก

8

ภาพบรรยากาศการดาเนินการโครงการ
นายประกาศิต ไกยราช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศรีวิไล

ประชุมประจาเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศรีวิไล เพื่อวางแผนปฏิบัติราชการ
ประจาเดือนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการต่อไป

บุคลากรบรรจุใหม่และข้าราชการสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศรีวิไล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
9

พี่เลี้ยงและบุคลากรบรรจุใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานกลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร หมู่ที่
10 ตาบลชุมภูพร อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นางบุญถาม โถปาสอน ประธานกลุ่มฯ เป็นผู้นา
เสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์

บุคลากรบรรจุใหม่ ติดตามการดาเนินงานกลุ่มจักสานจากไม้ไผ่ บ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร หมู่ที่ 10
ตาบลชุมภูพร อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
10

บุคลากรบรรจุใหม่ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนต้นแบบการดาเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ณ บ้านทรายทอง หมู่ที่ 5 ตาบลนาสิงห์ อาเภอศรีวิไล

พัฒนาการอาเภอศรีวิไล และทีมพี่เลี้ยง นาพัฒนากรบรรจุใหม่ลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านนาสะแบงทุ่ง หมู่ที่ 2 ตาบลนาสะแบง อาเภอศรีวิไล

11

พี่เลี้ยงและบุคลากรใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน บ้านอู่คา หมู่ที่ 7 ตาบลศรีวิไล อาเภอศรีวิไล

12

ภาพบรรยากาศการดาเนินการโครงการ
นางสาววิภาพร ศรีคูณเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองบึงกาฬ

ประชุ ม ประจ าเดื อ นเจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชน ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอเมื อ งบึ ง กาฬ
เพื่อวางแผนปฏิบัติราชการประจาเดือนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการต่อไป

บุคลากรบรรจุใหม่และข้าราชการสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
13

พี่เลี้ยงและบุคลากรบรรจุใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานกลุ่มเพาะเห็ด บ้านท่าอินทร์แปลง
หมู่ ที่ 5 ต าบลโคกก่ อ ง อ าเภอเมื อ งบึ ง กาฬ จั ง หวั ด บึ ง กาฬ โดยมี นางประคอง สอนเฒ่ า ประธาน
คณะท างานขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรีต าบลโคกก่ อ ง เป็ น ผู้ น าเสนอข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์
14

บุ ค ลากรบรรจุ ใ หม่ ติ ด ตามการด าเนิ น งานกลุ่ ม จั ก สานตะกร้ า หวาย ตะกร้ า เชื อ กมั ด ฟาง
บ้านโนนสุพรรณ หมู่ที่ 3 ตาบลชัยพร อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

บุ ค ลากรบรรจุ ใ หม่ ล งพื้ น ที่ ติ ด ตามครั ว เรื อ นต้ น แบบการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาหมู่ บ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านคาภู หมู่ที่ 5 ตาบลชัยพร อาเภอเมืองบึงกาฬ

15

พี่เลี้ยงและบุคลากรบรรจุใหม่ ลงพื้นที่นาเสนอผลการดาเนินงานตามโครงการ พช.สัญจร คืนพัฒนากรให้
พื้นที่ สร้างวิถีชุมชนสู่ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้โครงการ พช.ใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ 2563
ณ พื้นที่ของนายถาวร พิมพ์แก้ว บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 10 ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ

16

พั ฒ นาการอ าเภอเมื อ งบึ ง กาฬ และที ม พี่ เ ลี้ ย ง น าพั ฒ นากรบรรจุ ใ หม่ ล งพื้ น ที่ ติ ด ตามการ
ดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโนนอุทัยทอง หมู่ที่ 13 ตาบลชัยพร อาเภอเมืองบึงกาฬ

พั ฒ นาการอ าเภอเมื อ งบึ ง กาฬ และพั ฒ นากรบรรจุ ใ หม่ ล งพื้ น ที่ ติด ตามการด าเนิ นงานตาม
แผนปฏิบั ติการ 90 วัน ปลู กผั กสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโคก หนอง นา โมเดล
บนพื้นที่ของ นายสุวัชชัย อินทร์ยก บ้านไร่สุขสันต์ หมู่ที่ 9 ตาบลโคกก่อง อาเภอเมืองบึงกาฬ
17

พี่เลี้ยงและบุคลากรบรรจุใหม่ พร้อมด้วยผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองบึงกาฬ ลงพื้นที่
kick off ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บริเวณข้าง
หอประชุมที่ว่าการอาเภอเมืองบึงกาฬ

18

บุคลากรบรรจุใหม่ ติดตามการดาเนินงานร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
จาหน่ายสินค้า OTOP บริเวณทางขึ้นหินสามวาฬ บ้านโนนไทรทอง หมู่ที่ 8 ตาบลโคกก่อง อาเภอเมือง
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

19

บุคลากรบรรจุใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน บ้านโนนสา หมู่ที่ 2 ตาบลโคกก่อง
อาเภอเมืองบึงกาฬ

บุคลากรบรรจุใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน บ้านโคกก่องใต้ หมู่ที่ 7 ตาบลโคกก่อง
อาเภอเมืองบึงกาฬ

20

พัฒนาการอาเภอเมืองบึงกาฬ และบุคลากรบรรจุใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานกลุ่มทอผ้า
พื้นเมือง บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ตาบลโคกก่อง อาเภอเมืองบึงกาฬ

พัฒนาการอาเภอเมืองบึงกาฬ และบุคลากรบรรจุใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานคณะทางาน
ขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลชัยพร

21

พัฒนาการอาเภอเมืองบึงกาฬ และบุคลากรบรรจุใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานคณะทางาน
ขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลโคกก่อง

บุคลากรบรรจุใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานกลุ่มเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูน สัมมาชีพชุมชนบ้าน
กลาง หมู่ที่ 8 ตาบลชัยพร อาเภอเมืองบึงกาฬ
22

บุคลากรบรรจุใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตาบลชัยพร อาเภอ
เมืองบึงกาฬ

23

บุคลากรบรรจุใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตาบลโคกก่อง อาเภอ
เมืองบึงกาฬ

24

บุคลากรบรรจุใหม่ อานวยความสะดวก ให้บริการประชาชน ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองบึงกาฬ

25

ภาพบรรยากาศการดาเนินการโครงการ
นายอรรถพล ทะสา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโซ่พิสัย

ประชุมประจาเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโซ่พิสัย เพื่อวางแผนปฏิบัติ
ราชการประจาเดือนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการต่อไป

พี่เลี้ยงและบุคลากรบรรจุใหม่ ลงพื้นที่ร่วมออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มท้อผ้าบ้านถ้าเจริญ ณ
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสะอาด ตาบลถ้าเจริญ อาเภอศรีชมภู จังหวัดบึงกาฬ

26

บุคลากรบรรจุใหม่ ติดตามการดาเนินงานกลุ่มทอผ้า บ้านโคกกระแซ หมู่ที่ ๘
ตาบลถ้าเจริญ อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

บุคลากรบรรจุใหม่ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนต้นแบบการดาเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือน
ยากจนเชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาเภอโซ่พิสัย

27

พัฒนาการอาเภอโซ่พิสัย และทีมพี่เลี้ยง นาพัฒนากรบรรจุใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑2 สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

บุคลากรใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ปี๒๕๖๒ บ้านทรัพย์อุดม หมู่ที่ ๑๑
ตาบลถ้าเจริญ อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

28

