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@ Change for Good

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสุภาพ สุขแก้ว
พัฒนาการจังหวัดชุมพร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

สารบัญ
เรื่อง
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการดาเนินงาน
ภาคผนวก
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ของหน่วยงาน
2. ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
3. สาเนา ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ฉบับย่อกลุ่มเป้าหมาย
4. ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
5. รูปภาพบรรยากาศการดาเนินโครงการ

หน้า
1
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บทสรุปผู้บริหาร
กรมการพัฒนาชุมชน มั่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมบุคลากรในการสนับสนุนภารกิจการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ และได้จัดทาโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนงาน และการทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับบุคลากร
บรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒ นาคน สร้างชุมชน
ยั่งยืน” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต สร้างและพัฒนา
รูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ และเพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพัน
ต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อ นร่วมงาน ประชาชนและสภาพแวดล้อม
ในการทางานได้รวมถึงสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
บุคลากรที่บ รรจุใหม่ ที่มีอายุร าชการน้ อยกว่า 2 ปี และพี่เลี้ ยงซึ่งเป็นผู้ ดูแลการสอนงานและทาหน้าที่พี่เลี้ ยง
ของหน่วยงาน และพี่เลี้ยงที่ดูแลบุคลากรบรรจุใหม่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ได้ดาเนินการตามแนวทางโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรบรรจุใหม่ที่มีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี โดยชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโครงการฯ ให้กับสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และให้คัดเลือกบุคลากรในสังกัดที่สามารถเป็นต้นแบบที่ดี (Role model)
เพื่อจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ มีหน้าที่สร้างและพัฒนารูปแบบการสอน
งานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรบรรจุใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม
ให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาบุคลากรบรรจุใหม่ ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต สร้างความ
ผูกพันต่อองค์กรให้แก่บุคลากรบรรจุใหม่ สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางาน ให้ข้อมูลในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ การติดตาม
ประเมินผลโครงการ ในการลงพื้นสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอที่ได้ร่วมกับทีมผู้นาอาสาพัฒนาบ้านเกิดร่วมกัน
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานที่หลากหลาย ให้แก่กลุ่ม เป้าหมายบุคลากรบรรจุใหม่ในสังกัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จานวน 3 ราย สามารถทาให้บุคลากรบรรจุใหม่ได้เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับ
องค์กร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน ตลอดจนมีการเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้าง
ความเข้าใจในการทางานพัฒนาชุมชนรวมถึงแนวทางการดารงชีวิต และหนทางแห่งความสาเร็ จในการทางาน
นาไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีความสุขในการทางาน โดยอาศัยการปลูกฝัง ถ่ายทอดจากผู้ทาหน้าที่
พี่เลี้ยง
การดาเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ จะส่งผลให้ พี่เลี้ยงกลุ่มเป้าหมาย
มีแนวทางการสอนงานและเป็ น พี่เลี้ ย งที่มีคุณภาพ ทาให้ บุคลากรบรรจุใหม่ เกิดทักษะ ความรู้ความสามารถ
สมรรถนะ และความผูกพันในการทางานพัฒนาชุมชน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนเรียนรู้แบบค่อยเป็น
ค่อยไป
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รายงานผลการดาเนินงาน
1. ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการ
กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมบุคลากรในการสนับสนุนภารกิจการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยรวมถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ตาบล หมู่ บ้าน
ชุมชน เนื่องด้วยการจัดวางกาลังคนของกรมฯ กระจายตัวอยู่ทุกอาเภอทั่วประเทศและมีพื้นที่ดาเนินงานในระดับ
ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนั้น การนานโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เน้นการดาเนินงานระดับพื้นที่ผ่าน
ระบบของกรมฯ จึงสามารถตอบสนอง สร้างผลสัมฤทธิ์ได้อย่า งชัดเจนและรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 มีกาลังข้าราชการรวมทั้งสิ้น 6,183 คน อายุเฉลี่ย 46 ปี โดยมีอายุ
มากกว่าหรือเท่ากับ 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 ส่วนการเกษียณอายุ
ราชการของข้องข้าราชการในช่วง 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2567) จานวน 1,017 คน คิดเป็นร้อยละ
16.45 เฉลี่ยปีละ 203 คน จากข้อมูล กรมฯ จาเป็นต้ องดาเนินการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการความรู้
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีกาลังคนคุณภาพที่เพียงพอในการดารงตาแหน่งสาคัญ และไม่ทาให้เกิดปัญหาการ
ขาดช่วงหรือด้อยประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน กองการเจ้าหน้าที่จึงนาหลักการสอนงานและการพัฒนา
ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring System) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมและสามารถตอบสนองต่อภารกิจของกรมฯ กระทรวงมหาดไทย และนโยบาย
รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดาเนิน โครงการพัฒนาทักษะการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562 จานวนทั้งสิ้น 8 รุ่น คงมีข้าราชการผู้ที่เคยผ่านการพัฒนา รวมทั้งสิ้น
305 คน ทาหน้าที่สอนแนะงานและเป็นพี่เลี้ยงกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรบรรจุใหม่ให้มีทักษะ
ความสามารถ และสมรรถนะที่เพียงพอในระดับที่สามารถตอบสนองตามภาระหน้าที่ตามเป้าหมายของกรมฯ
ได้อย่างทันท่วงที รองรับสภาวะแวดล้อมในการดาเนิน งานของโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กรมฯ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
กรมการพัฒ นาชุมชน โดยกองการเจ้ าหน้าที่จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้า งสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ขึ้ น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
บุ ค ลากรบรรจุ ใหม่ ในการสร้ า งสรรค์ น วัต กรรมทางสั งคม ปลู กฝั งให้ ตระหนั ก รู้ใ นการ "อุทิ ศ ตน พั ฒ นาคน
สร้างชุมชนยัง่ ยืน" รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
๒.2 เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
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2.3 เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัว
เข้ากับ องค์กร ผู้ บั งคับ บั ญชา เพื่อนร่ว มงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้ รวมถึงสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับกรมการพัฒนาชุมชน

3. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานโครงการ
3.1 แจ้งแนวทางการดาเนินงานโครงการและประสานสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
3.2 แต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
3.3 จัดทาแฟ้มข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่
3.4 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน พบปะพูดคุยระหว่างบุคลากรบรรจุใหม่กับผู้ดูแลการสอนงานและ
การทาหน้าที่พี่เลี้ยง ในลักษณะกลุ่ม เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน”
3.5 ติดตามประเมินผล

4. ผลการดาเนินงานโครงการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร มีบุคลากรบรรจุใหม่ ที่ มีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี จานวน
3 คน ประกอบด้วย
1. นางสาวช่อเอื้อง จุทสิงห์ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ วันเดือนปีที่บรรจุ
เข้ารับราชการ 28 พฤษภาคม 2561 สถานที่ปฏิบัติงาน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน
2. นางสาวอรวรรณ ทองนา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันเดือนปี
ที่บรรจุเข้ารับราชการ 30 สิงหาคม 2562 สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงาน
พัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
3. ว่าที่ ร.ต.หญิง รัตนา เรือนไทย ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิ บัติการ วันเดือนปี
ที่บรรจุเข้ารับราชการ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ปฏิบัติงาน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชุมพร
ผลการดาเนินงานพี่เลี้ยง (ผู้ดู แลการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงของหน่วยงานและพี่เลี้ยง
ที่ดูแลบุคลากรบรรจุใหม่) ได้ปฏิบัติตามแนวทางการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง ทาให้สามารถพัฒนาบุคลากร
บรรจุ ใหม่ทั้งด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ทัศนคติ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของตนในการปฏิบัติงาน
โดยสามารถนาความรู้ไปใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
พี่เลี้ยงที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้นาแนวทางการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยง มาประยุกต์ใช้กับ
บุคลากรบรรจุใหม่ (อายุงานน้อยกว่า 2 ปี) เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน
พัฒนาคน สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน ” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็ นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนิ น ชี วิ ต และบุ 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 และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ตลอดจนมีการเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในการทางานพัฒนาชุมชน
รวมถึงแนวทางการดารงชีวิต และหนทางแห่งความสาเร็จในการทางาน นาไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมี
ความสุขในการทางาน

4

6. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
>การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามแนวทางของกรมฯ ทาให้พี่เลี้ยงขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยง
>พี่เลี้ยงมีภาระงานมาก ทาให้การสอนแนะงานทาได้ไม่เต็มที่
ข้อเสนอแนะ
>กรมควรจั ด กิ จ กรรมเพิ่ ม ทั ก ษะให้ กั บ พี่ เ ลี้ ย ง เพื่ อ ให้ พี่ เ ลี้ ย งมี อ งค์ ค วามรู้ ใ นการสอนแนะงาน
ตามแนวทางได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7. ภาคผนวก

n1a{0{fixo1r.r1l5

d 1569 zveu*
tSol urird'roruvrirrrurairLairrau::nuvrnarn:u::olr,til drrin.rruu's!u'wL:rua-rul"cu,nr,r:

nr!.J-n: nr:flr!l.,rrrltu

o"orirln:rnr:rairiairrau::nusroarn:u::olurirfionr:rYnrur
uay6'otrl:surnr:riur:lruunnarorn:!nr:r,r'erurtrltu loeLrYerur uavriouoouulyr{n'r:aou,r'ru

ruavnr:lirvrirdfirduq'lfia1ilr:ndrhj!:vundl{fi'runarn:r::r1vflunr:airra::riuinn::uvrrr#rnu
rla n fl rlrim:sr,trin flu nr: "afianu frruurpru airlrrtuo drr drd u " tvlnrudrurra6o rir6'rnua
c" ) ,a
d
-.id
rflufrrJinur'[unr:rJfrt6'rruuavnr:rirriu6im :':l6rrfiohiqnarn:r::olrarifiri'aunfifi6
finrru4nniu
siool6n: aMi0Guuinlrlird'rrdrrirorrin: frdln'rdrutr rdori'ruru !:vtrtu uacanr uro#a
tunr:lixruki Io u.i1fn{'ruilis}rurtrtuo-lufntrr: firir:rt nr:r::olrarififior urrurio un'ir ts fl

.

01U?u

6n

51U

.-v

o{u

urrarro:r::ru yawl [i"rylrl-n{iunr:uiuuavriryfirJfrrj6mu e.]rotiru':anr:
t ) urramtiord'o.r ovrioi rinitrnr:firuurqmurJfr {6 nr: drfinmunhurrrtr
o)

0'tut0ua{a?u
.,.i

')'jrfr

:. n.rafr

rimur riauly u finitr nr:rt'orurqlturlfr

rjfi

nr: drrinrru

ll9ltu1ttl{uo't t t 0t!0ntt]1I:
)

nt

1fl114UO

au

rfio'lrinr:rirrfiunr:In:lnr:raila51{a!irnus!na']n:r::{r,tri rflutrJnruuururrfi
- ,&

o{fi?Otl]

-t
i{141otuYr: o{11

i

0.1rL9r'19r{A6uvYt',t{',tutA:

flt1{a :5n1uuna1n5!5:11

!

AlUn{lUlIruU1{ tU

nlrudrurunr: rJ:snouriru

n'srurnr:6'ruio1rtfl:
b) #rrarithutirurunr:
o)

m)

ur.ratarfi a Wunol

rd1fl

ri"lrarirnruvdrlru
nruclirmu

fn{1unr:riuuavriry6!fl'rj6mu nruvrir.rru

;irrin.lruniolurqututirunova-ra:ur.l:sno!6rEl

fierurnr:6'{fiiotll1t:
b) niorurnr:dtnor.ra'larl
o)

en)

ursr'io.rn::ru o:ruind

ra'rra{rnruvr{rmu

nrusriruu

u'nitrnr:firuulqtltulilulrunlr

nruvtit.rru

dlinrur(olurptudrmodolqrLn: r.J:vno!riru

rYerurnr:iruiotr.ifl:
to) firuurnr:tirunovdcaru
o)

*)r:xqyrfio a:a:rrniu

fi'ruflrnruvrirrru
nruvr{rlru
rinitrnr:niouurq tuli'ru16un1i nrustit'ltu

,4riniuvlirrru

-bt#nruvlirlrufi vrirfi d'1fi
o) airrttavrt'erur:! urrnr:aaulruuasnr:drvrirfi

fi udu{fi fi n6unrvl

u) ariraluuavdruaBr"lrfu narn:l::olvriai'rsa::6uion::rLyrl#lnr

,) lv1nrutirurvFo

rirfi'r-qua r{JufirlSnurrlnar n:r::olurLlunr:rJfrffilruurav

fl150',]tuufl'tsl

<) air.rnrrrlzunri'urioarrin:t#urirnarn:r::oJuri aur:oGuuinr:ilirn-rrdrri'r
r

ww -

A

o{an5 u1j.tFllurut1
[y,rou:? .l'ru

r]:strtu uavanrnurodoulufl 't:lt]{'tu
e) irrl#dolalunr: :vrfiuzuanr:roao{!Affr :1tnr:

1n:rnr:
.

.^'-

b) !fl

e!

v{u

ji

.kw-

!rlvLlyou

1 a1!vl

Lo:1r1J011141]'18

Z ,-!a,.'a,

n{|Lgll.Joutuuslut!
a'r ru

i;

.1k

iud

21t

''r

ulQ

t1]19'lu1-J

v'l.ri. fedb5n

(uruaifl niiva)
l nli i {11? 01u t ununlltnltlt
I
-d

?1:',ltn'l:n{x'tqu!ytt

}1u

uacnr:fr fl rltrtJ:vufi

uzua

ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
ที่

ชื่อ -สกุล

1 นางสาวช่อเอื้อง จุทสิงห์
2 นางสาวอรวรรณ ทองนา
3 ว่าที่ ร.ต.หญิง รัตนา เรือนไทย

ตาแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ

สังกัด

วันเดือนปีที่บรรจุเข้า
รับราชการ
สานักงานพัฒนาชุมชน 28 พฤษภาคม 2563
อาเภอหลังสวน
สานักงานพัฒนาชุมชน 30 สิงหาคม 2563
จังหวัดชุมพร
สานักงานพัฒนาชุมชน 17 กุมภาพันธ์ 2563
อาเภอเมืองชุมพร

เอกสารสาคัญของพี่เลีย้ ง
แบบติดตามการสอนงานสาหรับพี่เลีย้ ง
การสอนงานครั้งที่.......1........./2563............... วันที.่ .........2.......... เดือน.........มิ.ย............. พ.ศ.....2563.......
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง

ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง

ชื่อ - สกุล

นางผ่องพรรณ อรุณรักษ์

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ตาแหน่ง

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน

สังกัด

การจัดการสอนงานแบบ

เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

นางสาวช่อเอื้อง จุทสิงห์

อายุงาน 2ปี 1เดือน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน

สังกัด
ได้รับมอบหมายงานใหม่

เจ้าหน้าที่เดิม

การกาหนดเป้าหมาย (Goal) [Specific - Measurabel - Agree Upon - Realistic - Time Bound]
น้องเลี้ยงอยากรู้อะไร (S)

เทคนิคการจัดเวทีในพื้นที่ให้สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

ความคาดหวังของน้องเลี้ยง (M)

สามารถนาเทคนิคการจัดเวทีจากพี่เลี้ยงไปใช้ได้จริงในพื้นที่

ความเห็นของพี่เลี้ยง (A)

น้องเลี้ยงสามารถจัดเวทีได้ดีแล้วแต่ต้องฝึกฝนบ่อยๆจนให้เกิดความชานาญ

สรุปความเห็นร่วมกัน (R)

ต้องฝึกฝนและเรียนรู้จากพี่เลี้ยงและลงพื้นที่จัดเวทีร่วมกัน

ทาเมือ่ ไหร่ (T)

ไตรมาสที่3 (เมษายน - มิถุนายน)

การประเมินน้องเลี้ยงและสภาพแวดล้อม (Reality) [Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats]
ความรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)

สามารจัดเวทีโครงการในระดับหมูบ่ า้ นได้

ปัญหา/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W) ขาดเทคนิคดึงดูดความสนใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ความรู้ในงานของพี่เลี้ยง (O)

มีความสามารถในการจัดเวทีและสามารถเป็นวิทยากรที่ดี

ปัญหา/อุปสรรคสภาพแวดล้อม (T) ไม่มี
แนวทางทีเ่ ลือก

กาหนดแนวทาง

(Option)
 1.

ระยะเวลาเริ่มต้น
แล้วเสร็จ

ลงพื้นที่จัดเวทีร่วมกันสอนงานด้วยวิธีให้นอ้ งเลี้ยงสังเกตุ ซึมซับและลงมือทา 2 เม.ย.-30 มิ.ย. 2563

 2.
 3.
ผลการปฏิบตั งิ าน (Will) น้องสามารถควบคุมเวทีได้ดแี ละมีเทคนิคในการจัดเวที
ปัญหาและอุปสรรค (Feed Back) ไม่มี

แบบการเตรียมสอนงานครั้งที่.......1............
1. ชื่อ - สกุล น้องเลี้ยง นางสาวช่อเอื้อง จุทสิงห์

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

2. ชื่อ - สกุล พี่เลี้ยง นางผ่องพรรณ อรุณรักษ์

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

3. หัวข้อการสอนงาน
เทคนิคการจัดเวทีในพื้นทีใ่ ห้สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
4. วิธที จี่ ะใช้ในการสอนงาน
1.แนะขั้นตอนการจัดเวทีกิจกรรมในพื้นที่
2.ลงพื้นทีจ่ ดั กิจกรรมร่วมกัน
5. สิ่งทีค่ าดว่าจะได้รับ
น้องสามารถควบคุมเวทีได้ดีและมีเทคนิคในการจัดเวที
6. ช่วงเวลาการสอนงาน เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563
7. บทสนทนาเบือ้ งต้น ประเด็นเนื้อหา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.1 บทสนทนาเบือ้ งต้น
น้องเลี้ยงสอบถามพี่เลี้ยงถึงขั้นตอนการจัดเวทีกิจกรรมต่างๆในพื้นทีท่ าอย่างไรถึงดึงดูดความสนใจผู้เข้าร่วมได้
พี่เลี้ยงแนะขั้นตอนการจัดเวทีกิจกรรมในพื้นทีร่ วมถึงเทคนิคคร่าวๆ
7.2 ประเด็นเนื้อหา
ทาอย่างไรจึงสามารถดึงดูดความสนใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม/กลุ่มเป้าหมายได้
7.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สอดแทรกกิจกรรมสันทนาการผ่อนคลายความเคลียดในระหว่างการจัดเวทีก็สามารถดึงดูด
ความสนใจผู้เข้าร่วมได้
8. การลงมือปฏิบัติจริง
ลงพื้นทีจ่ ดั เวทีร่วมกับพี่เลี้ยงโดยการสังเกตุวธิ กี าร เทคนิคของพี่เลี้ยงแล้วนามาจัดเวทีในพื้นทีจ่ ริงของตนเอง
........................................................................................................................................................................
9. สรุปผลการสอนงาน
น้องเลี้ยงสามารถจัดเวทีในพื้นทีช่ ุมชนได้และสามารถความคุมเวทีได้ดี
........................................................................................................................................................................

เอกสารสาคัญของพี่เลีย้ ง
แบบติดตามการสอนงานสาหรับพี่เลีย้ ง
การสอนงานครั้งที่.......2........./2563............... วันที.่ .......10....... เดือน................กรกฎาคม............ พ.ศ......2563.....
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง

ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง

ชื่อ - สกุล

นางผ่องพรรณ อรุณรักษ์

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ตาแหน่ง

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน

สังกัด

การจัดการสอนงานแบบ

เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

นางสาวช่อเอื้อง จุทสิงห์

อายุงาน 2 ปี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน

สังกัด
ได้รับมอบหมายงานใหม่

เจ้าหน้าที่เดิม

การกาหนดเป้าหมาย (Goal) [Specific - Measurabel - Agree Upon - Realistic - Time Bound]
น้องเลี้ยงอยากรู้อะไร (S)

เทคนิคการแก้ปญ
ั หาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุนหมูบ่ า้ น /กลุ่มออมทรัพย์

ความคาดหวังของน้องเลี้ยง (M)

มีแนวทางจัดการกรณีเกิดข้อร้องเรียนกองทุนหมูบ่ า้ น /กลุ่มออมทรัพย์ฯ

ความเห็นของพี่เลี้ยง (A)

น้องเลี้ยงต้องศึกษาระเบียบงานกองทุนหมูบ่ า้ น/กลุ่มออมทรัพย์ฯให้เข้าใจ

สรุปความเห็นร่วมกัน (R)

ต้องฝึกฝนและเรียนรู้จากพี่เลี้ยงและลงพื้นที่เพื่อให้ทราบแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน

ทาเมือ่ ไหร่ (T)

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) หรือเมือ่ เกิดข้อร้องเรียน

การประเมินน้องเลี้ยงและสภาพแวดล้อม (Reality) [Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats]
ความรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)

สามารถประสานงานกลุ่มกองทุนต่างๆในตาบลที่รับผิดชอบได้

ปัญหา/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W) ขาดความรู้ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบต่างๆของกองทุนหมูบ่ า้ น/กลุ่มออมทรัพย์
ความรู้ในงานของพี่เลี้ยง (O)

มีประสบการณ์ในการจัดการความขัดแย้ง/ข้อร้องเรียนของกองทุนหมูบ่ า้ น/กลุ่มออมทรัพย์

ปัญหา/อุปสรรคสภาพแวดล้อม (T) ไม่มี
แนวทางทีเ่ ลือก
(Option)
 1.

กาหนดแนวทาง
ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง/ข้อร้องเรียนในพื้นที่ร่วมกัน

 2.
 3.
ผลการปฏิบตั งิ าน (Will) น้องสามารถเรียนรู้และรู้แนวทางปฏิบตั เิ มือ่ เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุน
ปัญหาและอุปสรรค (Feed Back) บางปัญหามีความละเอียดอ่อนต้องใช้เวลาในการจัดการแก้ไข

ระยะเวลาเริ่มต้น
แล้วเสร็จ
10 ก.ค.-28 ส.ค.2563

แบบการเตรียมสอนงานครั้งที่.......2............
1. ชื่อ - สกุล น้องเลี้ยง นางสาวช่อเอื้อง จุทสิงห์

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

2. ชื่อ - สกุล พี่เลี้ยง นางผ่องพรรณ อรุณรักษ์

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

3. หัวข้อการสอนงาน
เทคนิคการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน /กลุ่มออมทรัพย์
4. วิธที จี่ ะใช้ในการสอนงาน
1.ศึกษาข้อระเบียบกฎหมาย ทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องทีม่ ีการร้องเรียน 2.หาข้อเท็จจริงลงพื้นทีเ่ พื่อหาข้อเท็จจริงข้อร้องเรียน
3.นาผลจากข้อ2 ตอบข้อซักถามผู้ร้อง 4.บันทึกข้อเท็จจริงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ/พิจารณาตามลาดับ
5. สิ่งทีค่ าดว่าจะได้รับ
น้องเลี้ยงได้เทคนิคการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน /กลุ่มออมทรัพย์
6. ช่วงเวลาการสอนงาน เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563........................................................................................
7. บทสนทนาเบือ้ งต้น ประเด็นเนื้อหา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.1 บทสนทนาเบือ้ งต้น
น้องเลี้งสอบถามพี่เลี้ยงถึงขันตอนการแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุนว่าทาอย่างไร
พี่เลี้ยงแนะให้ศึกษากฎระเบียบทีเ่ กี่ยวกับกองทุนนั้นๆแล้วค่อยลงพื้นทีส่ อบถามผู้ร้อง ผู้ถูกร้องเพื่อหาข้อเท็จจริง
7.2 ประเด็นเนื้อหา
เมื่อเกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุนฯเราจะทาอย่างไรเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน
7.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุนฯจะต้องหาข้อเท็จจริงจากทัง้ 2 ฝ่ายและหาหลักฐานเอกสารยืนยัน
8. การลงมือปฏิบัติจริง
ลงพื้นทีห่ าข้อเท็จจริงเมื่อเกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุนฯ
ทาบันทึกถ้อยคา ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง และทาบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
9. สรุปผลการสอนงาน
น้องเลี้ยงรู้ขั้นตอน และวิธกี ารแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุนฯ
........................................................................................................................................................................

แบบติดตามการดูแลน้องเลีย้ ง
บันทึกตัง้ แต่............2 มิ.ย. 63............ ถึง............28 ส.ค. 63....................
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลีย้ ง

(เอกสารลับ)
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลีย้ ง

ชือ่ - สกุล

นางผ่องพรรณ อรุณรักษ์

ชือ่ - สกุล

นางสาวช่อเอื้อง จุทสิงห์

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ

สังกัด

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน

การจัดการ

 เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

สอนงาน

 ได้รบั มอบหมายงานใหม่

แบบ

 เจ้าหน้าที่เดิม

สังกัด

คาดหวังให้ดารงตาแหน่ง
การกระตุน้ และส่งเสริมของพี่เลีย้ ง

ให้กาลังใจ หมัน่ สอบถามว่ามีปญ
ั หาในการทางานหรือไม่

พฤติกรรมที่เป็นจุดอ่อนในการปฏิบตั งิ าน
การเรียงลาดับความสาคัญของงาน

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน
นักวิชาการพัฒนาชมชน

พฤติกรรมเด่นในการปฏิบตั งิ าน

ขยัน มีความรับผิดชอบในการทางาน

อายุงาน 2 ปี

การให้คาแนะนาและแก้ไขของพี่เลีย้ ง
แนะนาให้เรียงลาดับความสาคัญของงานให้ดเี พื่อให้สามารถส่ง
งานได้ทนั ตามเวลาที่กาหนด

พฤติกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน

การให้คาปรึกษาของพี่เลีย้ ง

ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี

ให้คาปรึกษาเรือ่ งการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งหรือเรือ่ งร้องเรียนของกองทุน
หมูบ่ า้ น

บันทึกการส่งมอบความรู้
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลีย้ ง
ชือ่ - สกุล นางผ่องพรรณ อรุณรักษ์

ตาแหน่ง

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

บันทึกความรู้ที่สาคัญ
1.การดาเนินงานขับเคลือ่ นกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
2.การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน
3.เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนกองทุนหมู่บ้าน/
กลุม่ ออมทรัพย์ฯ

แบบการเตรียมสอนงานครั้งที่.......1............
1. ชื่อ - สกุล น้องเลี้ยง นางสาวอรวรรณ ทองนา

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิ าน

2. ชื่อ - สกุล พี่เลี้ยง นางสาวสมพิศ บุญกอง

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิ าน

3. หัวข้อการสอนงาน
ตรวจหลักฐานเอกสารเบิกจ่ายสวัสดิการข้าราชการ (การศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,
ค่าเช่าบ้าน)
4. วิธีที่จะใช้ในการสอนงาน
การตั้งคาถาม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัตจิ ริง
.....................................................................................................................................................................................
5. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายได้ถูกต้อง ครบถ้วน
.....................................................................................................................................................................................
6. ช่วงเวลาการสอนงาน 1-30 กันยายน 2563
7. บทสนทนาเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.1 บทสนทนาเบื้องต้น
-ทักทายเรือ่ งทั่วไป
-ตั้งคาถามเข้าประเด็นเนื้อหา
7.2 ประเด็นเนื้อหา
- สอนโดยการอธิบายความเป็นมาของเอกสารเบิกจ่ายต่ายๆ
7.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกันเรือ่ งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
8. การลงมือปฏิบัตจิ ริง
-ลงมือด้วยการสอนตรวจเอกสารเบิกจ่าย จานวน 10 ฉบับ
........................................................................................................................................................................
9. สรุปผลการสอนงาน
- สามารถตรวจหลักฐานเอกสารเบิกจ่ายได้ถูกต้อง ครบถ้วน

เอกสารสาคัญของพี่เลีย้ ง
แบบติดตามการสอนงานสาหรับพี่เลีย้ ง
การสอนงานครั้งที่......1......./2563............. วันที.่ ....7....... เดือน....พฤษภาคม........ พ.ศ...2563.
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง

ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง

ชื่อ - สกุล

นางบุญเกิด ศรครามครัน

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ตาแหน่ง

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชุมพร

สังกัด

การจัดการสอนงานแบบ

เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย

อายุงาน 6 เดือน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชุมพร

สังกัด
ได้รับมอบหมายงานใหม่

เจ้าหน้าที่เดิม

การกาหนดเป้าหมาย (Goal) [Specific - Measurabel - Agree Upon - Realistic - Time Bound]
น้องเลี้ยงอยากรู้อะไร (S)

เรียนรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป วิธีการคัดเลือก
และวิธเี ฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ความคาดหวังของน้องเลี้ยง (M)

สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง อย่างน้อย 11 โครงการ ภายในเดือน สิงหาคม 2563

ความเห็นของพี่เลี้ยง (A)

ศึกษาขั้นตอน วิธกี าร การดาเนินโครงการเพิม่ เติม ให้เกิดความชานาญ

สรุปความเห็นร่วมกัน (R)

สามารถเรียนรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไป วิธกี ารคัดเลือก
และวิธเี ฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้

เดือนพฤษภาคม 2563

ทาเมือ่ ไหร่ (T)

การประเมินน้องเลี้ยงและสภาพแวดล้อม (Reality) [Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats]
ความรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ปัญหา/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
ความรู้ในงานของพี่เลี้ยง (O)

ไม่มี
เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง
รู้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างดี

ปัญหา/อุปสรรคสภาพแวดล้อม (T)

ไม่มี

แนวทางทีเ่ ลือก

กาหนดแนวทาง

(Option)

ระยะเวลาเริ่มต้น
แล้วเสร็จ

 1.

เรียนรู้กับพัฒนาการอาเภอ

เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 63

 2.

เรียนรู้โดยการอ่านด้วยตนเอง

เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 63

 3.
ผลการปฏิบตั งิ าน (Will) บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย มีความตั้งใจในการเรียนรู้ และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ถูกต้อง 11 โครงการ/กิจกรรม
ปัญหาและอุปสรรค (Feed Back) ไม่มี

เอกสารสาคัญของพี่เลีย้ ง
แบบติดตามการสอนงานสาหรับพี่เลีย้ ง
การสอนงานครั้งที่....2....../2563.............. วันที.่ ....5...... เดือน......มิถุนายน.... พ.ศ...2563
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง

ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง

ชื่อ - สกุล

นางบุญเกิด ศรครามครัน

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ตาแหน่ง

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชุมพร

สังกัด

การจัดการสอนงานแบบ

เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย

อายุงาน 6 เดือน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชุมพร

สังกัด
ได้รับมอบหมายงานใหม่

เจ้าหน้าที่เดิม

การกาหนดเป้าหมาย (Goal) [Specific - Measurabel - Agree Upon - Realistic - Time Bound]
การดาเนินงานตามโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุนชนในระดับหมูบ่ า้ น รวม 4 หมูบ่ า้ น

น้องเลี้ยงอยากรู้อะไร (S)

ดาเนินงานตามโครงการสาเร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กาหนด

ความคาดหวังของน้องเลี้ยง (M)
ความเห็นของพี่เลี้ยง (A)

ปฏิบตั ิหน้าที่สาเร็จตามโครงการ

สรุปความเห็นร่วมกัน (R)

สามารถดาเนินงานตามโครงการจัดเวทีบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจการดาเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
และกิจกรรมสาธิตอาชีพ และทีมปราชญ์ร่วมกันให้ความรู้ รวมทั้งวัสดุสนับสนุนอาชีพ
เดือน มิถุนายน 2563

ทาเมือ่ ไหร่ (T)

การประเมินน้องเลี้ยงและสภาพแวดล้อม (Reality) [Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats]
ไม่มี

ความรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)

เอกสารการดาเนินงานตามโครงการ เอกสารล้างหนีส้ ัญญายืมเงิน

ปัญหา/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)

สามารถสอนแนะงานได้

ความรู้ในงานของพี่เลี้ยง (O)

ไม่มี

ปัญหา/อุปสรรคสภาพแวดล้อม (T)
แนวทางทีเ่ ลือก

ระยะเวลาเริ่มต้น

กาหนดแนวทาง

(Option)

แล้วเสร็จ

 1.

เรียนรู้กับพัฒนาการอาเภอ

เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 63

 2.

เรียนรู้โดยการอ่านด้วยตนเอง

เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 63

 3.
ผลการปฏิบตั งิ าน (Will) บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย มีความตั้งใจในการเรียนรู้ และสามารถปฏิบตั ิตามรายละเอียดโครงการได้ตามวัตถุประสงค์
ปัญหาและอุปสรรค (Feed Back) ไม่มี

เอกสารสาคัญของพี่เลีย้ ง
แบบติดตามการสอนงานสาหรับพี่เลีย้ ง
การสอนงานครั้งที่....3....../2563.............. วันที.่ ..25...... เดือน......มิถุนายน.... พ.ศ...2563
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง

ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง

ชื่อ - สกุล

นางบุญเกิด ศรครามครัน

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ตาแหน่ง

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชุมพร

สังกัด

การจัดการสอนงานแบบ

เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย

อายุงาน 6 เดือน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชุมพร

สังกัด
ได้รับมอบหมายงานใหม่

เจ้าหน้าที่เดิม

การกาหนดเป้าหมาย (Goal) [Specific - Measurabel - Agree Upon - Realistic - Time Bound]
การดาเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนา

น้องเลี้ยงอยากรู้อะไร (S)

หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 2 หมูบ่ า้ น
ดาเนินงานตามโครงการสาเร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กาหนด

ความคาดหวังของน้องเลี้ยง (M)
ความเห็นของพี่เลี้ยง (A)

ปฏิบตั ิหน้าที่สาเร็จตามโครงการ

สรุปความเห็นร่วมกัน (R)

สามารถดาเนินงานตามโครงการจัดเวทีบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจการดาเนินชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง
การจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติทากิจกรรมทากิน ทาของใช้ในครัวเรือน เป้าหมายสามารถขยายผลไปสู่ครัวเรือนอื่นได้

เดือน มิถุนายน 2563

ทาเมือ่ ไหร่ (T)

การประเมินน้องเลี้ยงและสภาพแวดล้อม (Reality) [Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats]
ไม่มี

ความรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)

เอกสารการดาเนินงานตามโครงการ เอกสารล้างหนีส้ ัญญายืมเงิน

ปัญหา/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)

สามารถสอนแนะงานได้

ความรู้ในงานของพี่เลี้ยง (O)

ไม่มี

ปัญหา/อุปสรรคสภาพแวดล้อม (T)
แนวทางทีเ่ ลือก

ระยะเวลาเริ่มต้น

กาหนดแนวทาง

(Option)

แล้วเสร็จ

 1.

เรียนรู้กับพัฒนาการอาเภอ

เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 63

 2.

เรียนรู้โดยการอ่านด้วยตนเอง

เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 63

 3.
ผลการปฏิบตั งิ าน (Will) บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย มีความตั้งใจในการเรียนรู้ และสามารถปฏิบตั ิตามรายละเอียดโครงการได้ตามวัตถุประสงค์
ปัญหาและอุปสรรค (Feed Back) ไม่มี

เอกสารสาคัญของพี่เลีย้ ง
แบบติดตามการสอนงานสาหรับพี่เลีย้ ง
การสอนงานครั้งที่....4....../2563.............. วันที.่ ...8..... เดือน...กรกฎาคม.. พ.ศ...2563
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง

ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง

ชื่อ - สกุล

นางบุญเกิด ศรครามครัน

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ตาแหน่ง

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชุมพร

สังกัด

การจัดการสอนงานแบบ

เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย

อายุงาน 6 เดือน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชุมพร

สังกัด
ได้รับมอบหมายงานใหม่

เจ้าหน้าที่เดิม

การกาหนดเป้าหมาย (Goal) [Specific - Measurabel - Agree Upon - Realistic - Time Bound]
น้องเลี้ยงอยากรู้อะไร (S)

การดาเนินงานตามโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร(ขุดคลองผันน้าลุ่มน้าคลองชุมพร)
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน ดาเนินการในพืน้ ทีต่ าบลขุนกระทิง จานวน 3 หมู่บ้าน

ดาเนินงานตามโครงการสาเร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กาหนด

ความคาดหวังของน้องเลี้ยง (M)
ความเห็นของพี่เลี้ยง (A)

ปฏิบตั ิหน้าที่สาเร็จตามโครงการ

สรุปความเห็นร่วมกัน (R)

การติดต่อประสานงานเรื่องครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ การศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เดือน กรกฎาคม 2563

ทาเมือ่ ไหร่ (T)

การประเมินน้องเลี้ยงและสภาพแวดล้อม (Reality) [Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats]
ไม่มี

ความรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)

เอกสารการดาเนินงานตามโครงการ เอกสารล้างหนีส้ ัญญายืมเงิน

ปัญหา/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)

สามารถสอนแนะงานได้

ความรู้ในงานของพี่เลี้ยง (O)

ไม่มี

ปัญหา/อุปสรรคสภาพแวดล้อม (T)
แนวทางทีเ่ ลือก

ระยะเวลาเริ่มต้น

กาหนดแนวทาง

(Option)

แล้วเสร็จ

 1.

เรียนรู้กับพัฒนาการอาเภอ

เดือนกรกฎาคม 2563

 2.

เรียนรู้โดยการอ่านด้วยตนเอง

เดือนกรกฎาคม 2563

 3.
ผลการปฏิบตั งิ าน (Will) บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย มีความตั้งใจในการเรียนรู้ และสามารถปฏิบตั ิตามรายละเอียดโครงการได้ตามวัตถุประสงค์
ปัญหาและอุปสรรค (Feed Back) ไม่มี

เอกสารสาคัญของพี่เลีย้ ง
แบบติดตามการสอนงานสาหรับพี่เลีย้ ง
การสอนงานครั้งที่....5....../2563.............. วันที.่ ..3...... เดือน....สิงหาคม.... พ.ศ...2563
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง

ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง

ชื่อ - สกุล

นางบุญเกิด ศรครามครัน

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ตาแหน่ง

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชุมพร

สังกัด

การจัดการสอนงานแบบ

เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย

อายุงาน 6 เดือน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชุมพร

สังกัด
ได้รับมอบหมายงานใหม่

เจ้าหน้าที่เดิม

การกาหนดเป้าหมาย (Goal) [Specific - Measurabel - Agree Upon - Realistic - Time Bound]
การดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง

น้องเลี้ยงอยากรู้อะไร (S)

หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 2 หมูบ่ า้ น
ดาเนินงานตามโครงการสาเร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กาหนด

ความคาดหวังของน้องเลี้ยง (M)
ความเห็นของพี่เลี้ยง (A)

ปฏิบตั ิหน้าที่สาเร็จตามโครงการ

สรุปความเห็นร่วมกัน (R)

สามารถดาเนินงานตามโครงการจัดเวทีบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจการดาเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
และกิจกรรมสาธิตอาชีพ รวมทั้งวัสดุสนับสนุนอาชีพ
เดือน สิงหาคม 2563

ทาเมือ่ ไหร่ (T)

การประเมินน้องเลี้ยงและสภาพแวดล้อม (Reality) [Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats]
ไม่มี

ความรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)

เอกสารการดาเนินงานตามโครงการ เอกสารล้างหนีส้ ัญญายืมเงิน

ปัญหา/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)

สามารถสอนแนะงานได้

ความรู้ในงานของพี่เลี้ยง (O)

ไม่มี

ปัญหา/อุปสรรคสภาพแวดล้อม (T)
แนวทางทีเ่ ลือก

ระยะเวลาเริ่มต้น

กาหนดแนวทาง

(Option)

แล้วเสร็จ

 1.

เรียนรู้กับพัฒนาการอาเภอ

เดือนสิงหาคม 2563

 2.

เรียนรู้โดยการอ่านด้วยตนเอง

เดือนสิงหาคม 2563

 3.
ผลการปฏิบตั งิ าน (Will) บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย มีความตั้งใจในการเรียนรู้ และสามารถปฏิบตั ิตามรายละเอียดโครงการได้ตามวัตถุประสงค์
ปัญหาและอุปสรรค (Feed Back) ไม่มี

เอกสารสาคัญของพี่เลีย้ ง
แบบติดตามการสอนงานสาหรับพี่เลีย้ ง
การสอนงานครั้งที่...6...../2563.............. วันที.่ ...5.... เดือน....สิงหาคม.... พ.ศ...2563
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง

ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง

ชื่อ - สกุล

นางบุญเกิด ศรครามครัน

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ตาแหน่ง

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชุมพร

สังกัด

การจัดการสอนงานแบบ

เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย

อายุงาน 6 เดือน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชุมพร

สังกัด
ได้รับมอบหมายงานใหม่

เจ้าหน้าที่เดิม

การกาหนดเป้าหมาย (Goal) [Specific - Measurabel - Agree Upon - Realistic - Time Bound]
น้องเลี้ยงอยากรู้อะไร (S)
ความคาดหวังของน้องเลี้ยง (M)
ความเห็นของพี่เลี้ยง (A)

การจัดทาเอกสารเนือ้ หาของเอกสารรายงานการพัฒนาระดับตาบล (TDR)
เอกสารรายงานการพัฒนาระดับตาบล (TDR) ให้สาเร็จ
เริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลตาบล จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค ข้อมูลทั่วไป
รูปภาพ สถานที่สาคัญ ต่างๆ ในตาบล นามาประกอบในการจัดทารูปเล่ม

สรุปความเห็นร่วมกัน (R)

สามารถทารายงานการพัฒนาระดับตาบล (TDR) สาเร็จ
เดือน สิงหาคม 2563

ทาเมือ่ ไหร่ (T)

การประเมินน้องเลี้ยงและสภาพแวดล้อม (Reality) [Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats]
ไม่มี

ความรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)

การจัดทาเอกสารเนือ้ หาของเอกสาร

ปัญหา/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)

สามารถสอนแนะงานได้

ความรู้ในงานของพี่เลี้ยง (O)

ไม่มี

ปัญหา/อุปสรรคสภาพแวดล้อม (T)
แนวทางทีเ่ ลือก

กาหนดแนวทาง

(Option)

ระยะเวลาเริ่มต้น
แล้วเสร็จ

 1.

เรียนรู้กับพัฒนาการอาเภอ

เดือนสิงหาคม 2563

 2.

เรียนรู้โดยการอ่านด้วยตนเอง

เดือนสิงหาคม 2563

 3.
ผลการปฏิบตั งิ าน (Will) บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย มีความตั้งใจในการเรียนรู้ และสามารถปฏิบตั ิงานได้

ปัญหาและอุปสรรค (Feed Back) ไม่มี

เอกสารสาคัญของพี่เลีย้ ง
แบบติดตามการสอนงานสาหรับพี่เลีย้ ง
การสอนงานครั้งที่...7...../2563.............. วันที.่ ....11...... เดือน....สิงหาคม.... พ.ศ...2563
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง

ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง

ชื่อ - สกุล

นางบุญเกิด ศรครามครัน

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ตาแหน่ง

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชุมพร

สังกัด

การจัดการสอนงานแบบ

เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย

อายุงาน 6 เดือน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชุมพร

สังกัด
ได้รับมอบหมายงานใหม่

เจ้าหน้าที่เดิม

การกาหนดเป้าหมาย (Goal) [Specific - Measurabel - Agree Upon - Realistic - Time Bound]
น้องเลี้ยงอยากรู้อะไร (S)

การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ของกรมฯ เช่น รายงานระบบ cddreport
เช่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน /กข.คจ./หมูบ่ า้ น ศพพ./ครัวเรือนสัมมาชีพ/กลุ่มออมทรัพย์
ฐานข้อมูลการบริหารโครงการบริหารสัญญาและบริหารจัดการหนี้ (cddmff)

ความคาดหวังของน้องเลี้ยง (M)

สามารถบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

ความเห็นของพี่เลี้ยง (A)

สามารถบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

สรุปความเห็นร่วมกัน (R)

บันทึกข้อมูลในระบบต่างๆ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
เดือน สิงหาคม 2563

ทาเมือ่ ไหร่ (T)

การประเมินน้องเลี้ยงและสภาพแวดล้อม (Reality) [Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats]
ไม่มี

ความรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)

ไม่สามารถบันทึกข้อมูลไดด้ครบถ้วน

ปัญหา/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)

สามารถสอนงานน้องได้

ความรู้ในงานของพี่เลี้ยง (O)

ไม่มี

ปัญหา/อุปสรรคสภาพแวดล้อม (T)
แนวทางทีเ่ ลือก

กาหนดแนวทาง

(Option)

ระยะเวลาเริ่มต้น
แล้วเสร็จ

 1.

เรียนรู้กับพัฒนาการอาเภอ

เดือนสิงหาคม 2563

 2.

เรียนรู้โดยการอ่านด้วยตนเอง

เดือนสิงหาคม 2563

 3.
ผลการปฏิบตั งิ าน (Will) บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย มีความตั้งใจในการเรียนรู้ และสามารถปฏิบตั ิงานได้

ปัญหาและอุปสรรค (Feed Back) ไม่มี

แบบการเตรียมสอนงานครั้งที่......1....
1. ชื่อ - สกุล น้องเลี้ยง ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

2. ชื่อ - สกุล พี่เลี้ยง

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

นางบุญเกิด ศรครามครัน

3. หัวข้อการสอนงาน
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไป วิธกี ารคัดเลือก
และวิธเี ฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. วิธที จี่ ะใช้ในการสอนงาน
ตั้งคาถาม เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง
5. สิ่งทีค่ าดว่าจะได้รับ
สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไป วิธกี ารคัดเลือก
และวิธเี ฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6. ช่วงเวลาการสอนงาน ................................................................................................................................................
7 พฤษภาคม 2563
7. บทสนทนาเบือ้ งต้น ประเด็นเนื้อหา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.1 บทสนทนาเบือ้ งต้น
ทักทายสอบถาม เรื่องทัว่ ไป และการดาเนินงานหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ปัญหา/อุปสรรค วิเคราะห์
หาแนวทางแก้ไข
7.2 ประเด็นเนื้อหา
การเรียนรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไป
วิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
จัดซื้อ จขัดจ้างพัสดุที่การผลิต จาหน่าย หรือบริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท

7.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยง เพื่อเปรียบเทียบการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม กับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
8. การลงมือปฏิบัติจริง
ลงมือปฏิบัติด้วยการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน จานวน 4 หมู่บ้าน
2 ตาบล
9. สรุปผลการสอนงาน
สามารถเรียนรู้ และปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง

แบบการเตรียมสอนงานครั้งที่......2....
1. ชื่อ - สกุล น้องเลี้ยง ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

2. ชื่อ - สกุล พี่เลี้ยง

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

นางบุญเกิด ศรครามครัน

3. หัวข้อการสอนงาน
การดาเนินงานตามโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน จานวน 4 หมู่บ้าน
4. วิธที จี่ ะใช้ในการสอนงาน
ตั้งคาถาม เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง
สอบถามเรื่องการชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการทีจ่ ะดาเนินการ ผู้เข้าร่วมโครงการ และกาหนดดาเนินงาน
คู่มือ เอกสาร วิทยากร รายละเอียดการประกอบอาหารเลี้ยง ค่าใช้จา่ ยของโครงการ
5. สิ่งทีค่ าดว่าจะได้รับ
ดาเนินงานตามโครงการสาเร็จเรียบร้อยภายในเวลาทีก่ าหนด
6. ช่วงเวลาการสอนงาน ................................................................................................................................................
5 มิถุนายน 2563
7. บทสนทนาเบือ้ งต้น ประเด็นเนื้อหา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.1 บทสนทนาเบือ้ งต้น
ทักทายสอบถาม เรื่องทัว่ ไป และการดาเนินงานหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ปัญหา/อุปสรรค วิเคราะห์
หาแนวทางแก้ไข
7.2 ประเด็นเนื้อหา
มอบหมาย การชี้แจง วัตถุประสงค์ของโครงการทีจ่ ะดาเนินการ ผู้เข้าร่วมโครงการ และกาหนดดาเนินงาน
คู่มือ วิทยากร เอกสารต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
7.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความเป็นไปได้ของโครงการ วัสดุสนับสนุนอาชีพ ที่ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการ
8. การลงมือปฏิบัติจริง
หมู่บ้านสัมมาชีพ จานวน 4 หมู่บ้าน 2 ตาบล
9. สรุปผลการสอนงาน
สาเร็จตามโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

แบบการเตรียมสอนงานครั้งที่......3....
1. ชื่อ - สกุล น้องเลี้ยง ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
2. ชื่อ - สกุล พี่เลี้ยง นางบุญเกิด ศรครามครัน
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. หัวข้อการสอนงาน
การดาเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้าน ศพพ. จานวน 2 หมู่บ้าน
4. วิธที จี่ ะใช้ในการสอนงาน
ตั้งคาถาม เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง
สอบถามเรื่องการชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการทีจ่ ะดาเนินการ ผู้เข้าร่วมโครงการ และกาหนดดาเนินงาน
คู่มือ เอกสาร วิทยากร รายละเอียดการประกอบอาหารเลี้ยง ค่าใช้จา่ ยของโครงการ
5. สิ่งทีค่ าดว่าจะได้รับ
ดาเนินงานตามโครงการสาเร็จเรียบร้อยภายในเวลาทีก่ าหนด
6. ช่วงเวลาการสอนงาน ................................................................................................................................................
25 มิถุนายน 2563
7. บทสนทนาเบือ้ งต้น ประเด็นเนื้อหา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.1 บทสนทนาเบือ้ งต้น
ทักทายสอบถาม เรื่องทัว่ ไป และการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค วิเคราะห์
หาแนวทางแก้ไข
7.2 ประเด็นเนื้อหา
มอบหมาย การชี้แจง วัตถุประสงค์ของโครงการทีจ่ ะดาเนินการ ผู้เข้าร่วมโครงการ และกาหนดดาเนินงาน
คู่มือ วิทยากร เอกสารต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
7.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความเป็นไปได้ของโครงการ วัสดุสนับสนุนอาชีพ ที่ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการ
8. การลงมือปฏิบัติจริง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 2 หมู่บ้าน 2 ตาบล
9. สรุปผลการสอนงาน
สาเร็จตามโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

แบบการเตรียมสอนงานครั้งที่......4....
1. ชื่อ - สกุล น้องเลี้ยง ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
2. ชื่อ - สกุล พี่เลี้ยง นางบุญเกิด ศรครามครัน
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. หัวข้อการสอนงาน
การดาเนินงานตามโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร(ขุดคลองผันน้าลุ่มน้าคลองชุมพร) จานวน 3 หมู่บ้าน
4. วิธที จี่ ะใช้ในการสอนงาน
ตั้งคาถาม เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง
สอบถามเรื่องการชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการทีจ่ ะดาเนินการ ผู้เข้าร่วมโครงการ และกาหนดดาเนินงาน
คู่มือ เอกสาร วิทยากร สถานทีศ่ ึกษาดูงาน รายละเอียดการประกอบอาหารเลี้ยง ค่าใช้จา่ ยของโครงการ
5. สิ่งทีค่ าดว่าจะได้รับ
ดาเนินงานตามโครงการสาเร็จเรียบร้อยภายในเวลาทีก่ าหนด
6. ช่วงเวลาการสอนงาน ................................................................................................................................................
8 กรกฎาคม 2563
7. บทสนทนาเบือ้ งต้น ประเด็นเนื้อหา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.1 บทสนทนาเบือ้ งต้น
ทักทายสอบถาม เรื่องทัว่ ไป และการดาเนินงานหมู่บ้านทีไ่ ด้รับผลกระทบจากโครงการฯ เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค /การชี้แจงวัตถุประสงค์ รวมทัง้ ครัวเรือนทีไ่ ด้รับผลกระทบจากโครงการ ฯ
7.2 ประเด็นเนื้อหา
มอบหมาย การชี้แจง วัตถุประสงค์ของโครงการทีจ่ ะดาเนินการ ผู้เข้าร่วมโครงการ และกาหนดดาเนินงาน
คู่มือ วิทยากร เอกสารต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
7.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความเป็นไปได้ของโครงการ วัสดุสนับสนุนอาชีพ ที่ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการ
8. การลงมือปฏิบัติจริง
หมู่บ้านทีเ่ กี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากโครงการฯ จานวน 3 หมู่บ้าน 1 ตาบล
9. สรุปผลการสอนงาน
สาเร็จตามโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

แบบการเตรียมสอนงานครั้งที่......5...
1. ชื่อ - สกุล น้องเลี้ยง ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
2. ชื่อ - สกุล พี่เลี้ยง นางบุญเกิด ศรครามครัน
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. หัวข้อการสอนงาน
การดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน ศพพ. จานวน 2 หมู่บ้าน
4. วิธที จี่ ะใช้ในการสอนงาน
ตั้งคาถาม เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง
สอบถามเรื่องการชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการทีจ่ ะดาเนินการ ผู้เข้าร่วมโครงการ และกาหนดดาเนินงาน
คู่มือ เอกสาร วิทยากร รายละเอียดการประกอบอาหารเลี้ยง ค่าใช้จา่ ยของโครงการ
5. สิ่งทีค่ าดว่าจะได้รับ
ดาเนินงานตามโครงการสาเร็จเรียบร้อยภายในเวลาทีก่ าหนด
6. ช่วงเวลาการสอนงาน ................................................................................................................................................
3 สิงหาคม 2563
7. บทสนทนาเบือ้ งต้น ประเด็นเนื้อหา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.1 บทสนทนาเบือ้ งต้น
ทักทายสอบถาม เรื่องทัว่ ไป และการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค วิเคราะห์
หาแนวทางแก้ไข
7.2 ประเด็นเนื้อหา
มอบหมาย การชี้แจง วัตถุประสงค์ของโครงการทีจ่ ะดาเนินการ ผู้เข้าร่วมโครงการ และกาหนดดาเนินงาน
คู่มือ วิทยากร เอกสารต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
7.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความเป็นไปได้ของโครงการ วัสดุสนับสนุนอาชีพ ที่ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการ
8. การลงมือปฏิบัติจริง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 2 หมู่บ้าน 2 ตาบล
9. สรุปผลการสอนงาน
สาเร็จตามโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

แบบการเตรียมสอนงานครั้งที่......6..
1. ชื่อ - สกุล น้องเลี้ยง ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย
2. ชื่อ - สกุล พี่เลี้ยง นางบุญเกิด ศรครามครัน
3. หัวข้อการสอนงาน
การจัดทาเอกสารรายงานการพัฒนาระดับตาบล (TDR)
4. วิธที จี่ ะใช้ในการสอนงาน
ตั้งคาถาม เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

สอบถามเรื่องการชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการ จัดทาเอกสารรายงานการพัฒนาระดับตาบล และกาหนดดาเนินงาน

เอกสาร ข้อมูล ทีต่ ้องบรรจุไว้ใน รายงานการพัฒนาระดับตาบล
5. สิ่งทีค่ าดว่าจะได้รับ
ดาเนินงานตามโครงการสาเร็จเรียบร้อยภายในเวลาทีก่ าหนด
6. ช่วงเวลาการสอนงาน ................................................................................................................................................
5 สิงหาคม 2563
7. บทสนทนาเบือ้ งต้น ประเด็นเนื้อหา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.1 บทสนทนาเบือ้ งต้น
ทักทายสอบถาม เรื่องทัว่ ไป และการจัดทาเอกสารรายงานการพัฒนาระดับตาบลเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค
หาแนวทางแก้ไข
7.2 ประเด็นเนื้อหา
จัดหาข้อมูลทัว่ ไป วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ของตาบล กิจกรรมเด่น สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
สถานทีส่ าคัญทางประวัติศาสตร์ คู่มือ เอกสารทีต่ ้องใช้ประกอบการทารายงานการพัฒนาระดับตาบล
7.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สามารถจัดหาข้อมูลได้เรียบร้อย
8. การลงมือปฏิบัติจริง
สามารถจัดทาเอกสารรายงานการพัฒนาระดับตาบล จานวน 1 ตาบล
9. สรุปผลการสอนงาน
จัดทาได้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาทีก่ าหนด

แบบการเตรียมสอนงานครั้งที่......7..
1. ชื่อ - สกุล น้องเลี้ยง ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
2. ชื่อ - สกุล พี่เลี้ยง นางบุญเกิด ศรครามครัน
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. หัวข้อการสอนงาน
การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ของกรมฯ รายงานระบบ cdd report
4. วิธที จี่ ะใช้ในการสอนงาน
ตั้งคาถาม เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง
สอบถามเรื่องการบันทึกข้อมูล ของกรมฯ เช่น รายงานระบบ cdd report /กข.คจ./หมู่บ้าน ศพพ./ครัวเรือนสัมมาชีพ
เอกสาร ข้อมูล ทีต่ ้องบันทึกในระบบให้สมบูรณ์
5. สิ่งทีค่ าดว่าจะได้รับ
บันทึกข้อมูลในรายงานสาเร็จเรียบร้อยภายในเวลาทีก่ าหนด
6. ช่วงเวลาการสอนงาน ................................................................................................................................................
11 สิงหาคม 2563
7. บทสนทนาเบือ้ งต้น ประเด็นเนื้อหา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.1 บทสนทนาเบือ้ งต้น
ทักทายสอบถาม เรื่องทัว่ ไป และการบันทึกข้อมมูล ในระบบ cdd repotr ทัง้ หมดทีเ่ กี่ยวข้อง ปัญหา/อุปสรรค
7.2 ประเด็นเนื้อหา
จัดหาข้อมูล ทีต่ ้องบันทึกลงในระบบ ให้ครบถ้วน
7.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สามารถจัดหาข้อมูลได้เรียบร้อย บันทึกได้ทันเวลาทีก่ าหนด
8. การลงมือปฏิบัติจริง
สามารถบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วน ทันตามกาหนด
9. สรุปผลการสอนงาน
บันทึกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ในเวลาทีก่ าหนด

แบบติดตามการดูแลน้องเลีย้ ง
บันทึกตัง้ แต่..1 พฤษภาคม 2563 ถึง 15 สิงหาคม 2563
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลีย้ ง

(เอกสารลับ)
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลีย้ ง

ชือ่ - สกุล

นางบุญเกิด ศรครามครัน

ชือ่ - สกุล

ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา เรือนไทย

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชุมพร สังกัด

สังกัด
การจัดการ

 เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

สอนงาน

 ได้รบั มอบหมายงานใหม่

แบบ

 เจ้าหน้าที่เดิม
พฤติกรรมเด่นในการปฏิบตั งิ าน

อายุงาน 6 เดือน

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชุมพร

คาดหวังให้ดารงตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอ
การกระตุน้ และส่งเสริมของพี่เลีย้ ง

มีความรูด้ ้านการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ งานด้าน IT

ชื่นชมและมอบหมายงานด้านการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

สารสนเทศ การจัดทาโครงการ การจัดทาบัญชี

งานด้านเอกสาร งานสารสนเทศ เพื่อสร้างความชานาญในงาน

และการประสานงาน

พฤติกรรมที่เป็นจุดอ่อนในการปฏิบตั งิ าน
ใช้เวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ส่วนใหญ่ในการศึกษาพื้นที่

การให้คาแนะนาและแก้ไขของพี่เลีย้ ง
มอบหมายงานและแบ่งเวลาการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสม ทันต่อเวลา

สร้างความรูจ้ ัก คุ้นเคยกับผู้นาชุมชน จึงไม่ค่อยมีเวลา
ในการเรียนรู้
พฤติกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
ดูแลบุตร อยู่ในวัยเรียน เรือ่ งการเรียนผ่านระบบออนไลน์

การให้คาปรึกษาของพี่เลีย้ ง
ช่วยสอนแนะงาน และจัดแบ่งเวลาให้กบั ครอบครัว

บันทึกการส่งมอบความรู้
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลีย้ ง
ชือ่ - สกุล นางบุญเกิด ศรครามครัน

บันทึกความรู้ที่สาคัญ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

ชือ่ - สกุล นางบุญเกิด ศรครามครัน

เทคนิควิธีการ ดาเนินการประชุม การสร้างบรรยากาศในการ
ประชุม การจัดเวทีบรรยายให้ความรู้ เพือ่ ให้ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประโยชน์สูงสุด

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ชือ่ - สกุล นางบุญเกิด ศรครามครัน

เทคนิค วิธีการถอดบทเรียน ประเมินผลการพัฒนา
สรุปผลการประเมินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินความสุขมวลรวม

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

บันทึกการส่งมอบความรู้
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลีย้ ง
ชือ่ - สกุล นางบุญเกิด ศรครามครัน

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ชือ่ - สกุล นางบุญเกิด ศรครามครัน

บันทึกความรู้ที่สาคัญ
ผลสาเร็จของการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
บทบาทของพัฒนากรกับการปฏิบัติงานในพืน้ ที่ กับผู้นาชุมชน
ความสัมพันธ์ทดี่ ีระหว่าง องค์กร กับเจ้าหน้าทีพ่ ัฒนาชุมชน

การขับเคลื่อนการดาเนินงานหมู่บ้านสัมมาชีพ ทีไ่ ด้รับการสนับ
สนุนงบประมาณ จากกรมชลประทาน (โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเมืองชุมพร)

ตาแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ภาพการดาเนินโครงการฯ นางสาวอรวรรณ ทองนา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ภาพการดาเนินโครงการฯ นางสาวช่อเอื้อง จุทสิงห์ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ภาพการดาเนินโครงการฯ ว่าที่ ร.ต.หญิง รัตนา เรือนไทย ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

