รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอภิญญา โกมลรัตน์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลําปาง หัวหน้าคณะทํางานฯ
นางดวงธิดา อํานาจผูก ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
คณะทํางานฯ
นางณฐมน เครือตัน ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
คณะทํางานฯ

ศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนลําปาง

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการเสริ มสร้ างสมรรถนะบุ ค ลากรบรรจุ ใหม่ เพื่อพัฒ นาแนวทางการสอนงานและการทํ าหน้าที่
พี่เลี้ยงให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้
ในการ “อุทิศตน พัฒนาคนสร้างชุมชนยั่งยืน” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กํากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน
และการดํารงชีวิต เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทําหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ และ
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรบรรจุ ใ หม่ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี มี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร สามารถเรี ย นรู้ ก ารปรั บ ตั ว เข้ า กั บ องค์ ก ร
ผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
ให้กับกรมการพัฒนาชุมชน โดยผู้ดูแลการสอนงานและทําหน้าที่พี่เลี้ยงของหน่วยงาน ๆ ละ 1 คน และพี่เลี้ยงดูแล
บุคลากรบรรจุใหม่ 1-2 คน ต่อบุคลากรบรรจุใหม่ 1 คน และบุคลากรบรรจุใหม่ที่มีอายุราชการน้อยกว่า 2 ปี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลําปาง ได้จัดทําข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ (ประวัติย่อ) จํานวน 2 ชุด สําหรับ
เก็บไว้ที่ผู้ดูแลการสอนงานและการทําหน้าที่พี่เลี้ยง และพี่เลี้ยง จํานวน 2 ชุด และแบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยง
สําหรับพี่เลี้ยง จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลการดูแลน้องเลี้ยง เก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มเพื่อการติดตาม
และประเมินผลจากกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีบุคลากรบรรจุใหม่ที่มีอายุราชการไม่เกิน 2 ปี จํานวน 1 คน
ผลการดําเนินการโครงการสรุปได้
1. บุคลากรบรรจุใหม่สามารถนําความรู้ที่ได้จากการสอนแนะงานนําไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติง าน
ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางสังคม ทําบุคลากรบรรจุใหม่ได้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน” รวมถึงการนําไป
ปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
3. ทําให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับองค์กร
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้ รวมถึงการทํางานเป็นทีม
4. ระดับความสําเร็ จของงานบุ คลากรบรรจุใ หม่ ในตําแหน่ง นายช่ างโยธาปฏิบัติงาน สูงกว่าความ
คาดหวังมาก ทั้งในส่วนของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย
5. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
จากการสอนแนะนําและการทําหน้าที่พี่เลี้ยง ทําให้บุคลากรบรรจุใหม่ มีความผูกพันกับองค์กร มีทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การประสานงานประสบ
ผลสําเร็จ และมีความสุขในการทํางาน ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดของการปฏิบัติงาน ซึ่งนําไปสู่การขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนา เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ภายใต้วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่น คง
และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” Change For Good ซึ่งปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดําเนิ น การ
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ คือ หลักสูตรการอบรมที่ผ่านมาไม่สามารถนํามาปฏิบัติได้ จริง
ในพื้นที่ จึงขอให้การอบรมเน้นเนื้อหางานที่ต้องปฏิบัติจริงภายในพื้นที่ โดยเฉพาะตําแหน่งนายช่างโยธา ความรู้
เกี่ยวกับงานระเบียบพัสดุฯ การจัดทําเอกสารราชการ และพี่เลี้ยงไม่มีเวลาสอนแนะงานเท่าที่ควร เนื่องจาก
บางห้วงเวลาที่ต้องเร่งดําเนินการโครงการตามที่ได้รับมอบหมายจึงทําให้ไม่มีเวลาในการสอนงานบุคลากรบรรจุใหม่
ได้อย่างเต็มที่ ข้อเสนอแนะ ควรมีกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานในด้านนายช่างโยธาโดยเฉพาะ เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนวิธีการทํางานร่วมกัน ปรึกษาหารือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

รายงานผลการดําเนินงาน
1. หลักการและเหตุผล
กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมบุคลากรในการสนับสนุนภารกิจการส่งเสริ ม
เศรษฐกิจฐานรากให้มั่น คง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
รวมถึ งยุ ทธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมไปสู่ก ารปฏิบั ติอย่ างเป็ นรู ปธรรมในระดั บ พื้ นที่ ตําบล
หมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องด้วยการจัดวางกําลังคนของกรมฯ กระจายตัวอยู่ทุกอําเภอทั่ วประเทศและมีพื้นที่ดําเนินงาน
ในระดับตําบล หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนั้นการนํานโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เน้นการดําเนินงานระดับพื้นที่ผ่าน
ระบบงานของกรมฯ จึงสามารถตอบสนอง สร้างผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ างชั ด เจนและรวดเร็ ว แต่อย่างไรก็ ตามเมื่ อ
วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 มีกําลังข้าราชการรวมทั้งสิ้น 6,183 คน อายุเฉลี่ย 46 ปี
โดยมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี จํานวน 3,366 คน คิดเป็นร้อยละ 54.44 อายุระหว่าง 30 - 44 ปี จํานวน
2,576 คน คิดเป็นร้อยละ 41.66 และอายุน้อยกว่า 30 ปี จํานวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 ส่วนการ
เกษียณอายุราชการของข้าราชการในช่วง 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567) จํานวน 1,017 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.45 เฉลี่ยปีละ 203 คน จากข้อมูล กรมฯ จําเป็นต้องดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นให้เกิดความต่อเนื่ อง
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีกําลังคนคุณภาพที่เพียงพอในการดํารงตําแหน่งสําคัญ และไม่ทําให้เกิดปัญหาการขาดช่วง
หรือด้อยประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน กองการเจ้าหน้าที่จึงนําหลักการสอนงานและการพัฒนาระบบ
พี่ เ ลี้ ย ง (Coaching and Mentoring System) มาใช้ ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรรุ่ น ใหม่ ใ ห้ มี ความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมและสามารถตอบสนองต่อภารกิจของกรมฯ กระทรวงมหาดไทย และนโยบายรัฐบาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินโครงการพั ฒนาทักษะการสอนงานและการทํ าหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุ ณภาพตั้ งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2562 จํานวนทั้งสิ้น 8 รุ่น คงมีข้าราชการผู้ที่เคยผ่านการพัฒนารวมทั้งสิ้น 305 คน
ทําหน้าที่สอนแนะงานและเป็นพี่เลี้ยงกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
นอกจากนั้น ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 - ปัจจุบัน) กรมฯ ได้บรรจุข้ าราชการใหม่ จํานวน 630 คน
(ตําแหน่งประเภทวิชาการ 531 คน และตําแหน่งประเภททั่วไป 99 คน) คิดเป็นร้อยละ 10.19 และจะดําเนินการบรรจุ
แต่งตั้งอย่างต่อเนื่องอีกมากกว่า 230 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมบุคลากร
บรรจุใหม่ให้มีทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่เพียงพอในระดับที่สามารถตอบสนองต่อภาระหน้าที่ตามเป้าหมาย
ของกรมฯ ได้อย่างทันท่วงที รองรับสภาวะแวดล้อมในการดําเนินงานของโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และยากที่จะคาดการณ์ โดยเฉพาะการดําเนินงานของกรมฯ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการส่งต่อนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนํามาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่
โดยเน้ นการถ่ ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และสรรค์ สร้ างนวั ตกรรม จากศั กยภาพ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของพี่เลี้ยง รวมถึงการสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เป็นพี่น้อง
ร่วมคิดร่วมดําเนินการ สร้างทัศนคติที่ดีต่องานและต่อองค์กร และปลูกฝังให้ตระหนักรู้การ “อุทิศตน พัฒนาคน
สร้างชุมชนยั่งยืน” แก่บุคลากรบรรจุใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ก รมฯ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทําโครงการเสริม สร้ าง
สมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสอนงานและการทําหน้าที่ พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
/๒. วัตถุประสงค์ ...

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนงานและการทํา หน้าที่ พี่เลี้ยงให้สามารถนําไปประยุกต์ ใช้ กับ
บุคลากรบรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้าง
ชุมชนยั่งยืน” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กํากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
๒.๒ เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทําหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
๒.๓ เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้า
กั บองค์ กร ผู้ บังคั บบัญชา เพื่ อนร่ วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้ อมในการทํ างานได้ รวมถึ งสามารถสร้ างสรรค์
นวัตกรรมให้กับกรมการพัฒนาชุมชน
3. วิธีการดําเนินงาน
3.๑ แจ้งแนวทางการดําเนินงานโครงการและประสานหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแนวทาง
ที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด โดยสถาบันการพัฒนาชุมชนได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรบรรจุใหม่ของหน่วยงาน
3.2 หน่วยงานมอบหมายหัวหน้างานอํานวยการหรือผู้ที่เห็นสมควรเป็นผู้ประสานงานโครงการ
และทําหน้าที่พี่เลี้ยง
3.3 สถาบันฯ จัดทําข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ (ประวัติย่อ) จํานวน 2 ชุด สําหรับเก็บไว้ที่ผู้ดูแล
การสอนงานและการทําหน้าที่พี่เลี้ยง และพี่เลี้ยง จํานวน 2 ชุด และแบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยง สําหรับพี่เลี้ยง
จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลการดูแลน้องเลี้ยง เก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มเพื่อการติดตามและประเมินผล
จากกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
3.4 แฟ้มข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ ประกอบด้วย
3.4.1 ประวัติย่อ
สามารถพิ มพ์ ได้ จากระบบสารสนเทศทรั พยากรบุ คคลระดั บกรม (Departmental
Personnel Information System : DPIS) กรมการพัฒนาชุมชน
- เข้าสู่เมนูรายงาน R04 รายงานการเจ้าหน้าที่
- เลือกเมนู R0400 กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์ และเลือกประวัติย่อ
3.4.2 แบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยง
ให้พี่เลี้ยงสอนงาน แนะนําให้คําปรึกษาการปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
การให้ บริการประชาชน และการดํารงชีวิต และบันทึกลงแบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
พร้อมสําเนาส่งให้ผู้ดูแลการสอนงานและการทําหน้าที่พี่เลี้ยงเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้ม
3.5 หน่วยงานควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน พบปะพูดคุยระหว่างบุคลากรบรรจุใหม่กับผู้ดูแลการ
สอนงานและการทําหน้าที่พี่เลี้ยง ในลักษณะกลุ่ม หรือตัวต่อตัว ทั้งนี้ตามความเหมาะสม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน”
3.6 การติดตามและประเมินผลโดยผู้ตรวจราชการกรม และกองการเจ้าหน้าที่
3.7 สามารถสื่ อ สาร เชื่ อ มโยง และแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล การเรี ย นรู้ ไ ด้ ท างเพจ Coaching &
Mentoring at CDD
4. ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
4.1 ทําให้บุคลากรบรรจุใหม่ได้เรียนรู้และสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ได้เป็นอย่างดี
4.2 ทําให้บุคลากรบรรจุใหม่ มีการแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ทํางานและแนวทางในการดํารงชีวิต และหนทางแห่งความสําเร็จในการทํางานโดยมีการบูรนาการองค์ความรู้สู่การ
นําไปปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4.3 ทําให้บุคลากรบรรจุใหม่ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีความสุขในการทํางาน เป็นคนกล้าแสดงออก
ทํ า งานอย่ า งเป็ น ระบบ ปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามข้ อ กฎหมาย กฎ และระเบี ย บต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดของการปฏิบัติงาน
5. สรุปผลการการดําเนินงาน
จากการสอนงานและการทําหน้าที่พี่เลี้ยงทําให้บุคลากรบรรจุใหม่
5.1 สามารถนําความรู้ที่ได้จากการสอนแนะงานนําไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.2 สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางสังคม ทําบุคลากรบรรจุใหม่ได้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน” รวมถึงการนําไป
ปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
5.3 ทําให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับองค์กร
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้ รวมถึงการทํางานเป็นทีม
5.4 ระดับความสําเร็จของงานบุคลากรบรรจุใหม่ ในตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สูงกว่าความ
คาดหวังมาก ทั้งในส่วนของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย
5.5 บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดําเนินการโครงการฯ คือ
6.1 พี่เลี้ยงไม่มีเวลาสอนแนะงานเท่าที่ควร เนื่องจากบางห้วงเวลาที่ต้องเร่งดําเนินการโครงการตาม
ที่ได้รับมอบหมาย
6.2 ไม่เข้าใจความคาดหวังและความต้องการของน้องเลี้ยง
6.3 ขาดความผูกพันและขาดการให้คําปรึกษา

ภาคผนวก

การสอนงาน
การควบคุมงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-------------------------------------ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 177 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ อันจําเป็นต้องมีการควบคุ มงาน
อย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ ง
ผู้ ควบคุม งานที่มี ค วามรู้ ความชํ านาญทางด้า นช่ างตามลักษณะของานก่อสร้ างจากข้ าราชการ ลู ก จ้า งประจํา
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
หน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือ
พนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐอื่น ตามที่ได้รับความยินยอมจากหั วหน้า
หน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้วในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน
จะแต่ ง ตั้ง ผู้ค วบคุ ม งานเฉพาะด้า นหรื อเป็ น กลุ่ ม บุค คลก็ ได้ โดยผู้ ควบคุม งานควรมี คุ ณวุ ฒิ ต ามที่ ผู้ ออกแบบ
เสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ดังนั้น เมื่อบุคลากรได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
รับผิดชอบการควบคุมดูแลการก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง การสั่งการได้ตามขอบเขตของอํานาจที่มี เป็นผู้ให้คําแนะนํา
เพื่อให้การก่อสร้างถูกต้องตามข้อกําหนดของสัญญา ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ สอดคล้อง
ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติการควบคุมงาน
1. ศึกษารายละเอียดแบบก่อสร้าง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและส่วนประกอบอื่น ๆ ให้ครบถ้วน
2. ศึกษาขั้นตอนการทํางานและเตรียมวิธีการทํางานที่ถูกต้อง
3. เตรียมเอกสารการตรวจสอบรายงานประจําวัน รายงานประจําสัปดาห์ แบบฟอร์มผลการ
ตรวจสอบวัสดุฯลฯ ให้พร้อม
โดยได้สอนแนะให้บุคลากรบรรจุใหม่ เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงาน ให้ทราบถึงหน้าที่ตาม
ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 178 ดังนี้
1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน
ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือ
ตั ดทอนงานจ้ างได้ ตามที่ เห็ นสมควร และตามหลั ก วิ ช าช่ างเพื่ อให้ เป็ น ไปตามแบบรู ป รายการละเอี ย ด และ
ข้อกําหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่
กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที
2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือ
เป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา แต่เมื่อสําเร็จ
แล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และ
การตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

3) จดบันทึกสภาพการปฏิ บัติงานของผู้ รับจ้างและเหตุ การณ์ แวดล้ อมเป็นรายวั น พร้อมทั้ ง
ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน และสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุ
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่า
เป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ
4) ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง
ทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันถึงกําหนดนั้น ๆ
เมื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบถึงระเบียบดังกล่าวแล้ว ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพสูง เป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทําให้ช่วยลดความผิดพลาดเสียหายและเวลาการทํางาน การเรียนรู้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์
เกิดการถ่ายทอดงานและเทคนิคการปฏิบัติงาน จากบุคคลไปสู่ผู้ร่วมทีมงานช่วยให้เกิดความรู้ในการทํางานที่ถูกต้อง
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ไม่เสียเวลาแก้ไขงานที่ผิดพลาดและบกพร่อง ทําให้องค์ความรู้ไม่ติดกับตัวบุคคล
เมื่อมีการเข้าออกจากงานก็มีผู้สืบต่องานได้

บุคลากรบรรจุใหม่เข้าตรวจสอบและประชุมตรวจรับการก่อสร้างอาคารที่พัก 3 ชั้น
ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลําปาง

บุคลากรบรรจุใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานและร่วมตรวจรับงานปรับปรุงโรงอาหารหลังเก่า
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลําปาง

บุคลากรบรรจุใหม่ร่วมดําเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” และวันรักต้นไม้ ประจําปี พ.ศ. 2563

บุคลากรบรรจุใหม่นําเสนอการจัดการองค์ความรู้ พร้อมคัดเลือกสังเคราะห์องค์ความรู้ดีเด่น (Best Practice)
รายบุคคล

บุคลากรบรรจุใหม่สํารวจพื้นที่ศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบพื้นที่ทํา โคก หนอง นา ในโครงการศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บุคลากรบรรจุใหม่ร่วมรับฟังทีมนักวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง มาให้ความรู้เบื้องต้น วิเคราะห์
คุณภาพน้ํา สํารวจและประเมินสภาพเบื้องต้นของบ่อปลา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสร้างและขยายผล
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลําปาง

ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ช่วยงานด้านโสตทัศนศึกษา

