รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการดาเนินงาน
ภาคผนวก
•
•
•
•
•

สำเนำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรบรรจุใหม่ จังหวัดนนทบุรี
ทะเบียนรำยชื่อกลุ่มเป้ำหมำย
สำเนำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
สำเนำ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ฉบับย่อกลุ่มเป้ำหมำย
ตัวอย่ำงกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)

๑–๖

บทสรุปผู้บริหาร
โครงกำรเสริ มสร้ ำงสมรรถนะบุ คลำกรบรรจุใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒ นำและต่ อยอดแนวทำง
กำรสอนงำน และกำรท ำหน้ ำ ที่ พี่ เลี้ ย งให้ ส ำมำรถน ำไปประยุ ก ต์ ใช้ กับ บุ คลำกรบรรจุ ใหม่ ในกำรสร้ ำงสรรค์
นวัตกรรมทำงสังคมปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในกำร “อุทิศตน พัฒนำคน สร้ำงชุมชนยั่งยืน ” ให้ควำมช่วยเหลือ กำกับ
ดู แ ล เป็ น ที่ ป รึ ก ษำในกำรปฏิ บั ติ ง ำนและกำรด ำเนิ น ชี วิ ต รวมถึ ง เพื่ อ ให้ บุ ค ลำกรบรรจุ ใ หม่ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี
มีควำมผูกพันต่อองค์กร สำมำรถเรียนรู้กำรปรับตัวเข้ำกับองค์กร ผู้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำน ประชำชน และ
สภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำนได้ รวมถึ ง สร้ ำ งนวั ต กรรมให้ กั บ กรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน โดยมี ห น่ ว ยปฏิ บั ติ
ระดับพื้นที่ ซึ่งได้แก่ สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด และสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนงำน
ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ไ ด้ อ ย่ ำ งชั ดเจนและรวดเร็ว เพื่ อ เป็ น กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มบุ ค ลำกรบรรจุ ใ หม่ ใ ห้ มี ทั กษะ
ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เพียงพอในระดับที่ จะสำมำรถตอบสนองต่อภำรกิจและปฏิบัติหน้ำที่ตำมเป้ำหมำย
ของกรมกำรพัฒนำชุมชนได้ อย่ำงทันท่วงที รวมทั้งรองรับสถำนกำรณ์ สภำพแวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็วอยู่ตลอดเวลำ และยำกที่จะคำดกำรณ์ได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรดำเนินงำนของกรมฯ ที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจำกนโยบำยของรัฐบำลในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรบรรจุใหม่ มีวิธีกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. ศึกษำทำควำมเข้ำใจแนวทำงกำรดำเนินงำน
๒. กำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย ดำเนินกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นบุคลำกรบรรจุใหม่ หมำยถึง
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำนกองทุน ลูกจ้ำง ที่มีอำยุงำนน้อยกว่ำ 2 ปี เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 9 คน
๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรบรรจุใหม่และแจ้งประสำนผู้ที่เกี่ยงข้องทรำบ
๔. จัดทำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพข้ำรำชกำรบรรจุใหม่โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ในกำรปฏิบัติงำนระดับพื้นที่ สร้ำงกำรตระหนักรู้
“กำรอุทิศตน พัฒนำคน สร้ำงชุมชนยั่งยืน” แก่ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ และสร้ำงขวัญกำลังใจ ทัศนคติที่ดีต่อตนและ
องค์กรในกำรปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน ลักษณะของโครงกำรเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จำกผู้เชี่ยวชำญเฉพำะเรื่องที่เกี่ยวข้อง ถ่ำยทอดสู่ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ (บุคลำกรบรรจุใหม่ที่มีอำยุรำชกำรน้อยกว่ำ
2 ปี จำนวน 9 คน) โดยดำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 5 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดนนทบุรี และห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงกร่ำง
๕. จัดทำแฟ้มข้อมูลบุคลำกรบรรจุใหม่ ได้จัดทำแฟ้มข้อมูลบุคลำกรบรรจุใหม่ จำนวน 3 ชุด โดยเก็บ
ไว้ทจี่ ังหวัด 1 ชุด รวมเก็บไว้ที่ผู้ดูแลกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยง และพี่เลี้ยง จำนวน 2 ชุด
๖. จัดทำเอกสำร/คู่มือกำรสอนงำน และระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring System)
๗. ติดตำมและประเมินผล ทรำบว่ำ
• ร้อยละ ๘๐ ของพี่เลี้ยงที่เข้ำร่วมโครงกำรมีแนวทำงกำรสอนงำนและกำรเป็นพี่เลี้ยง และร้อยละ ๘๐
ของบุคลำกรบรรจุใหม่มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ สมรรถนะและผูกพันกับองค์กร
• บุคลำกรบรรจุใหม่ได้เรียนรู้กำรปรับตัวเข้ำกับองค์กร ผู้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำนสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและมีควำมสุขในกำรทำงำน ตลอดจนมีกำรศึกษำเพิ่มพูนควำมรู้ในกำรทำงำน
พัฒนำชุมชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงแนวทำงกำรดำรงชีวิต โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้
คำแนะนำและถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงใกล้ชิด

รายงานผลการดาเนินงาน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจัง หวัดนนทบุรี ได้ดำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ
บุคลำกรบรรจุใหม่ ดังนี้
มีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นบุคลำกรบรรจุใหม่
หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำนกองทุน ลูกจ้ำง ที่มีอำยุงำนน้อยกว่ำ 2 ปี เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน
9 คน
รายชื่อบุคลากรบรรจุใหม่ที่มีอายุราชการน้อยกว่า 2 ปี สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

วันบรรจุ

1.

นำงสำวสำวินี อินทร์ประสิทธิ์

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน

27 ก.ย.61

อายุงาน
ณ 8 พ.ค. 2563
1 ปี 7 เดือน

2.

นำงสำวเบญญำทิพย์ ทองคำ

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

กลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน

29 ต.ค.61

1 ปี 6 เดือน

3.

นำงสำวรัชชุดำ จันทร์ทรง

พนักงำนรำชกำร (นักส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน)

กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน

19 พ.ย.61

1 ปี 5 เดือน

4.

นำงสำวศิริขวัญ รูปดี

เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล (พนักงำนกองทุนฯ สตรี)

กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน

16 ธ.ค.61

1 ปี 4 เดือน

5.

นำงสำวพิชชำนันท์ โคตรศรีเพชร

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

กลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน

14 พ.ย.62

5 เดือน

6.

นำงสำวอรุณี สวนสมจิตร

เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

14 ก.พ.63

2 เดือน

7.

นำยทินกฤต เทียมปฐม

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำน
พัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี

1 พ.ค.63

8 วัน

8.

นำยมนตรี อุดมพงศ์

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำกเกร็ด

1 พ.ค.63

8 วัน

9.

นำยซุบกี เด็งและ

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงใหญ่

1 พ.ค.63

8 วัน

มีการแต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินกำรจัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงำนเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรบรรจุใหม่ สำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัดนนทบุรี ตำมคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1450/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม
พ.ศ. 2563 โดยมีบทบำท อำนำจหน้ำที่รับผิดชอบสร้ำงและพัฒนำรูปแบบกำรสอน
งำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภำพ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรบรรจุใหม่
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมทำงสังคม ให้ควำมช่วยเหลือ กำกับดูแล เป็นที่ปรึกษำบุคลำกร
บรรจุใหม่ในกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินชีวิต สร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กรให้แก่บุคลำกร
บรรจุใหม่ สำมำรถเรียนรู้กำรปรับตัวเข้ำกับองค์กร ผู้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำน
ประชำชน และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ร่วมให้ข้อมูลในกำรประเมินผล
กำรทดลองปฏิบั ติรำชกำร และกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร และปฏิบัติห น้ำที่ อื่ น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ซึ่ง
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนนทบุรี มีบุคลำกรบรรจุใหม่ที่มีอำยุรำชกำรน้อยกว่ำ
2 ปี จำนวน 9 คน

๒

มีการจัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพข้าราชการบรรจุใหม่
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนจั ง หวั ด นนทบุ รี ได้ จั ด ท ำโครงกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสิทธิภำพข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ใน
กำรปฏิบัติงำนระดับพื้นที่ สร้ำงกำรตระหนักรู้ “กำรอุทิศตน พัฒนำคน สร้ำงชุมชนยั่งยืน ” แก่ข้ำรำชกำรบรรจุ
ใหม่ และสร้ำงขวัญกำลังใจ ทัศนคติที่ดีต่อตนและองค์กรในกำรปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน ลักษณะของโครงกำรเป็น
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกผู้เชี่ยวชำญเฉพำะเรื่องที่เกี่ยวข้อง ถ่ำยทอดสู่ข้ำรำชกำร
บรรจุใหม่ (บุคลำกรบรรจุใหม่ที่มีอำยุรำชกำรน้อยกว่ำ 2 ปี จำนวน 9 คน) โดยดำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 5
มิถุน ำยน 2563 ณ ห้ องประชุมส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ มชนจั งหวั ดนนทบุรี และห้ องประชุม องค์ กำรบริ ห ำร
ส่วนตำบลบำงกร่ำง

กิจกรรม “ร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน”
ทุกเช้าก่อนเข้าบทเรียน

ข้อมูล จปฐ./หมู่บ้าน ตาบลสารสนเทศ

ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน

สัมมาชีพชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง

ทักษะการพูดในที่ชุมชน

๓

กลุ่มออมทรัพย์ฯ/กข.คจ.

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การสร้างทีมและเครือข่าย

การดาเนินงานด้านการเงิน (เบิกจ่าย)

จริยธรรมและบุคลิภาพนักพัฒนา

นายไกรธวัช ทินโสม นายอาเภอเมืองนนทบุรี
: พบปะพูดคุย ให้กาลังใจ และสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี

๔

๕

มีการจัดทาแฟ้มข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนจั ง หวั ด นนทบุ รี ได้ จั ด ท ำแฟ้ ม ข้ อ มู ล บุ ค ลำกรบรรจุ ใ หม่ จ ำนวน 3 ชุ ด
โดยเก็บไว้ที่จังหวัด 1 ชุด รวมเก็บไว้ที่ผู้ดูแลกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยง และพี่เลี้ยง จำนวน 2 ชุด

มีการจัดทาเอกสาร/คู่มือการสอนงานและระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring System)

มีการติดตามและประเมินผล

๖

ผลกำรติดตำมและประเมินผลทรำบว่ำ
• ร้อยละ ๘๐ ของพี่เลี้ยงที่เข้ำร่วมโครงกำรมีแนวทำงกำรสอนงำนและกำรเป็นพี่เลี้ยง และร้อยละ ๘๐
ของบุคลำกรบรรจุใหม่มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ สมรรถนะและผูกพันกับองค์กร
• บุคลำกรบรรจุใหม่ได้เรียนรู้กำรปรับตัวเข้ำกับองค์กร ผู้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำนสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและมีควำมสุขในกำรทำงำน ตลอดจนมีกำรศึกษำเพิ่มพูนควำมรู้ในกำรทำงำน
พัฒนำชุมชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงแนวทำงกำรดำรงชีวิต โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้
คำแนะนำและถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงใกล้ชิด

ภาคผนวก

รายชื่อบุคลากรบรรจุใหม่ที่มีอายุราชการน้อยกว่า 2 ปี สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

1. นำงสำวสำวินี อินทร์ประสิทธิ์ นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน กลุ่มงำนส่งเสริม
ปฏิบัติกำร
กำรพัฒนำชุมชน
2. นำงสำวเบญญำทิพย์ ทองคำ

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน กลุ่มงำนสำรสนเทศ
ปฏิบัติกำร
กำรพัฒนำชุมชน

3. นำงสำวรัชชุดำ จันทร์ทรง

พนักงำนรำชกำร
(นักส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน)

4. นำงสำวศิริขวัญ รูปดี

เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
(พนักงำนกองทุนฯ สตรี)

กลุ่มงำนส่งเสริม
กำรพัฒนำชุมชน
กลุ่มงำนส่งเสริม
กำรพัฒนำชุมชน

วันบรรจุ

อายุงาน ณ
8 พ.ค. 2563

27 ก.ย.61 1 ปี 7 เดือน
29 ต.ค.61 1 ปี 6 เดือน
19 พ.ย.61 1 ปี 5 เดือน

16 ธ.ค.61 1 ปี 4 เดือน

5. นำงสำวพิชชำนันท์ โคตรศรีเพชร นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน กลุ่มงำนยุทธศำสตร์
ปฏิบัติกำร
กำรพัฒนำชุมชน

14 พ.ย.62 5 เดือน

6. นำงสำวอรุณี สวนสมจิตร

เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำน

14 ก.พ.63 2 เดือน

7. นำยทินกฤต เทียมปฐม

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน สำนักงำนพัฒนำชุมชน 1 พ.ค.63
ปฏิบัติกำร
อำเภอเมืองนนทบุรี

8 วัน

8. นำยมนตรี อุดมพงศ์

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน สำนักงำนพัฒนำชุมชน 1 พ.ค.63
ปฏิบัติกำร
อำเภอปำกเกร็ด

8 วัน

9. นำยซุบกี เด็งและ

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน สำนักงำนพัฒนำชุมชน 1 พ.ค.63
ปฏิบัติกำร
อำเภอบำงใหญ่

8 วัน

กลุ่มงำนประสำนและ
สนับสนุนกำรบริหำร
งำนพัฒนำชุมชน

ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Beat Practice)
แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๑
๑. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำยมนตรี

อุดมพงศ์

๒. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำยประดิตร์ ป้องแดง

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

๓. หัวข้อกำรสอนงำน
- กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่ดี
๔. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงำนจริง
๕. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน และกำรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่ดี
๖. ช่วงเวลำกำรสอน 25 – 27 พฤษภำคม 2563
๗. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่ดีจะต้องมีควำมรอบรู้ มีควำมภูมิฐำน มีควำมเป็นกันเอง
ไม่ถือตัว สำมำรถเข้ำกับประชนชนได้ ร่วมรับฟัง ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงำนพัฒนำชุมชนด้วยควำมเต็มใจ
และกำลังควำมสำมำรถ
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- งำนตำมภำรกิจกรมกำรพัฒนำชุมชน
- งำนตำมนโยบำยสำคัญ
- พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- ร่วมปฏิบัติงำนในพื้นที่กับพี่เลี้ยง
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้จริง

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ 28 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำยประดิตร์ ป้องแดง
ชื่อ – สกุล นำยมนตรี อุดมพงศ์ อำยุงำน 8 วัน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำกเกร็ด สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำกเกร็ด
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
วิธีกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่ดี
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่ดี
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
ร่วมกันพัฒนำตนเองตำมแนวทำง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ควำมรู้จำกโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
ขำดควำมมั่นใจ
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำกและหลำยด้ำน
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
25 – 27 พฤษภำคม 2563
๒.
กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่
25 – 27 พฤษภำคม 2563
สำนักงำน
๓.
ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงำนจริง
25 – 27 พฤษภำคม 2563
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ดีทั้งกำรปฏิบัติงำน ณ สำนักงำนและพื้นที่
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำน บำงครั้งต้องอำศัยระยะเวลำและประสบกำรณ์

แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๒
1. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำยมนตรี อุดมพงศ์

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

2. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำยประดิตร์ ป้องแดง

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

3. หัวข้อกำรสอนงำน
- กำรบริหำรงำนในหน้ำที่ที่ได้รับผิดชอบและมอบหมำย
4. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงำนจริง
5. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน มีกำรบริหำรงำนในหน้ำที่ที่ได้
รับผิดชอบและมอบหมำยตำมเป้ำหมำยและห้วงเวลำที่กำหนด อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. ช่วงเวลำกำรสอน ๘ – ๑๑ มิถุนำยน 2563
7. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- กำรทำงำนพัฒนำชุมชนในปัจจุบัน มีภำรกิจงำนจำนวนมำก ทั้งงำนตำมภำรกิจกรมกำรพัฒนำ
ชุมชน งำนตำมนโยบำยสำคัญของรัฐบำล และงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งำนสำคัญระดับอำเภอ และงำนของ
หน่วยงำนภำคี เป็นต้น จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรเวลำ จัดลำดับควำมสำคัญของงำน จึงจะ
สำมำรถขับเคลื่อนงำนดังกล่ำวให้บรรลุผลสำเร็จ ทันตำมห้วงเวลำที่กำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- งำนตำมภำรกิจกรมกำรพัฒนำชุมชน
- งำนตำมนโยบำยสำคัญ
- งำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- ร่วมปฏิบัติงำนในพื้นที่กับพี่เลี้ยง
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรงำนและสำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ที่ได้รับผิดชอบและ
มอบหมำยได้ดี

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำยประดิตร์ ป้องแดง
ชื่อ – สกุล นำยมนตรี อุดมพงศ์ อำยุงำน 8 วัน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ตำแหน่ง
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำกเกร็ด
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำกเกร็ด
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
วิธีกำรบริหำรจัดกำรงำนที่ได้รับมอบหมำย
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
กำรบริหำรจัดกำรงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
กำรรู้จักวิธีกำรจัดลำดับควำมสำคัญของงำน/พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
ร่วมกันพัฒนำตนเองตำมแนวทำง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ไม่มี
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
งำนในควำมรับผิดชอบมำก ทำไม่ทัน
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำกและหลำยด้ำน
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
๘ – ๑๑ มิถุนำยน 2563
๒.
กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่
๘ – ๑๑ มิถุนำยน 2563
สำนักงำน
๓.
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถบริหำรจัดกำรงำนในควำมรับผิดชอบได้ดี
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำน บำงครั้งต้องอำศัยระยะเวลำและประสบกำรณ์

แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๓
๑. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำยมนตรี อุดมพงศ์

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

๒. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำยประดิตร์ ป้องแดง

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

๓. หัวข้อกำรสอนงำน
- กระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอ
๔. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติจริง
๕. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอ
๖. ช่วงเวลำกำรสอน ๑๕ – 1๘ มิถุนำยน 2563
๗. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- กำรขับเคลื่อนงำนตำมภำริจกรมกำรพัฒนำชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเวลำที่กำหนด
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- กิจกรรมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมกำรพัฒนำชุมน
- กำรบันทึกผลกำรดำเนินงำนในระบบ BPM
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- ให้คำแนะนำทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติจริง
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- ร่วมปฏิบัติงำนจริงในพื้นที่
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอ

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ 1๙ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำยประดิตร์ ป้องแดง
ชื่อ – สกุล นำยมนตรี อุดมพงศ์ อำยุงำน 8 วัน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ตำแหน่ง
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำกเกร็ด สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำกเกร็ด
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
กระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอ
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
กระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภออย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
ศึกษำทำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอ/พัฒนำ
ตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
ร่วมกันพัฒนำตนเองตำมแนวทำง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ควำมรู้จำกโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
งำนในควำมรับผิดชอบมำก ทำไม่ทัน
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำกและหลำยด้ำน
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
๑๕ – 1๘ มิถุนำยน 2563
๒.
เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติ
๑๕ – 1๘ มิถุนำยน 2563
จริง
๓.
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถบริหำรจัดกำรกระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอได้ดี
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำน บำงครั้งต้องอำศัยระยะเวลำและประสบกำรณ์

แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๔
1. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำยมนตรี อุดมพงศ์

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

2. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำยประดิตร์ ป้องแดง

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

3. หัวข้อกำรสอนงำน
- กำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)
4. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติจริง
5. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์
(OTOP)
6. ช่วงเวลำกำรสอน 22 – 25 มิถุนำยน 2563
7. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- กำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ประสบผลสำเร็จ ต้องมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของ
กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- กิจกรรมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมกำรพัฒนำชุมน
โครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)
- กำรบันทึกผลกำรดำเนินงำนในระบบ BPM
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- ให้คำแนะนำทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติจริง
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- ร่วมปฏิบัติงำนจริงในพื้นที่
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ 26 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำยประดิตร์ ป้องแดง
ชื่อ – สกุล นำยมนตรี อุดมพงศ์ อำยุงำน 8 วัน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำกเกร็ด สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำกเกร็ด
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
กำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
กำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
ศึกษำทำควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบล
หนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)/พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/เรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
ร่วมกันพัฒนำตนเองตำมแนวทำง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ควำมรู้จำกโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
งำนในควำมรับผิดชอบมำก ทำไม่ทัน
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำกและหลำยด้ำน
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
22 – 25 มิถุนำยน 2563
๒.
เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึก
22 – 25 มิถุนำยน 2563
ปฏิบัติจริง
๓.
กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่
22 – 25 มิถุนำยน 2563
สำนักงำน
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)ได้ดี
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำน บำงครั้งต้องอำศัยระยะเวลำและประสบกำรณ์

แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๕
1. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำยมนตรี อุดมพงศ์

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

2. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำยประดิตร์ ป้องแดง

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

3. หัวข้อกำรสอนงำน
- กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติจริง
- สอนแนะงำน ณ สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ
5. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. ช่วงเวลำกำรสอน 1 – 9 กรกฎำคม 2563
7. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลสำเร็จ
ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยของกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- กิจกรรมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมกำรพัฒนำชุมน
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
- กำรบันทึกผลกำรดำเนินงำนในระบบ BPM
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- ให้คำแนะนำทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติจริง
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ
- ร่วมปฏิบัติงำนจริงในพื้นที่
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ 10 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำยประดิตร์ ป้องแดง
ชื่อ – สกุล นำยมนตรี อุดมพงศ์ อำยุงำน 8 วัน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำกเกร็ด สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำกเกร็ด
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
ศึกษำทำควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง/พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/เรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
ร่วมกันพัฒนำตนเองตำมแนวทำง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ควำมรู้จำกโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
งำนในควำมรับผิดชอบมำก ทำไม่ทัน
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำกและหลำยด้ำน
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
1 – 9 กรกฎำคม 2563
๒.
เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึก
1 – 9 กรกฎำคม 2563
ปฏิบัติจริง
๓.
กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่
1 – 9 กรกฎำคม 2563
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)ได้ดี
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำน บำงครั้งต้องอำศัยระยะเวลำและประสบกำรณ์

แบบติดตำมกำรดูแลน้องเลี้ยง
บันทึกตั้งแต่เดือน พฤษภำคม ถึง เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำยประดิตร์ ป้องแดง
ชื่อ – สกุล นำยมนตรี อุดมพงศ์ อำยุงำน 8 วัน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำกเกร็ด สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำกเกร็ด
กำรจัดกำร
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
สอนงำน
ได้รับมอบหมำยใหม่
ควำมคำดหวังให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนำกำรอำเภอ
แบบ
เจ้ำหน้ำที่เดิม
พฤติกรรมเด่นในกำรปฏิบัติงำน
- มีควำมตั้งใจในกำรทำงำน ศึกษำเรียนรู้ตำม
แนวทำงที่ได้รับมอบหมำย

กำรกระตุ้นและส่งเสริมของพี่เลี้ยง
- ให้กำลังใจ สร้ำงพลังบวก กระตุ้นให้ใช้ศักยภำพของตนเองใน
กำรทำงำนอย่ำงเต็มที่ และพร้อมแก้ไขปัญหำอุปสรรค

พฤติกรรมที่เป็นจุดอ่อนในกำรปฏิบัติงำน
- ขำดควำมมั่นใจในกำรตัดสินใจ

กำรให้คำแนะนำและแก้ไขของพี่เลี้ยง
- ส่งเสริม สนับสนุน สอนแนะงำนที่เกี่ยวข้อง สร้ำงกำลังใจให้น้อง
มีควำมเชื่อมั่นว่ำ “ เรำต้องทำได้”

พฤติกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงำน
- กำรมีน้ำใจ รู้จักเสียสละ

กำรให้คำปรึกษำของพี่เลี้ยง
- ให้นำพฤติกรรมกำรมีน้ำใจ รู้จักเสียสละไปปรับใช้ใน
วิถีกำรทำงำน และกำรดำรงชีวิต

รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
คำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 1450/2563 เรื่องกำรแต่งตั้งคณะทำงำนเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรบรรจุใหม่
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนจั ง หวั ด นนทบุ รี โดยให้ พั ฒ นำกำรอ ำเภอปำกเกร็ ด เป็ น หั ว หน้ ำ คณะท ำงำน และ
นำยประดิ ต ร์ ป้ อ งแดง ต ำแหน่ ง นั ก วิ ช ำกำรพั ฒ นำชุ ม ชนช ำนำญกำร เป็ น คณะท ำงำน (พี่ เ ลี้ ย ง)
นำยมนตรี อุดมพงศ์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร เพื่อพัฒนำต่อยอดกำรสอนงำนและกำรทำ
หน้ำที่ของพี่เลี้ยงให้พัฒนำกรบรรจุใหม่สำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทำงสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในกำรอุทิศตน
พัฒนำคน สร้ำงชุมชนยั่งยืน ให้ควำมช่วยเหลือ กำกับดูแลเป็นที่ปรึกษำในกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินชีวิต
รวมถึงเพื่อให้บุคลำกรบรรจุใหม่ มีทัศนคติที่ดี มีควำมผูกพันต่อองค์กร สำมำรถเรียนรู้กำรปรับตัวเข้ำกับองค์กร
ผู้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำน ประชำชน และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนได้
ในกำรนี้ ข้ำพเจ้ำได้รับกำรสอนงำนจำกคณะทำงำนในหลำยๆ ด้ำน และรับผิดชอบหลักในเรื่อง ดังนี้
1. งำนธุรกำรสำนักงำน
2. งำนประชำสัมพันธ์
3. งำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
4. งำนสำรสนเทศ
5. งำนข้อมูล จปฐ./กชช.2ค.
6. รำยงำนระบบ BPM
7. งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
ส ำหรั บ รำยงำนผลฉบั บ นี้ ข้ำพเจ้ ำนำเสนอโครงกำรที่ได้รับผิ ดชอบหลั ก โดยได้รับกำรสอนงำนจำก
พัฒนำกำรอำเภอและพี่เลี้ยงของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำในกำรสร้ำงโอกำสให้สตรีเข้ำถึงแหล่งเงินทุนสำหรับกำรลงทุน
เพื่อพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ หรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนเศรษฐกิจให้แก่ สตรีและองค์กร
ของสตรี
2. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อกำรส่งเสริมบทบำทและพัฒนำศักยภำพสตรีและเครือข่ำยสตรี ในกำรเฝ้ำระวัง
ดูแลและแก้ไขปัญหำของสตรี กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี นำไปสู่กำรสร้ำงสวัส ดิภำพ หรือ
สวัสดิกำรเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกำสอื่น ๆ ในสังคม
3. เป็ น แหล่ งเงิน ทุน เพื่อกำรส่ งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมในกำรพัฒ นำบทบำทสตรี กำรสร้ำง
ภำวะผู้นำ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
4. เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงกำรอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น กำรแก้ ไ ขปั ญ หำและพั ฒ นำสตรี ต ำมที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร

ข้ำพเจ้ ำได้กำหนดรู ป แบบและแนวทำงในกำรดำเนินงำนเพื่อ ขอรับ กำรสนับสนุนเงินกองทุน พั ฒ นำ
บทบำทสตรีอำเภอปำกเกร็ด เพื่อให้เกิดระบบและประสิทธิภำพมำกขึ้น ดังนี้

ขัน้ ตอนการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด (อกส.จ.)

คณะทางานขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจงั หวัด
ส่งโครงการให้จังหวัดไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองและติดตามการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ (อกส.อ.)

จัดประชุม อกส.อ.
ไม่เกินวันที่ 20 ของเดือน

ส่งโครงการให้อาเภอไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน พร้อมรายงานการประชุม
(เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีล่ งไปถ่ายภาพและตรวจสอบ)
คณะทางานขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตาบล/เทศบาล จัดประชุม
ผู้ขอกูส้ ่งโครงการให้คณะทางานฯ ตาบล/เทศบาล
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หมายเหตุ : 1. อาเภอจะนาโครงการเข้าทีป่ ระชุม อกส.อ. ครั้งละไม่เกิน 5 โครงการ เรียงลาดับตามวันทีส่ ่ง
2. หากส่งเกินเวลาทีก่ าหนดอาเภอจะดาเนินการนาเข้าทีป่ ระชุมในเดือนถัดไป
3. เพือ่ ความสะดวกในการดาเนินงานทางอาเภอจะรับข้อเสนอโครงการทุกวันพุธและพฤหัสบดีของสัปดาห์

ขั้นตอนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับอาเภอ
1. กำหนดวันประชุมคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ระดับ (คณะทำงำนขับเคลื่อนฯ ตำบลจะส่งโครงกำรให้อำเภอ ตรวจสอบ พร้อมนำเข้ำประชุมคณะอนุฯ อำเภอ
เห็นชอบโครงกำร)

2. ประสำนขอใช้ห้องประชุม (ชั้น 5 ที่ว่ำกำรอำเภอปำกเกร็ด , เทศบำลนครปำกเกร็ด) ทำหนังสือขอใช้
ห้องประชุม ประสำนเรื่องอำหำร/อำหำรว่ำง รูปแบบกำรจัดห้องประชุม
3. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ถ่ำยรูปร่วมกับผู้เสนอโครงกำรที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมำณ และแจ้งผู้ เข้ำ
นำเสนอโครงกำรต่อคณะอนุ ฯ อำเภอ ยืนยันตัวตนผู้กู้ให้ครบทุกคนที่อำเภอ และตัวแทนนำเสนอ 1 คน ในวัน
ประชุม (จัดทำใบลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้กู้เงิน)
4. จัดทำวำระกำรประชุม หนังสือเชิญประชุมคณะอนุฯ อำเภอ และเรียนเชิญนำยอำเภอเป็นประธำน
กำรประชุม
5. เตรียมเอกสำรประชุม
- ใบเบิกค่ำอำหำร (อำหำรกลำงวัน 1 มื้อ อำหำรว่ำง 2 มื้อ)
- ใบเบิกค่ำเบี้ยประชุมคณะอนุฯ อำเภอ (ประธำน 625 บำท, กรรมกำร 500 บำท)
- ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำเสนอโครงกำร
- ถ่ำยเอกสำรวำระกำรประชุมตำมจำนวนคณะอนุฯ อำเภอ (11 รำย)
- ถ่ำยเอกสำรโครงกำรที่เสนอขอควำมเห็นชอบทุกโครงกำร จำนวน 1-5 หน้ำ (หน้ำแรก-รำยกำรวัสดุที่
ซื้อ) ตำมจำนวนคณะอนุฯ อำเภอ (11 รำย)
6. จัดประชุมตำมวำระกำรประชุม
7. จัดทำเอกสำรส่งโครงกำรเงินทุนหมุนเวียน/อุดหนุน ให้จังหวัด
- จัดทำ ส.03 เสนอประธำนอนุฯ อำเภอ (หรือผู้แทน) ลงนำม
- รำยงำนกำรประชุม
- งบหน้ำกำรยื่นโครงกำร
- ควำมเห็นคณะอนุฯ อำเภอ
- โครงกำรตัวจริง
- ทะเบียนยืนยันตัวตน
8. ส่งเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมและค่ำเบี้ยประชุม โดยแนบเอกสำร ดังนี้
- รำยชื่อประชุมอนุฯ อนุฯ อำเภอ (เฉพำะคณะอนุฯ อำเภอ)
- ใบสำคัญรับเงินค่ำอำหำร/อำหำรว่ำง
- ใบรับเงินค่ำเบี้ยประชุม
- ภำพถ่ำยกำรประชุม
- สำเนำขออนุมัติดำเนินกำรตำมโครงกำร
หมายเหตุ ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีระดับอำเภอ สำมำรถยืมเงินได้โดยส่งยืมเงินมำที่จังหวัด

ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(อกส.อ.) ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(อกส.อ.) ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปัญหา อุปสรรค
เนื่องจำกแนวทำงกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดนนทบุรี พัฒนำกรผู้รับผิดชอบงำน
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ต้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโครงกำรที่ผู้ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเสนอมำ และ
ถ่ำยรูปร่วมกับผู้กู้ทุกรำย ซึ่งสภำพพื้นที่ของอำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นชุมชนเมืองทำให้ค่อนข้ำงยำกใน
กำรหำตำแหน่งที่ตั้งสถำนประกอบกำรที่ผู้กู้เสนอมำ
แนวทางแก้ไข
ในระยะแรกจะต้องลงพื้นที่กับพัฒนำกรพี่เลี้ยง ประสำนงำนกับคณะทำงำนขับเคลื่อ นกองทุน พัฒ นำ
บทบำทสตรีตำบล/เทศบำล เพื่อหำตำแหน่งที่ตั้งสถำนประกอบกำรที่ผู้กู้เสนอมำ และพัฒนำกรใหม่ต้องศึกษำ
พื้นที่ที่รับผิดชอบ และควรลงพื้นที่บ่อยๆ

ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Beat Practice)
แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๑
1. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำยซุบกี เด็งและ

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

2. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำงศรัณรัตน์ เหงี่ยมสมบัติ ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

3. หัวข้อกำรสอนงำน
- กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่ดี
4. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงำนจริง
5. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน และกำรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่ดี
6. ช่วงเวลำกำรสอน 25 – 28 พฤษภำคม 2563
7. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่ดีจะต้องมีควำมรอบรู้ มีควำมภูมิฐำน มีควำมเป็นกันเอง
ไม่ถือตัว สำมำรถเข้ำกับประชนชนได้ ร่วมรับฟัง ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงำนพัฒนำชุมชนด้วยควำมเต็มใจ
และกำลังควำมสำมำรถ
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- งำนตำมภำรกิจกรมกำรพัฒนำชุมชน
- งำนตำมนโยบำยสำคัญ
- พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- ร่วมปฏิบัติงำนในพื้นที่กับพี่เลี้ยง
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้จริง

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ 29 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำงศรัณรัตน์ เหงี่ยมสมบัติ
ชื่อ – สกุล นำยซุบกี เด็งและ
อำยุงำน
8 วัน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงใหญ่ สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงใหญ่
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
วิธีกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่ดี
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่ดี
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
ร่วมกันพัฒนำตนเองตำมแนวทำง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ควำมรู้จำกโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
ขำดควำมมั่นใจ
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำกและหลำยด้ำน
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
25 – 28 พฤษภำคม 2563
๒.
กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่
25 – 28 พฤษภำคม 2563
สำนักงำน
๓.
ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงำนจริง
25 – 28 พฤษภำคม 2563
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ดีทั้งกำรปฏิบัติงำน ณ สำนักงำนและพื้นที่
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำน บำงครั้งต้องอำศัยระยะเวลำและประสบกำรณ์

แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๒
๑. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำยซุบกี เด็งและ

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

๒. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำงศรัณรัตน์ เหงี่ยมสมบัติ ตำแหน่ง

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

๓. หัวข้อกำรสอนงำน
- กำรบริหำรงำนในหน้ำที่ที่ได้รับผิดชอบและมอบหมำย
๔. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงำนจริง
๕. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน มีกำรบริหำรงำนในหน้ำที่ที่ได้
รับผิดชอบและมอบหมำยตำมเป้ำหมำยและห้วงเวลำที่กำหนด อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๖. ช่วงเวลำกำรสอน ๙ – ๑๑ มิถุนำยน 2563
๗. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- กำรทำงำนพัฒนำชุมชนในปัจจุบัน มีภำรกิจงำนจำนวนมำก ทั้งงำนตำมภำรกิจกรมกำรพัฒนำ
ชุมชน งำนตำมนโยบำยสำคัญของรัฐบำล และงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งำนสำคัญระดับอำเภอ และงำนของ
หน่วยงำนภำคี เป็นต้น จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรเวลำ จัดลำดับควำมสำคัญของงำน จึงจะ
สำมำรถขับเคลื่อนงำนดังกล่ำวให้บรรลุผลสำเร็จ ทันตำมห้วงเวลำที่กำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- งำนตำมภำรกิจกรมกำรพัฒนำชุมชน
- งำนตำมนโยบำยสำคัญ
- งำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- ร่วมปฏิบัติงำนในพื้นที่กับพี่เลี้ยง
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรงำนและสำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ที่ได้รับผิดชอบและ
มอบหมำยได้ดี

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำงศรัณรัตน์ เหงี่ยมสมบัติ
ชื่อ – สกุล นำยซุบกี เด็งและ
อำยุงำน 8 วัน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงใหญ่ สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงใหญ่
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
วิธีกำรบริหำรจัดกำรงำนที่ได้รับมอบหมำย
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
กำรบริหำรจัดกำรงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
กำรรู้จักวิธีกำรจัดลำดับควำมสำคัญของงำน/พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
ร่วมกันพัฒนำตนเองตำมแนวทำง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ไม่มี
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
งำนในควำมรับผิดชอบมำก ทำไม่ทัน
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำกและหลำยด้ำน
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
๙ – ๑๑ มิถุนำยน 2563
๒.
กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่
๙ – ๑๑ มิถุนำยน 2563
สำนักงำน
๓.
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถบริหำรจัดกำรงำนในควำมรับผิดชอบได้ดี
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำน บำงครั้งต้องอำศัยระยะเวลำและประสบกำรณ์

แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๓
1. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำยซุบกี เด็งและ

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

2. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำงศรัณรัตน์ เหงี่ยมสมบัติ ตำแหน่ง

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

3. หัวข้อกำรสอนงำน
- กระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอ
4. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติจริง
5. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอ
6. ช่วงเวลำกำรสอน ๑๖ – 1๙ มิถุนำยน 2563
7. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- กำรขับเคลื่อนงำนตำมภำริจกรมกำรพัฒนำชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเวลำที่กำหนด
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- กิจกรรมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมกำรพัฒนำชุมน
- กำรบันทึกผลกำรดำเนินงำนในระบบ BPM
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- ให้คำแนะนำทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติจริง
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- ร่วมปฏิบัติงำนจริงในพื้นที่
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอ

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒2 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำงศรัณรัตน์ เหงี่ยมสมบัติ
ชื่อ – สกุล นำยซุบกี เด็งและ
อำยุงำน 8 วัน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงใหญ่ สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงใหญ่
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
กระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอ
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
กระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภออย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
ศึกษำทำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอ/พัฒนำ
ตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
ร่วมกันพัฒนำตนเองตำมแนวทำง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ควำมรู้จำกโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
งำนในควำมรับผิดชอบมำก ทำไม่ทัน
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำกและหลำยด้ำน
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
๑๖ – 1๙ มิถุนำยน 2563
๒.
เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึก
๑๖ – 1๙ มิถุนำยน 2563
ปฏิบัติจริง
๓.
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถบริหำรจัดกำรกระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอได้ดี
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำน บำงครั้งต้องอำศัยระยะเวลำและประสบกำรณ์

แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๔
1. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำยซุบกี เด็งและ

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

2. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำงศรัณรัตน์ เหงี่ยมสมบัติ ตำแหน่ง

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

3. หัวข้อกำรสอนงำน
- กำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)
4. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติจริง
5. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์
(OTOP)
6. ช่วงเวลำกำรสอน ๒๔ – ๒๙ มิถุนำยน 2563
7. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- กำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ประสบผลสำเร็จ ต้องมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของ
กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- กิจกรรมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมกำรพัฒนำชุมน
โครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)
- กำรบันทึกผลกำรดำเนินงำนในระบบ BPM
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- ให้คำแนะนำทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติจริง
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- ร่วมปฏิบัติงำนจริงในพื้นที่
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำงศรัณรัตน์ เหงี่ยมสมบัติ
ชื่อ – สกุล นำยซุบกี เด็งและ
อำยุงำน 8 วัน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงใหญ่ สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงใหญ่
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
กำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
กำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
ศึกษำทำควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบล
หนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)/พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/เรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
ร่วมกันพัฒนำตนเองตำมแนวทำง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ควำมรู้จำกโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
งำนในควำมรับผิดชอบมำก ทำไม่ทัน
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำกและหลำยด้ำน
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
๒๔ – ๒๙ มิถุนำยน 2563
๒.
เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึก
๒๔ – ๒๙ มิถุนำยน 2563
ปฏิบัติจริง
๓.
กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่
๒๔ – ๒๙ มิถุนำยน 2563
สำนักงำน
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)ได้ดี
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำน บำงครั้งต้องอำศัยระยะเวลำและประสบกำรณ์

แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๕
1. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำยซุบกี เด็งและ

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

2. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำงศรัณรัตน์ เหงี่ยมสมบัติ ตำแหน่ง

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

3. หัวข้อกำรสอนงำน
- กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติจริง
- สอนแนะงำน ณ สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ
5. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. ช่วงเวลำกำรสอน ๗ – ๑๔ กรกฎำคม 2563
7. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลสำเร็จ
ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยของกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- กิจกรรมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมกำรพัฒนำชุมน
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
- กำรบันทึกผลกำรดำเนินงำนในระบบ BPM
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- ให้คำแนะนำทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติจริง
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ
- ร่วมปฏิบัติงำนจริงในพื้นที่
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำงศรัณรัตน์ เหงี่ยมสมบัติ
ชื่อ – สกุล นำยซุบกี เด็งและ
อำยุงำน 8 วัน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงใหญ่ สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงใหญ่
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
ศึกษำทำควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง/พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/เรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
ร่วมกันพัฒนำตนเองตำมแนวทำง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ควำมรู้จำกโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
งำนในควำมรับผิดชอบมำก ทำไม่ทัน
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำกและหลำยด้ำน
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
๗ – ๑๔ กรกฎำคม 2563
๒.
เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึก
๗ – ๑๔ กรกฎำคม 2563
ปฏิบัติจริง
๓.
กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่
๗ – ๑๔ กรกฎำคม 2563
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)ได้ดี
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำน บำงครั้งต้องอำศัยระยะเวลำและประสบกำรณ์

แบบติดตำมกำรดูแลน้องเลี้ยง
บันทึกตั้งแต่เดือน พฤษภำคม ถึง เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำงศรัณรัตน์ เหงี่ยมสมบัติ
ชื่อ – สกุล
นำยซุบกี เด็งและ
อำยุงำน 8 วัน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร ตำแหน่ง
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงใหญ่
บำงใหญ่
กำรจัดกำร
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
สอนงำน
ได้รับมอบหมำยใหม่
ควำมคำดหวังให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนำกำรอำเภอ
แบบ
เจ้ำหน้ำที่เดิม
พฤติกรรมเด่นในกำรปฏิบัติงำน

กำรกระตุ้นและส่งเสริมของพี่เลี้ยง

- มีควำมตั้งใจในกำรทำงำน ศึกษำเรียนรู้ตำม
แนวทำงที่ได้รับมอบหมำย

- ให้กำลังใจ สร้ำงพลังบวก กระตุ้นให้ใช้ศักยภำพของตนเองใน
กำรทำงำนอย่ำงเต็มที่ และพร้อมแก้ไขปัญหำอุปสรรค

พฤติกรรมที่เป็นจุดอ่อนในกำรปฏิบัติงำน
- ขำดควำมมั่นใจในกำรตัดสินใจ

กำรให้คำแนะนำและแก้ไขของพี่เลี้ยง
- ส่งเสริม สนับสนุน สอนแนะงำนที่เกี่ยวข้อง สร้ำงกำลังใจให้น้อง
มีควำมเชื่อมั่นว่ำ “ เรำต้องทำได้”

พฤติกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงำน
- กำรมีน้ำใจ รู้จักเสียสละ

กำรให้คำปรึกษำของพี่เลี้ยง
- ให้นำพฤติกรรมกำรมีน้ำใจ รู้จักเสียสละไปปรับใช้ใน
วิถีกำรทำงำน และกำรดำรงชีวิต

รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
ด้ ว ยกรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน ได้ จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ ำ งสมรรถนะบุ ค ลำกรบรรจุ ใ หม่ เ พื่ อ พั ฒ นำ
และจัดวำงระบบกำรบริหำรบุคคลของกรมกำรพัฒนำชุมชน โดยพัฒนำและต่อยอดแนวทำงกำรสอนงำนและ
ทำหน้ำที่พี่เลี้ยงให้สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับบุคลำกรบรรจุใหม่ในกำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมทำงสังคม ปลูกฝังให้
ตระหนั ก รู้ ใ นกำร “อุ ทิ ศ ตน พั ฒ นำคน สร้ ำ งชุ ม ชนยั่ ง ยื น ” ให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ก ำกั บ ดู แ ล เป็ น ที่ ป รึ ก ษำใน
กำรปฏิ บั ติ ง ำนและกำรด ำเนิ น ชี วิ ต รวมถึ ง เพื่ อ ให้ บุ ค ลำกรบรรจุ ใ หม่ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี มี ค วำมผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร
สำมำรเรี ย นรู้ ก ำรปรั บ ตั ว เข้ ำ กั บ องค์ ก ร ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ เพื่ อ นร่ ว มงำน ประชำชนและสภำพแวดล้ อ มใน
กำรทำงำนได้
ในกำรนี้ข้ำพเจ้ำได้รับกำรสอนงำนจำกพัฒนำกำรอำเภอ และพัฒนำกรพี่เลี้ยงในหลำยๆด้ำนไม่ว่ำจะ
เป็นงำนด้ำนเอกสำรและงำนในพื้นที่ เช่น กำรพิมพ์หนังสือรำชกำร, กำรเกษีย รหนังสือรำชกำร, กำรลงติดตำม
กำรดำเนินงำนโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.), กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต, กำรบูรณำกำรแผนตำบล
, กำรดำเนินกิจกรรมหมู่ บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง, กำรดำเนินงำนสัมมำชีพชุมชน, กำรดำเนินโครงกำรจัดตั้งและ
พัฒนำกลุ่มอำชีพ เป็นต้น
สำหรับรำยงำนฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอนำเสนอโครงกำรที่ได้ปฏิบัติจนบรรลุผลสำเร็จ โดยได้รับกำรสอนงำน
จำกนำยอำพรชัย วิชิตพรชัย พัฒนำกำรอำเภอบำงใหญ่ และนำงศรัณรัตน์ เหงี่ยมสมบัติ พัฒนำกรพี่เลี้ยงของ
ข้ำพเจ้ำ ดังนี้
การดาเนินโครงการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ บ้านเจ้า หมู่ที่ 3 ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
กำรดำเนินโครงกำรจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพบ้ำนเจ้ำหมู่ที่ 3 ตำบลบำงใหญ่ อำเภอบำงใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี เกิดขึ้นเนื่องจำกบ้ำนเจ้ำ เป็นหมู่บ้ำนเป้ำหมำยในปีงบประมำณ 2563 โดยเป็นหมู่บ้ำนสัมมำชีพทำ
แหนมหมู และถั่วทอด ก่อเกิดรำยได้ให้ครัวเรือนสัมมำชีพ และมีควำมเข้มแข็ง สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำง
ใหญ่ จึงคัดเลือกเป็นหมู่บ้ำนเป้ำหมำยในหำรจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ ของอำเภอบำงใหญ่และข้ำพเจ้ำเป็น
พัฒนำกรผู้ประสำนตำบลบำงใหญ่ จึงทำให้ข้ำพเจ้ำมีบทบำทในกำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำว โดยได้รับคำแนะนำ
ชี้แนะ จำกพี่เลี้ยงในกำรดำเนินโครงกำร ทั้งก่อนและหลัง จึงทำให้กำรดำเนินโครงกำรประสบผลสำเร็จ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมที่กรมกำรพัฒนำชุมชนกำหนด ซึ่งข้ำพเจ้ำขอสรุปเป็นขั้นตอนตำมที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพ
1.1 เพื่อส่งเสริมให้ ครัวเรื อนสั มมำชีพชุมชนมีกำรรวมกลุ่ ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีควำมมั่นคงใน
กำรประกอบอำชีพ และก่อเกิดรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง
1.2 เพื่ อ พั ฒ นำทั ก ษะ ควำมรู้ ค วำมสำมำรถในด้ ำ นกำรผลิ ต กำรตลำด และกำรจั ด กำรอย่ ำ ง
มีประสิทธิภำพ เพื่อก้ำวไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรชุมชน
1.3 เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนสัมมำชีพตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
2.1 คณะทำงำนประชุมเตรี ย มควำมพร้อม วำงแผนงำนในกำรปฏิบัติ พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียด
โครงกำรฯ ก่อนที่จะลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงกำร

2.2 ประชำสัมพันธ์เชิญชวน ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนที่ประกอบอำชีพเดียวกัน หรือประเภทเดียวกันเข้ำ
ร่วมเป็นสมำชิกกลุ่ม
2.3 ประชุมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ โดยอธิบำย วัตถุประสงค์ หลักกำร และวิธีกำรดำเนินงำนของกลุ่ม
อำชีพ ควำมสำคัญของกลุ่มที่มีต่อสมำชิกกลุ่มและชุมชนรวมถึงกิจกรรม ที่สมำชิกจะร่วมกันทำ พร้อมนัด วัน เวลำ
ที่จะดำเนินโครงกำร และนัดวันส่งวัสดุสนับสนุน
2.4 ดำเนินกำรจัดตั้งกลุ่ม โดยสมำชิกรวมกันกำหนดองค์ประกอบพื้นฐำนของกลุ่ม เช่น กำรตั้งชื่อกลุ่ม,
กำหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่ม, กำรคัดเลือกคณะกรรมกำร, กำรจัดกติกำของกลุ่ม ฯลฯ

2.5 กลุ่มอำชีพดำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร ที่ได้ร่วมกัน จัดทำขึ้น

2.6 สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงใหญ่, ทีมวิทยำกร สัมมำชีพชุมชน ติดตำมสนับสนุนกำรดำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่อง

3. ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
จำกกำรดำเนินโครงกำรจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ ของบ้ำนเจ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลบำงใหญ่ อำเภอบำงใหญ่
จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงใหญ่ ก่อให้เกิดกลุ่มอำชีพขึ้นมำ จำนวน 1 กลุ่ม โดยใช้หลัก
5 ก (กลุ่มสมำชิก กรรมกำร กติกำ กิจกรรม และกองทุน) เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน ส่งผลให้ เกิดผลิตภัณฑ์
ชุมชน และพัฒนำให้มีคุณภำพไปสู่ตลำดภำยนอก สำมำรถนำสินค้ำมำจำหน่ำยหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุน
หมุนเวียนในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็ง มีควำมรักควำมสำมัคคี และเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน

4. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เนื่องจำกเป็นกำรดำเนินกำรในระยะเริ่มต้น ทำให้คณะกรรมกำรยังไม่ทรำบบทบำทหน้ำที่ของแต่ละคน
ขำดควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำด้ำนผลิตภัณฑ์ กำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ กำรส่งเสริมช่องทำงตลำดและ
กำรประชำสัมพันธ์ ฯลฯ
5. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
นำปัญหำดังกล่ำวเสนอเพื่อขอคำแนะนำจำกพัฒนำกำรอำเภอและพัฒนำกรพี่เลี้ยง ซึ่งได้แนะนำให้
ข้ำพเจ้ำ พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มเป็นประจำเพื่อให้คำปรึกษำและชี้แนะแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆของกลุ่ม

แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๑
1. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำงสำวอรุณี สวนสมจิตร

ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

2. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำงสำวยุวนำ ฤกษ์เฉลิมพจน์ ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร

3. หัวข้อกำรสอนงำน
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมวด ๑ ชนิดของหนังสือ และรูปแบบกำรพิมพ์หนังสือรำชกำร
4. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
5. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถจำแนกชนิดของหนังสือรำชกำรได้
6. ช่วงเวลำกำรสอน 20 – 27 กุมภำพันธ์ 2563
7. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- พูดคุยเรื่องทั่วไป
- ตั้งคำถำมแลกเปลี่ยน
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- ชนิดของหนังสือรำชกำร
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- จัดทำหนังสือรำชกำร
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑ ชนิดของหนังสือ และรูปแบบกำรพิมพ์หนังสือรำชกำร

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำงสำวยุวนำ ฤกษ์เฉลิมพจน์ ชื่อ – สกุล นำงสำวอรุณี สวนสมจิตร อำยุงำน 2 เดือน
ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
ตำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
สังกัด
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุน สังกัด
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำ
กำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
ชุมชน
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑ ชนิดของหนังสือ และรูปแบบกำรพิมพ์หนังสือ
รำชกำร
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
บริหำรงำนเอกสำรได้อย่ำงถูกต้อง
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
ดำเนินกำรร่วมกันในกำรบริหำรเอกสำรได้อย่ำงถูกต้อง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ไม่มี
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
ควำมไม่รู้ และขำดควำมมั่นใจ
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำก เวลำในกำรเรียนรู้น้อย
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
เรียนรู้กับพี่เลี้ยง
๒.
๓.
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) มีเวลำในกำรเรียนรู้น้อย ต้องค่อยเป็นค่อยไป

แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๒
๑. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำงสำวอรุณี สวนสมจิตร

ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

๒. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำงสำวยุวนำ ฤกษ์เฉลิมพจน์ ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร

๓. หัวข้อกำรสอนงำน
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมวด ๒ กำรรับและกำรส่งหนังสือ
หมวด ๓ กำรเก็บรักษำ ยืม และกำรทำลำยหนังสือ
หมวด ๔ มำตรฐำนตรำ แบบพิมพ์และซอง
๔. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- กำรตั้งคำถำม กระตุ้นให้เกิดกำรวิเครำะห์ และลงมือปฏิบัติจริง
๕. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรรับและกำรส่งหนังสือ กำรเก็บรักษำ ยืม และกำรทำลำย
หนังสือ มำตรฐำนตรำ แบบพิมพ์และซอง
๖. ช่วงเวลำกำรสอน 5 – 10 มีนำคม 2563
๗. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- พูดคุยเรื่องทั่วไป
- ตั้งคำถำมแลกเปลี่ยน
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- กำรรับหนังสือ - กำรส่งหนังสือ - กำรเก็บรักษำหนังสือ - กำรยืมหนังสือ
- กำรทำลำยหนังสือ - มำตรฐำนตรำ - แบบพิมพ์และซอง
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- ลงมือปฏิบัติจริงโดยจัดทำหนังสือรำชกำร
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๒ กำรรับและกำรส่งหนังสือ หมวด ๓ กำรเก็บรักษำ ยืม และกำรทำลำยหนังสือ และหมวด
๔ มำตรฐำนตรำ แบบพิมพ์และซอง

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ 11 เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำงสำวยุวนำ ฤกษ์เฉลิมพจน์ ชื่อ – สกุล นำงสำวอรุณี สวนสมจิตร อำยุงำน 2 เดือน
ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
ตำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
สังกัด
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุน สังกัด
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำ
กำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
ชุมชน
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๒ กำรรับและกำรส่งหนังสือ หมวด ๓ กำรเก็บรักษำ
ยืม และกำรทำลำยหนังสือ หมวด ๔ มำตรฐำนตรำ แบบพิมพ์และซอง
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
บริหำรงำนเอกสำรได้อย่ำงถูกต้อง
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
ดำเนินกำรร่วมกันในกำรบริหำรเอกสำรได้อย่ำงถูกต้อง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ไม่มี
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
ไม่ค่อยมีเวลำเรียนรู้ เนื่องจำกต้องทำหน้ำที่ตรวจแฟ้มเสนองำน
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำก เวลำในกำรเรียนรู้น้อย
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
เรียนรู้กับพี่เลี้ยง
๒.
๓.
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) มีเวลำในกำรเรียนรู้น้อย ต้องค่อยเป็นค่อยไป

แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๓
๑. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำงสำวอรุณี สวนสมจิตร

ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

๒. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำงสำวยุวนำ ฤกษ์เฉลิมพจน์ ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร

๓. หัวข้อกำรสอนงำน
- ร่ำงหนังสือติดต่อรำชกำร
๔. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- กำรตั้งคำถำม กระตุ้นให้เกิดกำรวิเครำะห์ และลงมือปฏิบัติจริง
๕. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรร่ำงหนังสือติดต่อรำชกำร
๖. ช่วงเวลำกำรสอน 16 – 19 มีนำคม 2563
๗. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- พูดคุยเรื่องทั่วไป
- ตั้งคำถำมแลกเปลี่ยน
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- วิธีเขียนหนังสือติดต่อรำชกำร
๑) กำรเขียนหัวเรื่อง
๒) กำรเขียนเนื้อเรื่อง
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- ลงมือปฏิบัติจริงโดยจัดทำหนังสือรำชกำร
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำร

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ 20 เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำงสำวยุวนำ ฤกษ์เฉลิมพจน์ ชื่อ – สกุล นำงสำวอรุณี สวนสมจิตร อำยุงำน 2 เดือน
ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
ตำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
สังกัด
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุน สังกัด
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำ
กำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
ชุมชน
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
กำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำร
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
ร่ำงหนังสือติดต่อรำชกำรแต่ละชนิดได้
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
สำมำรถเขียนหนังสือติดต่อรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ไม่มี
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
ควำมไม่รู้ และขำดควำมมั่นใจ
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำก เวลำในกำรเรียนรู้น้อย
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
เรียนรู้กับพี่เลี้ยง
๒.
๓.
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) มีเวลำในกำรเรียนรู้น้อย ต้องค่อยเป็นค่อยไป

แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๔
1. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำงสำวอรุณี สวนสมจิตร

ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

2. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำงสำวยุวนำ ฤกษ์เฉลิมพจน์ ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร

3. หัวข้อกำรสอนงำน
- ร่ำงหนังสือติดต่อรำชกำร
4. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- กำรตั้งคำถำม กระตุ้นให้เกิดกำรวิเครำะห์ และลงมือปฏิบัติจริง
5. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรร่ำงหนังสือติดต่อรำชกำร
6. ช่วงเวลำกำรสอน 25 – 30 มีนำคม 2563
7. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- พูดคุยเรื่องทั่วไป
- ตั้งคำถำมแลกเปลี่ยน
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- วิธีเขียนหนังสือติดต่อรำชกำร
๑) กำรเขียนวัตถุประสงค์ประสงค์ของเรื่อง
๒) กำรเขียนท้ำยเรื่อง
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- ลงมือปฏิบัติจริงโดยจัดทำหนังสือรำชกำร
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำร

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำงสำวยุวนำ ฤกษ์เฉลิมพจน์ ชื่อ – สกุล นำงสำวอรุณี สวนสมจิตร อำยุงำน 2 เดือน
ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
ตำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
สังกัด
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุน สังกัด
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำ
กำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
ชุมชน
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
กำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำร
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
ร่ำงหนังสือติดต่อรำชกำรแต่ละชนิดได้
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
สำมำรถเขียนหนังสือติดต่อรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
มีควำมรู้ในกำรร่ำงหนังสือเบื้องต้น
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
มีเวลำเรียนรู้น้อย
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำก เวลำในกำรเรียนรู้น้อย
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
เรียนรู้กับพี่เลี้ยง
๒.
๓.
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) มีเวลำในกำรเรียนรู้น้อย ต้องค่อยเป็นค่อยไป

แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๕
1. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำงสำวอรุณี สวนสมจิตร

ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

2. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำงสำวยุวนำ ฤกษ์เฉลิมพจน์ ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร

3. หัวข้อกำรสอนงำน
- กำรพิมพ์หนังสือรำชกำร
4. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- กำรตั้งคำถำม กระตุ้นให้เกิดกำรวิเครำะห์ และลงมือปฏิบัติจริง
5. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรกำรพิมพ์หนังสือรำชกำร
6. ช่วงเวลำกำรสอน 7 – 9 เมษำยน 2563
7. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- พูดคุยเรื่องทั่วไป
- ตั้งคำถำมแลกเปลี่ยน
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- กำรพิมพ์หนังสือรำชกำร
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- ลงมือปฏิบัติจริงโดยจัดทำหนังสือรำชกำร
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรกำรพิมพ์หนังสือรำชกำร

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ 10 เดือน เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำงสำวยุวนำ ฤกษ์เฉลิมพจน์ ชื่อ – สกุล นำงสำวอรุณี สวนสมจิตร อำยุงำน 2 เดือน
ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
ตำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
สังกัด
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุน สังกัด
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำ
กำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
ชุมชน
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
กำรพิมพ์หนังสือรำชกำร
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
พิมพ์หนังสือรำชกำรแต่ละชนิดได้
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
สำมำรถพิมพ์หนังสือรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
มีควำมรู้ในกำรร่ำงหนังสือเบื้องต้น
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
มีเวลำเรียนรู้น้อย
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำก เวลำในกำรเรียนรู้น้อย
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
เรียนรู้กับพี่เลี้ยง
๒.
๓.
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) มีเวลำในกำรเรียนรู้น้อย ต้องค่อยเป็นค่อยไป

แบบติดตำมกำรดูแลน้องเลี้ยง
บันทำตั้งแต่เดือน กุมภำพันธ์ ถึง เดือน เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำงสำวยุวนำ ฤกษ์เฉลิมพจน์
ชื่อ – สกุล นำงสำวอรุณี สวนสมจิตร อำยุงำน 2 เดือน
ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
สังกัด
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุน
สังกัด
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำน
กำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
พัฒนำชุมชน
กำรจัดกำร
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
สอนงำน
ได้รับมอบหมำยใหม่
ควำมคำดหวังให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
แบบ
เจ้ำหน้ำที่เดิม
พฤติกรรมเด่นในกำรปฏิบัติงำน

กำรกระตุ้นและส่งเสริมของพี่เลี้ยง

- มีควำมตั้งใจในกำรทำงำน ศึกษำเรียนรู้ตำม
แนวทำงที่ได้รับมอบหมำย

- ชื่นชมให้กำลังใจ สร้ำงพลังบวก กระตุ้นให้ใช้ศักยภำพของ
ตนเองในกำรทำงำนอย่ำงเต็มที่ และพร้อมแก้ไขปัญหำอุปสรรค

พฤติกรรมที่เป็นจุดอ่อนในกำรปฏิบัติงำน
- ขำดควำมมั่นใจในกำรตัดสินใจ

กำรให้คำแนะนำและแก้ไขของพี่เลี้ยง
- สร้ำงกำลังใจ สอนแนะงำนที่เกี่ยวข้อง
- อธิบำยเพิ่มเติม

พฤติกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงำน
- กำรมีน้ำใจ รู้จักเสียสละ

กำรให้คำปรึกษำของพี่เลี้ยง
- ให้นำพฤติกรรมกำรมีน้ำใจ รู้จักเสียสละไปปรับใช้ใน
วิถีกำรทำงำน และกำรดำรงชีวิต

แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๑
1. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำยทินกฤต เทียมปฐม

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

2. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำงฐิติรัตน์ เกิดเอนก

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

3. หัวข้อกำรสอนงำน
- กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่ดี
4. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงำนจริง
5. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน และกำรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่ดี
6. ช่วงเวลำกำรสอน 15 – 18 มิถุนำยน 2563
7. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่ดีจะต้องมีควำมรอบรู้ มีควำมภูมิฐำน มีควำมเป็นกันเอง
ไม่ถือตัว สำมำรถเข้ำกับประชนชนได้ ร่วมรับฟัง ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงำนพัฒนำชุมชนด้วยควำมเต็มใจ
และกำลังควำมสำมำรถ
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- งำนตำมภำรกิจกรมกำรพัฒนำชุมชน
- งำนตำมนโยบำยสำคัญ
- พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- ร่วมปฏิบัติงำนในพื้นที่กับพีเ่ ลี้ยง
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้จริง

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ 19 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำยทินกฤต เทียมปฐม
ชื่อ – สกุล นำงฐิติรัตน์ เกิดเอนก อำยุงำน 8 วัน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
วิธีกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่ดี
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่ดี
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
ร่วมกันพัฒนำตนเองตำมแนวทำง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ควำมรู้จำกโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
ขำดควำมมั่นใจ
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำกและหลำยด้ำน
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
15 – 18 มิถุนำยน 2563
๒.
กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่
15 – 18 มิถุนำยน 2563
สำนักงำน
๓.
ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงำนจริง
15 – 18 มิถุนำยน 2563
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ดีทั้งกำรปฏิบัติงำน ณ สำนักงำนและพื้นที่
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำน บำงครั้งต้องอำศัยระยะเวลำและประสบกำรณ์

แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๒
1. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำยทินกฤต เทียมปฐม

2. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำงฐิติรัตน์

เกิดเอนก

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

3. หัวข้อกำรสอนงำน
- กำรบริหำรงำนในหน้ำที่ที่ได้รับผิดชอบและมอบหมำย
4. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงำนจริง
5. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน มีกำรบริหำรงำนในหน้ำที่ที่ได้
รับผิดชอบและมอบหมำยตำมเป้ำหมำยและห้วงเวลำที่กำหนด อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. ช่วงเวลำกำรสอน 22 – 25 มิถุนำยน 2563
7. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- กำรทำงำนพัฒนำชุมชนในปัจจุบัน มีภำรกิจงำนจำนวนมำก ทั้งงำนตำมภำรกิจกรมกำรพัฒนำ
ชุมชน งำนตำมนโยบำยสำคัญของรัฐบำล และงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งำนสำคัญระดับอำเภอ และงำนของ
หน่วยงำนภำคี เป็นต้น จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรเวลำ จัดลำดับควำมสำคัญของงำน จึงจะ
สำมำรถขับเคลื่อนงำนดังกล่ำวให้บรรลุผลสำเร็จ ทันตำมห้วงเวลำที่กำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- งำนตำมภำรกิจกรมกำรพัฒนำชุมชน
- งำนตำมนโยบำยสำคัญ
- งำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- ร่วมปฏิบัติงำนในพื้นที่กับพี่เลี้ยง
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรงำนและสำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ที่ได้รับผิดชอบและ
มอบหมำยได้ดี

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ 26 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำยทินกฤต เทียมปฐม
ชื่อ – สกุล นำงฐิติรัตน์ เกิดเอนก อำยุงำน 8 วัน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ตำแหน่ง
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
วิธีกำรบริหำรจัดกำรงำนที่ได้รับมอบหมำย
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
กำรบริหำรจัดกำรงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
กำรรู้จักวิธีกำรจัดลำดับควำมสำคัญของงำน/พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
ร่วมกันพัฒนำตนเองตำมแนวทำง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ไม่มี
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
งำนในควำมรับผิดชอบมำก ทำไม่ทัน
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำกและหลำยด้ำน
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
22 – 25 มิถุนำยน 2563
๒.
กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่
22 – 25 มิถุนำยน 2563
สำนักงำน
๓.
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถบริหำรจัดกำรงำนในควำมรับผิดชอบได้ดี
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำน บำงครั้งต้องอำศัยระยะเวลำและประสบกำรณ์

แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๓
1. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำยทินกฤต เทียมปฐม

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

2. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำงฐิติรัตน์

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

เกิดเอนก

3. หัวข้อกำรสอนงำน
- กระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอ
4. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติจริง
5. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอ
6. ช่วงเวลำกำรสอน 8 – 10 กรกฎำคม 2563
7. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- กำรขับเคลื่อนงำนตำมภำริจกรมกำรพัฒนำชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเวลำที่กำหนด
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- กิจกรรมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมกำรพัฒนำชุมน
- กำรบันทึกผลกำรดำเนินงำนในระบบ BPM
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- ให้คำแนะนำทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติจริง
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- ร่วมปฏิบัติงำนจริงในพื้นที่
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอ

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ 13 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำยทินกฤต เทียมปฐม
ชื่อ – สกุล นำงฐิติรัตน์ เกิดเอนก อำยุงำน 8 วัน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
กระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอ
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
กระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภออย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
ศึกษำทำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอ/พัฒนำ
ตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
ร่วมกันพัฒนำตนเองตำมแนวทำง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ควำมรู้จำกโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
งำนในควำมรับผิดชอบมำก ทำไม่ทัน
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำกและหลำยด้ำน
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
8 – 10 กรกฎำคม 2563
๒.
เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติ
8 – 10 กรกฎำคม 2563
จริง
๓.
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถบริหำรจัดกำรกระบวนกำรบริหำรโครงกำรระดับอำเภอได้ดี
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำน บำงครั้งต้องอำศัยระยะเวลำและประสบกำรณ์

แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๔
1. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำยทินกฤต เทียมปฐม

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

2. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำงฐิติรัตน์

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

เกิดเอนก

3. หัวข้อกำรสอนงำน
- กำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)
4. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติจริง
5. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์
(OTOP)
6. ช่วงเวลำกำรสอน 14 – 16 กรกฎำคม 2563
7. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- กำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ประสบผลสำเร็จ ต้องมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของ
กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- กิจกรรมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมกำรพัฒนำชุมน
โครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)
- กำรบันทึกผลกำรดำเนินงำนในระบบ BPM
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- ให้คำแนะนำทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติจริง
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำน
- ร่วมปฏิบัติงำนจริงในพื้นที่
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ 17 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำยทินกฤต เทียมปฐม
ชื่อ – สกุล นำงฐิติรัตน์ เกิดเอนก อำยุงำน 8 วัน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ตำแหน่ง
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
กำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
กำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
ศึกษำทำควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบล
หนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)/พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
ร่วมกันพัฒนำตนเองตำมแนวทำง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ควำมรู้จำกโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
งำนในควำมรับผิดชอบมำก ทำไม่ทัน
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำกและหลำยด้ำน
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
14 – 16 กรกฎำคม 2563
๒.
เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติ
14 – 16 กรกฎำคม 2563
จริง
๓.
กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่
14 – 16 กรกฎำคม 2563
สำนักงำน
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)ได้ดี
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำน บำงครั้งต้องอำศัยระยะเวลำและประสบกำรณ์

แบบเตรียมกำรสอนงำน ครั้งที่ ๕
1. ชื่อ – สกุล น้องเลี้ยง

นำยทินกฤต เทียมปฐม

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

2. ชื่อ – สกุล พี่เลี้ยง

นำงฐิติรัตน์

ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

เกิดเอนก

3. หัวข้อกำรสอนงำน
- กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. วิธีที่ใช้ในกำรสอนงำน
- สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติจริง
- สอนแนะงำน ณ สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ
5. สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ
- น้องเลี้ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. ช่วงเวลำกำรสอน 20 – 23 กรกฎำคม 2563
7. บทสนทนำเบื้องต้น ประเด็นเนื้อหำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗.๑ บทสนทนำเบื้องต้น
- กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลสำเร็จ
ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยของกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๗.๒ ประเด็นเนื้อหำ
- กิจกรรมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมกำรพัฒนำชุมน
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
- กำรบันทึกผลกำรดำเนินงำนในระบบ BPM
๗.๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อสงสัย
๘. กำรลงมือปฏิบัติจริง
- ให้คำแนะนำทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
- เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติจริง
- กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ
- ร่วมปฏิบัติงำนจริงในพื้นที่
๙. สรุปผลกำรสอน
- น้องเลี้ยงมีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

แบบติดตำมกำรสอนงำนสำหรับพี่เลี้ยง
กำรสอนครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ 24 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำยทินกฤต เทียมปฐม
ชื่อ – สกุล นำงฐิติรัตน์ เกิดเอนก อำยุงำน 8 วัน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี
กำรจัดกำรสอนงำนแบบ
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
ได้รับมอบหมำยใหม่
เจ้ำหน้ำที่เดิม
กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal) [Specific – Agree Upon – Realistic – Time Bund
น้องเลี้ยงอยำกรู้อะไร (S)
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ควำมคำดหวังของน้องเลี้ยง (M)
กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควำมเห็นของพี่เลี้ยง (A)
ศึกษำทำควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง/พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ/เรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง
สรุปควำมเห็นร่วมกัน (R)
ร่วมกันพัฒนำตนเองตำมแนวทำง
ทำเมื่อไหร่
ทำทันที
กำรประเมินน้องเลี้ยงและสภำพแวดล้อม (Reality) [Strengths – Weaknesses – Opportunities - Treats
ควำมรู้เดิมของน้องเลี้ยง (S)
ควำมรู้จำกโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
ปัญหำ/อุปสรรคของน้องเลี้ยง (W)
งำนในควำมรับผิดชอบมำก ทำไม่ทัน
ควำมรู้ในงำนของพี่เลี้ยง (O)
มีประสบกำรณ์ในงำนและศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปัญหำ/อุปสรรคสภำพแวดล้อม (T)
ภำรกิจงำนมีจำนวนมำกและหลำยด้ำน
แนวทำที่เลือก (Option)
กำหนดแนวทำง
ระยะเวลำเริ่มต้น – แล้วเสร็จ
๑.
สอนแนะทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์
20 – 23 กรกฎำคม 2563
๒.
เอกสำร/หนังสือสั่งกำร/กำรฝึกปฏิบัติ
20 – 23 กรกฎำคม 2563
จริง
๓.
กำรให้คำแนะนำขณะปฏิบัติงำนที่
20 – 23 กรกฎำคม 2563
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ
ผลของกำรปฏิบัติงำน (Will) สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลลิตภัณฑ์ (OTOP)ได้ดี
ปัญหำอุปสรรค (Feed Back) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำน บำงครั้งต้องอำศัยระยะเวลำและประสบกำรณ์

แบบติดตำมกำรดูแลน้องเลี้ยง
บันทึกตั้งแต่เดือน พฤษภำคม ถึง เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูลทั่วไปของพี่เลี้ยง
ข้อมูลทั่วไปของน้องเลี้ยง
ชื่อ – สกุล นำยทินกฤต เทียมปฐม
ชื่อ – สกุล นำงฐิติรัตน์ เกิดเอนก อำยุงำน 8 วัน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี สังกัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี
กำรจัดกำร
เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่
สอนงำน
ได้รับมอบหมำยใหม่
ควำมคำดหวังให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนำกำรอำเภอ
แบบ
เจ้ำหน้ำที่เดิม
พฤติกรรมเด่นในกำรปฏิบัติงำน

กำรกระตุ้นและส่งเสริมของพี่เลี้ยง

- มีควำมตั้งใจในกำรทำงำน ศึกษำเรียนรู้ตำม
แนวทำงที่ได้รับมอบหมำย

- ให้กำลังใจ สร้ำงพลังบวก กระตุ้นให้ใช้ศักยภำพของตนเองใน
กำรทำงำนอย่ำงเต็มที่ และพร้อมแก้ไขปัญหำอุปสรรค

พฤติกรรมที่เป็นจุดอ่อนในกำรปฏิบัติงำน
- ขำดควำมมั่นใจในกำรตัดสินใจ

กำรให้คำแนะนำและแก้ไขของพี่เลี้ยง
- ส่งเสริม สนับสนุน สอนแนะงำนที่เกี่ยวข้อง สร้ำงกำลังใจให้น้อง

พฤติกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงำน
- กำรมีน้ำใจ รู้จักเสียสละ

กำรให้คำปรึกษำของพี่เลี้ยง
- ให้นำพฤติกรรมกำรมีน้ำใจ รู้จักเสียสละไปปรับใช้ใน
วิถีกำรทำงำน และกำรดำรงชีวิต

รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
ตำมที่กรมกำรพัฒนำชุมชนได้จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรบรรจุใหม่เพื่อกำรพัฒนำและจัด
วำงระบบกำรบริหำรบุคคลของกรมกำรพัฒนำชุมชน โดยพัฒ นำและต่อยอดแนวทำงกำรสอนงำนและกำรทำ
หน้ำที่พี่เลี้ยง ให้สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับบุคลำกรบรรจุใหม่ในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทำงสังคม ปลูกผังให้
ตระหนักรู้ “อุทิศตน พัฒนำคน สร้ำงชุมชนยั่งยืน ” ให้ควำมช่วยเหลือ กำกับดูแล เป็นที่ปรึกษำในกำรปฏิบัติงำน
และกำรดำเนินชีวิต รวมถึงเพื่อให้บุคลำกรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีควำมผูกพันต่อองค์กร สำมำรถเรียนรู้กำร
ปรับตัวเข้ำกับองค์กร ผู้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำน ประชำชน และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนได้ ซึ่งจังหวัด
นนทบุรีได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 1450/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2563 เรื่ องแต่งตั้งคณะทำงำน
เสริมสร้ำงสมรรถนะบุลำกรบรรจุใหม่ โดยให้นำงสำวฐิติรัตน์ เกิดเอนก ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญ
กำร เป็นพี่เลี้ยง นำยทินกฤต เทียมปฐม ตำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
ข้ำพเจ้ ำได้รั บ กำรสอนงำน ในหลำยๆด้ำน ทั้งงำนด้ำนเอกสำรและงำนในพื้นที่ เช่น กำรขออนุญำต
เดินทำงไปรำชกำรในพื้นที่ กำรพิมพ์หนังสือรำชกำร กำรเกษียนหนังสือรำชกำร งำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมควำมยำกจน (กข.คจ.) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง กำรบูร
ณำกำรแผนตำบล งำนสัมมำชีพชุมชน กำรจัดตั้ง และพัฒนำกลุ่มอำชีพ กองทุนแม่ของแผ่นดิน งำนกำรเงินและ
พัสดุ เป็นต้น
ข้ำพเจ้ำขอเสนอโครงกำรที่ได้ปฏิบัติจนบรรลุผลสำเร็จ และได้รับกำรสอนงำนจำกพี่เลี้ยงของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
ความสาเร็จในการเตรียมการประกวดและการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางประดู่
หมู่6 ตาบลไทรม้า อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
แนวคิดหลักกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร หลักกำรพัฒนำชุมชน กำรบริหำรจัดกำร
ชุมชน กำรจัดกำรควำมรู้ และกระบวนกำรพัฒนำชุมชน
สรุปสาระและขั้นตอนการดาเนินการ
สภำพทั่ว ไปบ้ ำนบำงประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้ำ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตำม
ข้อมูลจปฐ. และกชช.2ค ปี 2562 พื้นที่ส่วนใหญ่พื้นที่รำบลุ่มอยู่ติดคลองอ้อมนนท์ เป็น บริเวณที่มีควำมอุดม
สมบูรณ์ เหมำะแก่กำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร มีจำนวนครัวเรือน 418 ครัวเรือน จำนวนประชำกร 671
คน เป็นชำย 311 คน หญิง 360 คน มีกลุ่มกิจกรรม/อำชีพ จำนวน 12 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่ม อำชี พ
วิสำหกิจชุมชนอนุ รั กษ์พันธุ์ไม้และไม้ผ ลเมืองนนท์ กลุ่มฝึก อำชีพทำน้ำยำอเนกประสงค์ กลุ่มฝึกอำชีพท ำน้ำ
จุลินทรีย์สังเครำะห์แสง กลุ่มฝึกอำชีพประดิษฐ์ดอกไม้จำกริบบิ้น กลุ่มอำชีพ 5 ประสำน เลี้ยง กบ ไก่ เขียด ปลำ
และปลูกเห็ด กลุ่มฝึกอำชีพสกรีนเสื้อ กลุ่มฝึกอำชีพทำหมูฝอย กลุ่มฝึกอำชีพทำน้ำหมักชีวภำพ กลุ่มฝึกอำชีพทำ
ฮอร์โมนไข่ กลุ่มฝึกอำชีพสำนตะกร้ำพลำสติก กลุ่มอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ กลุ่มอำชีพเพำะเห็ด และกองทุน จ ำนวน
3 กองทุน กองทุนหมู่บ้ำน ร้ำนค้ำประชำรัฐเพื่อกำรเกษตร กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
และเมื่อปี พ.ศ.2536 สมเด็จ พระกนิ ษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ทรงเสด็จมำเยี่ยมชมสวนทุเรียน และให้กำลังใจชำวสวนทุเรียน และขอให้ชำวบ้ำนบำงประดู่ร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์
ทุเรียนให้คงอยู่กับชำวสวนทุเรียนอำเภอเมืองนนทบุรีตลอดไปอย่ำงยั่งยืน กระบวนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ

พอเพียงบ้ำนบำงประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้ำ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยกระบวนกำร 3
ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ
๑) ศึกษำคู่มือ/ตัวชี้วัด /แนวทำงกำรดำเนินงำนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
2) ร่วมประชุมเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี เพื่อทบทวนและสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อคัดเลือกหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงเป้ำหมำย จำนวน 1
หมู่บ้ำน
3) ประสำนภำคีกำรพัฒนำเพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนแบบบูรณำกำร
4) ร่วมกำหนดรูปแบบวิธีกำรขับเคลื่อนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนบำงประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบล
ไทรม้ำ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นดาเนินการ
1) ร่วมประชุมคณะทำงำนขับเคลื่อนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้ำน เพื่อ
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจรูปแบบ/ขั้นตอนกำรขับเคลื่ อนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทำแผนปฎิบัติกำร
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
2) ร่วมรับสมัครและคัดเลือกครอบครัวพัฒนำ จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อเป็นครอบครัวต้นแบบ
กำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประสบควำมสำเร็จ
3) ดำเนินกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำมแนวทำงกรมกำรพัฒนำชุมชน โดย
กำรประชุ ม ผู้ แ ทนครอบครั ว พั ฒ นำ เพื่ อ ประเมิ น หมู่ บ้ ำ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบตำมแบบประเมิ น ของ
กระทรวงมหำดไทย และประเมินควำมสุขมวลรวมของหมู่บ้ำน (GVH) ก่อนกำรพัฒนำหมู่บ้ำน กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ของครอบครัว เพื่อทำแผนชีวิตของครอบครัว วิเครำะห์ข้อมูลของชุมชนเพื่อทบทวนปรับแผนพัฒนำหมู่บ้ำน
4) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มรำยได้ เช่น เลี้ยงกบ เลี้ยงปลำ เกษตรอินทรีย์ อำหำรปลอดภัย

5) ร่วมส่งเสริมกิจกรรมลดรำยจ่ำย : ปฎิบัติกำร 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงอำหำรทุกครัวเรือนภำยในหมู่บ้ำน/ตำบล
6) ร่วมส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียกประจำครัวเรือน
7) ร่วมสนับสนุนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ภำยในชุมชน
8) ร่วมสนับสนุนกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำกำรอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนนนทบุรี ให้คงอยู่กับหมู่บ้ำน
ตำบล อย่ำงยั่งยืน
9) สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรชุมชน เช่น ขยำยผลกิจกรรมคัดแยกขยะ

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นติดตามประเมินผล
๑) ประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนทำงสื่อทั้งระบบ online และ offline
2) เชิ ด ชู เ กี ย รติ ผ ลกำรด ำเนิ น งำน โดยส่ ง เข้ ำ กำรประกวดหมู่ บ้ ำ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
อยู่เย็นเป็นสุข ระดับจังหวัด ปี 2563

ผลสาเร็จของงาน
1. เชิงปริมาณ 1) มีศูนย์เรียนรู้หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 1 แห่ง 2) ทุกครัวเรือนปลูกผักสวน
ครัว เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรม 3) ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียกประจำครัวเรือน 4) ทุกครัวเรือนผ่ำนเกณฑ์
จปฐ.ทุกตัวชี้วัด
2. เชิงคุณภาพ 1) ผู้นำชุมชน ประชำชน มีแนวทำง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีแนวทำงกำรพัฒนำ
ชุมชน กำรสร้ำงเศรษฐกิจชุมชน กำรบริหำรจัดกำรชุมชนด้วยหลักพึ่งพำตนเอง 2) ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกำรน้ อมน ำหลั กปรั ช ญำของเศรษฐกิจ พอเพี ยงสำมรถประยุก ต์ใช้ใ นกำรดำรงชีวิตประจำวัน 3) หมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้ำนบำงประดู่ ม.6 ตำบลไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติ
ชนะเลิศหมูบ่ ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2563

การนาไปใช้ประโยชน์
1) ประโยชน์ต่อชุมชน ชุมชนมีรูปแบบวิธีกำรบริหำรจัดกำรชุมชนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประชำชนในหมู่บ้ำนลดรำยจ่ำยมีรำยได้เพิ่มขึ้น มีสวัสดิกำรชุมชน มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงที่สำมำรถเรียนรู้ และศึกษำดูงำนของจังหวัด
2) ประโยชน์ต่อหน่วยงำน สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีแนวทำง
รูปแบบกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ประสบควำมสำเร็จ สำมำรถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษำดู
งำนได้
3) ประโยชน์ต่อตนเอง สำมำรถนำรูปแบบ/ขั้นตอน กำรขับเคลื่อนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบไปขยำยผลให้กับหมู่บ้ำนอื่นๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
1) กำรเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจิตสำนึกเป็นเรื่อง
ยำกที่ต้องให้กำรเรียนรู้ให้เกิดควำมตระหนัก และให้ควำมสำคัญกำรดำเนินงำนจึงจะประสบผลสำเร็จ
2) กำรดำเนิ น ชีวิตในระดับปฏิบัติ และกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจต้องใช้ทักษะ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถจำกเจ้ำหน้ำที่อย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ ที่จะทำให้พื้นที่เป้ำหมำยเกิดควำมตระหนักและ
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
ข้อเสนอแนะ
๑) กำรดำเนิ น งำนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นงำนนโยบำยส ำคัญ ดั งนั้นกำร
ขับเคลื่อนกิจกรรมต้องให้กำรขับเคลื่อนอย่ำงจริงจัง ควรกำหนดรูปแบบ กรอบกำรขับเคลื่อนให้ชัดเจน และมี
ชุมชนต้นแบบที่สำมำรถถอดบทเรียนควำมสำเร็จ และสำมำรถขยำยผลให้แก่หมู่บ้ำนอื่นๆได้นำไปประยุกต์ใช้ใน
หมู่บ้ำน
๒) ควรมีกำรประชำสัมพันธ์หมู่บ้ำนที่ประสบควำมสำเร็จอย่ำงต่ อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้ชุมชน
ต่ำงๆ พัฒนำสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

