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โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ได้
เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับองค์กร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในการทางาน ตลอดจนมีการ
เพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในการทางานพัฒนาชุมชนรวมถึงแนวทางการดาเนินชีวิต และหนทาง
แห่งความสาเร็จในการทางาน นาไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่ อองค์กรและมีความสุขในการทางาน โดยอาศัยการ
ปลูกฝัง ถ่ายทอดจากผู้ที่ทาหน้าที่พี่เลี้ยง โดยกลุ่มเป้าหมายโครงการประกอบด้วยผู้ดูแลการสอนงานและการ
ทาหน้าที่พี่เลี้ยงของหน่วยงาน ๆ ละ 1 คน พี่เลี้ยงที่ดูแลบุคลากรบรรจุใหม่ 1-2 คน ต่อบุคลากรบรรจุใหม่
1 คน และบุคลากรบรรจุใหม่ที่มีอายุราชการน้อยกว่า 2 ปี โดยมีกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชนเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ ดาเนินการโดยมีสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปฏิบัติตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
การดาเนิ นงานโครงการฯ ณ ส านั กงานพัฒนาชุมชนจั งหวัดร้ อยเอ็ด ดาเนิ นการระหว่ างวั นที่
1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รวม 3 เดือน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรบรรจุใหม่ จานวน 2 ราย
ผู้ ดู แลการสอนงานและการท าหน้ าที่ พี่ เลี้ ยง จ านวน 2 ราย และพี่ เลี้ ยง จ านวน 2 ราย รวมทั้ งสิ้ น 6 ราย
ดาเนินงานตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด มีการแต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
สานักงานพัฒนาชุมชนจั งหวัดร้ อยเอ็ด เพื่อมอบหมายให้ บุคลากรในสั งกัดทาหน้ าที่เป็นผู้ดูแลการสอนงานและ
การทาหน้าที่พี่เลี้ยง และพี่เลี้ยงที่ดูแลบุคลากรบรรจุใหม่ พร้อมทั้งมีการจัดทาแฟ้มข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ เพื่อเก็บ
ข้อมูลแบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยงของพี่เลี้ยงสอนงาน ที่ได้ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาการปฏิบัติงาน การทางาน
ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน การให้บริการประชาชน และการดารงชีวิต ตลอดระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการฯ
ประกอบกับการจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะพูดคุยระหว่างบุคลากรบรรจุใหม่กับผู้ดูแลการสอนงานและ
การทาหน้าที่พี่เลี้ยง ในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ได้รับการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับองค์กร หัวหน้างาน
เพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน ตลอดจนมีการเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในการทางาน
พัฒนาชุมชน รวมถึงแนวทางการดารงชีวิตและหนทางแห่งความสาเร็จในการทางาน นาไปสู่การปรับทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร และมีความสุขในการทางาน ผลจากการจัดเวทีฯ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่กรมฯ จัดให้มี
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ เนื่องจากเป็นโครงการที่เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของกรมการ
พัฒนาชุมชนให้มีทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่เพียงพอในการตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กรมฯ
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศต่อไป
สรุปผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เชิงปริมาณมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ
จานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายมีการเรียนรู้ การทางานพัฒนาชุมชน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทางาน ตลอดจนมีความรู้และทักษะ
การท างาน มี แนวทางการด ารงชี วิ ต น าไปสู่ การมี ทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อองค์ กรและมี ความสุ ขในการท างาน และ
ผลการประเมินเห็ นควรจั ดให้ มีโครงการที่มีลั กษณะเกี่ยวกับการสอนงานโดยใช้ ระบบพี่สอนน้ อง เพื่อส่ งเสริ ม
ให้ บุ คลากรทุ กระดั บมี ทั กษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่ เพี ยงพอ โดยส่ งเสริ มการถ่ ายทอดองค์ ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรรค์สร้างนวัตกรรม จากศักยภาพ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ของพี่เลี้ยง รวมถึงการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เป็นพี่น้องร่วมคิดร่วมดาเนินการ สร้าง
ทัศนคติที่ดีต่ องานและต่ อองค์กร และควรกาหนดให้ มีการดาเนิ นงานตามโครงการฯ อย่ างต่อเนื่ อง ไม่จ ากั ด
ระยะเวลาดาเนินงาน ส่งเสริมการติดตามการสอนงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานนโยบายให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์กรมฯ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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รายงานผลการดาเนินงาน
1. ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรในการสนั บ สนุ น ภารกิ จ
การส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ฐานรากให้ มั่ น คง และชุ ม ชนพึ่ ง ตนเองได้ ด้ ว ยการเชื่ อ มโยงนโยบายรั ฐ บาลและ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ในระดับพื้นที่ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนั้น การนานโยบายและยุทะศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เน้นการดาเนินงาน
ระดั บ พื้น ที่ ผ่ า นระบบงานของกรมฯ จึ ง สามารถตอบสนอง สร้ า งผลสั ม ฤทธิ์ ได้ อ ย่ างชั ด เจนและรวดเร็ ว
แต่อย่างไรก็ตาม กรมฯ จาเป็นต้องดาเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
จากบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
ซึ่ ง ต้ อ งมี คุ ณ ภาพที่ เ พี ย งพอในการด ารงต าแหน่ ง ที่ ส าคั ญ และไม่ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาการขาดช่ ว งหรื อ
ด้อยประสิทธิภ าพในการให้บ ริการประชาชน จึ ง ได้นาหลั กการสอนงานและการพัฒ นาระบบพี่เลี้ยงมาใช้
ในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมและสามารถตอบสนอง
ต่อภารกิจของกรมฯ กระทรวงมหาดไทยและนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภ าพ และจั ดทาโครงการ
เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ เพื่ อเตรียมความพร้อมบุคลากรบรรจุใหม่ให้มีทักษะ ความสามารถ
และสมรรถนะที่เพียงพอในระดับที่สามารถตอบสนองต่อต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กรมฯ และยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาประเทศได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที รองรั บ สภาวะแวดล้ อ มในการด าเนิ น งานของโลกยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และยากที่จะคาดการณ์ โดยเฉพาะการดาเนินงาน
ของกรมฯ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการส่งต่อนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนามา
ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สรรค์สร้างนวัตกรรม จากศักยภาพ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของพี่เลี้ยง
รวมถึงการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เป็นพี่น้องร่วมคิดร่วมดาเนินการ สร้างทัศนคติที่ดี
ต่องานและต่อองค์กร และปลูกฝังให้ตระหนักรู้การ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน” แก่บุคลากร
บรรจุใหม่ ดาเนินการโดยการประสานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กรมการพัฒนา
ชุมชนกาหนด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พี่เลี้ยงที่หน่วยงานคัดเลือกให้ทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลการสอนงานและ
การทาหน้าที่พี่เลี้ยง พี่เลี้ยงที่ดูแลบุคลากรบรรจุใหม่ และบุคลากรบรรจุใหม่ที่มีอายุราชการน้อยกว่า 2 ปี
ส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ดร้ อยเอ็ ด มี บุ คลากรที่ เป็ นข้ าราชการบรรจุ ใหม่ ที่ มี อายุ ราชการ
น้อยกว่า 2 ปี ปฏิบั ติงานที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจั งหวัดร้อยเอ็ด จานวน 2 ราย สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
เมืองร้อยเอ็ด 1 ราย สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมยวดี 1 ราย ซึ่งเป็นบุคลากรที่เพิ่งย้ายมาจากต่างสังกัด จานวน 2
ราย คิดเป็นร้อยละ 80 ซึง่ บุคลากรดังกล่าวจาเป็นต้องเรียนรู้การทางานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่เพียงพอในระดับที่สามารถตอบสนองต่อภาระหน้าที่ตามเป้าหมายของกรมฯ ได้
อย่างทันท่วงที รองรับสภาวะแวดล้อมในการดาเนินงาของโลกยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว และยากที่จะคาดการณ์ โดยเฉพาะการดาเนินงานของกรมฯ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการส่งต่อ
นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนามาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ โดยเน้นการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรรค์สร้างนวัตกรรม จากศักยภาพ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะของพี่เลี้ยง รวมถึงการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เป็นพี่น้องร่วมคิดร่วม
ดาเนินการ สร้างทัศนคติที่ดีต่องานและต่อองค์กร

4

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนงานและการทาหน้ าที่พี่เลี้ยงให้ส ามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับบุคลากรบรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน
สร้างชุมชนยั่งยืน” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี่ยงที่มีคุณภาพ
3. เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัว
เข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้ รวมถึ งสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับกรมการพัฒนาชุมชน

3. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ประกอบด้วย

1. ผู้ดูแลการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยง
จานวน 2 ราย
2. พี่เลี้ยงที่ดูแลบุคลากรบรรจุใหม่
จานวน 2 ราย
3. บุคลากรบรรจุใหม่ที่มีอายุราชการน้อยกว่า 2 ปี (น้องเลี้ยง)
จานวน 2 ราย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่
น้องเลี้ยง/พี่เลี้ยง/ผู้ดูแลการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยง
1
นายแดน ยอดสะเทิน ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 น้องเลี้ยง
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสายรุ้ง สอนอา ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
 พี่เลี้ยง
นายวิจิตร แก้วกาหลง ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
 ผู้ดูแลฯ
2
นางสาวธนัชพร บรรเทา ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 น้องเลี้ยง
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
นายวิทยา มะตะราช ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
 พี่เลี้ยง
นายประสาท สิทธิถวัลย์ ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอเมยวดี
 ผู้ดูแลฯ

4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานโครงการ

4.1 มอบหมายเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ประสานงานโครงการ ศึ กษาแนวทางการด าเนิ นงานโครงการ
ที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
4.2 แต่งตั้ งคณะทางานเสริ มสร้ างบุ คลากรบรรจุ ใหม่ ท าหน้ าที่เป็ นผู้ ดูแลการสอนงานและ
การทาหน้าที่พี่เลี้ยง และพี่เลี้ยงที่ดูแลบุคลากรบรรจุใหม่ และจัดทาหนังสือแจ้งผู้ ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบและ
ดาเนินการ
4.3 จัดทาแฟ้มข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ จานวน 3 ชุด โดยจัดเก็บข้อมูลที่ สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 1 ชุด ผู้ดูแลการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยง จานวน 1 ชุด และพี่เลี้ยง จานวน 1 ชุด
4.4 ติ ดตามการดู แลน้ องเลี้ ยง โดยให้ พี่ เลี้ ยงสอนงาน แนะน าให้ ค าปรึ กษาการปฏิ บั ติ งาน
การทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน การให้บริการประชาชน และการดารงชีวิต อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และบันทึก
ลงแบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยง พร้อมสาเนาส่งให้ผู้ดูแลการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยง และสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เก็บรวบรวมไว้ในแฟ้ม
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4.5 การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน พบปะพูดคุยระหว่างบุคลากรบรรจุใหม่กับผู้ดูแลการสอนงาน
และการทาหน้าที่พี่เลี้ยง ในลักษณะกลุ่ม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และเชิญตัวแทนทีมผู้นาอาสาพัฒนาบ้านเกิด
ร่วมในเวทีดังกล่าว เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน”
4.6 สรุปผลการดาเนินงาน

5. ผลการดาเนินงานโครงการ

5.1 การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการฯ
สานั กงานพัฒนาชุมชนจั งหวัดร้ อยเอ็ดมอบหมายบุ คลากรเป็ นเจ้ าหน้ าที่ผู้ ประสานงาน
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ ดังนี้
1) นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทามา ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน
2) นางสาวกวินทรา ทิพยชาติ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
5.2 การแต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างบุคลากรบรรจุใหม่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดมีการแต่งตั้งคณะทางานฯ เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ดูแล
การสอนงานและการทาหน้ าที่พี่ เลี้ ยง และพี่ เลี้ ยงที่ดู แลบุ คลากรบรรจุ ใหม่ ตามคาสั่ งจั งหวั ดร้ อยเอ็ ด ที่
1507/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
บรรจุ ใ หม่ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด ร้ อ ยเอ็ ด และจั ด ท าหนั ง สื อ แจ้ งผู้ ที่ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ งทราบและ
ดาเนินการ ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ 0019/ว 2889 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
5.3 การติดตามและดูแลน้องเลี้ยง
มีการกาหนดให้พี่เลี้ยงสอนงาน แนะน าให้ คาปรึ กษาการปฏิบั ติงาน การทางานร่ วมกับ
เพื่อนร่วมงาน การให้บริการประชาชน และการดารงชีวิต และบันทึกลงแบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยง อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมสาเนาส่งให้ผู้ดูแลการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยง และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ร้อยเอ็ดเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้ม และด้วยบุคลากรกลุ่ มเป้าหมาย (น้ องเลี้ ยง) ประกอบด้วยบุ คลากรในสายงาน
สนั บสนุ น (งานการเงินและพัสดุ ) และสายงานวิชาการ (พั ฒนากร) จึ งสรุ ปเนื้ อหาที่ พี่ เลี้ ยงได้ ให้ คาปรึ กษา
การปฏิบัติงาน การทางาน แบ่งเป็นประเภทงาน ดังนี้
ประเภทงานวิชาการ (พัฒนากร) มีเนื้อหาในการสอนงาน สรุปดังนี้
1) การดาเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2) การดาเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน
3) การดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน
(กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน,
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)
4) การดาเนินงานบูรณาการแผนชุมชน
5) แนวทางการจัดเก็บเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินโครงการ
6) การดาเนินงาน OTOP
7) การดาเนินงานตลาดประชารัฐ
8) การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
9) การบันทึกข้อมูลระบบรายงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
10) การจัดทาหนังสือราชการ และการบริหารงานทั่วไปในสานักงาน

5.4 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดกาหนดให้มีการจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน พบปะพูดคุย
ระหว่างบุคลากรบรรจุใหม่กับผู้ดูแลการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยง โดยมีผู้บังคับบัญชาบรรยายให้ความรู้
แนวทางและหลั กการท างานของข้ าราชการ เพื่ อเป็ นแนวทางในการปฏิ บั ติ งาน การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะ
องค์ความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานราชการ งานในภารกิจแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ร้อยเอ็ดเพื่อปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน” นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การทางาน ปัญหาอุปสรรคในการทางาน ระหว่างพี่เลี้ยง น้องเลี้ยง เพื่อน าเสนอในเวทีดังกล่าว เพื่อหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
5.6 ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
ส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ด ร้ อยเอ็ ด มี ผู้ เข้ าร่ วมโครงการฯ และร่ วมกิ จกรรมตาม
โครงการฯ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
บุคลากรบรรจุใหม่สามารถเรียนรู้การทางานพัฒนาชุมชน การปรับตัวเข้ากับหัวหน้างาน
เพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในการทางาน เรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทางาน ตลอดจน
มีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการทางาน รวมถึงแนวทางการดารงชีวิต นาไปสู่การมีทัศนคติทีดีต่อองค์กรและ
มีความสุขในการทางาน โดยอาศัยการปลูกฝัง ถ่ายทอดจากผู้ที่ทาหน้าที่พี่เลี้ยง
6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
1. มีการพัฒนาแนวทางการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้
กับบุคลากรบรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน
สร้างชุมชนยั่งยืน” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตได้
2. มีการสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี่ยงที่มีคุณภาพได้
3. บุ คลากรบรรจุ ใ หม่มีทัศนคติที่ดี มีค วามผู กพัน ต่อองค์ก ร สามารถเรียนรู้ ก ารปรั บ ตั ว
เข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้ รวมถึง สามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับกรมการพัฒนาชุมชน
7. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรค
1. กลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมหรือภาระงานที่ต้องดาเนินการในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับการ
ดาเนินโครงการหลายกิจกรรม ทาให้ไม่สามารถจัดการสอนงานระหว่างพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงได้อย่างเต็มที่
2. งานของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นงานที่หลากหลาย ต้องอาศัยกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องหลายอย่าง จาเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษา ทาความเข้าใจ จึงจะสามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมายที่กาหนด ซึ่งอาจส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อองค์กร และส่งผลต่อการทางานของบุคลากร
บรรจุใหม่ได้
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรก าหนดให้ มี ก ารด าเนิ น งานตามโครงการฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ จ ากั ด ระยะเวลา
ดาเนินการ โดยมีการติดตามการสอนงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้พี่เลี้ยงสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ทางาน
องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีให้กับน้องเลี้ยงได้อย่างเต็มที่ ไม่กดดัน
2. ควรจั ดให้ มี โครงการที่ มี ลั กษณะเกี่ ยวกั บการสอนงานโดยใช้ ระบบพี่ สอนน้ องในทุ กระดั บ
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในทุกระดับได้เตรียมความพร้อมให้มีทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่เพียงพอในระดับที่
สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กรมฯ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้อย่างทันท่วงที รองรับสภาวะ
แวดล้อมในการดาเนินงานของโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานพัฒนาชุมชนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
**************************************************************

ภาคผนวก

คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
บรรจุใหม่ของหน่วยงาน

oi-uvd

n''tfi{Q{14?fi:0u t0ft

),

I

i7&or{ /bausn
J,f,,OAY

t5ol *rrlql"lflruv?it{ruta5rafirar::fll.JU1rFra'rn:!::lluil rirrinlruri'ruu1qltu0-{ufniourSn
Vo

nrun:lnr:fi'e!u't1lll1lu t6'o-nlirln:rn1:r43llfi;r.iatt::nuu!rlatn:L::a'turi rrfionr:vVruur

ttavd'q'trl:vu!nt:uBvl:{ru!nnato{n:ilnt:fi'Bt1ru}Juu
Ioufiruurrrauriou0nitu?yt1{nl:aou.nu
1i
o v ii 3
ttavnr:?iruurfrfrua ullriflru1:0drtfiJ:v utt9npildrilunar n:!::o'[ra:r"tunr:aixa::riufm n:::Jvir{#{rrrl
r.laniltt#n:vvrinflunr:
"ofiflnu
frmrurnu aixrrrurirEu"
l#nrtrtiruua6o rirrYrnun rflufir-l5mgr
u
!
I
i- - -- --"[unr:rJfru'fr{ruuaunl:rirriluilTn:rufrtrfio'Lri!na']n:lJ::qlrarififr'ounrfrfi6
finrrlhnr,t'urioorrin:
q1
u
a1:rr:ntiuufnr:rJitn-rrrirrirorrin: fr'rirriurirytr rfioui't:t{ru r.J:vrrru uaufifl'tv\urnA'o:r
lunr:rixrut6'
.J qv

o

6

s

u

ifio'lrinr:rirtf,u{run1:rln:tnr:pi{n6ir? L::a?-rrflil:ua{rifirirvruo druriln-r
o

A

v

A

I

^,
erruvlixrutailafxal::6ruvunnrn:r::1"[rarj rirrinrrurfi'ruurrlrud-lu{rriourSo rYlriotlfi

q,
to. ri'rvrrjrnrirtru (vrnnrj:inru)
o. vi'ruurnr:o-sr,rirriour6

#trafirnruydrrru

nruvdtru

t,fl
a. finitrnr:vTruurtrtu fivYruurnr:rilnololl4uru
a. ri'rrarirrlrtrdrurunr:
u. #nq-nnr:rruri":trj
,n.

l&'ruurnr:tirrnofifirnarn:r::o"[y:"i
raiofiorurrurioun'ir
t9i

nruvdrrru

nruvlirrru
nruydrrru

I

nrruvrirru

io al#nruvvix rufi rarirfi d'rfi

o) aix uavfi'qrur:Uu!!
nr:fi 0u{'ruLra u nr:lirvrirfi
tt

fi rf; arfi fi n runryr

b) arirarluuavr,irua3r"lfi'rnarn:r::ltr,rrjairra::riuinn::ryn{fr'{r,}}.r
en

r

)

o?

,

Lu n

I

r r ud r

4

u

ru a

o

rir rir

A,

q

i

,<

rua rtl u fi rlT

n

rsr

!

6l

Fr

a'r fl : u : : 1'Lra

,61

rilu

nr

:

r.J

fr

l-F vr u ua v

oad6

n1:altuulj'tFr

a) airtnruzunfiurioorrin:tri'rrrir.rFraln:!::Q"luri
arlr:oriuuinr:r.i:-rm-ru{rril
!11t
J
o.i n n : u { nL ! Lu t r rfi o u i'l I I r u ! : y t r r u tta y a rt I ?\ rr? dol"tu n r : li'x r u
tq
a) d I ut#do q atu n r :rJ : v rfr u a n r : vr o a o.r n r :rl fr rifr : r r n r : ua v n r : fi rr n r
l:vffiupiaTn:rnr:
6

ya

v

v

'

or

r-,.r

l

zu

x\q,o-o
a U fl U fl

I

,vv
v d

v iai
U U1 Vl 0 U

I

AuyFl

I

l.J

Vl L0

:lJ

].1

0

1J 1,11.J

I

U

y u
ru
u
d
d,
y{u n{Lrnlou
LljunuL!

,

d'r ru {ufi

v\

n

Lodcen

f)nunrn!

-.'.4?,/mx(r,M
,i'j
U

":"tl

n

r:

6'l

u

iaiaa 6 t

,

ทะเบียนรายชื่อ
กลุ่มเป้าหมาย

ทะเบียนรายชื่อขาราชการบรรจุใหมที่มีอายุราชการนอยกวา 2 ป
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรอยเอ็ด
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายแดน ยอดสะเทิน

ตําแหนง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

2 นางสาวธนัชพร บรรเทา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สังกัด
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมยวดีจังหวัด
รอยเอ็ด ปฏิบัติหนาที่ สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอเมืองรอยเอ็ด
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุงเขาหลวง
จังหวัดรอยเอ็ด ปฏิบัติหนาที่ สํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอเมยวดี

วันบรรจุ
29 ตุลาคม 2561

29 ตุลาคม 2561

ภาพกิจกรรมการดาเนินงาน

ภาพกิจกรรมการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่

