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บทสรุปผู้บริหาร
สานั กงานพั ฒ นาชุ มชนจัง หวัด ล าปาง ได้ จั ด ทาโครงการเสริ มสร้ างสมรรถนะบุค ลากรบรรจุใ หม่
เพื่ อการพั ฒ นาและจั ดวางระบบการบริ ห ารงานบุ คคลของกรมการพัฒ นาชุ มชน โดยพั ฒ นาและต่ อยอด
แนวทางการสอนงานและการท าหน้า ที่พี่เลี้ ยงให้สามารถน าไปประยุ กต์ใช้ กับบุ คลากรบรรจุใหม่ ในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน” ให้ความ
ช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต รวมถึง เพื่อให้ บุคลากรบรรจุใหม่มี
ทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับ ตัวเข้ากับองค์กร ผู้บัง คับบัญ ชา เพื่อนร่วมงาน
ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้าร่วมโครงกา คือ บุคลากรบรรจุใหม่
ที่มีอายุราชการน้อยกว่า 2 ปี
โดยได้ดาเนินการ จานวน 2 จุดดาเนินการ ได้แก่ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแม่ทะ และสานักงาน
พัฒ นาชุ ม ชนอ าเภอเสริ ม งาม เนื่ อ งจากมี ข้ า ราชการที่ อ ายุ ร าชการน้ อ ยกว่ า 2 ปี ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม เป้ าหมาย
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอละ 1 ราย ซึ่งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปางได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทางาน หัวหน้ากลุ่ม
งานทุกกลุ่ม พัฒนาการอาเภอทุกอาเภอ นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม พัฒนากรที่สามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ พี่ เลี้ ย ง อ าเภอละ 1 คน เป็ นคณะท างาน หั ว หน้ า ฝ่า ยอานวยการเป็ น คณะทางานและเลขานุก าร
นักจัดการงานทั่วไป เป็นคณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ ดาเนินการผ่านกระบวนการสอนแนะงานโดยการ
ปฏิบัติจริง ติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาบุคลากรบรรจุใหม่ในการปฏิบัติงานและ
การดาเนินชีวิต สร้างความผูกพันต่อองค์กรให้แก่บุคลากรบรรจุใหม่ สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับองค์กร
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางาน
จากการติดตาม ดูแล สอนแนะงาน ทาให้บุคลากรบรรจุใหม่ทั้ง 2 ราย สามารปรับตัวเข้ากับองค์กร
หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทางาน เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงาน
พัฒนาชุมชน สามารถทางานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ร่วมกับภาคี เครือข่าย ผู้นาชุมชนได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดี
ต่อหน่วยงาน ต่อผู้บังคับบัญ ชา และต่อองค์กร และสามารถเป็นกาลัง สาคัญของทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ลาปางต่อไป
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รายงานผลการดาเนินงาน
1. ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจัง หวัดลาปางมุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมบุคลากร ในการสนับสนุนภารกิจ
การส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ฐานรากให้ มั่ น คงและชุ ม ชนพึ่ ง ตนเองได้ โ ดยการเชื่ อ มโยง นโยบายรั ฐ บาลและ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึง ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัง หวัด
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ตาบลหมู่บ้านชุมชน ในช่วงสองปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึง
ปัจจุบัน กรมการพัฒนาชุมชนได้บรรจุข้าราชการใหม่จานวนมาก จังหวัดลาปางจึงต้องเตรียมความพร้อม
บุ ค ลากรบรรจุ ใ หม่ ใ ห้ มี ทั ก ษะความสามารถและสมรรถนะที่ เ พี ย งพอในระดั บ ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ
ภาระหน้าที่ตามเป้าหมายของกรมฯ ได้อย่างทันท่วงที รองรับสภาวะแวดล้อมในการดาเนินงานของโลกยุค
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นไปด้วยความรวดเร็วและยากที่จะคาดการณ์ โดยเฉพาะการ
ดาเนินงานของกรมฯ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการส่งต่อนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและสัง คม
เพื่อนามาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างสรรค์นวัตกรรมจากศักยภาพประสบการณ์ความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะของพี่เลี้ยง
รวมถึงการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เป็นพี่น้องร่วมคิดร่วมดาเนินการสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่องานและต่อองค์กร และปลูกฝังให้ตระหนักรู้การอุทิศตนพัฒนาคนสร้างชุมชนอย่างยั่ งยืน แก่บุคลากร
บรรจุใหม่ ดัง นั้นเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานพัฒนาชุมชนจัง หวัดลาปางสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์กรมฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดลาปาง จึง ได้จัดทาโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับบุคลากร
บรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการอุทิศตนพัฒนาคนสร้างชุมชนยั่งยืน
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือกากับดูแลเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
2.2 เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
2.3 เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดีมีความผูกพันต่อองค์กรสามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับ
องค์กรผู้บัง คับบัญ ชาเพื่อนร่วมงานประชาชนและสภาพแวดล้อมในที่ทางานได้ รวมถึง สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้กับองค์กร
3. ขั้นตอนละวิธีการดาเนินงานโครงการ
3.1 แจ้ง แนวทางการดาเนินโครงการและประสานสานักงานพัฒนาชุม ชนอาเภอ ให้ป ฏิบัติตาม
แนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
3.2 แต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่จังหวัดลาปาง
3.3 มอบหมายหัวหน้าฝ่ายอานวยการเป็นผู้ประสานงานโครงการ
3.4 จัดทาแฟ้มรวบรวมข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ เก็บไว้ที่พี่เลี้ยงสอนแนะงาน 1 ชุด และสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด 1 ชุด
3.5 จัดทาแฟ้มประวัติบุคลากรบรรจุใหม่
3.6 ติดตามดูแล ให้คาปรึกษาการปฏิบัติงาน การทางาน การให้บริการประชาชน และการดารงชีวิต
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3.7 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยน พบปะพูดคุยระหว่างบุคลากรบรรจุใหม่กับ
ผู้ดูแลสอนแนะงาน ตามความเหมาะสม
4. ผลการดาเนินโครงการ
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดลาปาง
จั ง หวั ด ล าปาง เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี อ ายุ เ ก่ า แก่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 1,300 ปี มี ชื่ อ เรี ย กขานกั น หลายชื่ อ
ซึ่งปรากฏหลักฐานตามตานานต่าง ๆ รวม 11 ชื่อ จากการที่เรียกขานกันว่า “กุกกุฏนคร” แปลว่าเมืองไก่
ดังนั้น ตราประจาจัง หวัดลาปาง คือ “ไก่ขาว” สร้างเมื่อ พ.ศ. 1223 จากหนังสือพงศาวดารโยนกกล่าวว่า
“สุพรหมฤาษี” สร้างเมืองเพื่อให้เจ้าอนันตยศ โอรสพระนางจามเทวี ครองคู่กับเมืองหริภุญชัย (ลาพูน) ให้ชื่อ
เมืองว่า “นครเขลางค์” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “นครอัมภางค์” และเปลี่ยนชื่อเป็น “นครลาปาง” ในภายหลัง และ
ประกาศจั ด ตั้ ง เป็ น จั ง หวั ด ในปี พ.ศ. 2435 (สมั ย รั ช กาลที่ 5) โดยขึ้ น อยู่ กั บ มณฑลพายั พ สมั ย หนึ่ ง
(พ.ศ. 2443) ต่อมาแยกเป็นมณฑลมหาราษฎร์ ในปี พ.ศ. 2458 ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีประกาศยกเลิกมณฑล
ทั่ว ราชอาณาจั ก ร ล าปางจึ ง มี ฐ านะเป็ น “จั งหวั ด ลาปาง” ตามพระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการ
อาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476

"ถ่านหินลือชา รถม้าลือลัน่
เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล
ฝึกช้างใช้ลือโลก "
ตราประจาจังหวัด : รูปไก่ขาวยืนอยู่ในซุ้มมณฑป
พระธาตุลาปางหลวง

วิสัยทัศน์จังหวัดลาปาง “ลาปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร
ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ที่ ๓ สิน ค้ าอั ต ลั กษณ์ อุต สาหกรรม หั ต ถอุต สาหกรรม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุม ชน จากฐาน
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัง หวัดลาปางแบ่ง ออกเป็น 13 อาเภอ 100 ตาบล 932 หมู่บ้าน 106 ชุมชน (เฉพาะชุมชน
ในเขตเทศบาลนครลาปาง 43 ชุมชน และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 63 ชุมชน) 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 38 เทศบาลตาบล 60 องค์การบริหารส่วนตาบล
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ข้อมูลทั่วไปสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง
สรุปอัตรากาลังข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง
1) อัตรากาลัง ตาม จ.18
87 ราย
2) จานวนข้าราชการปฏิบัติงานจริง
85 ราย
3) พื้นที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
23 ราย
ปฏิบัติงานที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
52 ราย
(สัดส่วนอัตรากาลัง ต่อตาบลที่รับผิดชอบโดยเฉลี่ย 1 คน ต่อ 2 ตาบล)
4) จานวนเจ้าหน้าที่
พนักงานราชการ
1
ราย
อาสาพัฒนา (อสพ.)
3
ราย
พนักงานจ้างเหมา
3
ราย
พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3
ราย
พนักงานกองทุนหมู่บ้านและประชารัฐ
1
ราย
นักการตลาดรุ่นใหม่
3
ราย
ผลการดาเนินโครงการเสริมสร้างบุคลากรบรรจุใหม่จังหวัดลาปาง
1. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง มีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างบุคลากร
บรรจุใหม่จังหวัดลาปาง จานวน 2 ราย คือ
1) นางชลีรัตน์ อินทร์วารี ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง บรรจุรับราชการวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ระดับการศึกษาปริญญาตรี
2) นางสาวอณิษ ฐา หาญภั กดี นิย ม ต าแหน่ ง นั ก วิช าการพัฒ นาชุ มชนปฏิ บั ติ การ สัง กั ด
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสบปราบ จัง หวัดลาปาง ปฏิบัติหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเสริมงาม
จังหวัดลาปาง บรรจุรับราชการวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ระดับการศึกษาปริญญาโท
2. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง แต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างบุคลากรบรรจุใหม่ สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง เพื่อให้การดาเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ เป็นไปตาม
แนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด ประกอบด้วย
1. พัฒนาการจังหวัดลาปาง
หัวหน้าคณะทางาน
2. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
คณะทางาน
3. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
คณะทางาน
4. หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
คณะทางาน
5. พัฒนาการอาเภอทุกอาเภอ
คณะทางาน
6. นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม
คณะทางาน
7. พัฒนากรพี่เลี้ยง อาเภอละ 1 คน
คณะทางาน
ประกอบด้วย
นายสมคิด ปันทะสืบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ อ.เมืองลาปาง
นายฐานนท์ ภู่กองพัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ อ.เกาะคา
นางนฤมล เวชสุภา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ อ.ห้างฉัตร

6
นายสุทธิเกียรติ จันทพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ อ.งาว
นายถาวร วังคาหมื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ อ.เถิน
นางเพชรา ถ้าทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ อ.แม่ทะ
นายวัชรพงศ์ อุตตะมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ อ.วังเหนือ
นางสุปัญญา วิรัตน์เกษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ อ.แม่เมาะ
นางสุภาพ รัตน์สุภาพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ อ.เสริมงาม
นายจรัญ ขันสุธรรม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ อ.เสริมงาม
นายสุทัศน์ ไชยลังกา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ อ.แจ้ห่ม
นายปวรณนต์ อินลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ อ.สบปราบ
นายวรวิทยา ชุติมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อ.เมืองปาน
8. หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
คณะทางานและ
เลขานุการ
9. นางสาวพิริยา ตันวัชรพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
3. พัฒนาการจังหวัดมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ สร้างขวัญ
และกาลังใจ สร้างทัศนคติที่ดีในการทางาน

7
4. คณะทางาน ติดตาม ดูแล ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา งานพัฒนาชุมชนระดับจัง หวัด อาเภอ
หมู่บ้าน/ชุมชน อย่างต่อเนื่อง

พัฒนาการจังหวัดให้คาแนะนาการทางานพัฒนาชุมชน

พัฒนาการอาเภอให้คาแนะนาการทางานพัฒนาชุมชน

8

พัฒนาการอาเภอให้คาแนะนาการทางานพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย

พี่เลี้ยงติดตามสอนแนะงานในพื้นที่

9

พี่เลี้ยงติดตามสอนแนะงานในพื้นที่

10

นางสุภาพ รัตน์สุภาพงศ์ พี่เลี้ยงของนางสาวอณิษฐา หาญภักดีนิยม

นางเพชรา ถ้าทอง พี่เลี้ยงของนางชลีรัตน์ อินทร์วารี

11
5. ทีมผู้นาอาสาพัฒนาบ้านเกิด ร่วมติดตาม ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ การดาเนินงานพัฒนาชุมชน

ทีมผู้นาอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดลาปาง ให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงานพัฒนาชุมชน

12
6. ทีมผู้นาอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดลาปาง ลงพื้นที่ติดตามให้คาแนะนางานพัฒนาชุมชน

ทีมผู้นาอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดลาปาง ลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาชุมชน

13

ทีมผู้นาอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดลาปาง ลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาชุมชน

14
5. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
บุคลากรบรรจุใหม่ ทั้ง 2 ราย ได้เรียนรู้ การปรั บตัวเข้ากับองค์ กร หัวหน้างาน เพื่อร่วมงานและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในการทางานพัฒนาชุมชน รวมถึง
แนวทางการดารงชีวิต และหนทางความสาเร็จในการทางาน นาไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและมีความสุ ข
ในการทางาน โดยอาศัยการปลุกฝังและถ่ายทอดจากผู้ทาหน้าที่พี่เลี้ยง
6. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การบรรจุแต่งตั้งให้บุคลากรมาสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง ของข้าราชการบรรจุใหม่
ไม่พร้อมกัน คณะทางานระดับจังหวัดจะต้องทาความเข้าใจและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
7. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม
ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

15

ภาคผนวก

ทะเบียนกลุม่ เป้าหมายโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

วันเข้าสูร่ ะดับ

ระดับ

ปัจจุบัน

สังกัด

เลขที่

(โครงสร้างตามกฎหมาย)

ตาแหน่ง

วุฒิ

สาขา
วิชาเอก

1 นางสาวอณิษฐา หาญภักดีนิยม นักวิชาการพัฒนาชุมชน

29 ตุลาคม 2561

ปฏิบัตกิ าร

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสบปราบ

5782

รป.บ., ร.ม.

บริหารรัฐกิจ, การเมืองการปกครอง

2 นางชลีรัตน์ อินทร์วารี

29 ตุลาคม 2561

ปฏิบัตกิ าร

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแม่ทะ

5222

ศศ.บ., ร.บ.

สหวิทยาการสังคมศาสตร์, ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

