บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
ที่ มท.0406.9/182
วันที่ 17 สิงหาคม 2563
เรื่อง การสรุปผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
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เรียน ผู้อานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
ตามหนังสือสถาบันการพัฒนาชุมชนที่ มท 0406.1/ว1435 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563
แจ้งให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
บรรจุใหม่ ความละเอียดแจ้งมาแล้ว นั้น
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ได้ดาเนินการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดส่ง
รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรพล ท้าวพรหม)
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่

ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นายสุรพล ท้าวพรหรม
ผู้อานวยการศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวทาง
การสอนงานและการท าหน้าที่ พี่ เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กั บ บุคลากรบรรจุใหม่ ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางสัง คม ปลู ก ฝัง ให้ต ระหนัก รู้ในการ “อุทิ ศตน พัฒ นาคน สร้างชุม ชนยั่ง ยืน รวมถึง ให้ ความ
ช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงาน
และการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพและบุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร มีการ
เรียนรู้ในการปรับตัวเข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชนและสภาพแวดล้อมในการทางานได้
ศูน ย์ศึก ษาและพั ฒ นาชุม ชน สถาบัน การพัฒ นาชุม ชน ประชุม คณะท างานตามโครงการ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน จัดทาข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ ในส่วนของพี่เลี้ยง สอนงาน แนะนาให้คาปรึกษา
ในการปฏิ บัติ งานให้ กั บ น้อ งเลี้ยง จัด ท าแบบการเตรีย มสอนงาน แบบติด ตามการสอนงานประจ าเดือ น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนสระบุรี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยง น้องเลี้ยงมีการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถขับเคลื่อ นองค์ก รไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุ ตรงตามวัตถุป ระสงค์ตาม
โครงการ ข้อเสนอแนะควรมีการดาเนินงานจัดโครงการต่อไป
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รายงานผลการดาเนินงาน
1. ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการ
กรมการพั ฒ นาชุม ชน มุ่ งมั่ นที่จ ะเตรียมความพร้อมบุคลากรในการสนับ สนุนภารกิ จการ
ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ฐานรากให้ มั่ น คง และชุ ม ชนพึ่ ง ตนเองได้ ด้ ว ยการเชื่ อ มโยงนโยบายรั ฐ บาลและ
กระทรวงมหาดไทย
รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ตาบล
หมู่บ้าน/ ชุมชน โดยการจัดวางกาลังคนของกรมฯ ที่กระจายตัวอยู่ทุกอาเภอทั่วประเทศและในพื้นที่ดาเนินงาน
ในระดั บ ต าบล หมู่ บ้ าน/ชุ ม ชน ดั ง นั้น การน านโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติห น้ าที่ ที่ เน้ น การ
ดาเนินงานระดับพื้นที่ ซึ่งสามารถตอบสนอง สร้างผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว กรมการพัฒนาชุมชน
จึง จาเป็นต้องดาเนินการพั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการความรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่ มี
ประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ไม่ทาให้เกิดปัญหา
การขาดช่วงหรือ ด้อ ยประสิท ธิภาพในการให้บ ริการประชาชน และเพื่อให้นามาปฏิบัติให้เกิ ดผลอย่างเป็น
รูปธรรมในระดับพื้นที่ โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรม จากศักยภาพ
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะของพี่เลี้ยง รวมถึงการสร้างขวัญ ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เป็นพี่น้องร่วมคิดร่วมดาเนินการ สร้างทัศนคติที่ดีต่องานและต่อองค์กร และปลูกฝังให้
ตระหนักรู้การ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน” แก่บุคลากรบรรจุใหม่
ศูนย์ศึกษาและพัฒ นาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุม ชน ดาเนินการตามโครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ เพื่อให้เป็นรูปธรรมในการดาเนินงาน ได้แต่งตั้งคณะทางานและพี่เลี้ยงดูแล สอน
งาน แนะนา เป็นที่ปรึกษาน้องเลี้ยง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด โดยเน้นการ
ปลูกฝังให้ตระหนักรู้การ“อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน” และให้มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร
ปรับตัวเข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีได้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
บุคลากรบรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้าง
ชุมชนยั่งยืน” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
2.2 เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
2.3 เพื่ อ ให้บุคลากรบรรจุใหม่ มีทั ศนคติที่ ดี มี ความผูก พันต่อองค์ก ร สามารถเรียนรู้ก าร
ปรับ ตัวเข้ากั บ องค์ก ร ผู้บังคับบัญ ชา เพื่ อ ร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการท างานได้ รวมถึง
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับกรมการพัฒนาชุมชน
3. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานโครงการ
3.1 ประชุมชี้แจงคณะทางาน
3.2 แต่งตั้งคณะทางาน
3.3 กาหนดแผนการดาเนินงาน
3.4 ดาเนินงานตามแผนงาน
3.5 สรุปผลการดาเนินงาน
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4. ผลการดาเนินงานโครงการ
บุคลากรบรรจุใหม่ ได้เรียนรู้การปฏิบัตงิ าน การปรับตัวเข้ากับ องค์กร หัวหน้างาน เพือ่ นร่วมงาน
และสภาพแวดล้อมในการทางาน มีความเพิม่ พูนความรู้ มีความเข้าใจในการทางานพัฒนาชุมชนรวมถึงแนว
ทางการดารงชีวิต
5. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
มีการพัฒนาแนวทางการสอนงานและการทาหน้าทีพ่ ี่เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั บุคลากร
บรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชน
ยั่งยืน” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นทีป่ รึกษาในการปฏิบัตงิ านและการดาเนินชีวิต การสร้างและ
พัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงมีคุณภาพ บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อ
องค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับองค์กร ผู้บงั คับบัญชา เพื่อร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมใน
การทางานได้ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กบั กรมการพัฒนาชุมชน
6. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
7. ภาคผนวก (ตามเอกสารแนบ)
7.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
7.2 ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
7.3 สาเนา ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ฉบับย่อกลุม่ เป้าหมาย
7.4 ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Proctice)
7.5 รูปภาพการสอนงาน ระหว่างพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยง
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ภาคผนวก
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7.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน

คาสั่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
ที่ 009/๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานและพี่เลี้ยงโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
……………………………………………
กรมการพัฒนาชุมชน จัดทาโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ เพื่อการพัฒนา
และจัดวางระบบการบริห ารงานบุคคลของกรมการพัฒ นาชุม ชน โดยพัฒ นาและต่อยอดแนวทางการสอน
งานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรบรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
สังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน” ให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่
ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต และให้บุค ลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร
สามารถเรียนรู้การ ปรับตัวเข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานได้ และสถาบันการ พัฒ นาชุมชน แต่งตั้งคณะท างานตามคาสั่งที่ 5/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2563 แล้วนั้น
เพื่อให้การดาเนินงาน กากับ ดูแล บุคลากรบรรจุใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการดังกล่าว ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี จึงขอแต่งตั้งคณะทางานและพีเ่ ลี้ยง
ในการดูแลบุคลากรใหม่ ดังนี้
1. คณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ ประกอบด้วย
1.1 นายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี หัวหน้าคณะทางาน
1.2 นางสาวนิตยา เกษตร์ภิบาล นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ คณะทางาน
1.3 นางสาวมลฤดี อุปไชย นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ คณะทางานและเลขานุการ
1.4 นางบังอร พรปัญญาวัฒน เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดังนี้
1) สร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พเี่ ลี้ยงที่มีคุณภาพ
2) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรบรรจุใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม
3) ให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นทีป่ รึกษาบุคลากรบรรจุใหม่ในการปฏิบัตงิ านและการดาเนินชีวิต
4) สร้างความผูกพันต่อองค์กรให้แก่บุคลากรบรรจุใหม่ สามารถเรียนรูก้ ารปรับตัวเข้ากับองค์กร
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางาน
5) ร่วมให้ข้อมูลในการประเมินผลการทดลองปฏิบัตริ าชการ ติดตามประเมินผลโครงการ
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คณะทางานทาหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลบุคลากรบรรจุใหม่ (คณะที่ 1)
2.1 นางสาวนิตยา เกษตร์ภิบาล นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
2.2 นางสาวมลฤดี อุปไชย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
มีหน้าที่ กากับ ดูแล การสอนงาน ให้แนะนา เป็นที่ปรึกษา รวบรวมจดบันทึกข้อมู ลการ
ปฏิบัติงาน ของ นายเอกพล คาฮอม ตาแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และ นายกฤษดา โพธิ์งาม ตาแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคล
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3. คณะทางานทาหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลบุคลากรบรรจุใหม่ (คณะที่ 2)
3.1 นางสาวมลฤดี อุปไชย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
3.2 นางบังอร พรปัญญาวัฒน เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
มีหน้าที่ กากับ ดูแล การสอนงาน ให้แนะนา เป็นที่ปรึกษา รวบรวมจดบันทึกข้อมู ลการ
ปฏิบัติงาน ของ นางสาวสุกัญญา บุญยรัตน์ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕63

(นายสุรพล ท้าวพรหม)
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
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7.2 ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย

ชื่อบุคลากรใหม่
นางสาวสุกญ
ั ญา บุญยรัตน์
นายกฤษดา โพธิ์งาม

ผู้ทาหน้าที่พี่เลี้ยง
1.นางสาวมลฤดี อุปไชย
2.นางบังอร พรปัญญาวัฒน
1.นางสาวนิตยา เกษตร์ภิบาล
2.นางสาวมลฤดี อุปไชย
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7.4 ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Proctice)
ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี
แบบการเตรียมสอนงาน ครั้งที่ 1
1. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง นางสาวสุกัญญา บุญยรัตน์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง นางสาวมลฤดี อุปไชย ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
3. หัวข้อการสอนงาน
การปฏิบัตหิ น้าที่ ระเบียบ วินัย ของข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551
4. วิธีที่จะใช้ในการสอนงาน
ตั้งคาถาม และให้ลงมือปฏิบัตจิ ริง เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการปฏิบัตงิ าน
5. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถปฏิบัติงานตามระเบียบ วินยั ของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ได้อย่างถูกต้อง
6. ช่วงเวลาการสอนงาน
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
7. บทสนทนาเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหา และการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
7.1 บทสนทนาเบื้องต้น
- ทักทาย การดารงชีวิตประจาวัน เช่น ที่พัก อาหาร เป็นต้น
- ตั้งคาถามในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายตามคาสั่ง
ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
7.2 ประเด็นเนื้อหา
- การสอนงานให้ได้เรียนรู้ ระเบียบ วินัย ของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
7.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกันระหว่างพีเ่ ลี้ยงและน้องเลี้ยง
8. การลงมือปฏิบัติจริง
- ในการปฏิบัติงาน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
9. สรุปผลการสอนงาน
-สรุปผลการเรียนรู้ ในเรื่องของ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ถือปฏิบัติในการทางานอย่างเคร่งครัด
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แบบติดตามการสอนงานสาหรับพี่เลี้ยง
การสอนงานครั้งที่......1......./2563... วันที่......30...... เดือน.........เมษายน............พ.ศ. 2563
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ชื่อ - สกุล

ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง

นางสาวมลฤดี อุปไชย

ชื่อ - สกุล

นางสาวสุกญั ญา บุญยรัตน์

ตาแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน

สังกัด

ศพช.สระบุรี

สังกัด

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

การจัดการสอนงานแบบ  เจ้าหน้าทีบ่ รรจุใหม่

อายุงาน 3 เดือน

ได้รบั มอบหมายงานไหม่  เจ้าหน้าที่เดิม

การกาหนดเป้าหมาย (Goal) [Specific - Measurablc - Agree Upon - Realistic - Time Bound]
น้องเลี้ยงอยากรูอ้ ะไร (S)

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ระเบียบ วินัย ของข้าราชการตามพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ความคาดหวังของน้องเลี้ยง (M)

ได้เรียนรู้แนวทางปฏิบตั ิหน้าที่ ระเบียบ วินัย ข้าราชการตามพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ความเห็นของที่เลี้ยง (A)

ควรเพิ่มเติมในการเรียนรู้ระเบียบ ข้อบังคับตามประกาศใหม่ๆ

สรุปความเห็นร่วมกัน (R)

สามารถเรียนรู้การปฏิบัตหิ น้าทีร่ ะเบียบ วินัย ข้าราชการตามพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ทาเมื่อไหร่ (T)

วันที่ 1-10 เมษายน 2563

การประเมินน้องเลี้ยงและสภาพแวดล้อม (Reality) IStrengths - Weaknesscs - Opportunities - Threats)
ความรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)

มีความในระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เบื้องต้น

ปัญหา/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)

มีภารกิจงานมากจึงทาให้ไม่มีเวลาในการศึกษาประกาศพ.ร.บ.ใหม่ๆ

ความรู้ในงานของพี่เลี้ยง (O)

มีความรู้ดีและสามารถถ่ายทอดให้น้องเรียนได้

ปัญหาอุปสรรคสภาพแวดล้อม (T)

-

แนวทางที่เลือก

กาหนดแนวทาง

(Option)
1

เรียนรู้กับพี่เลี้ยง

 2.

ศึกษาเอกสารจากเว็บไซต์

ผลของการปฏิบัตงิ าน (Will)
- ทาเป็นประจาทาให้เกิดความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ปัญหาและอุปสรรค (Feed Back)
- ไม่มี

ระยะเวลา
เริ่มต้น - แล้ว
เสร็จ
1 - 30
เมษายน
2563
1 - 30
เมษายน
2563
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7.5 รูปภาพการสอนงาน ระหว่างพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยง

