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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการเสริ มสร้ างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใ หม่ เป็นโครงการมุ่งมั่ นที่จะเตรีย มความพร้อ ม
บุคลากรในการสนับสนุนภารกิจ “การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้” ดาเนินการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ ซึ่งได้นาหลักการสอนงานและการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring System) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางสังคมและตอบสนองต่อภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนได้
จั ง หวัด บุ รี รั ม ย์ โดยส านั ก งานพั ฒ นาชุม ชนจั ง หวัด บุ รีรั ม ย์ ได้ด าเนิ น การโครงการเสริ มสร้ า ง
สมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาพัฒนาชุมชน ด้วยหลักการพี่สอนน้องที่มุ่งหวังให้ เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากศักยภาพ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของพี่เลี้ยง
รวมถึงการสร้ างขวัญกาลั งใจในการปฏิบัติงานพัฒ นาชุมชนเป็นพี่น้องร่ว มคิดร่วมดาเนินการ รวมถึงปลู กฝั งให้
ตระหนักรู้การ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน ” ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีกลุ่มบุคลากรที่เป็นเป็นเป้าหมายของ
โครงการฯ ดังกล่าว จานวน 13 ราย ที่กระจายตัวอยู่บนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ และสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดาเนินการตามแนวทางการสอนงานและการทาหน้าที่
พี่เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรบรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้
ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นปรึกษาในการปฏิบัติงาน
และการดาเนินชีวิต ซึ่งได้ดาเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ กอปรกับ
การใช้กระบวนการพี่สอนน้องเพื่อส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี
มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับองค์กร ผู้ บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และ
สภาพแวดล้อมในการทางานได้ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งหากโครงการฯ
ดังกล่าวมีการดาเนิน งานอย่ างต่อเนื่ อง ก็จะทาให้ กรมการพัฒ นาชุมชนสามารถผลิตบุคลกรที่มีศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพในการดเนินงานพัฒนาชุมชนได้อย่างต่อไป
นายเดโช วันทนาพิทักษ์
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
1. ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล
กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมบุคลากรในการสนับสนุนภารกิจ “การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากให้มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ” ด้ว ยการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยรวมถึง
ยุทธศาสตร์ช าติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ตาบล
หมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องด้วยการจัดวางกาลังคนของกรมการพัฒนาชุมชนกระจายตัวอยู่ทุกอาเภอทั่วประเทศและ
มีพื้นที่ดาเนินงานในระดับตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนั้น การนานโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เน้นการ
ดาเนินงานระดับพื้นที่ผ่านระบบงานของกรมการพัฒนา จึงสามารถตอบสนอง สร้างผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนและ
รวดเร็ว กรมการพัฒนาชุมชนจึงจาเป็นต้องดาเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
จากบุคลากรผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระดับ
พื้นที่ ซึ่งได้นาหลักการสอนงานและการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring System) มาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมและตอบสนองต่อภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชนได้
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงการโยกย้ายข้าราชการ
(ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน) ที่มีอายุราชการน้อยกว่า 2 ปี มาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน
13 คน จึงจาเป็นต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรบรรจุใหม่ให้มีทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่เพียงพอใน
ระดั บ ที่ ส ามารถตอบสนองต่อ ภาระหน้ า ที่ ต ามเป้า หมายของกรมการพัฒ นาได้ อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ โดยเน้ น
การถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมจากศักยภาพ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะของพี่ เ ลี้ ย ง รวมถึ ง การสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น
พี่น้องร่วมคิดร่วมดาเนินการ รวมถึงปลูกฝังให้ตระหนักรู้การ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน”
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรบรรจุ
ใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน ”
รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
2.2 เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
2.3 เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับ
องค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้ รวมถึงส ามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้กรมการพัฒนาชุมชน
3. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.1 แจ้งแนวทางการดาเนินงานโครงการและประสานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ให้ปฏิบัติตาม
แนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด โดยแต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
3.2 มอบหมายสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายหัวหน้าฝ่ายอานวยการหรือผู้ที่จังหวัด
เห็นสมควรเป็นผู้ประสานงานโครงการ
3.3 ในกรณีบุคลากรบรรจุใหม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน เมื่อกรมการพัฒนาชุมชนมีคาสั่งบรรจุแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติงานในสังกัดตามบัญชีถือจ่ายแล้ว (จ.18) ให้จังหวัดเกลี่ยอัตรากาลังตามความเหมาะสมเพื่อให้บุคลากร
บรรจุใหม่ไปปฏิบัติงานกับผู้บังคับที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
/3.4 สานักงาน...
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3.4 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์จัดทาแฟ้มข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ จานวน 3 ชุด
3.4.1 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ในสังกัดของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
ทุกคน รวมเก็บไว้ที่ผู้ดูแลการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยง และพี่เลี้ยง รวมจานวน 2 ชุด
3.4.2 กรมการพัฒนาชุมชนจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่รายบุคคล เก็บไว้ที่กองการเจ้าหน้าที่/
ผู้ตรวจราชการกรม
3.5 แฟ้มข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ ประกอบด้วย
3.5.1 ประวัติย่อ
สามารถพิ ม พ์ ไ ด้ จ ากระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คลระดั บ กรม (Departmental
Personnel Information System : DPIS) กรมการพัฒนาชุมชน
- เข้าสู่เมนูรายงาน R04 รายงานการเจ้าหน้าที่
- เลือกเมนู R0400 กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์ และเลือกประวัติย่อ
3.5.2 แบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยง
ให้พี่เลี้ยงสอนงาน แนะนาให้คาปรึกษาการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับเพื่อร่วมงาน การ
ให้บริการประชาชน และการดารงชีวิต และบันทึกแบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อม
สาเนาส่งให้ผู้ดูแลการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้ม
3.6 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน พบปะพูดคุยระหว่างบุคลากรบรรจุใหม่
กับผู้ดูแลการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงในลักษณะกลุ่ม (อาจเชิญทีมผู้นาอาสาพัฒนาบ้านเกิดร่วมเวทีด้วย
ก็ได้) หรือตัวต่อตัวทั้งนี้ตามความเหมาะสม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน
พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน”
3.7 การติดตามและประเมินผลโดยผู้ตรวจราชการกรม และกองการเจ้าหน้าที่
3.8 สามารถสื่อสาร เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียนรู้ได้ทางเพจ Coaching & Mentoring at
CDD
4. ผลการดาเนินโครงการ
4.1 จังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกลุ่มงานประสานและสนับสนุน
การบริหารงานพัฒนาชุมชน ดาเนินการแต่งตั้ง คณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ตามคาสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 2724/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
4.2 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดาเนินการเกลี่ยอัตรากาลังตามความ
เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ไปปฏิบัติงานกับผู้บังคับที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
4.3 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรั มย์ดาเนินการจัดทาแฟ้มข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ จานวน 3 ชุด
ดังนี้
4.3.1 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ในสังกัดของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
ทุกคน รวมเก็บไว้ที่ผู้ดูแลการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยง และพี่เลี้ยง รวมจานวน 2 ชุด
4.3.2 กรมการพัฒนาชุมชนจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่รายบุคคล เก็บไว้ที่กองการเจ้าหน้าที่/
ผู้ตรวจราชการกรม
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4.4 แฟ้มข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ ประกอบด้วย
4.4.1 ประวัติย่อ
สามารถพิ ม พ์ ไ ด้ จ ากระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คลระดั บ กรม ( Departmental
Personnel Information System : DPIS) กรมการพัฒนาชุมชน
- เข้าสู่เมนูรายงาน R04 รายงานการเจ้าหน้าที่
- เลือกเมนู R0400 กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์ และเลือกประวัติย่อ
4.4.2 แบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยง
ให้พี่เลี้ยงสอนงาน แนะนาให้คาปรึกษาการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับเพื่อร่วมงาน การ
ให้บริการประชาชน และการดารงชีวิต และบันทึกแบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อม
สาเนาส่งให้ผู้ดูแลการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้ม
5. สรุปผลการดาเนินโครงการ
นาเสนอข้อสรุปตามวัตถุประสงค์การดาเนินงานโครงการ
5.1 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดาเนินการตามแนวทางการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยง
ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรบรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ
“อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน ” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากั บดูแล เป็นปรึกษาในการปฏิบัติงานและ
การดาเนินชีวิต
5.2 ดาเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
5.3 การใช้กระบวนการพี่สอนน้องเพื่อส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้บุคลากรบรรจุใหม่
มีทัศนคติที่ดี มีความผู กพัน ต่อองค์ กร สามารถเรียนรู้การปรับตัว เข้ากับองค์กร ผู้ บังคับบัญชา เพื่อนร่ว มงาน
ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กรมการพัฒนาชุมชน
6. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
นาเสนอปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานโครงการ และแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึง
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ

ที่
1
2
3
4

7. ภาคผนวก
7.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ของหน่วยงาน
คาสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 2724/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
7.2 ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สังกัด
นางสาวอังครัตน์ เดชวัฒนโยธิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
นายชาญณรงค์ วงษ์เนียม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านด่าน
จังหวัดบุรีรัมย์
นายอรรคพงษ์ ภักดีผล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
นายพงษ์พิษณุ บุญน่วม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
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ที่
ชื่อ – สกุล
5 นายณัฐชนน เลไธสง

ตาแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

6 นางสาวนัฎ สระสวย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

7 นายเอกลักษณ์ กิจการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

8 นางสาววราภรณ์ กว้างขวาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

9 นางสาวสุนทรี เพราะประโคน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

10 นางสาวรจนา ปิติธาโน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

11 นายปกรณ์ธรรม โพธิ์ไทรย์

นักจัดการงานทั่วไป

12 นางสาวนารี สุขรักษา

นักวิชาการเงินและบัญชี

13 นางสาวกวิสรา โกติรัมย์

พนักงานทาความสะอาด

สังกัด
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
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7.3 สาเนา ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์ฉบับย่อของกลุ่มเป้าหมาย จานวน 10 ราย ดังนี้ (เอกสารแนบ)
1.นางสาวอังครัตน์ เดชวัฒนโยธิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2.นายชาญณรงค์ วงษ์เนียม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
3.นายอรรคพงษ์ ภักดีผล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
4.นายพงษ์พิษณุ บุญน่วม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
5.นายณัฐชนน เลไธสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
6.นางสาวนัฎ สระสวย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
7.นายเอกลักษณ์ กิจการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
8.นางสาววราภรณ์ กว้างขวาง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
9.นางสาวสุนทรี เพราะประโคน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
10.นางสาวรจนา ปิติธาโน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
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7.4 ตัวอย่างการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
7.5 รูปภาพบรรยากาศพร้อมคาบรรยายการดาเนินโครงการ

เอกสารแนบ
- คาสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 2724/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
- ประวัติย่อข้าราชการ จานวน 10 ราย

