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กรมการพัฒนาชุมชนไดจัดทําโครงการเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาแนวทาการสอนงานและการทําหนาที่พี่เลี้ยงใหสามารถนําไปประยุกตใชกับบุคลากรบรรจุใหมในการ
สรางสรรคนวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝงใหตระหนักรูในการ "อุทิศตน พัฒนาคน สรางชุมชนยั่งยืน" รวมถึงให
ความชวยเหลือ กํากับดูแล เปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการ
สอนงานและการทําหนาที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพและเพื่อใหบุคลากรบรรจุใหมมีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันตอองคกร
สามารถเรียนรูการปรับตัวเขากับองคกร ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ประชาชนและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานได รวมถึงสามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีเปาหมาย ใหบุคลากรบรรจุใหม
ไดเรียนรูการปรับตัวเขากับองคกร หัวหนางาน เพื่อนรวมงานและสภาพแวดลอมในการทํางาน ตลอดจนมีการ
เพิ่มพูนความรู เสริมสรางความเขาใจในการทํางานพัฒนาชุมชนรวมถึงแนวทางการดํารงชีวิต และหนทางแหง
ความสําเร็จในการทํางาน นําไปสูการมีทัศนคติที่ดีตอองคกรและความสุขในการทํางาน โดยอาศัยการปลูกฝง
ถายทอดจากผูที่ทําหนาที่พี่เลี้ยง โดยมอบหมายใหกลุมงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
(ฝายอํานวยการ) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตามแนวทางโครงการที่กรมการ
พัฒนาชุมชนกําหนด
จังหวัดเลย ไดดําเนินการตามโครงการเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1.จั ง หวั ด แจ ง แนวทางการดํ า เนิ น งานให สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอทราบและแจ ง ให
กลุมเปาหมายถือปฏิบัติตามแนวทางที่คมกรพัฒนาชุมชนกําหนด
2. จังหวัดแตงตั้งคณะทํางานเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม
3. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดทําแฟมขอมูลบุคลากรบรรจุใหม เก็บรวบรมขอมูลบุคลากร
บรรจุใหมในสังกัดของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกคน รวมเก็บไวที่ดูแลการสอนงานและการทําหนาที่พี่เลี้ยง
และพี่เลี้ยง จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยน พบปะพูดคุยระหวางบุคลากรบรรจุใหกับผูดูแลการสอนงานและการทําหนาที่
พี่เลี้ยง ในลักษณะกลุมเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อปลูกฝงใหตระหนักรูในการ "อุทิศตน พัฒนาคน สรางชุมชนยั่งยืน"
ผลการดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม บรรลุวตั ถุประสงค
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด คือ
1. รอยละ 100 ของกลุมเปาหมายบุคลากรบรรจุใหมสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
ไดเรียนรูการปรับตัวเขากับองคกร หัวหนางาน เพื่อนรวมงานและสภาพแวดลอมในการทํางาน
2. รอยละ 100 ของกลุมเปาหมายบุคลากรบรรจุใหม สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
ไดรับการสอนงานและมีการเพิ่มพูนความรู เสริมสรางความเขาใจในการทํางานพัฒนาชุมชน รวมถึงแนวทางการ
ดํารงชีวิตและหนทางแหงความสําเร็จในการทํางาน นําไปสูการมีทัศนคติที่ดีตอองคกรและความสุขในการทํางาน
3. รอยละ 100 ของพี่เลี้ยงที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งไดมีแนวทางและทําหนาที่สอนงานตามแนว
ทางการสอนงานที่กรมฯ กําหนด
ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
1. ผูทําหนาที่พี่เลี้ยงในแตละพื้นที่ อําเภอ ขาดทักษะ ความผูกพันและขาดการใหคําปรึกษา
และไมเขาใจความคาดหวังและความตองการของนองเลี้ยง ใชความคิดเห็นและอารมณสวนตัวในการสอนงาน
2. ไมมีแผนงานและการนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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1. ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ
กรมการพัฒนาชุมชน มุงมั่นที่จะเตรียมความพรอมบุคลากรในการสนับสนุนภารกิจการสงเสริม
เศรษฐกิจฐานรากใหมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได ดวยการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
รวมถึงยุทธศาสตรช าติ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไปการปฏิบัติอยางเปนรูป ธรรมในระดับพื้น ที่ตําบล
หมู บ า น/ชุ ม ชน เนื่ อ งด ว ยการจั ด วางกํ า ลั ง คนของกรมฯ กระจายตั ว อยู ทุ ก อํ า เภอทั่ ว ประเทศและมี พื้ น ที่
ดํ าเนิ น งานในระดั บ ตํ า บล หมู บ า น/ชุ มชน ดัง นั้ น การนํานโยบายและยุทธศาสตร ไปสูก ารปฏิ บัติที่เ นน การ
ดําเนินงานระดับพื้นที่ผานระบบงานของกรมฯ จึงสามารถตอบสนอง สรางผลสัมฤทธิ์ไดอยางชัดเจนและรวดเร็ว
แตอยางไรก็ตามเมื่อวิเคราะหขอ มูลบุคลากร ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ มีอัตรากําลังขาราชการรวมทั้งสิ้น ๖,1๘๓ คน
อายุ เฉลี่ ย ๔๖ ป โดยมี อายุ มากกว าหรื อเทากับ ๔๕ ป ขึ้น ไป จํ านวน ๓,๓๖๖ คน คิดเปน รอยละ ๕๔.๔๔
อายุระหวาง ๓๐ - ๔๔ ป จํานวน ๒,๕๗๖ คน คิดเปนรอยละ ๔๑.๖๖ และอายุนอยกวา ๓๐ ป จํานวน ๒๔๑ คน คิด
เปนรอยละ ๓.๙๐ สวนการเกษียณอายุราชการของขาราชการในชวง ๕ ปขางหนา (พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗)
จํานวน ๑,๐1๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๔ เฉลี่ยปละ ๒o๓ คน จากขอมูล กรมฯ จําเปนตองดําเนินการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการความรูเพื่อถายทอดองคความรูจากบุคลกรที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญจากรุน
หนึ่งสูอีกรุนใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน ซึ่งตองมีกําลังคนคุณภาพที่เพียงพอในการดํารงตําแหนงสําคัญ
และไมทําใหเกิดปญหาการขาดชวงหรือดอยประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน กองการเจาหนาที่จึงนํา
หลักการสอนงานและการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring System) มาใชในการพัฒนา
บุคลากรรุนใหมใหมีความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรมทางสังคมและสามารถตอบสนองตอภารกิจของ
กรมฯ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย มีอัตรากําลั งขาราชการทั้งสิ้น 88 คน อายุเฉลี่ย 44 ป
มีอายุมากกวาหรือเทากับ 45 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 47.73 อายุระหวาง ๓๐-๔๔ ป จํานวน 42 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 47.73 และอายุ น อ ยกว า ๓๐ ป จํ า นวน 4 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 4.54 ส ว นการเกษี ย ณ
อายุราชการของขาราชการในชวง ๕ ปขางหนา (พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) จํานวน ๑4 คน คิดเปนรอยละ
12.50 นอกจากนั้น ในชวง 2 ปท่ีผานมา (ป 2561 – ปจจุบัน) จังหวัดเลย มีขาราชการบรรจุใหม ประเภท
วิชาการ จํานวน 11 คน และตําแหนงประเภททั่วไป 1 คน) จึงตองเตรียมความพรอมบุคลากรบรรจุใหมให
มีทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่เพียงพอในระดับที่ สามารถตอบสนองต อภาระหนาที่ตามเปาหมาย
ของกรมฯ ไดอยางทันทวงที รองรับสภาวะแวดลอมในการดําเนินงานของโลกยุคปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา เปนไปดวยความรวดเร็ว และยากที่จะคาดการณ โดยเฉพาะการดําเนินงานของกรมฯ ที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากการสงตอนโยบายของรัฐบาลดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนํามาปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปน
รู ป ธรรมในระดั บ พื้ น ที่ โดยเน น การถ า ยทอดองค ค วามรู แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู และสรรค ส ร า งนวั ต กรรม
จากศักยภาพประสบการณ ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของพี่เลี้ยง รวมถึงการสรางขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เปนพี่นองรวมคิดรวมดําเนินการ สรางทัศนคติที่ดีตองานและตอองคกร และ
ปลูกฝงใหตระหนักรูการ "อุทิศตน พัฒนาคน สรางชุมชนยั่งยืน" แกบุคลากรบรรจุใหม ดังนั้น เพื่อใหการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับขอเท็จจริงในสถานการณปจจุบัน และแนวโนมที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตสามารถตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรกรมฯ และยุ ทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
สํานั กงานพัฒ นาชุมชนจังหวั ดเลย จึ งได จัดทําโครงการเสริมสราง สมรรถนะบุคลกรบรรจุใหม ขึ้น เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบการสอนงานและการทําหนาที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
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2. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑ เพื่อพัฒนาแนวทาการสอนงานและการทําหนาที่พี่เลี้ยงใหสามารถนําไปประยุกตใชกับบุคลากร
บรรจุใหมในการสรางสรรคนวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝงใหตระหนักรูในการ "อุทิศตน พัฒนาคนสรางชุมชน
ยั่งยืน" รวมถึงใหความชวยเหลือ กํากับดูแล เปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
๒.๒ เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทําหนาที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
๒.๓ เพื่อใหบุคลากรบรรจุใหมมีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันตอองคกร สามารถเรียนรูการปรับตัวเขากับ
องคกร ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ประชาชน และสภาพแวดลอมในการทํางานได รวมถึงสามารถสรางสรรค
นวัตกรรมใหกับกรมการพัฒนาชุมชน
3. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานโครงการ
3.๑ แจ ง แนวทางการดํ า เนิ น งานโครงการและประสานสํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอให ป ฏิ บั ติ
ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุ มชนกําหนด โดยแตงตั้ งคณะทํ างานเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม
จํานวน 2 คณะ ดังนี้
3.1.1 คณะทํางานดานดูแลการสอนงาน ประกอบดวย
๑) พัฒนาการจังหวัดเลย
หัวหนาคณะทํางาน
๒) หัวหนากลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน
คณะทํางาน
๓) หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
คณะทํางาน
๔) หัวหนากลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
คณะทํางาน
๕) หัวหนาทีมอาสาพัฒนาบานเกิดจังหวัดเลย หรือผูแทน คณะทํางาน
๖) หัวหนาฝายอํานวยการ
คณะทํางานและเลขานุการ
มีหนาที่
๑. สรางและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทําหนาที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
๒. สนับสนุนและสงเสริมใหบคุ ลากรบรรจุใหมสรางสรรคนวัตกรรมทางสังคม
๓. สร างความผูกพั นต อองคกรใหแกบุคลากรบรรจุใหม สามารถเรียนรูการปรับ ตัว เขากับ
องคกร ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ประชาชน และสภาพแวดลอมในการทํางาน
๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.1.๒ คณะทํางานดนการติดตามและนิเทศ (พี่เลี้ยงสอนงาน) ระดับอําเภอ
1) พัฒนาการอําเภอที่มีบุคลากรบรรจุใหม
หัวหนาคณะทํางาน
2) นักวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะทํางาน
(ผูรับผิดชอบติดตาม นิเทศงานระดับอําเภอ)
มีหนาที่
๑. ให ความช วยเหลื อ กํ ากับ ดูแล แนะนําบุคลากรบรรจุใหมในการปฏิบัติงาน การทํ างาน
รวมกับเพื่อนรวมงาน การใหบริการประชาชน และการดํารงชีวิต
๒. ร ว มให ข อ มู ล ในการประเมิ น ผลกรทดลองปฏิ บั ติ ร าชการ และการติ ดตามประเมิ น ผล
โครงการฯ
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.๒ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมอบหมายใหนักจัดการงานทั่วไปเปนผูประสานงานโครงการ
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3.๓ จังหวั ดจั ดทํ า แฟ มข อมู ล บุ คลากรบรรจุใหม จัดเก็ บ รวบรวมข อมู ล บุคลากรบรรจุใหม ในสังกัด
ของสํ า นั กงานพั ฒ นาชุ มชนจั ง หวั ดและอํ า เภอ ไว ที่ผูดูแลการสอนงานและการทําหน าที่ พี่เ ลี้ ย งและพี่เลี้ย ง
รวมจํานวน ๒ ชุด
3.4 มอบหมายใหพี่เลี้ยงสอนงานแนะนําใหคําปรึกษาการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับเพื่อนรวมงาน
การใหบริการประชาชน และการดํารงชีวิต และบันทึกลงแบบติดตามการดูแลนองเลี้ยง อยางนอยเดือนละ ๑
ครั้งพรอมสําเนาสงใหผูดูแลการสอนงานและการทําหนาที่พี่เลี้ยงเก็บรวบรวมไวในแฟม
4. ผลการดําเนินงานโครงการ
ผลการดํ า เนิ น โครงการตามแนวทางการดํ า เนิ น งานที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนออกแบบให ร วมทั้ ง ที่
หนวยงานหรือสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไดออกแบบเอง ดังนี้
4.1 ใหผูทําหนาที่พี่เลี้ยงมีแนวคิดการสอนงาน คือ
- มีความคิดเชิงบวก
- มีเปาหมายในการดําเนินการชัดเจน
- มีระบบการใหคําแนะนําและสอนแนะ
- มีการวางแผนในการดําเนินการ
- มีการวิเคราะหนองเลี้ยง และตัวพี่เลี้ยงเอง
- มีกระบวนการ มีวิธี และมีสวนรวมในการสอนุงานสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้น
หาเครื่องมือที่เหมาะสมในการสอนงาน (ถอดองคความรูมาสอนนอง) สรางการยอมรับระบบพี่เลี้ยงใหเกิดเปน
วัฒนธรรมขององคกรโดยผูเปนพี่เลี้ยงจะตองสรางบรรยากาศของความไววางจนสามารถเปดใจซึ่งกันและกัน
ระหวางพี่เลี้ยงและนองเลี้ยง
4.2. ผูเปนพี่เลี้ยงจะตองพยายามทําใหนองเลี้ยงเกิดความภาคภูมิใจหรือความรูจักคุณคาในตนเองเปน
การยอมรับความสามารถของตนเอง
4.3 ผูเปนพี่เลี้ยงสรางความรูสึก ความผูกพันรวมกันในเปาหมายและความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการ
ทํางานตกลงเปาหมายรวมกับนองเลี้ยงและความสําเร็จที่ตองการเปนระยะ
4.4 ผูเปนพี่เลี้ยงจะตองเคารพและยอมรับความคิดเห็นและการแสดงออกของนองเลี้ยงดวยความเต็ม
ใจและจริงใจ
4.5 เลี้ยง จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยน พบปะพูดคุยระหวางบุคลากรบรรจุใหกับผูดูแลการสอนงานและการ
ทําหนาที่พี่เลี้ยง ในลักษณะกลุมเดือนละ ๑ ครั้ง
4.6 อําเภอรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพรอมภาพถายกิจกรรมใหจังหวัดทราบตามกําหนด
5. สรุปผลการดําเนินงาน
5.1 ร อ ยละ 100 ของกลุมเป า หมายบุค ลากรบรรจุใ หมสั งกัด สํา นักงานพั ฒ นาชุมชนจัง หวัด เลย
ไดเรียนรูการปรับตัวเขากับองคกร หัวหนางาน เพื่อนรวมงานและสภาพแวดลอมในการทํางาน
5.2 รอยละ 100 ของกลุมเปาหมายบุคลากรบรรจุใหม สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ไดรับ
การสอนงานและมีการเพิ่มพูนความรู เสริมสรางความเขาใจในการทํางานพัฒนาชุมชน รวมถึงแนวทางการ
ดํารงชีวิตและหนทางแหงความสําเร็จในการทํางาน นําไปสูการมีทัศนคติที่ดีตอองคกรและความสุขในการทํางาน
5.3 รอยละ 100 ของพี่เลี้ยงที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งไดมีแนวทางและทําหนาที่สอนงานตามแนวทางการ
สอนงานที่กรมฯ กําหนด
6. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
6.1 ผูทําหนาที่พี่เลี้ยงในแตละพื้นที่ อําเภอ ขาดทักษะ ความผูกพันและขาดการใหคําปรึกษาและไมเขา
ใจความคาดหวังและความตองการของนองเลี้ยง ใชความคิดเห็นและอารมณสวนตัวในการสอนงาน
6.2 ไมมีแผนงานและการนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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รายชื่อขาราชการกลุมเปาหมายโครงการเสริมสรางสมรรถนะบุคลกรบรรจุใหม
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
วัน/เดือน/ป
ที่บรรจุ
นายธนโชติ นาใจดี
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
30 สิงหาคม 2562
นายสุขสันต มงคล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
28 พฤษภาคม 2561
วาที่รอยตรีสยาม บัวระภา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
29 ตุลาคม 2561
นายคํารณ คํามา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
17 กุมภาพันธ 2563
นายธนดล ธรรมประโชติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
17 กุมภาพันธ 2563
นายณัฐพล แสนขันธ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
17 กุมภาพันธ 2563
วาที่รอยตรีทวีวุฒิ พรมภักดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
17 กุมภาพันธ 2563
นางสาวขนิษฐา สอนพรหม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
1 พฤษภาคม 2563
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
13 กรกฎาคม 2563
นายสมโภช กุลงูเหลือม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
13 กรกฎาคม 2563
นายสุพีร พรมน้ํา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
13 กรกฎาคม 2563
นายวีระ สุพันธ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
13 กรกฎาคม 2563
นายอภิราชน การะเกษ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
13 กรกฎาคม 2563
นางสาวนุชริน แกวโวหาร
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