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บทสรุปผู้บริหาร
การดาเนิน โครงการเสริม สร้างสมรรถนะบุ คลากรบรรจุ ใหม่ มีวัตถุป ระสงค์ เ พื่อพั ฒ นา
แนวทางการสอนงาน และการท าหน้ า ที่ พี่ เ ลี้ ย งให้ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ บุ ค ลากรบรรจุ ใ หม่
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน ”
รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต เพื่อสร้างและพัฒนา
รู ป แบบการสอนงานและการท าหน้ า ที่ พี่ เ ลี้ย งที่ มี คุ ณ ภาพ และเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรบรรจุใ หม่ มี ทั ศ นคติที่ ดี
มี ความผูก พั นต่อ องค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากั บองค์ก ร ผู้บัง คับ บัญ ชา เพื่อร่วมงาน ประชาชน
และสภาพแวดล้ อ มในการท างานได้ รวมถึ ง สามารถสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมให้กั บ กรมการพัฒ นาชุม ชน
มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรบรรจุ ใ หม่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ก ารปรั บ ตั ว เข้ า กั บ องค์ ก ร หั ว หน้ า งาน เพื่ อ นร่ ว มงาน
และสภาพแวดล้อมในการทางาน ตลอดจนมีการเพิ่มพู นความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในการทางานพัฒนาชุมชน
รวมถึงแนวทางการดารงชีวิต และหนทางแห่งความสาเร็จในการทางาน นาไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
และมีความสุขในการทางาน โดยอาศัยการปลูกฝัง ถ่ายทอดจากผู้ที่ทาหน้าที่พี่เลี้ยง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้ดาเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
มี ห น้าที่ ส ร้างและพั ฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่ พี่เลี้ยงที่ มี คุณภาพ สนับ สนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากรบรรจุใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ ปรึกษาบุคลากรบรรจุใหม่
ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต สร้างความผูกพันต่อองค์กรให้แก่บุคลากรบรรจุใหม่ สามารถเรียนรู้
การปรั บ ตัว เข้ า กั บ องค์ ก ร ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงาน ประชาชน และสภาพแวดล้ อมในการท างาน
และร่วมให้ข้อมูลประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผลโครงการ และคณะทางานฯ ได้ลงพื้นที่
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโครงการฯ แก่พัฒนาการอาเภอ และพัฒนากรที่ได้รับ
มอบหมายให้ เป็ นพี่ เลี้ยงบุคลากรบรรจุใหม่ โดยส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดสงขลา มี บุ ค ลากรบรรจุใหม่
จ านวน 9 คน พี่ เ ลี้ยงที่ เ ข้าร่วมโครงการ มี แนวทางการสอนงานและการเป็น พี่เลี้ยง ท าให้ ส ามารถพัฒนา
บุคลากรบรรจุใหม่ทั้ งด้านความรู้ ทั ก ษะ ความสามารถ สมรรถนะ ทั ศนคติ มี ความผูก พัน ท าให้ส ามารถ
ปฏิบัติงาน ดาเนินชีวิต ปรับตัวเข้ากับองค์กร เพื่อนร่วมงาน และประชาชน ได้เป็นอย่างดี
ปัจ จัยส าคัญ ที่ สุดในการพัฒ นาองค์ก ร ได้แก่ “คน” ในองค์ก ร ซึ่ง ส่ง ผลต่อประสิท ธิผ ล
ขององค์กร งานพัฒนาชุมชนมีความแตกต่างจากราชการอื่น ๆ คือ ต้องทางานในตาบล หมู่บ้าน เป็นหลัก
โดยมีลักษณะงานที่ต้องการบุคลากรที่มีทัศนคติ ค่านิยม ที่สอดคล้องกับการทางานพัฒนาชุมชน การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ เป็นเรื่องที่ทุกส่วนต้องมีส่วนร่วมอย่างจริ งจัง ในการพัฒนา เพื่อให้พัฒนากร
มี ความเชี่ยวชาญในงาน สั่ง สมประสบการณ์ สามารถปฏิบัติง านให้เ กิดประสิทธิผลบรรลุตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ต่อไป
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รายงานผลการดาเนินงาน
1. ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการ
กรมการพั ฒ นาชุม ชน มุ่ ง มั่ นที่ จ ะเตรียมความพร้อมบุคลากรในการสนับ สนุนภารกิจ การส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ตาบล
หมู่ บ้าน/ชุม ชน เนื่อ งด้วยการจัดวางก าลัง คนของกรมฯ กระจายตัวอยู่ทุ ก อาเภอทั่ วประเทศและมี พื้นที่
ด าเนิ น งานในระดั บ ต าบล หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ดั ง นั้ น การน านโยบายและยุท ธศาสตร์ไ ปสู่ก ารปฏิ บัติที่ เ น้น
การด าเนิ น งานระดั บ พื้ น ที่ ผ่า นระบบของกรมฯ จึ ง สามารถตอบสนอง สร้ า งผลสัม ฤทธิ์ ไ ด้ อ ย่า งชั ดเจน
และรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 มีกาลังข้าราชการรวมทัง้ สิน้
6,183 คน อายุเฉลี่ย 46 ปี โดยมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี จานวน 3,366 คน คิดเป็นร้อยละ 54.44
อายุระหว่าง 30 – 44 ปี จานวน 2,576 คน คิดเป็นร้อยละ 41.66 และอายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 241 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.90 ส่วนการเกษียณอายุราชการของข้องข้าราชการในช่วง 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2567)
จานวน 1,017 คน คิดเป็นร้อยละ 16.45 เฉลี่ยปีละ 203 คน จากข้อมูล กรมฯ จาเป็นต้องดาเนินการพัฒนา
ระบบการบริหารการจัดการความรู้ เพื่ อถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
จากรุ่ น หนึ่ ง สู่อี ก รุ่ น ให้เ กิ ด ความต่ อ เนื่ องในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ต้ อ งมี ก าลั ง คนคุ ณ ภาพที่ เ พี ย งพอในการ
ดารงตาแหน่งสาคัญ และไม่ทาให้เกิดปัญหาการขาดช่วงหรือด้อยประสิท ธิภาพในการให้บริการประชาชน
กองการเจ้าหน้าที่จึงนาหลักการสอนงานและการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring System)
มาใช้ในการพั ฒ นาบุคลากรรุ่นใหม่ ให้มี ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมและสามารถ
ตอบสนองต่อภารกิจของกรมฯ กระทรวงมหาดไทย และนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดาเนินโครงการ
พั ฒ นาทั ก ษะการสอนงานและการท าหน้ า ที่ พี่ เ ลี้ ย งที่ มี คุ ณ ภาพตั้ ง แต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562
จานวนทั้งสิ้น 8 รุ่น คงมีข้าราชการผู้ที่เคยผ่านการพัฒนา รวมทั้งสิ้น 305 คน ทาหน้าที่สอนแนะงานและเป็นพี่เลี้ยง
กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
นอกจากนั้น ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 – ปัจจุบัน) กรมฯ ได้บรรจุข้าราชการใหม่ จานวน 630 คน
(ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ 531 คน และต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป 99 คน) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.19
และจะดาเนินการบรรจุแต่งตั้งอย่างต่อเนื่องอีกมากกว่า 230 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมฯ จึงต้อง
เตรียมความพร้อมบุคลากรบรรจุใหม่ให้มีทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่เพียงพอในระดับที่สามารถ
ตอบสนองต่อภาระหน้าที่ตามเป้าหมายของกรมฯ ได้อย่างทันท่วงที รองรับสภาวะแวดล้อมในการดาเนินงาน
ของโลกยุคปัจ จุบันที่มี ก ารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และยากที่ จ ะคาดการณ์
โดยเฉพาะการดาเนินงานของกรมฯ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการส่งต่อนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ
และสัง คม เพื่ อ นามาปฏิบัติให้เ กิ ดผลอย่างเป็นรูป ธรรมในระดับ พื้ นที่ โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ ค วามรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรรค์ส ร้างนวัตกรรม จากศัก ยภาพ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ทั ก ษะ
และสมรรถนะของพี่เ ลี้ยง รวมถึงการสร้างขวัญก าลัง ใจในการปฏิบัติง านพัฒ นาชุมชน เป็นพี่น้องร่วมคิด
ร่วมดาเนินการ สร้างทัศนคติที่ดีต่องานและต่อองค์กร และปลูก ฝังให้ตระหนักรู้ก าร “อุทิ ศตน พัฒ นาคน
สร้างชุมชนยั่งยืน” แก่บุคลากรบรรจุใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุม ชน
สอดคล้องกั บ ข้อ เท็ จ จริง ในสถานการณ์ปัจ จุบัน และแนวโน้ม ที่ จ ะเกิ ดขึ้นในอนาคต สามารถตอบสนอง
ต่อเป้าหมายตามยุท ธศาสตร์ก รมฯ และยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประเทศ จึง ได้จัดท าโครงการเสริม สร้าง
สมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ

4
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับบุคลากร
บรรจุใหม่ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน”
รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
2.2 เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
2.3 เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับ
องค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้กับกรมการพัฒนาชุมชน
3. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานโครงการ
3.1 แจ้งแนวทางการดาเนินงานโครงการและประสานสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ให้ปฏิบัติตาม
แนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
3.2 แต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
3.3 จัดทาแฟ้มข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่
3.4 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน พบปะพูดคุยระหว่างบุคลากรบรรจุใหม่กับผู้ดูแลการสอนงานและการทา
หน้าที่พี่เลี้ยง ในลักษณะกลุ่ม เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน”
3.5 ติดตามประเมินผล
4. ผลการดาเนินงานโครงการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา มีบุคลากรบรรจุใหม่ จานวน 9 คน (บุคลากรบรรจุใหม่ หมายถึง
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานกองทุน/ลูกจ้าง ที่มีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี) ซึ่งผลการดาเนินงานพี่เลีย้ งที่
เข้าร่วมโครงการมีแนวทางการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง ทาให้สามารถพัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่ทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ ทัศนคติ มีความผูกพัน ทาให้สามารถปฏิบัติงาน ดาเนินชีวิต ปรับตัว
เข้ากับองค์กร เพื่อร่วมงาน และประชาชน ได้เป็นอย่างดี
5. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
บุคลากรบรรจุใหม่ได้เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับองค์กร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน ตลอดจนการเพิม่ พูนความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในการทางานพัฒนาชุมชน รวมถึงแนวทาง
การดารงชีวิต และหนทางแห่งความสาเร็จในการทางาน นาไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและมีความสุขในการ
ทางาน โดยอาศัยการปลูกฝัก ถ่ายทอดจากผูท้ ี่ทาหน้าที่พเี่ ลีย้ ง
6. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
 พี่เลี้ยงมีภาระงานมาก ทาให้มีเวลาน้อยในการสอนงาน
 ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตร “พัฒนากรก่อนประจาการ” ทาให้ความเข้าใจงานยังมีน้อย
ข้อเสนอแนะ
 อยากให้มีการจัดอบรมก่อน เพื่อจะได้มีพื้นฐานความรู้ในงานพัฒนาชุมชน เมื่อพีเ่ ลี้ยงสอน
แนะเพิ่มเติมจะมีความเข้าใจงานได้ดียิ่งขึ้น

ภาคผนวก

คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่

ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1.

นายพงศธร ช่อดอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

2.
3.
4.

นางสาวอมรรัตน์ ทองบุญเรือง
นางกัญญา ชูศรี
นายมนัสวี แซ่ลี้

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

5.
6.
7.
8.

นางสาวศิรินันท์ กุลดิลก
นางสาวกุลรัตน์ ประดับจันทร์
นางสาวฐานิดา ถนอมนวล
นางสาวอรพร จันทจิตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิ าน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

9.

นางสาวปรางชนก ศิริกาศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สังกัด
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปฏิบัติหน้าทีส่ านักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสะเดา
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเทพา
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอจะนะ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอนาทวี
ปฏิบัติหน้าทีส่ านักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสะบ้าย้อย
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติหน้าทีส่ านักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเทพา
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหาดใหญ่
ปฏิบัติหน้าทีส่ านักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสะเดา

วัน เดือน ปี
ที่บรรจุ
13 กรกฎาคม 2563
20 เมษายน 2563
20 เมษายน 2563
20 เมษายน 2563
13 มีนาคม 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563
22 มีนาคม 2562
29 ตุลาคม 2561
28 พฤษภาคม 2561

รูปภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศและรับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา ปฐมนิเ ทศและต้อนรับ ข้าราชการบรรจุใหม่
มารายงานตัวเพื่อ ปฏิบัติราชการสังกั ดส านัก งานพัฒนาชุม ชนจัง หวัดสงขลา เป็นผู้ส อบแข่งขันได้ให้ดารง
ตาแหน่งเจ้าพนักงานพั ฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ก่ อนที่ จะส่ง ตัวผู้ได้รับการบรรจุฯ ลงไปปฏิบัติราชการสังกัด
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอที่ ได้รับการแต่งตั้ง และได้แนะนาตัวกับหัวหน้ ากลุ่มงานและหัวหน้าฝ่า ยด้ วย
จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นางสาวอมรรัตน์ ทองบุญเรือง ปฏิบัติราชการสังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเทพา
2. นางกัญญา ชูศรี ปฏิบัติราชการสังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอจะนะ
3. นายเสรี สงแทน ปฏิบัติราชการสังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเทพา
4. นายมนัสวี แซ่ลี้ ปฏิบัติราชการสังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสะบ้าย้อย
ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดสงขลา ได้พูดคุยและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติง าน การดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เส้นทางความก้าวหน้าของตาแหน่ง สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ
ของข้าราชการ และการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางยินดี รักขะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน
สารสนเทศการพั ฒ นาชุ ม ชน ปฐมนิ เ ทศข้ าราชการบรรจุใหม่ โดยมี นางสาวกาญดา จิ ต มานะ หั ว หน้า
ฝ่ายอานวยการ และนางเรวดี มีชานาญ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ เข้าร่วม
ในการนี้ หัวหน้ากลุ่ม งานสารสนเทศการพัฒ นาชุม ชนได้พู ดคุ ย และบรรยายเสริม สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารกรม และแนวทางการดาเนินงานขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
ตามเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ แก่ข้าราชการบรรจุใหม่
แก่ นายพงศธร ช่อดอก ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้าน
ตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
คณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโครงการ
ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ภาพการสอนงานบุคลากรบรรจุใหม่
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวกาญดา จิตมานะ ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นางเรวดี มีชานาญ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ และนางสาวโสภิดา ปานะบุตร เจ้าพนักงานการเงินชานาญงาน
สอนงาน แนะนาให้คาปรึกษาการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน แก่บุคลกากรบรรจุใหม่ นางสาวฐานิดา ถนอมนวล
นางสาวกุลรัตน์ ประดับจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ นางสาวศิรินันท์ กุลดิลก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

ภาพการสอนงานบุคลากรบรรจุใหม่
ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นายสุวัฒน์ มีอุปการ พัฒนาการอาเภอจะนะ และนางการณ์ภัสร์ รัตนะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(พัฒนากรพี่เลี้ยง) สอนงาน แนะนาให้คาปรึกษาการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับประชาชน การให้บริการประชาชน
แก่บุคลกากรบรรจุใหม่ นางกัญญา ชูศรี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอจะนะ

ภาพการสอนงานบุคลากรบรรจุใหม่
ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นายจานงค์ พรหมเมศร์ พัฒนาการอาเภอเทพา และนายวัชรินทร์ ยาดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(พัฒนากรพี่เลี้ยง) สอนงาน แนะนาให้คาปรึกษาการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับประชาชน การให้บริการประชาชน
แก่บุคลกากรบรรจุใหม่ นางสาวอมรรัตน์ ทองบุญเรือง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอเทพา

ภาพการสอนงานบุคลากรบรรจุใหม่
ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางนันทนา ศิริวงศ์ พัฒนาการอาเภอสะบ้าย้อย และนางพัชรา อุไร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(พัฒนากรพี่เลี้ยง) สอนงาน แนะนาให้คาปรึกษาการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับประชาชน การให้บริการประชาชน
แก่บุคลกากรบรรจุใหม่ นายมนัสวี แซ่ลี้ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอนาทวี
ปฏิบัติหน้าที่สานักงานพัมนาชุมชนอาเภอสะบ้าย้อย

ภาพการสอนงานบุคลากรบรรจุใหม่
ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายนฤทธิ์ สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอาเภอสะเดา และนางจริยา รอดเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(พัฒนากรพี่เลี้ยง) สอนงาน แนะนาให้คาปรึกษาการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับประชาชน การให้บริการ
ประชาชน แก่บุคลกากรบรรจุใหม่ นางสาวปรางชนก ศิริกาศ และ นายพงศธร ช่อดอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ภาพการสอนงานบุคลากรบรรจุใหม่
ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายจานงค์ พรหมเมศร์ พัฒนาการอาเภอเทพา และนายวัชรินทร์ ยาดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(พัฒนากรพี่เลี้ยง) สอนงาน แนะนาให้คาปรึกษาการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับประชาชน การให้บริการประชาชน
แก่บุคลกากรบรรจุใหม่ นางสาวอรพร จันทจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเทพา

