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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นา
แนวทางการสอนงานและการท าหน้ า ที่ พี่ เ ลี้ ย งให้ ส มารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ บุ ค ลากรบรรจุ ใ หม่ ใ นการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน ” รวมถึงให้
ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนิน ชีวิต สร้างและพัฒนารูปแบบการ
สอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ และเพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูก พันต่อ
องค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานได้ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากร
บรรจุใหม่ ของหน่วยงานได้เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับองค์กร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมใน
การทางาน การให้บริการประชาชน ตลอดจนมีการเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในการทางานพัฒนา
ชุมชน รวมถึงแนวทางการดารงชีวิต และหนทางแห่งความสาเร็จในการทางาน นาไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร และมีความสุขในการทางาน โดยอาศัยการปลูกฝัง ถ่ายทอดจากผู้ที่ทาหน้าที่พี่เลี้ยง ซึ่งการดาเนิน
โครงการ มีกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การดาเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ ได้ดาเนินการตามขั้นตอน
ที่สาคัญคือ มีการแต่งตั้งคณะทางานเสริม สร้างสมรรถนะบคุลากรบรรจุใหม่ เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบ
การสอนงานและการทาหน้ าที่พี่เลี้ย งที่มีคุณภาพ สนับสนุนและส่ งเสริมให้ บุคลากรบรรจุใหม่ส ร้างสรรค์
นวัตกรรมทางสังคม ให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาบุคลากรบรรจุใหม่ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
สร้างความผูกพันต่อองค์กร และร่วมให้ข้อมูลในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ และการติดตาม
ประเมินผลโครงการ โดยในระดับอาเภอมีพัฒนาการอาเภอเป็นผู้สนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการของพี่เลี้ยง
และบุคลากรใหม่โดยตรง มีการกากับดูแลอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้บุคลากรบรรจุใหม่ที่อายุงานน้อยกว่า 2 ปี
สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี จานวน 21 คน มีพี่เลี้ยงทีถ่ ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์สู่บุคลากรใหม่
อย่างเป็นระบบ บุคลากรบรรจุใหม่สามารถทางานได้อย่างมีแบบแผนและเข้าใจถึงกระบวนการการดาเนินงาน
พัฒนาชุมชน ปรับตัวเข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้
จากการดาเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ ทาให้ข้าราชการบรรจุใหม่
มีความรู้จากพี่เลี้ยง สามารถดึงศักยภาพของข้าราชการบรรจุใหม่ มาใช้ในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน
นาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้ มีแนวทางแนวทางการดารงชีวิต และหนทางแห่งความสาเร็จในการทางาน
นาไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีความสุขในการทางาน สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมต่อไป
นับว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่
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รายงานผลการดาเนินงาน
1. ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการ
กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมบุคลากรในการสนับสนุนภารกิจส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้ นที่ตาบล
หมู่บ้ าน/ชุมชน เนื่ องด้ว ยการจั ดวางกาลั งคนของกรมฯ กระจายตัว อยู่ทุกอาเภอทั่ว ประเทศและมี พื้ น ที่
ด าเนิ น งานในระดั บ ต าบล หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ดั ง นั้ น การน านโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ น้ น
การดาเนินงานระดับพื้นที่ ผ่านระบบงานของกรมฯ จึงสามารถตอบสนอง สร้างผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนและ
รวดเร็ว กรมฯ จาเป็นต้องดาเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
บุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้อง
มี ก าลั ง คนคุ ณ ภาพที่ เ พี ย งพอในการด ารงต าแหน่ ง ส าคั ญ และไม่ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาการขาดช่ ว งหรื อ ด้ อ ย
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน กองการเจ้าหน้าที่จึงนาหลักการสอนงานและการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring System) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและสามารถตอบสนองต่อภารกิจของกรมฯ กระทรวงมหาดไทยและนโยบายรัฐบาลได้อย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพ โดยจั ดทาโครงการเสริ มสร้ างสมรรถนะบุคลกรบรรจุใหม่เพื่อการพัฒ นาและจัดวางระบบ
การบริหารงานบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน โดยพัฒนาและต่อยอดแนวทางการสอนงานและการทาหน้าที่
พี่เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรบรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้
ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุ มชนยั่งยืน” ให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึ กษาในการ
ปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต รวมถึงเพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้
การปรับตัวเข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมการทางานได้
จังหวัดลพบุรี มีข้าราชการบรรจุใหม่อายุงานไม่เกิน 2 ปี จานวน 21 คน ที่ต้องเตรียมความพร้อม
ให้มีทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่เพียงพอในระดับที่สามารถตอบสนองต่อภาระหน้าที่ตามเป้าหมาย
ของกรมฯ ได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากการทางานในพื้นที่จังหวัดลพบุรีมีความแตกต่างกัน จาเป็นที่จะต้อง
มี ร ะบบพี่เลี้ ย งบุ คลากรใหม่ ที่ช่ว ยจั ดการความรู้ต่างๆ ในการปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
สู่บุคลากรใหม่อย่างเป็นระบบ โดยดาเนินงานตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลกรบรรจุใหม่ขึ้น เพื่อให้
การทางานไปเป็นด้วยความถูกต้อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้สมารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
บุคลากรบรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน
สร้างชุมชนยั่งยืน” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
2.2 เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
2.3 เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้
การปรับตัวเข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้ รวมถึง
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับกรมการพัฒนาชุมชน
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3. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานโครงการ
3.1 จังหวัดแจ้งแนวทางการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
3.2 แต่ ง ตั้ ง คณะคณะท างาน ตามค าสั่ ง จั ง หวั ด ลพบุ รี ที่ 2191/2563 ลงวั น ที่ 5
พฤษภาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้ างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลพบุรี
3.3 ประสานแจ้ ง แนวทางการด าเนิ น งานโครงการแก่ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ
มอบหมายพี่เลี้ยงดูแลการสอนงานแก่บุคลากรบรรจุใหม่ตามเป้าหมาย
3.4 จัดทาแฟ้มข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ มอบให้ผู้ดูแลการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยง
3.5 ติดตามผลการดาเนินงาน
4. ผลการดาเนินงานโครงการ
4.1 ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบและเข้าใจแนวทางการดาเนินโครงการ มีคณะทางาน
เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
4.1 บุคลากรบรรจุใหม่ อายุงานไม่เกิน 2 ปี จานวน 21 คน มีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นพัฒนากร
ในอาเภอดูแล แนะแนวทางการปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิต โดยมีพัฒนาการอาเภอให้การสนับสนุนอย่าง
ใกล้ชิด และคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริม
4.2 บุคลากรบรรจุใหม่ อายุงานไม่เกิน 2 ปี จานวน 21 คน สามารถนาความรู้ไป
ปฏิบัติงานให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ มีความมั่นใจในการทางานให้กับชุมชน และการประเมินผล
เป็นระยะทาให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงานของบุคลากรบรรจุใหม่ สามารถพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
5. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
จากการดาเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลกรบรรจุใหม่ โดยใช้ระบบหลักการสอนงาน
และการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงมาดาเนินงาน สามารถทาให้พี่เลี้ยงมีรูปแบบการสอนงานอย่างเป็นระบบสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และจัดการความรู้ นาแนวทางการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงไปประยุกต์ใช้กับบุคลากร
ใหม่ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน”
รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต ให้แก่บคุลากรบรรจุ
ใหม่ มีการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการบรรจุใหม่ สามารถลดช่องว่างระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่น
ใหม่ได้ บุคลากรบรรจุใหม่ได้เรียนรู้จากตัวอย่าง มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัว
เข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้เป็นอย่างดี
6. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
6.1 เนื่องจากปริมาณงานในความรับผิดชอบมีมากทั้งงานเอกสารและงานในพื้นที่ ทาให้ไม่มี
เวลาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และดูแล ประเมินความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของบุคลากรบรรจุใหม่
ได้อย่างเต็มที่

4
6.2 ปัญหาเรื่องอัตรากาลัง บางอาเภออัตรากาลังน้อย มีข้าราชการที่อยู่มานานอยู่ในระดับ
ชานาญการ เพียง 1 คน แต่ต้องเป็นพี่เลี้ยงดูแลบุคลากรบรรจุใหม่ถึง 2 คน พร้อมกัน ประกอบกับภาระงาน
ที่ต้องรับผิดชอบมีมาก ทาให้การดูแลมีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่อเทียบกับพี่เลี้ยง 1 – 2 ต่อบุคลากรบรรจุใหม่
1 คน และบางอาเภอพี่เลี้ยงยังมีประสบการณ์ไม่มากพอเพราะยังอยู่ในระดับปฏิบัติการ ต้องดูแลบุคลากร
บรรจุใหม่

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

ภาคผนวก

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอท่าวุ้ง
ถอดบทเรียนการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวฐานพันธ์ พร้อมจิตต์
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอท่าวุ้ง
2. ชื่อ-สกุล พีเ่ ลี้ยง นางสาวนพรัตน์ ประทีปทอง
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. ชื่อเรื่อง Best Practice ติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานโครงการ
รายละเอียดการสอนงาน
ขั้นตอนก่อนดาเนินการ
1. ประชุม หารือ ศึกษา ทาความเข้าใจ ระเบียบการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกาหนดรูปแบบ
จัดทาแผนปฏิบัติการการดาเนิน กิจ กรรมตามแนวทางการดาเนินกิจกรรมตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน ศึกษางบประมาณที่ได้รับ พร้อมจัดทาแผนงบประมาณการดาเนินงาน และศึกษาลูกหนี้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ค้างชาระหนี้
2. จัดเตรียมความพร้อมการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี จานวน 11 ตาบล และลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จานวน 22 กลุ่ม
3. ประสานงานกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอาเภอท่าวุ้ง (อกส.อ.) ประธานสตรีระดับหมู่บ้าน ประธานสตรีระดับตาบล ประธานสตรี
ระดับอาเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นต้น เพื่อดาเนินการสนับสนุนการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และชี้แจงการดาเนินงานเบื้องต้น
ขั้นตอนการระหว่างดาเนินการ
สนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนประเภทเงินอุดหนุน และประเภท
เงินทุนหมุนเวียน
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอท่าวุ้ง
(อกส.อ.) แจ้งแนวทางการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในที่ประชุมทราบ เรื่องของเงินกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี สามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินได้ มี 2 ประเภท คือ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
รวมตัว 3 คนขึ้นไป ยื่นกู้เงินทุนหมุนเวียนได้ไม่เกิน 200,000 บาท/โครงการ และประเภทเงินอุดหนุน วงเงิน
ไม่เกิน 200,000 บาท/โครงการ เป็นเงินให้เปล่าไม่มีดอกเบี้ย การติดตามลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบเกี่ยวกับการขอรับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินได้ มี 2 ประเภท คือ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน รวมตัว 3 คนขึ้นไป ยื่นกู้เงินทุน
หมุนเวียนได้ไม่เกิน 200,000 บาท/โครงการ และประเภทเงินอุดหนุน วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท/
โครงการ เป็นเงินให้เปล่าไม่มีดอกเบี้ย

3. ลงพื้นที่ในหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการส่งเสริมขอรับเงินประเภท
เงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. ให้ ความรู้ เกี่ย วกับ การจั ด ท าโครงการเพื่ อ ขอรับ เงิ นอุ ดหนุนให้ แ ก่ส มาชิ ก ที่ มีความประสงค์ข อรั บ เงิ น
สนับสนุน
5. น าโครงการเพื่อขอรั บ การสนั บ สนุ น ประเภทเงินอุ ดหนุน และประเภทเงินทุนหมุนเวียนเข้าที่ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอท่าวุ้ง (อกส.อ.) เพื่อ
พิจารณาโครงการ
6. กรณีที่โครงการประเภทเงินอุดหนุน และประเภทเงินทุนหมุนเวียนผ่านคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอท่าวุ้ง (อกส.อ.) แล้วส่งเอกสารไปยังเลขานุการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
7. กรณีที่โ ครงการโครงการประเภทเงิน อุดหนุน และประเภทเงิ นทุนหมุนเวียนผ่ านคณะขับเคลื่ อ นการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลพบุรี และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงาน
กองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี จั งหวั ดลพบุ รี ประสานงานให้ กลุ่ ม ทราบโดยจั ด ทาหนัง สื อเพื่ อ ให้ กลุ่ มเตรี ย ม
ทาสัญญา
8. รายงานผลการดาเนินงานเข้ าที่ประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอาเภอท่าวุ้ง (อกส.อ.)
ติดตามและสนับสนุนลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1. ประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลูกหนี้แต่ละกลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มประเภทลูกหนี้ และจัดทาแผนติดตามลูกหนี้ที่
ยังค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. นาเรื่องติดตามลูกหนี้ที่ค้างชาระ และเรื่องมาตรการชั่วคราว: พักชาระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี กรณี ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ( COVID-19) เข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอท่าวุ้ง (อกส.อ.)
3. แจ้งลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เกี่ยวกับเรื่องมาตรการชั่วคราว: พักชาระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จานวน 22
กลุ่ม และติดตามลูกหนี้ที่ยังค้างชาระหนี้
4. ลงพื้นที่เพื่อติดตามลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ยังค้างชาระหนี้
5. รายงานผลการดาเนินงานเข้าที่ประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอาเภอท่าวุ้ง (อกส.อ.)
5. ผลการหลังดาเนินโครงการ
1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่ในการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้ทราบ
ถึงจุดเด่น จุดด้อย
2. แนะนาแนวทางในการจัดทาประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอาเภอท่าวุ้ง (อกส.อ.) การสนับสนุนโครงการของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การติดตาม
หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการดาเนินงานตามขั้นตอน กระบวน ตามระเบียบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. ประชาสัมพันธ์งบประมาณในการขอรับการสนับสนุนเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนอุดหนุน
ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

4. แนะนาขั้นตอนการเสนอพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน และเงินทุน
อุดหนุน ตามระเบียบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเอกสารแนบที่ต้องส่งเลขานุการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัดลพบุรี
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ
1. ประชาชนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่า
2. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าถึงแหล่งเงินทุนอุดหนุน เพื่อพัฒนาอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
2. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถทางานได้อย่างมีแบบแผนและเข้าใจถึงกระบวนการการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
3. สร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในการทางานร่วมกับชุมชน
4. ปลูกฝังการทางานอย่างมีส่วนร่วม เปิดโอกาสในแสดงศักยภาพได้เต็มที่
7. ปัญหา/อุปสรรค
1. ในช่วงต้นของการเริ่มดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีปัญหาติดขัดในเรื่องระเบียบกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี การเขีย นโครงการเพื่อขอรั บ การสนับสนุนกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี พูด บุคลิ กภาพ การ
ประสานงาน และการจัดลาดับความสาคัญของกระบวนการ
2. ขาดการให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการสร้างแรงจูงใจในกลุ่มเป้าหมาย
3. การขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยังไม่มีความมั่นใจในข้าราชการบรรจุใหม่
8. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1. แจ้งข้อผิดพลาดและขอควรปรับ ปรุงให้ ทราบ และ ปรับปรุงจัดลาดับความส าคัญ และศึกษาข้อมู ลให้
ละเอียด พร้อมฝึกบุคลิกภาพ
2. ปรึกษาพี่เลี้ยงพร้อมรับฟังคาแนะนาแนวทางการมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจ เปิดโอกาสให้ข้าราชการใหม่
ออกแบบการดาเนินงาน
3. สร้างความมั่นใจ ความเชื่อใจ ในการสนับสนุนและการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. ปรึกษาพี่ลี้ยงทุกครั้ง ที่มีปัญหา หรืออุปสรรคในการทางาน
9. การควบคุมดูแล ติดตาม
1. มีการประเมินผลเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงานของข้าราชการบรรจุ
ใหม่ โดยแบ่งระยะเป็น ขั้นตอนตอนก่อนดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และ ขั้นตอนหลังกา
ดาเนินการ
2. ใช้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในการติดตามสภาวะความกดดันในการทางานและให้คาแนะนาเมื่อ
ข้าราชการบรรจุใหม่เกิดความเครียดหรือแรงกดดันในการทางาน
3. เป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนา ในการทางาน ฯลฯ
10. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่เลี้ยงที่ดี
1. มีการสอนเป็นลาดับขั้นตอน มีแบบแผน อย่างเป็นระบบ

2. เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการบรรจุใหม่
3. มีการสื่อสาร ที่เข้าใจง่าย ที่มีประสิทธิภาพ
4. เป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดี และให้ข้าราชการใหม่ได้เรียนรู้จากตัวอย่างที่ดี
5. มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อหน่วยงาน
6. อุทิศตนต่องานที่ตนเองได้รับอย่างซื่อสัตย์
7. มีความใจเย็น สุขุม รอบคอบและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
8. ฝึกให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทางานอย่างมืออาชีพ
11. หลักทฤษฎีในการสอนงาน
1. ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
2. ทฤษฎีการการสร้างแรงจูงใจ
3. หลักการเป็นวิทยากรกระบวนการ
5. ทฤษฎีระบบ (System Theory)
6. ทฤษฎี 360 องศา
7. หลักกระบวนการทางาน และ การเรียนรู้
9. ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
12. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
1. สามารถดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างเป็นระบบ
2. สามารถพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. สามารถติดตามลูกหนี้ที่ยังค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสนับสนุนลูกหนี้ในการเข้าร่วมอบรม
โครงการบริหารจัดการหนี้
3. สามารถดาเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีอาเภอท่าวุ้ง (อกส.อ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. สามารถดึงศักยภาพของข้าราชการบรรจุใหม่มาประยุกต์ใช้การทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ได้จริง
5. สามารถเข้ากับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเป็นที่รักใคร่ ของคนในชุมชน
6. เข้าใจกระบวนงาน และ วิธีทางาน อย่างเป็นระบบ
7. สามารถประสานงานกับ กลุ่มองค์กร เครือข่าย และผู้นาชุมชน ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี
8. เข้าใจบทบาท หน้าที่ในการเป็นข้าราชการที่ ของกรมการพัฒนาชุมชน
9. สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ประโยชน์ในการทางาน
10. สามารถรู้บริบทของพื้นที่ในอาเภอท่าวุ้ง

13. ภาคผนวก
ภาพที่ 1 ประชุม วางแผน หาแนวทาง และสอนงาน ข้าราชการบรรจุใหม่ ในการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

ภาพที่ 2 สอนงาน ข้าราชการบรรจุใหม่ ในการสนับสนุนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ภาพที่ 3 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อาเภอท่าวุ้ง (อกส.อ.)

ภาพที่ 4 ภาพสอนงาน ข้าราชการบรรจุใหม่ ในการสนับสนุนสมาชิกการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับตาบลในพื้นที่

ภาพที่ 5 ติดตามหนี้ลูกหนี้ที่ยังค้างชาระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโคกสาโรง
ถอดบทเรียนการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาววิชุดา เกสโร
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมโนรมย์
2. ชื่อ-สกุล พีเ่ ลี้ยง นางสาววราภรณ์ เดชสองชั้น
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน
3. ชื่อเรื่อง Best Practice การถ่ายถอดการมีส่วนร่วมบูรณการแผนชุมชนระดับตาบล
4. รายละเอียดการสอนงาน / ได้ผลอย่างไร
รายละเอียดการสอนงาน
ขั้นตอนก่อนดาเนินการ
1. จัดเตรียมองค์ความรู้และศึกษาทาความเข้าใจแนวทางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
2. การจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน จปฐ. และ กขข2 ค เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
3. มีการสอนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) ผู้ใหญ่บ้านทุ กหมู่บ้าน และ องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อ
ข้อความร่วมมือในการบูรณาการแผนร่วมกัน
4. มีการแจ้งข้อควรปฏิบัติก่อนการจัดประชุมบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล และ เทคนิคเป็น
วิทยากรกระบวนการ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกประทับใจ และ ให้ความร่วมมือ
กับการดาเนินการจัดกิจกรรมประชุมจาทาแผนฯ
5. การอธิบายกระบวนการเบื้องต้นตั้งแต่กระบวนการเตรียมจัดทาแผน ระหว่างจัดทาแผน และการ
ประเมินหลังจัดทาแผน
ขั้นตอนการระหว่างดาเนินการ
1. ในระหว่างการจัดทาแผนฯ พี่เลี้ยงดาเนินการตามกระบวนการจัดทาแผนให้กับข้าราชการบรรจุ
ใหม่ทราบ เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนที่สาคัญก่อนให้ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง
2. ประเมินกระบวนการ การจัดทาแผนขณะที่ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง และบันทึกข้อควร
ปรับปรุงและชี้แจ้งข้อควรปรับปรุงเพื่อให้นาไปปรับใช้ในการดาเนินการจัดประชุมจัดทาแผนฯ
ครั้งต่อไป
ขั้นตอนหลังดาเนินการ
1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่น จุดด้อย
2. แนะนาแนวทางในการนาข้อมูลที่ได้จากการจัดทาแผนฯ เพื่อเข้าสู่การสู่กระบวนการทารูปเล่ม
แผนตาบลต่อไป
ผลลัพธ์หลังการสอน
1.ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถนาข้อมูลเบื้องต้นที่จาเป็นไปปรับใช้กับการดาเนินการประชุมจัดทา
แผนฯได้จริง
2. สร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในการทางานร่วมกับชุมชน

3. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถทางานได้อย่างมีแบบแผน และ เข้าใจถึงกระบวนการการดาเนินงาน
บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
5.ปัญหา/อุปสรรค
1. ในช่วงต้นของการเริ่มกระบวนการจัดทาแผนฯ มีปัญหาติดขัดในเรื่องของการจัดลาดับเรื่องที่พูด
เทคนิค เนื้อหา ท่าทาง และ การจัดลาดับความสาคัญของกระบวนการ
2. ขาดการสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่สามารถดึงความสนใจของผู้เข้าร่วม
ประชุมได้มากเท่าที่ควร
6. แนวทางแก้ไข
1. แจ้งข้อผิดพลาดและข้อควรปรับปรุงให้ทราบ และ แนะนาการจัดลาดับความสาคัญของการจัดทา
แผนชุมชนที่ถูกต้อง
2. แนะนาแนวทางในการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจ เปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ใหม่ออกแบบการดาเนินงานในฐาน วิทยากรกระบวนการด้วยตนเอง
7. การควบคุมดูแล ติดตาม
1. มีการประเมินผลเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงานของข้าราชการ
บรรจุใหม่ โดยแบ่งระยะเป็น ขั้นตอนตอนก่อนดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และ ขั้นตอนหลัง
การดาเนินการ
2. ใช้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในการติดตามสภาวะความกดดันในการทางานและให้คาแนะนา
เมื่อข้าราชการบรรจุใหม่เกิดความเครียดหรือแรงกดดันในการทางาน
8. หลักฐานการสอนแนะ และการปฏิบัติงานฯ

การสาธิตกระบวนการดาเนินการจัดประชุมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล และ
การสาธิตการเป็นวิทยากรกระบวนการ

ข้าราชการบรรจุใหม่ทาหน้าที่จริงในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการดาเนินการประชุม
การบูรณาการชุมชนระดับตาบล
9. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
1. มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ถ่ายทอด
2. มีการสอนอย่างเป็นระบบ อธิบายรายละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติจริง
3. เปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินงาน
4. มีการทางานแบบเน้นการมีส่วนร่วมในการคิด และออกแบบการทางาน
5. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี
10. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
1. หลักการมีส่วนร่วม
2. หลักการ วิธีการ เป็นวิทยากรกระบวนการ
3. การสร้างแรงจูงใจ
11. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
1. สามารถดาเนินกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณการแผนชุมชนระดับตาบลได้อย่างเป็นระบบ
2. สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
3. การดาเนินการจัดประชุมจาทาแผนชุมชนมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
4. สามารถดึงศักยภาพของข้าราชการบรรจุใหม่มาประยุกต์ใช้การทางานได้อย่างดี

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอลาสนธิ
ถอดบทเรียนการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ นายธนกฤต ประกอบดี
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอลาสนธิ
2. ชื่อ-สกุล พีเ่ ลี้ยง นางสาวดาราเนตร บุญนารักษ์
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. ชื่อเรื่อง Best Practice กระบวนการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานโครงการ
รายละเอียดการสอนงาน
ขั้นตอนก่อนดาเนินการ
1.ประชุม หารือ ศึกษา ทาความเข้าใจ และ กาหนดรูปแบบและจัดทาแผนปฏิบัติการการดาเนินกิจกรรม ตาม
แนวทางการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
2. มีการเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายว่าหมู่บ้านใด ที่เข้าเกณฑ์เป็นหมู่บ้านสัมมาชีพแล้วคัดเลือก หมู่บ้าน
กลุ่มเป้าหมายเพื่อดาเนินการต่อไป
3. ประสานงานกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กานัน ผุ้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน เป็นต้น เพื่อดาเนินกิจกรรมการ
สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน และ ชี้แจงการดาเนินงานเบื้องต้น
ขั้นตอนการระหว่างดาเนินการ
1. อาเภอลาสนธิจะมีการดาเนินลงพื้นที่ทาประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อเลือกโครงการสัมมาชีพว่า ชาวบ้านจะทา
อะไรและให้ชาวบ้านเลือกทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 5 คน(ปราชญ์)
2. อาเภอลาสนธิเตรียมแผนปฏิบัติการฝึกอาชีพกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านโดย
มอบหมายให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ดาเนินการประชุมหารือ วิเคราะห์และวางแผนการฝึกปฏิบัติอาชีพ
ร่วมกับผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย
3.จัดประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนที่ หอประชุมอาเภอ
เพื่อชี้แจงแนวทางในการดาเนินการกระบวนการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
4. ดาเนินการฝึกปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย ณ สถานที่ที่ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพจัดเตรียม
ไว้ โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุม ชนในพื้นที่ติดตามเป็นพี่เลี้ยง
โดยพัฒนากรประจาตาบลจะเป็น คนสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
5.อาเภอลาสนธิจะคัดลือกกลุ่มเป้าหมาย 1 กลุ่มเพื่อต่อยอด และจัดตั้งกลุ่ม ตามหลัก 5 ก.
6.จัดทาฐานข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดการพัฒนาและสรุปผลส่งจังหวัด

5.ผลการหลังดาเนินโครงการ
1.สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่ในการดาเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนใน
ระดับหมู่บ้าน เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย
2.แนะนาแนวทางในการจัดทาประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชน และขั้นตอน กระบวน การดาเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
3. หาช่องตลาดให้สินค้าสัมมาชีพ เช่น เพจข่าวลาสนธิ ไลน์กลุ่มผู้นาชุมชน และ ตลาดประชารัฐหนองรีไนซ์บา
ซ่า เป็นต้น
4. จดทะเบียน OTOP
6. สรุปผลการดาเนินโครงการ
1.ประชาชนเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถทางานได้อย่างมีแบบแผนและเข้าใจถึงกระบวนการการดาเนินงานโครงการ
สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
3.สร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในการทางานร่วมกับชุมชน
4.ปลูกฝังการทางานอย่างมีส่วนร่วม เปิดโอกาสในแสดงศักยภาพได้เต็มที่
6.ปัญหา/อุปสรรค
1. ในช่วงต้นของการเริ่ม การทาโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน มีปัญหาติดขัดใน
เรื่องของ พูด บุคลิก และ การจัดลาดับความสาคัญของกระบวนการ
2. ขาดการสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจ
3. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ยังไม่มีความมั่นใจในข้าราชการ
บรรจุใหม่
7. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1. แจ้งข้อผิดพลาดและขอควรปรับ ปรุงให้ ทราบ และ ปรับปรุงจัดลาดับความส าคัญ และศึกษาข้อมูล ให้
ละเอียด พร้อมฝึกบุคคลิภาพ
2. ปรึกษาพี่เลี้ยงพร้อมรับฟังคาแนะนาแนวทางในการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจ เปิด
โอกาสให้ข้าราชการใหม่ออกแบบการดาเนินงาน
3. สร้างความมั่นใจ ความเชื่อใจ ต่อทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
4. ปรึกษาพี่ลี้ยงทุกครั้ง ที่มีปัญหา หรืออุปสรรคในการทางาน
8. การควบคุมดูแล ติดตาม
1. มีการประเมินผลเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงานของข้าราชการบรรจุ
ใหม่ โดยแบ่งระยะเป็น ขั้นตอนตอนก่อนดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และ ขั้นตอนหลังการ
ดาเนินการ
2. ใช้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในการติดตามสภาวะความกดดันในการทางานและให้คาแนะนาเมื่อ
ข้าราชการบรรจุใหม่เกิดความเครียดหรือแรงกดดันในการทางาน
3. เป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนา ในการทางาน ฯลฯ

9.ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่เลี้ยงที่ดี
1.มีการสอนเป็นลาดับขั้นตอน มีแบบแผน อย่างเป็นระบบ
2.เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการบรรจุใหม่
3.มีการสื่อสาร ที่เข้าใจง่าย ที่มีประสิทธิภาพ
4.เป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดี และให้ข้าราชการใหม่ได้เรียนรู้จากตัวอย่างที่ดี
5.มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อหน่วยงาน
6.อุทิศตนต่องานที่ตนเองได้รับอย่างซื่อสัตย์
7.มีความใจเย็น สุขุม รอบคอบและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
8.ฝึกให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทางานอย่างมืออาชีพ
10.หลักทฤษฎีในการสอนงาน
1.ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
2.ทฤษฎีการการสร้างแรงจูงใจ
3.หลักการเป็นวิทยากรกระบวนการ
4.ทฤษฎีทุกคนในชุมชนที่ร่วมดูแลคือครอบครัวเรา
5.ทฤษฎีระบบ (System Theory)
6.ทฤษฎี 360 องศา
7.หลักกระบวนการทางาน และ การเรียนรู้
8.ทฤษฎีตับแลกใจ
11.ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
1. สามารถดาเนินกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านอย่าง
เป็นระบบ
2. สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ประชุม
3. สามารถดาเนินการจัดประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. สามารถดึงศักยภาพของข้าราชการบรรจุใหม่มาประยุกต์ใช้การทางานในฐานะวิทยากรกระบวนการได้จริง
5.สามารถเข้ากับชุมชนและเป็นที่รักใคร่ ของคนในชุมชน
6.เข้าใจกระบวนงาน และ วิธีทางาน อย่างเป็นระบบ
7.สามารถประสานงานกับ กลุ่มองค์กร เครือข่าย และผู้นาชุมชนฯลฯ ได้เป็นอย่างดี
8.เข้าใจบทบาท หน้าที่ ในการเป็นข้าราชการที่ ของกรมการพัฒนาชุมชน
9.สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ประโยชน์ในการทางาน
10.สามารถรู้บริบทของพื้นที่ในอาเภอลาสนธิ

12.ภาคผนวก
ภาพที่ 1 ประชุม วางแผน หาแนวทาง และสอนงาน ข้าราชการบรรจุใหม่ ในการดาเนินงานโครงการการ
สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

ภาพที่ 2 ลงพื้นที่ทาประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อเลือกโครงการการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน

ภาพที่ 3 จัดประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนที่ หอประชุม
อาเภอ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดาเนินการกระบวนการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

ภาพที่ 4 สอนงาน ข้าราชการบรรจุใหม่ ในการเป็นวิทยากรสัมมาชีพ ทาแบบอย่างให้ดู

ภาพที่ 5 ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถดาเนินการตามกระบวนการจัดประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพ

ภาพที่ 6 ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน สอนการทาโครงการ
ตะกร้าเส้นพลาสติก โดยมีพัฒนากร เป็นผู้สนับสนุน

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอชัยบาดาล
ถอดบทเรียนการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวตรีทิพยนิภา พงษ์พันธ์
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอชัยบาดาล
2. ชื่อ-สกุล พีเ่ ลี้ยง นายสุปรีดา สุทธสาร
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
3. ชื่อเรื่อง Best Practice การถ่ายถอดการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
ในระดับหมู่บ้าน กระบวนการจัดประชุม สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
4. รายละเอียดการสอนงาน / ได้ผลอย่างไร
รายละเอียดการสอนงาน
ขั้นตอนก่อนดาเนินการ
๑. จัดเตรียมองค์ความรู้และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม
๒. การจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย
เมนูอาชีพที่จะนามาสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับ
ข้าราชการใหม่ก่อนการปฏิบัติจริง
๓. มีการสอนเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนครัวเรือนป้าหมาย เพื่อขอความร่วมมือในการกาหนดรูปแบบ และจัดทา
แผนปฏิบัติการ การดาเนินกิกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
๔. มีการแจ้งข้อควรปฏิบัติก่อนการจัดประชุม และ เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ การสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกประทับใจ สนใจ และให้ความร่วมมือกับการดาเนินการ
จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
ขั้นตอนการระหว่างดาเนินการ
๑. ในระหว่างการจัดประชุม พี่เลี้ยงดาเนินการตามกระบวนการจัดประชุม ให้กับข้าราชการ
บรรจุใหม่ทราบ เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนที่สาคัญก่อนให้ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง
๒. ประเมินกระบวนการการจัดประชุม ขณะที่ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง และบันทึกข้อควร
ปรับปรุง และชี้แจ้งข้อควรปรับปรุงเพื่อให้นาไปปรับใช้ในการดาเนินการจัดประชุม ครั้งต่อไป
ขั้นตอนหลังดาเนินการ
๑. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่น จุดด้อย
๒. แนะนาแนวทางในการนาข้อมูลที่ได้จากการจัดทาประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทน
ครัวเรือน เพื่อเข้าสู่กระบวนการการทาโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านต่อไป
5.ผลลัพธ์หลังการสอน
๑. ข้าราชการบรรจุใหม่ สามารถนาข้อมูลเบื้องต้นที่จาเป็นไปปรับใช้กับการดาเนินการประชุม
ทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือนได้จริง
๒. สร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในการทางานร่วมกับชุมชน

3. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถทางานได้อย่างมีแบบแผน และเข้าใจถึงกระบวนการการดาเนินงาน
สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
๔. ปลูกฝังการทางานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
6.ปัญหา/อุปสรรค
๑. ในกระบวนการจัดการประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือน มีปัญหาในเรื่องของการ
แสดงออก ท่าทาง ความมั่นใจ และการจัดลาดับความสาคัญของกระบวนการการจัดประชุม
๒. ขาดการสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. แนวทางแก้ไข
๑. แจ้งข้อผิดพลาด ข้อควรปรับปรุงให้ทราบ และแนะนาการจัดลาดับความสาคัญของการจัดประชุม
ทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือนที่ถูกต้อง
๒. แนะนาองค์ความรู้ แนวทางในการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจ องค์ความรู้
เปิดโอกาสให้ข้าราชการใหม่ออกแบบการประชุม ในฐานะวิทยากรกระบวนการด้วยตนเอง
8. การควบคุมดูแล ติดตาม
๑. มีการประเมินผลป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงานของข้าราชการ
บรรจุใหม่ โดยแบ่งระยะเป็นขั้นตอนก่อนดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และขั้นตอนหลังการ
ดาเนินการ
๒. ใช้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในการติดตามสภาวะความกดดันในการทางานและให้คาแนะนา
และกาลังใจเมื่อข้าราชการบรรจุใหม่เกิดความเครียด หรือแรงกดดันในการทางาน
9. หลักฐานการสอนแนะ และการปฏิบัติงานฯ

ภาพที่ 1 การสอนการเตรียมข้อมูลก่อนดาเนินปฏิบัติจริง

ภาพที่ 2 ลงพื้นสารวจปัญหาปฐมภูมิ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการจัดทาโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

ภาพ 3 พี่เลี้ยงนาข้าราชการบรรจุใหม่ลงพื้นที่พบชุมชน
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของตาบล

ภาพ 4 การสาธิตกระบวนการดาเนินการจัดประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพ
และผู้แทนครัวเรือนโดยการสาธิตการเป็นวิทยากรกระบวนการ

ภาพ 5 ข้าราชการบรรจุใหม่ทาหน้าที่จริงในการเป็นวิทยากรกระบวนการ
ในการดาเนินการประชุม ทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือ

ภาพ 6 ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถดาเนินการตามกระบวนการจัดประชุม
ทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือน
10. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
1. มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ถ่ายทอด
2. มีการสอนอย่างเป็นระบบ อธิบายรายละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติจริง
3. เปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินงาน
4. มีความใจเย็นและรับฟังความคิดเห็น
5. มีการทางานแบบเน้นการมีส่วนร่วมในการคิด และออกแบบการทางาน
11. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
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. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
๑. สามารถดาเนินกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับชุมชน
อย่างเป็นระบบ
๒. สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมในการระดมสมองของผู้เข้าร่วมประชุม
๓. การดาเนินการจัดประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
๔. สามารถดึงศักยภาพของข้าราชการบรรจุใหม่มาประยุกต์ใช้การทางานในฐานะวิทยากร
กระบวนการได้จริง
*************************************

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอชัยบาดาล
ถอดบทเรียนการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ นายธันฐภัทร์ โสภารัตน์
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอชัยบาดาล
2. ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง นายพงศธร ม่วงสว่าง
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. ชื่ อ เรื่ อ ง Best Practice การถ่ า ยถอดแนวทางการสร้ า งหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน มั่ น คง ปลอดภั ย ยาเสพติ ด
ตามหลักการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. รายละเอียดการสอนงาน / ได้ผลอย่างไร
รายละเอียดการสอนงาน
ขั้นตอนก่อนดาเนินการ
๑. ท าความรู้ จั ก กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ประวั ติ ค วามเป็ น มา ปรั ช ญาแนวคิ ด วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
วัตถุประสงค์ของกองทุน
๒. การสร้ างความเข้าใจต่อคุณค่าของกองทุนแม่ของแผ่ นดิน เพื่อให้ เห็ นลั กษณะที่แตกต่างจาก
กองทุนอื่นๆ ให้กับข้าราชการใหม่ก่อนการปฏิบัติจริง
๓. มีการสอนให้เห็นถึงกรอบการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ความเชื่อมโยงระหว่างกองทุนแม่ของ
แผ่นดินกับกรมการพัฒนาชุมชน
๔. มีการยกตัวอย่างหมู่บ้านที่ดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ประสบผลสาเร็จ โดยใช้กลยุทธ์
ความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับราชการตามบริบทของหมู่บ้านเพื่อให้เห็นภาพการทางานที่ชัดเจนขึ้น
ขั้นตอนการระหว่างดาเนินการ
๑. ในขั้นตอนของการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน พี่เลี้ยงได้ดาเนินการ ตาม
กระบวนการ 10 ขั้นตอน ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ทราบ เพื่อให้เห็นถึงกลไกที่สาคัญก่อนให้ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ได้ส่งเสริมปฏิบัติจริง
๒. ประเมินกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ขณะที่ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ปฏิบัติจริง บันทึกข้อควรปรับปรุง และชี้แจ้งข้อควรปรับปรุงเพื่อให้นาไปปรับใช้ในการดาเนินกระบวนการ
การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินครั้งต่อไป
ขั้นตอนหลังดาเนินการ
๑. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่ในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการส่งเสริม
และพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่สามารถต่อยอดได้และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข
๒. แนะนาแนวทางในการนาข้อมูลที่ได้จากการเป็นวิทยากรกระบวนการ กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อ
เข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดได้อย่างยั่งยืน
5.ผลลัพธ์หลังการสอน

๑. ข้ า ราชการบรรจุ ใ หม่ สามารถน าข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ที่ จ าเป็ น ไปปรั บ ใช้ กั บ การเป็ น วิ ท ยากร
กระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินได้จริง
๒. สร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในการทางานร่วมกับชุมชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ
มากยิ่งขึ้น
3. ข้ า ราชการบรรจุ ใ หม่ ส ามารถท างานได้ อ ย่ า งมี แ บบแผน และเข้ า ใจถึ ง กระบวนการ
การดาเนินงาน กลยุทธ์ ขั้นตอนการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๔. ปลูกฝังการทางานแบบมีส่วนร่วม การเสียสละเพื่อส่ว นรวม เปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพ
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
6.ปัญหา/อุปสรรค
๑. ในช่วงต้นของกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีปัญหาติดขัดในเรื่อง
ของความมั่นใจ ท่าทาง และการจัดลาดับความสาคัญของกระบวนการ
๒. ขาดการสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. แนวทางแก้ไข
๑. แจ้ งข้อผิ ด พลาด ข้อควรปรั บ ปรุ ง ให้ ทราบ และแนะน าการจั ดล าดั บ ความส าคั ญ ของการจั ด
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ถูกต้อง
๒. แนะนาแนวทางในการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจ เปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ใหม่ออกแบบการส่งเสริมตามความถนัดภายใต้ 10 ขั้นตอน ในฐานะวิทยากร กระบวนการด้วยตนเอง
8. การควบคุมดูแล ติดตาม
๑. มีการประเมินผลเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงานของข้าราชการ
บรรจุใหม่ โดยแบ่งระยะเป็นขั้นตอนก่อนดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และขั้นตอนหลังการ
ดาเนินการ
๒. ใช้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในการติดตามสภาวะความกดดันในการทางานและให้คาแนะนา
เมื่อข้าราชการบรรจุใหม่เกิดความเครียด หรือแรงกดดันในการทางาน
9. หลักฐานการสอนแนะ และการปฏิบัติงานฯ

ภาพที่ 1 การสอนการเตรียมข้อมูลก่อนดาเนินปฏิบัติจริง

ภาพที่ 2 ลงพื้นสารวจปัญหาปฐมภูมิ เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน

ภาพ 3 พี่เลี้ยงนาข้าราชการบรรจุใหม่ลงพื้นที่พบชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและเรียนรู้ข้อมูล
เบื้องต้นของหมู่บ้าน

ภาพ 4 การสาธิตกระบวนการดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
โดยการสาธิตการเป็นวิทยากรกระบวนการ

ภาพ 5 ข้าราชการบรรจุใหม่ทาหน้าที่จริงในการเป็นวิทยากรกระบวนการ ในกระบวนการดาเนินการส่งเสริม
และพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ภาพ 6 ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถดาเนินการตามกระบวนการดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุน
แม่ของแผ่นดิน
10. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
1. มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ถ่ายทอด
2. มีการสอนอย่างเป็นระบบ อธิบายรายละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติจริง
3. เปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินงาน
4. มีความใจเย็นและรับฟังความคิดเห็น
5. มีการทางานแบบเน้นการมีส่วนร่วมในการคิด และออกแบบการทางาน
11. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
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. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
๑. สามารถด าเนิ น กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาหมู่ บ้ า น
กองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเป็นระบบ
๒. สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมในการระดมสมองของผู้เข้าร่วมกระบวนการ
๓. การดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
๔. สามารถดึ ง ศั ก ยภาพของข้ า ราชการบรรจุ ใ หม่ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารท างานในฐานะวิ ท ยากร
กระบวนการได้จริง

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

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
ถอดบทเรียนการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวธนัชพร ตื้อแปง
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอท่าวุ้ง ปฏิบัติราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
2. ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง นางสาวสรินยา มาตรดา
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. ชื่อเรื่อง Best Practice การขับเคลื่อนงานสานพลังประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชา
รัฐ
4. รายละเอียดการสอนงาน / ได้ผลอย่างไร
รายละเอียดการสอนงาน
ขั้นตอนก่อนดาเนินการ
๑. ศึกษาแนวทางการดาเนินงานสานพลังประชารัฐ 2 ระดับ คือ (1) นโยบายระดับประเทศ
(2) นโยบายระดับจังหวัด เพื่อทาความเข้าใจก่อนการดาเนินงานในภาพรวมจังหวัด
๒. ศึกษาแนวทางการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึ่งเป็นส่วนที่กรมการ
พัฒนาชุมชน ได้รับผิดชอบในการดาเนินงานสานพลังประชารัฐ โดยต้องทาความเข้าใจแนวทาง 3 ระดับ คือ
(1) ระดับกรม (2) ระดับจังหวัด และ (3) ระดับพื้นที่
๓. ศึกษาแนวคิด ภารกิจ เป้าหมาย กระบวนงานของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสังคม มิแสวงหากาไรสูงสุด โดยดาเนินงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ และร่วมขับเคลื่อนงานสานพลังประชารัฐ ในจังหวัดลพบุรี
4. ชี้แจงแนวทาง/รูปแบบการทางานร่วมกับคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2559 ลงวันที่
4 พฤษภาคม 2559 และ คณะทางานประสานการปฏิบัติงานและบูรณาการการทางานตามแนวทางประชา
รัฐ ตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 520/2553 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
5. ยกตัวอย่างการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2562 กิจกรรมเด่นที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และแผน
กิจกรรมที่ต้องดาเนินการในอนาคต โดยต้องอาศัยการบูรณการร่วมกับหน่วยงานภาคี
ขั้นตอนการระหว่างดาเนินการ
๑. ทบทวนแผนการดาเนินงานก่อนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง และให้ทางานเชิงระบบเพื่อให้การทางานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ดาเนินงานตามแผนงานร่วมกับ (1) คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชา
รัฐประจาจังหวัด (คสป.) (2) คณะทางานประสานการปฏิบัติงานและบูรณาการการทางานตามแนวทางประชา
รัฐ (3) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด และ (4) กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดาเนินงาน
ขั้นตอนหลังดาเนินการ
๑. สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง
๒. วิเคราะห์ ผ ลลั พธ์จากการดาเนิ นงาน เพื่อปรับปรุ งแก้ไขและพัฒ นารูปแบบในการดาเนินงาน
ครั้งต่อไป
5.ผลลัพธ์หลังการสอน
๑. ข้าราชการบรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ในเชิงนโยบาย เรื่อง
การขับเคลื่อนงานสานพลังประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มากยิ่งขึ้น
๒. ข้าราชการบรรจุใหม่ สามารถวางแผนงานของตนเองได้อย่างมีแบบแผนและทางานอย่างเป็นระบบ
3. ข้าราชการบรรจุใหม่ ได้เรียนรู้การทางานแบบมีส่วนร่วม และพัฒนาทักษะการติดต่อประสานงาน
และการบูรณาการทางาน
๔. ข้าราชการบรรจุใหม่ มีความมั่นใจในการทางานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาในการ
ดาเนินงานอย่างใกล้ชิด
6.ปัญหา/อุปสรรค
๑. ข้าราชการบรรจุใหม่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในภาพรวมการทางานของกรมการพัฒนาชุมชน
เนื่องจากยังไม่ได้สั่งสมประสบการณการทางานในกรมการพัฒนาชุมชน
๒. การดาเนินงานสานพลังประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นงานที่ต้อง
ประสานงานหลายหน่ ว ยงาน และขับ เคลื่ อนการดาเนิ นงานในระดั บจังหวัด ทาให้ ข้าราชการบรรจุ ใ หม่
ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน วิตกกังวล กลัวความผิดพลาด
7. แนวทางแก้ไข
๑. ให้ข้าราชการบรรจุใหม่เรียนรู้การดาเนินงาน แบบ Learning by doing คือ ทาไปด้วย เรียนรู้ไป
ด้วย ไม่เร่งรัด ไม่กดดัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การทางานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. กากับดูแลและให้คาปรึกษาแนะนาแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อใช้เป็นกรอบในการทางานและรับ
ฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งปัญหาในการดาเนินงานอยู่เสมอ
8. การควบคุมดูแล ติดตาม
ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานผ่ า นการสั ง เกต การสอบถามพู ด คุ ย และการตรวจสอบเอกสาร
(ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน) ทั้ง ขั้นตอนก่อนดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และขั้นตอนหลัง
การดาเนินการ
9. หลักฐานการสอนและการปฏิบัติงานฯ

การศึกษาเรียนรู้ก่อนการลงมือทา ( นโยบาย เอกสาร ผลการดาเนินงานในระยะที่ผ่านมา ฯลฯ)

การปฏิบัติงานตามแผนงาน โดยเน้นให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้ลงมือปฏิบัติเอง เพิ่มพูนทักษะ
การประสานงานและการมีส่วนร่วม
10. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
1. มีการสอนเป็นลาดับขั้นตอน มีแบบแผน อย่างเป็นระบบ
2. เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการบรรจุใหม่
3. มีการสื่อสาร ที่เข้าใจง่าย ที่มีประสิทธิภาพ
4. เป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดี และให้ข้าราชการใหม่ได้เรียนรู้จากตัวอย่างที่ดี
5. มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อหน่วยงาน
6. อุทิศตนต่องานที่ตนเองได้รับอย่างซื่อสัตย์
7. มีความใจเย็น สุขุม รอบคอบและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
8. ฝึกให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทางานอย่างมืออาชีพ
11. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
1. ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
2. ทฤษฎีการการสร้างแรงจูงใจ
3. หลักการเป็นวิทยากรกระบวนการ
4. ทฤษฎีทุกคนในชุมชนที่ร่วมดูแลคือครอบครัวเรา
5. ทฤษฎีระบบ (System Theory)

6. ทฤษฎี 360 องศา
7. หลักกระบวนการทางาน และ การเรียนรู้
11. ผลงานที่สะท้อนจากการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
๑. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เรื่อง การขับเคลื่อนงานสานพลังประชารัฐและการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในปีงบประมาณได้สาเร็จตามแผนงาน
๒. สามารถดาเนินงานได้อย่างมีแบบแผนและทางานอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
3. สามารถทางานแบบมีส่วนร่วม และพัฒนาทักษะการติดต่อประสานงานและการบูรณาการทางาน
ได้
๔. มีความมั่นใจในการทางานมากยิ่งขึ้น ทาให้ผลลัพธ์การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

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

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอท่าหลวง
ถอดบทเรียนการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวเมธิณี จันทร์เลิศ
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอท่าหลวง
2. ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง นางสาวพิรดี เอี่ยมขุนทด
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. ชื่อเรื่อง Best Practice การถ่ายถอดการมีส่วนร่วมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
(กระบวนการจัดประชุม บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล)
4. รายละเอียดการสอนงาน / ได้ผลอย่างไร
รายละเอียดการสอนงาน
ขั้นตอนก่อนดาเนินการ
1. จั ด เตรี ย มองค์ ค วามรู้ และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการจัด ท าแผนชุม ชนระดั บ ต าบล รวมถึ ง
กระบวนการเตรียมจัดทาแผน ระหว่างจัดทาแผน และการประเมินหลังจัดทาแผน
2. จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน จปฐ. และ กชช2 ค เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับข้าราชการ
ใหม่ก่อนการปฏิบัติจริง
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมบริหารงานตาบลแบบบูรณการ (กบต.)
คณะกรรมการการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต) ทุกตาบล และ องค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อขอความร่วมมือในการบูรณาการแผนร่วมกัน
4. แนะน าข้ อ ควรปฏิ บั ติ ก่ อ นการจั ด ประชุ ม บู ร ณาการแผนต าบล และ เทคนิ ค เป็ น วิ ท ยากร
กระบวนการ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกประทับใจ และ ให้ความร่วมมือกับการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมประชุมจัดทาแผนฯ
ขั้นตอนการระหว่างดาเนินการ
1. ในระหว่างการจัดทาแผนฯ พี่เลี้ยงดาเนินการตามกระบวนการจัดทาแผนให้กับข้าราชการบรรจุ
ใหม่ทราบ เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนที่สาคัญก่อนให้ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง
2. ประเมินผลกระบวนการ การจัดทาแผนขณะที่ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง และบันทึกข้อควร
ปรับปรุงและเสนอแนะวิธีเพื่อให้นาไปปรับใช้ในการดาเนินการจัดประชุมจัดทาแผนฯ ครั้งต่อไป
ขั้นตอนหลังดาเนินการ
1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้ทราบ
ถึงจุดเด่น จุดด้อย
2. แนะนาแนวทางในการนาข้อมูลที่ได้จากการจัดทาแผนฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการทารูปเล่มแผน
ตาบลต่อไป
ผลลัพธ์หลังการสอน
1. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถนาข้อมูลเบื้องต้นที่จาเป็นไปปรับใช้กับการดาเนินการประชุมจัดทา
แผนฯ ได้จริง
2. สร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในการทางานร่วมกับชุมชน

3. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถทางานได้อย่างมีแบบแผน และ เข้าใจถึงกระบวนการการดาเนินงาน
บูรณาการแผนตาบล
4. ปลูกฝังการทางานอย่างมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการใหม่
6.ปัญหา/อุปสรรค
1. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ราบรื่น
2. การเป็นวิทยากรยังไม่สามารถการสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมได้เท่าที่ควร
7. แนวทางแก้ไข
1. แจ้งข้อผิดพลาดและขอควรปรับปรุงให้ทราบและแนะนาเทคนิคการประสานงานกับหน่วยงานอื่น
2. แนะนาแนวทางในการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจ เปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ใหม่ออกแบบการดาเนินงานในฐาน วิทยากรกระบวนการด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการ
บรรจุใหม่
8. การควบคุมดูแล ติดตาม
1. มีการประเมินผลเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงานของข้าราชการ
บรรจุใหม่ โดยแบ่งระยะเป็น ขั้นตอนตอนก่อนดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และ ขั้นตอนหลัง
การดาเนินการ
2. ใช้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในการติดตามสภาวะความกดดันในการทางานและให้คาแนะนา
เมื่อข้าราชการบรรจุใหม่เกิดความเครียดหรือแรงกดดันในการทางาน
9. หลักฐานการสอนและการปฏิบัติงานฯ

การเตรียมข้อมูลก่อนดาเนินปฏิบัติจริง

ลงพื้นสารวจปัญหาปฐมภูมิเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนตาบล

พี่เลี้ยงนาข้าราชการบรรจุใหม่ร่วมประชุมผู้นา อช. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

การสาธิตกระบวนการดาเนินการจัดประชุมทาแผนตาบล และ การสาธิตการเป็นวิทยากรกระบวนการ

ข้าราชการบรรจุใหม่ทาหน้าที่จริงในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการดาเนินการประชุมจัดทาแผนตาบล
10. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
1. มีการสอนอย่างเป็นระบบ อธิบายรายละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติจริง
2. เปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินงาน
3. มีความใจเย็นและรับฟังความคิดเห็น
4. มีการทางานแบบเน้นการมีส่วนร่วมในการคิด และออกแบบการทางาน

11. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
1. ทฤษฎีระบบ (System theory)
2. ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
3. หลักการเป็นวิทยากรกระบวนการ
4. ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ
5. หลักการกระบวนการเรียนรู้
5.1 กระบวนการใส่ใจ
5.2 กระบวนการเก็บจา
5.3 กระบวนการกระทา
5.4 กระบวนการจูงใจ
11. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
1. สามารถดาเนินกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณการแผนอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
3. การดาเนินการจัดประชุมจาทาแผนชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. สามารถดึงศักยภาพของข้าราชการบรรจุใหม่มาประยุกต์ใช้การทางานในฐานะวิทยากร
กระบวนการได้จริง
********************************

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอท่าหลวง
ถอดบทเรียนการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ น.ส.พิชญ์ณรินทร์ ไชยเดชหิรัญ
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอท่าหลวง
2. ชื่อ-สกุล พีเ่ ลี้ยง น.ส.พิรดี เอี่ยมขุนทด
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. ชื่อเรื่อง Best Practice การถ่ายถอดการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
ในระดับหมู่บ้าน กระบวนการจัดประชุม สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
4. รายละเอียดการสอนงาน / ได้ผลอย่างไร
รายละเอียดการสอนงาน
ขั้นตอนก่อนดาเนินการ
๑. จัดเตรียมองค์ความรู้และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม
๒. การจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย
เมนูอาชีพที่จะนามาสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับ
ข้าราชการใหม่ก่อนการปฏิบัติจริง
๓. มีการสอนเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนครัวเรือนป้าหมาย เพื่อขอความร่วมมือในการกาหนดรูปแบบ และจัดทา
แผนปฏิบัติการ การดาเนินกิกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
๔. มีการแจ้งข้อควรปฏิบัติก่อนการจัดประชุม และ เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ การสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกประทับใจ สนใจ และให้ความร่วมมือกับการดาเนินการ
จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
ขั้นตอนการระหว่างดาเนินการ
๑. ในระหว่างการจัดประชุม พี่เลี้ยงดาเนินการตามกระบวนการจัดประชุม ให้กับข้าราชการ
บรรจุใหม่ทราบ เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนที่สาคัญก่อนให้ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง
๒. ประเมินกระบวนการการจัดประชุม ขณะที่ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง และบันทึกข้อควร
ปรับปรุง และชี้แจ้งข้อควรปรับปรุงเพื่อให้นาไปปรับใช้ในการดาเนินการจัดประชุม ครั้งต่อไป
ขั้นตอนหลังดาเนินการ
๑. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่น จุดด้อย
๒. แนะนาแนวทางในการนาข้อมูลที่ได้จากการจัดทาประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทน
ครัวเรือน เพื่อเข้าสู่กระบวนการการทาโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านต่อไป
5.ผลลัพธ์หลังการสอน
๑. ข้าราชการบรรจุใหม่ สามารถนาข้อมูลเบื้องต้นที่จาเป็นไปปรับใช้กับการดาเนินการประชุม
ทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือนได้จริง
๒. สร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในการทางานร่วมกับชุมชน

3. ข้าราชการบรรจุใหม่สมารถทางานได้อย่างมีแบบแผน และเข้าใจถึงกระบวนการการดาเนินงาน
สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
๔. ปลูกฝังการทางานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
6.ปัญหา/อุปสรรค
๑. ในช่วงต้นของการเริ่มกระบวนการจัดการประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือน
มีปัญหาติดขัดในเรื่องของความมั่นใจ ท่าทาง และการจัดลาดับความสาคัญของกระบวนการการจัด
ประชุม
๒. ขาดการสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. แนวทางแก้ไข
๑. แจ้งข้อผิดพลาด ข้อควรปรับปรุงให้ทราบ และแนะนาการจัดลาดับความสาคัญของการจัดประชุม
ทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือนที่ถูกต้อง
๒. แนะนาแนวทางในการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจ เปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ใหม่ออกแบบการประชุม ในฐานะวิทยากรกระบวนการด้วยตนเอง
8. การควบคุมดูแล ติดตาม
๑. มีการประเมินผลป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงานของข้าราชการ
บรรจุใหม่ โดยแบ่งระยะเป็นขั้นตอนก่อนดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และขั้นตอนหลังการ
ดาเนินการ
๒. ใช้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในการติดตามสภาวะความกดดันในการทางานและให้คาแนะนา
เมื่อข้าราชการบรรจุใหม่เกิดความเครียด หรือแรงกดดันในการทางาน
9. หลักฐานการสอนแนะ และการปฏิบัติงานฯ

ภาพที่ 1 การสอนการเตรียมข้อมูลก่อนดาเนินปฏิบัติจริง

ภาพที่ 2 ลงพื้นสารวจปัญหาปฐมภูมิ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการจัดทาโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

ภาพ 3 พี่เลี้ยงนาข้าราชการบรรจุใหม่ลงพื้นที่พบชุมชน
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของตาบล

ภาพ 4 การสาธิตกระบวนการดาเนินการจัดประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพ
และผู้แทนครัวเรือนโดยการสาธิตการเป็นวิทยากรกระบวนการ

ภาพ 5 ข้าราชการบรรจุใหม่ทาหน้าที่จริงในการเป็นวิทยากรกระบวนการ
ในการดาเนินการประชุม ทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือน

ภาพ 6 ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถดาเนินการตามกระบวนการจัดประชุม
ทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือน
10. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
1. มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ถ่ายทอด
2. มีการสอนอย่างเป็นระบบ อธิบายรายละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติจริง
3. เปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินงาน
4. มีความใจเย็นและรับฟังความคิดเห็น
5. มีการทางานแบบเน้นการมีส่วนร่วมในการคิด และออกแบบการทางาน
11. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
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. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
๑. สามารถดาเนินกิกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับชุมชน
อย่างเป็นระบบ
๒. สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมในการระดมสมองของผู้เข้าร่วมประชุม
๓. การดาเนินการจัดประชุมทีมวิทยากรสัมชีพ และผู้แทนครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
๔. สามารถดึงศักยภาพของข้าราชการบรรจุใหม่มาประยุกต์ใช้การทางานในฐานะวิทยากร
กระบวนการได้จริง

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโคกสาโรง
ถอดบทเรียนการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวรัตนาวดี รวมธรรม
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโคกสาโรง
2. ชื่อ-สกุล พีเ่ ลี้ยง นายเปรมปภัทร์ เตชนันท์
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. ชื่อเรื่อง Best Practice การถ่ายถอดการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
ในระดับหมู่บ้าน กระบวนการจัดประชุม สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
4. รายละเอียดการสอนงาน / ได้ผลอย่างไร
รายละเอียดการสอนงาน
ขั้นตอนก่อนดาเนินการ
๑. จัดเตรียมองค์ความรู้และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและความรู้เกี่ยวกับสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้าน
๒. การจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย
เมนูอาชีพที่จะนามาสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับ
ข้าราชการใหม่ก่อนการปฏิบัติจริง
๓. มีการสอนเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนครัวเรือนป้าหมาย เพื่อขอความร่วมมือในการกาหนดรูปแบบ และจัดทา
แผนปฏิบัติการ การดาเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
๔. มีการแจ้งข้อควรปฏิบัติก่อนการจัดประชุม และ เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ การสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกประทับใจ สนใจ และให้ความร่วมมือกับการดาเนินการโดยอาศัยหลักเข้าใจ
และเข้าถึงประชาชน จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
ขั้นตอนการระหว่างดาเนินการ
๑. ในระหว่างการจัดประชุม พี่เลี้ยงดาเนินการตามกระบวนการจัดประชุม ให้กับข้าราชการ
บรรจุใหม่ทราบ เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนที่สาคัญก่อนให้ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง
๒. ประเมินกระบวนการการจัดประชุม ขณะที่ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง และบันทึกข้อควร
ปรับปรุง และชี้แจ้งข้อควรปรับปรุงเพื่อให้นาไปปรับใช้ในการดาเนินการจัดประชุมโดยการใช้เครื่องมือ AAR
หรือ After Action Review เพื่อประเมินตนเองและพัฒนาการทางานให้ดีในครั้งต่อไป
ขั้นตอนหลังดาเนินการ
๑. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่น จุดด้อย พร้อมแนะนาวิธีการปรับปรุงสาหรับกระบวนการ วิธีการจัดประชุมในครั้งต่อไป
๒. แนะนาแนวทางในการนาข้อมูลที่ได้จากการจัดทาประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทน
ครัวเรือน เพื่อเข้าสู่กระบวนการการทาโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านต่อไป
5.ผลลัพธ์หลังการสอน
๑. ข้าราชการบรรจุใหม่ สามารถนาข้อมูลเบื้องต้นที่จาเป็นไปปรับใช้กับการดาเนินการประชุม

ทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือนได้จริง
๒. สร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในการทางานร่วมกับชุมชน
3. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถทางานได้อย่างมีแบบแผน และเข้าใจถึงกระบวนการการดาเนินงาน
สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
๔. ปลูกฝังการทางานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
6.ปัญหา/อุปสรรค
๑. ในกระบวนการจัดการประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือน มีปัญหาในเรื่องของการ
ขาดความมั่นใจและการจัดลาดับความสาคัญของกระบวนการการจัดประชุม
2. ครัวเรือนสัมมาชีพไม่กล้าซักถามกันอย่างตรงไปตรงมาเมื่อไม่เข้าใจ
7. แนวทางแก้ไข
๑. แจ้งข้อผิดพลาด ข้อควรปรับปรุงให้ทราบ และแนะนาการจัดลาดับความสาคัญของการจัดประชุม
ทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือนที่ถูกต้อง
๒. แนะนาองค์ความรู้ แนวทางในการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจ องค์ความรู้
เปิดโอกาสให้ข้าราชการใหม่ออกแบบการประชุม ในฐานะวิทยากรกระบวนการด้วยตนเองคอยกระตุ้นให้
ครัวเรือนสัมมาชีพแสดงออกมากขึ้น
8. การควบคุมดูแล ติดตาม
๑. มีการประเมินผลป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงานของข้าราชการ
บรรจุใหม่ โดยแบ่งระยะเป็นขั้นตอนก่อนดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และขั้นตอนหลังการ
ดาเนินการ
๒. ใช้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในการติดตามสภาวะความกดดันในการทางานและให้คาแนะนา
และกาลังใจเมื่อข้าราชการบรรจุใหม่เกิดความเครียด หรือแรงกดดันในการทางาน
9. หลักฐานการสอนแนะ และการปฏิบัติงานฯ

พี่เลี้ยงนาข้าราชการบรรจุใหม่ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของตาบล

การสาธิตกระบวนการดาเนินการจัดประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพ
และผู้แทนครัวเรือนโดยการสาธิตการเป็นวิทยากรกระบวนการ

ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถดาเนินการตามกระบวนการจัดประชุม
ทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือน
10. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
1. มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ถ่ายทอด
2. มีการสอนอย่างเป็นระบบ อธิบายรายละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติจริง
3. เปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินงาน
4. มีความใจเย็นและรับฟังความคิดเห็น
5. มีการทางานแบบเน้นการมีส่วนร่วมในการคิด และออกแบบการทางาน
11. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
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. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
๑. สามารถดาเนินกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับชุมชน
อย่างเป็นระบบ
๒. สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมในการระดมสมองของผู้เข้าร่วมประชุม
๓. การดาเนินการจัดประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
๔. สามารถดึงศักยภาพของข้าราชการบรรจุใหม่มาประยุกต์ใช้การทางานในฐานะวิทยากร
กระบวนการได้จริง

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

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโคกเจริญ
ถอดบทเรียนการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ นาย ปัญญา ยศเรือง
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโคกเจริญ
2. ชื่อ-สกุล พีเ่ ลี้ยง นาย เศรษฐ์ส่งศักดิ์ ตันสอน
ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอโคกเจริญ
3. ชื่อเรื่อง Best Practice การถ่ายทอดการมีส่วนร่วมการจัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี (กระบวนการจัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตาบล)
4. รายละเอียดการสอนงาน / ได้ผลอย่างไร
รายละเอียดการสอนงาน
ขั้นตอนก่อนดาเนินการ
6. จัดเตรียมองค์ความรู้และทฤษฏีเกี่ยวข้องกับการการประชุม
7. การจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตาบล เพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นให้กับ ข้าราชการใหม่ก่อนการปฏิบัติจริง
8. มีการสอนการประสานงานกับคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตาบล ได้แก่
อาสาพัฒนาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน ตาบลทุกตาบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อขอความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมการประชุม
9. มีการแจ้งข้อควรปฏิบัติก่อนการจัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ตาบล และ เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึ ก
ประทับใจ และ ให้ความร่วมมือกับการดาเนินการจัดกิจกรรมประชุม
10. การอธิบายกระบวนการเบื้องต้นตั้งแต่กระบวนการเตรียมจัดการประชุม ระหว่างการจัดการ
ประชุม และการประเมินหลังการจัดการประชุม
ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ
3. ในระหว่างการจัดการประชุม พี่เลี้ยงดาเนินการตามกระบวนการจัด การประชุมให้กับข้าราชการ
บรรจุใหม่ทราบ เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนที่สาคัญก่อนให้ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง
4. ประเมินกระบวนการ การจัดการประชุมให้ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง และบันทึกข้อควร
ปรับปรุงและชี้แจ้งข้อควรปรับปรุงเพื่อให้นาไปปรับใช้ในการดาเนินการจัดการประชุมครั้งต่อไป
ขั้นตอนหลังดาเนินการ
3. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่น จุดด้อย
4. แนะนาแนวทางในการนาข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุม มาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไป
ผลลัพธ์หลังการสอน
1.ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถนาข้อมูลเบื้องต้นที่จาเป็นไปปรับใช้กับการดาเนินการจัดประชุมได้จริง
2. สร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในการทางานร่วมกับชุมชน

3. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถทางานได้อย่างมีแบบแผน และ เข้าใจถึงกระบวนการการดาเนินงาน
ในการจัดการประชุม
4. ปลูกฝังการทางานอย่างมีส่วนร่วม เปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
6.ปัญหา/อุปสรรค
1. ในช่วงต้นของการเริ่มกระบวนการจัดการประชุมมีปัญหาติดขัดในเรื่องของ ท่าทาง และ การ
จัดลาดับความสาคัญของกระบวนการ
2. ขาดการสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. แนวทางแก้ไข
1. แจ้งข้อผิดพลาดและขอควรปรับปรุงให้ทราบ และ แนะนาการจัดลาดับความสาคัญของการจัดการ
ประชุมที่ถูกต้อง
2. แนะนาแนวทางในการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจ เปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ใหม่ออกแบบการดาเนินงานในฐานะวิทยากรกระบวนการด้วยตนเอง
8. การควบคุมดูแล ติดตาม
1. มีการประเมินผลเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงานของข้าราชการ
บรรจุใหม่ โดยแบ่งระยะเป็น ขั้นตอนตอนก่อนดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และ ขั้นตอนหลัง
การดาเนินการ
2. ใช้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในการติดตามสภาวะความกดดันในการทางานและให้คาแนะนา
เมื่อข้าราชการบรรจุใหม่เกิดความเครียดหรือแรงกดดันในการทางาน
9. หลักฐานการสอน และการปฏิบัติงานฯ

ภาพที่ 1 การสอนการเตรียมข้อมูลก่อนดาเนินงานปฏิบัติจริง

ภาพที่ 2 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล

ภาพที่ 3 พี่เลี้ยงนาข้าราชการบรรจุใหม่ลงพื้นที่พบปะคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล

ภาพที่ 4 การสาธิตกระบวนการดาเนินการจัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล
และ การสาธิตการเป็นวิทยากรกระบวนการ

ภาพที่ 5 ข้าราชการบรรจุใหม่ทาหน้าที่จริงในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการดาเนินการจัดประชุม
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล

ภาพที่ 6 ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถดาเนินการตามกระบวนการจัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตาบลได้จริง
10. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
1. มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ถ่ายถอด
2. มีการสอนอย่างเป็นระบบ อธิบายรายละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติจริง
3. เปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินงาน
4. มีความใจเย็นและรับฟังความคิดเห็น

5. มีการทางานแบบเน้นการมีส่วนร่วมในการคิด และออกแบบการทางาน
11. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
1. ทฤษฏีระบบ (System theory)
2. ทฤษฏีการมีส่วนร่วม
3. หลักการเป็นวิทยากรกระบวนการ
4. ทฤษฏีการสร้างแรงจูงใจ
5. หลักการกระบวนการเรียนรู้
5.1 กระบวนการใส่ใจ
5.2 กระบวนการเก็บจา
5.3 กระบวนการกระทา
5.4 กระบวนการจูงใจ
12. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
1. สามารถดาเนินกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณการอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
3. การดาเนินการจัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาฯ มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
4. สามารถดึงศักยภาพของข้าราชการบรรจุใหม่มาประยุกต์ใช้การทางานในฐานะวิทยากร
กระบวนการได้จริง

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

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
ถอดบทเรียนการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ (นาย/นาง/นางสาว) พชรพล สุกรี
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(กลุ่มงาน/สพอ.) ลาสนธิ
2. ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง นางสาวดาราเนตร บุญนารักษ์
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชานาญการ
3. ชื่อเรื่อง Best Practice การถ่ายทอดกระบวนการดาเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(การจัดการประชุม การกระตุ้นให้ชาวบ้านร่วมกันตัดสินใจ)
4. รายละเอียดการสอนงาน / ได้ผลอย่างไร
รายละเอียดการสอนงาน
ขั้นตอนก่อนดาเนินการ
1.เตรียมองค์ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระเบียบ วิธีการดาเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของ
แผ่นดินในระดับหมู่บ้าน
2.เตรียมข้อมูล บริบทของหมู่บ้านที่จะดาเนินการเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ได้
ศึกษาเบื้องต้น
3.สอนการเตรียมรายละเอียด ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง วิธีการดาเนินการจัดประชุม การขอความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน วิธีการกระตุ้นให้ชาวบ้านร่วมกันตัดสินใจ
4. แจ้งข้อควรปฏิบัติก่อนการจัดประชุม และเทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ การสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกประทับใจ สนใจ ให้ความร่วมมือกับการดาเนินการ
5.อธิบายเกี่ยวกับวิธีการจัดการประชุมเบื้องต้น การประเมินผลก่อนการประชุม ระหว่างประชุม และ
หลังประชุม
ขั้นตอนระหว่างดาเนินการ
1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่น จุดด้อย
2. แนะนาแนวทางในการนามติที่ได้จากการจัดประชุม เพื่อนาไปดาเนินกิจกรรมต่อไป
5. ผลลัพธ์หลังการสอน
1. ข้าราชการบรรจุใหม่ สามารถนาข้อมูลเบื้องต้นที่จาเป็นไปปรับใช้กับการดาเนินการประชุมจริงได้
2. สร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในการทางานร่วมกับชุมชน
3. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถทางานได้อย่างมีแบบแผน และเข้าใจถึงกระบวนการการดาเนินกิจกรรม
กองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้าน
4. ปลูกฝังการทางานแบบมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการทากิจของหมู่บ้าน

5. ปัญหา/อุปสรรค
1.เกิดความกังวลเกี่ยวกับการจัดประชุม และการจัดลาดับขั้นตอนในการประชุม
6. แนวทางแก้ไข
1. แจ้งข้อผิดพลาด ข้อควรปรับปรุงให้ทราบ และแนะนาการจัดลาดับความสาคัญของการจัดประชุมที่
ถูกต้อง
7. การควบคุมดูแล ติดตาม
1. มีการประเมินผลเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงานของข้าราชการ
บรรจุใหม่ โดยแบ่งระยะเป็นขั้นตอนก่อนดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และขัน้ ตอนหลังการ
ดาเนินการ
2. ใช้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในการติดตามสภาวะความกดดันในการทางานและให้คาแนะนาเมื่อ
ข้าราชการบรรจุใหม่เกิดความเครียด หรือแรงกดดันในการทางาน
8. หลักฐานการสอนแนะ และการปฏิบัติงานฯ
1.การแนะนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.การดาเนินการประชุมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

3.การดาเนินกิจกรรมตามมติที่ประชุม

9. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
1. มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
2. มีการสอนอย่างเป็นระบบ อธิบายรายละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติจริง
3. เปิดโอกาสให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้ดาเนินกิจกรรมด้วยตนเอง
4. รับฟังความคิดเห็นของข้าราชการใหม่
6. เป็นผู้สอนที่ดี มีการทาเป็นตัวอย่าง ให้ข้าราชการใหม่ได้เรียนรู้
10. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
รักคนอื่นได้ ให้คนอื่นเป็น ย่อมเป็นที่รัก
11. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
1. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถดาเนินการประชุมและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
หมู่บ้าน
2. สามารถดึงศักยภาพของข้าราชการบรรจุใหม่มาใช้ในการดาเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินใน
ระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
ถอดบทเรียนการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ นายวีรพัฒน์ ปานพรม ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(กลุ่มงาน/สพอ.) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
2. ชื่อ-สกุล พีเ่ ลี้ยง นายสุชาติ รอดชู ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. ชื่อเรื่อง Best Practice การถ่ายถอดการมีส่วนร่วมบูรณการแผนตาบล/การทา One Plan (กระบวนการ
จัดประชุม บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล)
4. รายละเอียดการสอนงาน / ได้ผลอย่างไร
ขั้นตอนก่อนดาเนินการ
1.จัดเตรียมองค์ความรู้และทฤษฏีเกี่ยวข้องกับการจัดทา One Plan
2.การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล พื้ น ฐานของหมู่ บ้ า น จปฐ. และ กชช2ค เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ให้ กั บ
ข้าราชการใหม่ก่อนการปฏิบัติจริง
3.มีการสอนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมบริหารงานตาบลแบบบูรณ
การ (กบต.) คณะกรรมการการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต) ตาบลทุกตาบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
และ องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อข้อความร่วมมือในการบูรณาการแผนร่วมกัน
4.มี ก ารแจ้ ง ข้ อ ควรปฏิ บั ติ ก่ อ นการจั ด ประชุ ม บู ร ณาการแผนต าบล และ เทคนิ ค เป็ น วิ ท ยากร
กระบวนการ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกประทับใจ และ ให้ความร่วมมือกับการดาเนินการจัด
กิจกรรมประชุมจาทาแผนฯ
5.การอธิบายกระบวนการเบื้องต้นตั้งแต่กระบวนการเตรียมจัดทาแผน ระหว่างจัดทาแผน และการ
ประเมินหลังจัดทาแผน
ขั้นตอนการระหว่างดาเนินการ
1.ในระหว่างการจัดทาแผนฯ พี่เลี้ยงดาเนินการตามกระบวนการจัดทาแผนให้กับข้าราชการบรรจุใหม่
ทราบ เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนที่สาคัญก่อนให้ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง
2.ประเมินกระบวนการ การจัด ทาแผนขณะที่ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง และบันทึกข้อควร
ปรับปรุงและชี้แจ้งข้อควรปรับปรุงเพื่อให้นาไปปรับใช้ในการดาเนินการจัดประชุมจัดทาแผนฯ ครั้งต่อไป
ขั้นตอนหลังดาเนินการ
1.สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่น จุดด้อย
2.แนะนาแนวทางในการนาข้อมูลที่ได้จากการจัดทาแผนฯ เพื่อเข้าสู่การสู่กระบวนการทารูปเล่มแผน
ตาบลต่อไป

ผลลัพธ์หลังการสอน
1.ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถนาข้อมูลเบื้องต้นที่จาเป็นไปปรับใช้กับการดาเนินการประชุมจัดทา
แผนฯได้จริง
2.สร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในการทางานร่วมกับชุมชน
3. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถทางานได้อย่างมีแบบแผน และ เข้าใจถึงกระบวนการการดาเนินงาน
บูรณาการแผนตาบล
4.ปลูกฝังการทางานอย่างมีส่วนร่วม เปิดโอกาสในแสดงศักยภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
5. ปัญหา/อุปสรรค
1.ในช่วงต้นของการเริ่มกระบวนการจัดทาแผนฯ มีปัญหาติดขัดในเรื่องของ ท่าทาง และ การ
จัดลาดับความสาคัญของกระบวนการ
2.ขาดการสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
6.แนวทางแก้ไข
1.แจ้งข้อผิดพลาดและขอควรปรับปรุงให้ทราบ และ แนะนาการจัดลาดับความสาคัญของการจัดทา
แผนชุมชนที่ถูกต้อง
2.แนะนาแนวทางในการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจ เปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ใหม่ออกแบบการดาเนินงานในฐาน วิทยากรกระบวนการด้วยตนเอง
7. การควบคุมดูแล ติดตาม
1.มีการประเมินผลเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงานของข้าราชการ
บรรจุใหม่ โดยแบ่งระยะเป็น ขั้นตอนตอนก่อนดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และ ขั้นตอนหลัง
การดาเนินการ
2.ใช้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในการติดตามสภาวะความกดดันในการทางานและให้คาแนะนาเมื่อ
ข้าราชการบรรจุใหม่เกิดความเครียดหรือแรงกดดันในการทางาน
8. หลักฐานการสอนแนะ และการปฏิบัติงานฯ

ภาพที่ 1 การสอนการเตรียมข้อมูลก่อนดาเนินการปฏิบัติจริง

ภาพที่ 2 ลงพื้นสารวจปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนตาบล

ภาพที่ 3 พี่เลี้ยงสาธิตกระบวนการดาเนินการจัดประชุมทาแผนบูรณาการระดับตาบล

ภาพที่ 4 พี่เลี้ยงดาเนินการจัดประชุมทาแผนบูรณาการระดับตาบลแบบทุกคนมีส่วนร่วม

9. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
1.มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ถ่ายถอด
2. มีการสอนอย่างเป็นระบบ อธิบายรายละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติจริง
3. เปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินงาน
4. มีความใจเย็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. มีการทางานแบบเน้นการมีส่วนร่วมในการคิด และออกแบบการทางาน
6. เป็นผู้สอนที่ดี มีการทาเป็นตัวอย่าง ให้ข้าราชการใหม่ได้เรียนรู้จากตัวอย่าง
10. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
1. ทฤษฏีระบบ (System theory)
2. ทฤษฏีการมีส่วนร่วม
3. หลักการเป็นวิทยากรกระบวนการ
4. ทฤษฏีการสร้างแรงจูงใจ
5. หลักการกระบวนการเรียนรู้
- กระบวนการใส่ใจ
- กระบวนการเก็บจา
- กระบวนการกระทา
- กระบวนการจูงใจ
11. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
1. สามารถดาเนินกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณการแผนอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
3. การดาเนินการจัดประชุมจาทาแผนชุมชนมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
4. สามารถดึงศักยภาพของข้าราชการบรรจุใหม่มาประยุกต์ใช้การทางานในฐานะวิทยากร
กระบวนการได้จริง
******************************

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองลพบุรี
ถอดบทเรียนการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ นาย สุชาติ ปั้นพร
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองลพบุรี
2. ชื่อ-สกุล พีเ่ ลี้ยง นางลัดดาวัลย์ วามน
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. ชื่อเรื่อง Best Practice การถ่ายถอดการมีส่วนร่วมบูรณการแผนชุมชนระดับตาบลและการดาเนินการ
จัดทาแผนชุมชนระดับตาบล (กระบวนการจัดประชุม บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล)
4. รายละเอียดการสอนงาน / ได้ผลอย่างไร
รายละเอียดการสอนงาน
ขั้นตอนก่อนดาเนินการ
11. กาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประชุมบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
12. ทาหนังสือเชิญประชุม,หนังสือขอใช้สถานที่
13. ศึกษาวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
14. จัดเตรียมองค์ความรู้และทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
15. ถ่ายทอดการวิเคราะห์/สังเคราะห์ ภาพรวมของตาบลด้วยเทคนิค SWOT
16. การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล พื้ น ฐานของหมู่ บ้ า น แผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น ข้ อ มู ล จปฐ. และ กชช2 ค
ยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับ ข้าราชการใหม่ก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง
17. มีการถ่ายทอดวิธี การประสานงานของพัฒนากรในบทบาทหน้าที่เลขานุการ (กบต.) ในการ
ประสานงานกั บ คณะกรรมบริ ห ารงานต าบลแบบบู ร ณาการ (กบต.) คณะกรรมการ
การศูน ย์ ป ระสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต) ตาบลทุกตาบล กานัน ผู้ ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
และ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล ผู้นา อช. ภาคีเครือข่ายระดับตาบล เพื่อให้ เกิดความเข้าใจ
ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล ได้รับความร่วมมือในการบูรณาการแผน
ร่วมกันและเพื่อให้การบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบลบรรลุวัตถุประสงค์
18. มีการอธิบายถึงหน้าที่ของพัฒนากรในบทบาทเลขานุการ (กบต.) ในการจัดประชุมบูรณาการแผน
ระดั บ ชุ ม ชนต าบล การเป็ น ผู้ พู ด ที่ ดี ผู้ ฟั ง ที่ ดี การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม

การทาหน้าที่วิทยากรกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการประชุม การสร้างแรงจูงใจ การกระตุ้น
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการบูรณาการแผนชุมชนระดับ
ตาบล
19. การอธิบายถึงวิธีการ/กระบวนการตั้งแต่เริ่มดาเนินการจัดเวทีประชาคม การทาหน้าที่วิทยากร
กระบวนการ กระบวนการระหว่ า งจั ด ท าแผน และการประเมิ น หลั ง จั ด ท าแผน สรุ ป ผล
การดาเนินการ
ขั้นตอนการระหว่างดาเนินการ
5. จัดรูปแบบเวทีการประชุมการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล
6. ในระหว่างการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล พี่เลี้ยงดาเนินการตามกระบวนการจัดทาแผนให้กับ
ข้าราชการบรรจุใหม่ทราบ เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนที่สาคัญก่อนให้ข้าราชการบรรจุใหม่
ปฏิบัติจริง
7. ประเมินกระบวนการ การจัดทาแผนชุมชนระดับตาบลขณะที่ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง
และบันทึกข้อควรปรับปรุงและชี้แจ้งข้อควรปรับปรุงเพื่อให้นาไปปรับใช้ในการดาเนินการจัด
ประชุมจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล ครั้งต่อไป
ขั้นตอนหลังดาเนินการ
5. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่น จุดด้อย
6. แนะนาแนวทางในการนาข้อมูลที่ได้จากการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
ทารูปเล่มแผนชุมชนระดับตาบลต่อไป
ผลลัพธ์หลังการสอน
1. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถนาข้อมูลเบื้องต้นที่จาเป็นไปปรับใช้กับการดาเนินการประชุมจัดทา
แผนชุมชนระดับตาบลได้จริง
2. สร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในการทางานร่วมกับชุมชน
3. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถทางานได้อย่างมีแบบแผนและเข้าใจถึงกระบวนการการดาเนินงาน
บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
4. ปลูกฝังการทางานอย่างมีส่วนร่วม เปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
5.ปัญหา/อุปสรรค
1. ในช่วงต้นของการเริ่มกระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล มีปัญหาติดขัดในเรื่องของท่าทาง
และการจัดลาดับความสาคัญของกระบวนการ
2. ขาดการสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
6. แนวทางแก้ไข
1. แจ้งข้อผิดพลาดและข้อควรปรับปรุงให้ทราบและแนะนาการจัดลาดับความสาคัญของการจัดทา
แผนชุมชนระดับตาบลที่ถูกต้อง

2. แนะนาแนวทางในการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจ เปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ใหม่ออกแบบการดาเนินงานในฐานะวิทยากรกระบวนการด้วยตนเอง
7. การควบคุมดูแลติดตาม
1. มีการประเมินผลเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงานของข้าราชการ
บรรจุใหม่ โดยแบ่งระยะเป็น ขั้นตอนก่อนการดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และขั้นตอนหลังการ
ดาเนินการ
2. ใช้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในการติดตามสภาวะความกดดันในการทางานและให้คาแนะนา
เมื่อข้าราชการบรรจุใหม่เกิดความเครียดหรือแรงกดดันในการทางาน
8. หลักฐานการสอนแนะ และการปฏิบัติงานฯ

ภาพที่ 1 การสอนการเตรียมข้อมูลก่อนดาเนินการปฏิบัติจริง

ภาพ 2 ลงพื้นที่พบชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและเรียนรู้ข้อมูลเบื้องตนของตาบล

ภาพ 3 การสาธิตกระบวนการดาเนินการจัดประชุมทาแผนชุมชนระดับตาบลและการสาธิตการเป็น
วิทยากรกระบวนการ ตาบลโคกลาพาน

ภาพ 4 ข้าราชการบรรจุใหม่ทาหน้าที่จริงในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการดาเนินการประชุม
จัดทาแผนชุมชนระดับตาบล ตาบลโพธิ์เก้าต้น

ภาพ 5 ข้าราชการบรรจุใหม่ทาหน้าที่จริงในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการดาเนินการประชุม
จัดทาแผนชุมชนระดับตาบล ตาบลโพธิ์ตรุ

9. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
1. มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
2. มีการสอนอย่างเป็นระบบ อธิบายรายละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติจริง
3. เปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินงาน
4. มีความใจเย็นและรับฟังความคิดเห็น
5. มีการทางานแบบเน้นการมีส่วนร่วมในการคิด และออกแบบการทางาน
10. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
1. ทฤษฎีระบบ (System theory)
2. ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
3. หลักการเป็นวิทยากรกระบวนการ
4. ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ
5. หลักการกระบวนการเรียนรู้
5.1 กระบวนการใส่ใจ
5.2 กระบวนการเก็บจา
5.3 กระบวนการกระทา
5.4 กระบวนการจูงใจ
11. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
1. สามารถดาเนินกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณการแผนอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
3. การดาเนินการจัดประชุมจัดทาแผนระดับตาบลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. สามารถดึงศักยภาพของข้าราชการบรรจุใหม่มาประยุกต์ใช้การทางานในฐานะวิทยากร
กระบวนการได้จริง

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

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอพัฒนานิคม
ถอดบทเรียนการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวจุฑารัตน์ อนันสลุง
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอพัฒนานิคม
2. ชื่อ-สกุล พีเ่ ลี้ยง นายอารักษ์ ทองสกุล
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. ชื่ อ เรื่ อ ง Best Practice การถ่ า ยทอดการมี ส่ ว นร่ ว มการจั ด ท าแผนบู ร ณาการชุ ม ชนระดั บ ต าบล
(One Plan)
4. รายละเอียดการสอนงาน / ได้ผลอย่างไร
รายละเอียดการสอนงาน
ขั้นตอนก่อนดาเนินการ
20. จั ด เตรี ย มองค์ ค วามรู้ แ ละทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท าแผนบู ร ณาการชุ ม ชนระดั บ ต าบล
(One Plan)
21. จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน จปฐ. และ กขข2 ค เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับข้าราชการ
บรรจุใหม่ ก่อนการปฏิบัติจริง
22. แนะนาวิธีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบ
บูรณการ (ก.บ.ต.) คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตาบล (ศอช.ต) กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน และ นายกเทศมนตรี /นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อประสานขอความร่วมมือ
ในการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบลร่วมกันทุกภาคส่วน
23. อธิบายและแจ้งข้อควรปฏิบัติก่อนการจัดประชุม/ติดตามการทาแผนบูรณาการชุมชนระดับตาบล
และแนะนาเทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกประทับใจ
และให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนบูรณาการชุมชนระดับตาบล
24. อธิบายกระบวนการเบื้องต้นตั้งแต่กระบวนการเตรียมจัดทาแผนฯ ระหว่างจัดทาแผนฯ และการ
ประเมินหลังจัดทาแผนฯ
ขั้นตอนการระหว่างดาเนินการ
8. ในระหว่างการจั ดท าแผนฯ พี่เลี้ ยงดาเนินการตามกระบวนการจัด ทาแผนให้ กั บข้ าราชการ
บรรจุใหม่ทราบ เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนที่สาคัญก่อนให้ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง
9. ประเมิ น กระบวนการการจั ด ท าแผนฯขณะที่ ข้ า ราชการบรรจุ ใ หม่ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง และบั น ทึ ก
ข้อควรปรั บ ปรุ งและชี้แจ้ งข้อควรปรับปรุง เพื่อให้ นาไปปรับใช้ในการดาเนินการจัดประชุม /
ติดตามการจัดทาแผนฯ ครั้งต่อไป
ขั้นตอนหลังดาเนินการ
7. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่น จุดด้อย
8. แนะนาแนวทางในการนาข้อ มูลที่ได้จากการจัดทาแผนฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการทารูปเล่มแผน
ชุมชนระดับตาบลต่อไป

๕. ผลลัพธ์หลังการสอน
1. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถนาข้อมูลเบื้องต้นที่จาเป็นไปปรับใช้ในการจัดทาแผนบูรณาการ
ชุ ม ชนระดั บ ต าบลได้ จ ริ ง .......................................................................................................
2. สร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในการทางานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถทางานได้อย่างมีแบบแผน และเข้าใจถึงกระบวนการการดาเนินงาน
จัดทาแผนบูรณาการชุมชนระดับตาบล
4. ปลูกฝังการทางานอย่างมีส่วนร่วม เปิดโอกาสในแสดงศักยภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
6. ปัญหา/อุปสรรค
1. ในช่วงต้นของการเริ่มกระบวนการจัดทาแผนฯ มีปัญหาติดขัดในเรื่องของ ความมั่นใจ น้าเสียง
ท่าทาง และ การจัดลาดับความสาคัญของกระบวนการ
2. ขาดการสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. แนวทางแก้ไข
1. แจ้ งข้อผิ ดพลาดและข้อควรปรั บปรุงให้ทราบ และ แนะนาการจัดล าดับความส าคัญของการ
ดาเนินงานจัดทาแผนบูรณาการชุมชนระดับตาบลที่ถูกต้อง
2. แนะนาแนวทางในการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจ เปิดโอกาสให้ข้าราชการ
บรรจุใหม่ออกแบบการดาเนินงานในฐานวิทยากรกระบวนการด้วยตนเอง
8. การควบคุมดูแล ติดตาม
1. มีการประเมินผลเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงานของข้าราชการ
บรรจุ ใหม่ โดยแบ่ งระยะเป็ น ขั้น ตอนตอนก่อนดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และขั้นตอน
หลังการดาเนินการ
2. ใช้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในการติดตามสภาวะความกดดันในการทางานและให้ คาแนะนา
เมื่อข้าราชการบรรจุใหม่เกิดความเครียดหรือแรงกดดันในการทางาน
9. หลักฐานการสอนแนะ และการปฏิบัติงานฯ

ภาพที่ 1 การสอนการเตรียมข้อมูลก่อนดาเนินการปฏิบัติจริง

ภาพที่ 2 ลงพื้นทีส่ ารวจปัญหาปฐมภูมิเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนบูรณาการชุมชนระดับตาบล

ภาพ 3 พี่เลี้ยงนาข้าราชการบรรจุใหม่ลงพื้นที่พบปะชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
และเรียนรู้ข้อมูลเบื้องตนของตาบล

ภาพ ๔ การสาธิตกระบวนการดาเนินการจัดประชุมทาแผนบูรณาการชุมชนระดับตาบล
และการสาธิตการเป็นวิทยากรกระบวนการ ณ ตาบลดีลัง

ภาพ 5 ข้าราชการบรรจุใหม่ทาหน้าที่จริงในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการดาเนินการประชุม
จัดทาแผนบูรณาการชุมชนระดับตาบล (ตาบลดีลัง)

ภาพ 6 ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถดาเนินการตามกระบวนการจัดประชุม
แผนบูรณาการชุมชนระดับตาบลได้จริง (ตาบลชอนน้อย)
10. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
1. มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ถ่ายถอดความรู้และประสบการณ์
2. มีการสอนอย่างเป็นระบบ อธิบายรายละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติจริง
3. เปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรคในการดาเนินงาน
4. มีความใจเย็นและรับฟังความคิดเห็น
5. มีการทางานแบบเน้นการมีส่วนร่วมในการคิด และออกแบบการทางาน
๖. เป็นผู้สอนที่ดี มีการทาเป็นตัวอย่างให้ข้าราชการใหม่ได้เรียนรู้
11. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
1. ทฤษฏีระบบ (System theory)
2. ทฤษฏีการมีส่วนร่วม
3. หลักการเป็นวิทยากรกระบวนการ
4. ทฤษฏีการสร้างแรงจูงใจ
5. หลักการกระบวนการเรียนรู้
5.1 กระบวนการใส่ใจ
5.2 กระบวนการเก็บจา
5.3 กระบวนการกระทา
5.4 กระบวนการจูงใจ
1๒. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
1. สามารถดาเนินกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณการแผนอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
3. การดาเนินการจัดประชุมจัดทาแผนชุมชนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4. สามารถดึงศักยภาพของข้าราชการบรรจุใหม่มาประยุกต์ใช้การทางานในฐานะวิทยากร
กระบวนการได้จริง

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ถอดบทเรียนการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ นายพีรวัฒน์ กองพรม
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
2. ชื่อ-สกุล พี่เลี้ยง นายธีรสิทธิ์ สีขัดเค้า
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. ชื่อเรื่อง Best Practice การถ่ายถอดการมีส่วนร่วมในบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล (กระบวนการจัด
ประชุมประชาคมเพื่อร่วมจัดทาบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล)
4. รายละเอียดการสอนงาน / ได้ผลอย่างไร
ขั้นตอนก่อนดาเนินการ
25. จัดเตรียมองค์ความรู้และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบูรณาการแผน
26. การจั ด เตรี ย มข้อ มู ล พื้ น ฐานของหมู่ บ้ าน จปฐ. และ กชช.2ค เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ นให้ กับ
ข้าราชการใหม่ก่อนการปฏิบัติจริง
27. มีการสอนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบ
บูรณาการ(ก.บ.ต.) ซึ่งประกอบด้วย ปลัดอาเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ข้าราชการที่
ประจาในพื้นที่ตาบล กานันผู้ใหญ่บ้านและผู้ทรงวุฒิ คณะกรรมการการศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชน (ศอช.ต) และองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อขอความร่วมมือในการบูรณาการแผนร่วมกัน
28. มี ก ารแจ้ ง ข้ อ ควรปฏิ บั ติ ก่ อ นการจั ด ประชุ ม บู ร ณาการแผนต าบล และเทคนิ ค เป็ น วิ ท ยากร
กระบวนการ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุ มรู้สึกประทับใจ และให้ความร่วมมือกับการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมประชุมการจัดทาแผนฯ
29. การอธิบายกระบวนการเบื้องต้นตั้งแต่กระบวนการเตรียมจัดทาแผน ระหว่างจัดทาแผนและการ
ประเมินหลังจัดทาแผน
ขั้นตอนระหว่างดาเนินการ
10. ในระหว่างการจัดทาแผนฯ พี่เลี้ยงดาเนินการตามกระบวนการจัด ทาแผนให้กับข้าราชการบรรจุ
ใหม่ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนที่สาคัญก่อนให้ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง
11. ประเมินกระบวนการการจัดทาบูรณาการแผนขณะที่ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริงและบันทึก
ข้ อ ควรปรั บ ปรุ ง และชี้ แ จ้ ง ข้ อ ควรปรั บปรุ ง เพื่ อ ให้ น าไปปรั บ ใช้ใ นการด าเนิ น การจัด ประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทาบูรณาการแผนครั้งต่อไป
ขั้นตอนหลังดาเนินการ
9. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะที่เกิดจากการลงมือปฏบัติจริง
10. แนะนาแนวทางในการนาข้อมูลที่ได้จากการจัดทาบูรณาการแผนเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดทาเป็น
รูปเล่มของแผนตาบลต่อไปเพื่อใช้ประกอบในการจัดทาโครงการของตาบล ซึ่งอาจเป็นโครงการ
ทาชุมชนทาเองได้เลย หรือเป็นโครงการที่ชุมชนต้องทาร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก หรือเป็น
โครงการที่ต้องรอให้หน่วยงานองค์กรภายนอกมาดาเนินการให้

ผลลัพธ์หลังการสอน
๑. สามารถนาข้อมูลเบื้องต้นที่จาเป็นไปปรับใช้กับการดาเนินการประชุมจัดทาบูรณาการแผนชุมชน
ระดับตาบลได้จริง โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านทางคณะกรรมการ ก.บ.ต. และ
ศอช.ต รวมถึงการใช้เครื่องมือมาใช้ในการวิเคราะห์ อาทิ Mind Mapping , RCA , AAR เป็นต้น
๒. สร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในการทางานร่วมกับชุมชน
๓. ข้าราชการบรรจุ ใหม่สามารถทางานได้อย่างมี ห ลักการแบบแผน และเข้าใจถึงกระบวนการ
ดาเนินงานบูรณาการแผนชุมชนในระดับตาบล
๔. ปลูกฝังการทางานอย่างมีส่วนร่วมหรือการสร้าง Team Work โดยการเปิดโอกาสในการร่วมกัน
ดึงเอาศักยภาพภายในออกมาใช้ โดยอยู่บนบรรทัดฐานของระบอบประชาธิปไตย
5. ปัญหา/อุปสรรค
1. การเริ่มกระบวนการจัดทาบูรณาการแผน พบปัญหาในเรื่องของ การจัดลาดับความสาคัญของ
กระบวนการก่อนหลัง รวมถึงการควบคุมเวลาให้อยู่ในขอบเขตที่กาหนดก็ถือเป็นปัญหาอีกอย่าง
2. ขาดการสร้างบรรยากาศหรือการนันทนาการเพื่อให้เข้าสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน
6. แนวทางแก้ไข
1. แจ้งข้อผิดพลาดและขอควรปรับปรุงให้ทราบ และต้องเตรียมตัวในการจัดลาดับความสาคัญ
ก่อนหลังของกระบวนการการจัดทาแผนชุมชนเพื่อให้การจัดทาบูรณาการแผนในครั้งหน้ามีข้อมูล
ครบถ้วน
2. แนะน าแนวทางในการสร้ า งบรรยากาศการมี ส่ ว นร่ ว ม การสร้ า งแรงจู ง ใจ เปิ ด โอกาสให้
ข้าราชการใหม่ออกแบบการดาเนินงานในฐาน วิทยากรกระบวนการด้วยตนเอง
7. การควบคุมดูแล ติดตาม
1. มีการประเมินผลเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงานของข้าราชการ
บรรจุใหม่ โดยแบ่งระยะเป็น ขั้นตอนตอนก่อนดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และ
ขั้นตอนหลังการดาเนินการ
2. ใช้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในการติดตามสภาวะความกดดันในการทางานและให้คาแนะนา
เมื่อข้าราชการบรรจุใหม่เกิดความเครียดหรือแรงกดดันในการทางาน
8. หลักฐานการสอนแนะ และการปฏิบัติงานฯ
๑. การสอนการเตรียมข้อมูลก่อนดาเนินปฏิบัติจริง

๒. พี่เลี้ยงนาข้าราชการบรรจุใหม่ลงพื้นที่พบประผู้นาหมู่บ้านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและ
เรียนรู้ชุมชน
๓. ข้าราชการบรรจุใหม่ทาหน้าที่จริงในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการดาเนินการประชุมจัดทา
บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
๔. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถดาเนินการตามกระบวนการจัดประชุมจัดทาแผนตาบลได้จริง

9. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
1. มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ถ่ายถอด
2. มีการสอนอย่างเป็นระบบ อธิบายรายละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติจริง
3. เปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินงาน
4. มีความใจเย็นและรับฟังความคิดเห็น
5. มีการทางานแบบเน้นการมีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบการทางาน
10. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
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. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
1. สามารถดาเนินกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณการแผนอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
3. การดาเนินการจัดประชุมจาทาแผนชุมชนมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
4. สามารถดึงศักยภาพของข้าราชการบรรจุใหม่มาประยุกต์ใช้การทางานในฐานะวิทยากร
กระบวนการได้จริง
**********************************

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโคกเจริญ
ถอดบทเรียนการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
********************************
1. ชื่อ - สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวเมธปิยา พาคา
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
2. ชื่อ - สกุล พีเ่ ลีย้ ง นางสาวศรัญญา สืบสายหาญ
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
3. ชื่อเรื่ อง Best Practice การถ่ายถอดการมีส่ ว นร่ว มในกระบวนการสร้ างและพั ฒ นาสั มมาชีพ ชุ ม ชน
ในระดับหมู่บ้าน (กระบวนการจัดประชุม สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน)
4. รายละเอียดการสอนงาน/ได้ผลอย่างไร
รายละเอียดการสอนงาน
ขั้นตอนก่อนดาเนินการ
30. จัดเตรียมองค์ความรู้และทฤษฎี ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดประชุม
31. การจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย
เมนูอาชีพที่จะนามาสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับ
ข้าราชการใหม่ก่อนการปฏิบัติจริง
32. มีการสอนเกี่ยวกับ การประสานงานกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อขอความร่วมมือในการกาหนดรูปแบบ และจัดทา
แผนปฏิบัติการ การดาเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
33. มีการแจ้งข้อควรปฏิบัติก่อนการจัดประชุม และเทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ การสร้าง
แรงจู ง ใจให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รู้ สึ ก ประทั บ ใจ สนใจ และให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ การด าเนิ น การ
จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
34. การอธิบายกระบวนการเบื้องต้นตั้งแต่กระบวนการเตรียมจัดการประชุม ระหว่างประชุม และ
การประเมินหลังจากประชุม
ขั้นตอนการระหว่างดาเนินการ
12. ในระหว่ า งการจั ด ประชุ ม พี่ เ ลี้ ย งด าเนิ น การตามกระบวนการจั ด ประชุ ม ให้ กั บ ข้ า ราชการ
บรรจุใหม่ทราบ เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนที่สาคัญก่อนให้ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง
13. ประเมินกระบวนการการจัดประชุม ขณะที่ข้าราชการบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง และบันทึกข้อควร
ปรับปรุง และชี้แจ้งข้อควรปรับปรุงเพื่อให้นาไปปรับใช้ในการดาเนินการจัดประชุม ครั้งต่อไป

ขั้นตอนหลังดาเนินการ
11. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่น จุดด้อย
12. แนะน าแนวทางในการน าข้ อมู ล ที่ ไ ด้จากการจั ดท าประชุม ที มวิท ยากรสั ม มาชี พ และผู้ แ ทน
ครัวเรือน เพื่อเข้าสู่กระบวนการการทาโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
ต่อไป
5. ผลลัพธ์หลังการสอน
1. ข้าราชการบรรจุ ใหม่ สามารถนาข้อมูล เบื้องต้นที่จาเป็นไปปรับใช้กั บการด าเนินการประชุ ม
ทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือนได้จริง
2. สร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในการทางานร่วมกับชุมชน
3. ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถทางานได้อย่างมีแบบแผน และเข้าใจถึงกระบวนการการดาเนินงาน
สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
4. ปลูกฝังการทางานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
6. ปัญหา/อุปสรรค
1. ในช่ว งต้น ของการเริ่ มกระบวนการจัด การประชุ มที มวิทยากรสั มมาชีพ และผู้ แทนครัว เรื อ น
มีปัญหาติดขัดในเรื่องของ ความมั่นใจ ท่าทาง และ การจัดลาดับความสาคัญของกระบวนการการจัดประชุม
2. ขาดการสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. แนวทางแก้ไข
1. แจ้งข้อผิดพลาด ข้อควรปรับปรุงให้ทราบ และแนะนาการจัดลาดับความสาคัญของการจัด ประชุม
ทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือนที่ถูกต้อง
2. แนะนาแนวทางในการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจ เปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ใหม่ออกแบบการประชุม ในฐานะวิทยากรกระบวนการด้วยตนเอง
8. การควบคุมดูแล ติดตาม
1. มีการประเมินผลเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงานของข้าราชการ
บรรจุใหม่ โดยแบ่งระยะเป็นขั้นตอนก่อนดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และขั้นตอนหลังการ
ดาเนินการ
2. ใช้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในการติดตามสภาวะความกดดันในการทางานและให้คาแนะนา
เมื่อข้าราชการบรรจุใหม่เกิดความเครียด หรือแรงกดดันในการทางาน

9. หลักฐานการสอนแนะ และการปฏิบัติงานฯ

ภาพที่ 1 การสอนการเตรียมข้อมูลก่อนดาเนินปฏิบัติจริง

ภาพที่ 2 ลงพื้นสารวจปัญหาปฐมภูมิ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนใน
ระดับหมู่บ้าน

ภาพที่ 3 พี่เลี้ยงนาข้าราชการบรรจุใหม่ลงพื้นที่พบชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและเรียนรู้ข้อมูล
เบื้องต้นของตาบล

ภาพที่ 4 การสาธิตกระบวนการดาเนินการจัดประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือน
โดยการสาธิตการเป็นวิทยากรกระบวนการ

ภาพที่ 5 ข้าราชการบรรจุใหม่ทาหน้าที่จริงในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการดาเนินการประชุม ทีม
วิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือน

ภาพที่ 6 ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถดาเนินการตามกระบวนการจัดประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทน
ครัวเรือน

10. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
1. มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
2. มีการสอนอย่างเป็นระบบ อธิบายรายละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติจริง
3. เปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์ ในการดาเนินงาน
4. มีความใจเย็นและรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการใหม่
5. มีการทางานแบบเน้นการมีส่วนร่วมในการคิด และออกแบบการทางาน
6. เป็นผู้สอนที่ดี มีการทาเป็นตัวอย่าง ให้ข้าราชการใหม่ได้เรียนรู้จากตัวอย่าง
11. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
1. ทฤษฏีระบบ (System theory)
2. ทฤษฏีการมีส่วนร่วม
3. หลักการเป็นวิทยากรกระบวนการ
4. ทฤษฏีการสร้างแรงจูงใจ
5. หลักการกระบวนการเรียนรู้
5.1 กระบวนการใส่ใจ
5.2 กระบวนการเก็บจา
5.3 กระบวนการกระทา
5.4 กระบวนการจูงใจ
12. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน ข้าราชการบรรจุใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
1. สามารถดาเนินกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับชุมชน
อย่างเป็นระบบ
2. สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมในการระดมสมองของผู้เข้าร่วมประชุม
3. การดาเนินการจัดประชุมทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทนครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
4. สามารถดึ ง ศั ก ยภาพของข้ า ราชการบรรจุ ใ หม่ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารท างานในฐานะวิ ท ยากร
กระบวนการได้จริง

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

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านหมี่
ถอดบทเรียนการสร้างสัมมาชีพชุมชน และการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
………………………………………………………………..
1. ชื่อ-สกุล ข้าราชการบรรจุใหม่ น.ส.ถุงเงิน เรืองสมุทร
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านหมี่
2. ชื่อ-สกุล พีเ่ ลี้ยง ว่าที่ ร.ต. สมศักดิ์ พวงจีน
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. ชื่อเรื่อง Best Practice ถอดบทเรียนการสร้างสัมมาชีพชุมชน และการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
4. รายละเอียดการสอนงาน / ได้ผลอย่างไร
รายละเอียดการสอนงาน
ขั้นตอนก่อนดาเนินการ
แนะนาให้พัฒนากรใหม่ ศึกษากระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน /แนวทางการดาเนินงาน
ของกรมฯ ให้เข้าใจและนาไปปฏิบัติ ออกแบบการดาเนินงานและจัดทาแผนปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน และ
ดาเนินการตามแนวทาง โดย
1. คัดเลือกปราชญ์ชุมชนจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ 1 หมู่บ้านละ 1 คน เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัด
2. สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านให้มีความพร้อม หมู่บ้านละ 4 คน ที่
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับครัวเรือนเป้าหมายได้
3. ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมาย ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน โดยขนวนการจากปราชญ์ชาวบ้าน ให้ชาวบ้านสอนชาวบ้าน ตามความต้องการในอาชีพที่
สนใจ และมีความสมัครใจและตั้งใจฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพให้เกิดรายได้
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนเป้าหมายมีการรวมกลุ่ม และจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามแนวทาง
สัมมาชีพชุมชน
ขั้นตอนการระหว่างดาเนินการ
14. ในระหว่างการดาเนินงานสัมมาชีพชุมชน พี่เลี้ยงแนะนาการดาเนินโครงการตามกระบวนการการ
ดาเนินงานสัมมาชีพชุมชน ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ทราบ เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนที่สาคัญ
ก่อนให้พัฒนากรบรรจุใหม่ปฏิบัติจริง
15. ประสานกลุ่มเป้าหมาย และวันเวลาที่ดาเนินการ ผู้เกี่ยวข้อง ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้าน
ละ 5 คน และประชาชนผู้แทนครัวเรือนที่ต้องการและสนใจฝึกอบรมอาชีพ หมู่บ้านละ 2๐ คน
16. พัฒนากรสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่
ขั้นตอนหลังดาเนินการ
13. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่น จุดด้อย
14. แนะนาแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครัวเรือนฯ ให้สามารถ ประกอบอาชีพที่ได้ฝึก
ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

15. และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพ
ผลลัพธ์หลังการสอน
1. พัฒนากรบรรจุใหม่สามารถนาข้อมูลเบื้องต้นที่จาเป็นไปปรับใช้กับการดาเนินการโครงการได้จริง
2. สร้างความมั่นใจให้กับพัฒนากรบรรจุใหม่ในการทางานร่วมกับชุมชน
3. พัฒนากรบรรจุใหม่สามารถทางานได้อย่างมีแบบแผน และเข้าใจถึงกระบวนการการดาเนินงาน
4. ปลูกฝังการทางานอย่างมีส่วนร่วม
6.ปัญหา/อุปสรรค
๑. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนยังไม่มีความมั่นใจในการเป็นวิทยากร
๒. อาชีพที่ฝึกไม่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการตลาดทาให้ครัวเรือนเกิดความท้อและหยุดประกอบ
อาชีพไปในที่สุด
๓. ไม่มีทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
7. แนวทางแก้ไข
1. ช่วยส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการตลาดที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์ผ่ าน
ช่องทาง Facebook , Line
2. ช่วยหาแหล่งทุนในการสนับสนุนเพื่อให้ครัวเรือนได้เข้าถึงปัจจัยการผลิต
8. การควบคุมดูแล ติดตาม
มีการประเมินผลเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพงานของพัฒนากร
บรรจุใหม่ โดยแบ่งระยะเป็น ขั้นตอนตอนก่อนดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ และ ขั้นตอนหลัง
การดาเนินการ
9. หลักฐานการสอนแนะ และการปฏิบัติงานฯ
ภาพที่ 1 การสอนการเตรียมการทาเอกสารขออนุมัติทาโครงการ โดยเสนอท่านนายอาเภอเป็นผู้อนุมัติ

ภาพที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้บรรลุตามวัตุประสงค์ที่กาหนดและเกิดความ
ต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับพื้นที่หมู่บ้านชุมชน

10. ลักษณะพิเศษ จุดเด่น ของการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
1. มีการสอนอย่างเป็นระบบ อธิบายรายละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติจริง
2. เปิดโอกาสให้มีความคิดสร้างสรรคในการดาเนินงาน
3. มีควาใจเย็นและรับฟังความคิดเห็น
4. มีการทางานแบบเน้นการมีส่วนร่วมในการคิด และออกแบบการทางาน
11. หลักทฤษฎีที่ใช้ในการสอนงาน
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. ผลงานที่สะท้อนจากผลการสอนแนะงาน พัฒนากรใหม่นาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
1. สามารถดาเนินกิจกรรมโครงการฯ อย่างเป็นระบบ
2. สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
3. การดาเนินการโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
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