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บทสรุปผู้บริหาร
การดาเนิ น โครงการเสริ มสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุ ใหม่ วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนงานและการาทหน้าที่พี่เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรบรรจุใหม่
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน ”
รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนิ นชีวิต สร้างและพัฒนา
รูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ และเพื่อให้บุคลากรใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก ร สามารถเรี ย นรู้ ก ารปรั บ ตั ว เข้ า กั บ องค์ ก ร ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงาน ประชาชน และ
สภาพแวดล้อมในการทางานได้ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์ นวัตกรรมให้กับกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป้าหมาย
ของโครงการเพื่อให้บุคลากรใหม่ได้เกิดการเรียนรู้สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กร หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน
เพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน ตลอดจนมีการเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในการ
ทางานพัฒนาชุมชน รวมถึงการดารงชีวิต และหนทางแห่งความสาเร็จในการทางาน นาไปสู่การมีทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กรและมีความสุขในการทางาน โดยผ่านการปลูกฝัง ถ่ายทอดจากผู้ทาหน้าที่พี่เลี้ยง
สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่ นและวิสาหกิจชุมชน ได้ดาเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
บุ คลากรบรรจุ ใหม่ตามแนวทางของกรมการพัฒ นาชุมชน ซึ่งได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน โดยมีหน้าที่สร้างและพัฒนา
รู ป แบบการสอนงานและการท าหน้ า ที่ พี่ เ ลี้ ย งที่ มี คุ ณ ภาพ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรบรรจุ ใ หม่
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาบุคลากรบรรจุใหม่ในการปฏิบัติการ
และการดาเนินชีวิต สร้างความผูกพันต่อองค์กรให้แก่บุคลากรใหม่ สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับองค์กร
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยการปลูกฝัง ถ่ายทอดจากผู้ทา
หน้าที่พี่เลี้ยงร่วมกันสอนงาน ให้คาปรึกษา ตลอดจนร่วมกันให้ข้อมูลในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
ราชการ และการติดตามประเมินผลโครงการ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน มีบุคลากร
บรรจุใหม่ จานวน 1 คน ซึ่งผลการดาเนินงานพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการมีแนวทางการสอนงานและการเป็น
พี่เลี้ยง ทาให้สามารถพัฒนาบุคลากรบรรจุ ใหม่ทางด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ ทัศนคติ
สามารถปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
ผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ ทาให้บุคลากรบรรจุใหม่
มีแนวทางในการดาเนิน งานและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถ
ตอบสนองต่อภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานผลการดาเนินงาน
1. ความเป็นมาแลความสาคัญของโครงการ
กรมการพัฒ นาชุมชน มุ่งมั่น ที่จ ะเตรียมความพร้อมบุคลากรในการสนับสนุนภารกิจการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ตาบล
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 – ปัจจุบัน) กรมฯ ได้บรรจุข้าราชการใหม่จานวนมาก และ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลบุ คลากรของกรมฯ จาเป็นต้องดาเนินการพัฒ นาระบบบริห ารจัดการความรู้ เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จ ากบุ คลากรที่มีป ระสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากรุ่นหนึ่งไปสู่ อีกรุ่นให้ เกิด ความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และไม่ทาให้เกิดปัญหาการขาดช่วงหรือด้อยประสิทธิภาพในการทางาน สานัก
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนได้นาหลักการสอนงานและการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Coaching
and Mentoring System) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางสังคมและสามารถตอบสนองต่อภารกิจของกรมฯ กระทรวงมหาดไทย และนโยบายรัฐบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรบรรจุใหม่ให้มีทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่
เพียงพอในระดับที่สามารถตอบสนองต่อภาระหน้าที่ตามเป้าหมายของกรมฯ ได้อย่างทันท่วงที รองรับสภาวะ
แวดล้อมในการดาเนินงานของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนสอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงเพื่อนามาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กรม
ฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนจึงได้จัดทาโครงการ
เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่
มีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับบุคลากร
บรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชน
ยั่งยืน” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต
2.2 เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
2.3 เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับ
องค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้กับกรมการพัฒนาชุมชน
3. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานโครงการ
3.1 แจ้งแนวทางการดาเนินงานแก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประสานงานโครงการ
3.2 แต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรใหม่
3.3 จั ด ท าแฟ้ ม ข้ อ มู ล บุ ค ลากรใหม่ โดยแฟ้ ม ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย ประวั ติ ย่ อ และแบบติ ด ตาม
การดูแลน้องเลี้ยง

4

3.4 ให้พี่เลี้ยงสอนงาน แนะนาให้คาปรึกษาการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และการ
ดารงชีวิต พร้อมบันทึกลงแบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยง
3.5 ติดตามประเมินผล
4. ผลการดาเนินงานโครงการ
สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน มีบุคลากรบรรจุใหม่ จานวน 1 คน (บุคลากร
บรรจุใหม่ หมายถึง ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานกองทุน /ลูกจ้างที่มีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี) ซึ่งผล
การดาเนินงานพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง ทาให้บุคลากรบรรจุใหม่
มีแนวทางในการดาเนินงาน มีทัศนะคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับตัวเข้ากับ
หน่ ว ยงาน ผู้ บั งคับ บั ญชา เพื่อนร่ ว มงาน และสภาพแวดล้ อมในการทางานได้เ ป็น อย่างดี ส่ งผลให้ มีการ
ตอบสนองต่อภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
5.1 บุคลากรบรรจุใหม่มีแนวทางในการดาเนินงานและการดาเนินชีวิต สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การทางาน เกิดการเรียนรู้และสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้ อมใน
การทางาน ตลอดจนมีการเพิ่มพูนความรู้ในการทางาน รวมไปถึงการดารงชีวิต นาไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กรและมีความสุขในการทางาน โดยผ่านการถ่ายทอดจากพี่เลี้ยง
5.2 เกิดการพัฒนารูปแบบการสอนงานระหว่างบุลคากรบรรจุใหม่และพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
6. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เนื่องจากภาระหน้าที่บุคลากรในสังกัด มีภารกิจหน้าที่ที่มากมาย ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการสอน
งานและให้ คาปรึ กษาจากพี่เลี้ ย ง ฉะนั้ น การแก้ไขปัญหาจัดแบ่งเวลาเพื่อให้ บุคลากรบรรจุใหม่และผู้ดูแล
การสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงได้มีเวลาสอนงานให้ได้มากที่สุด และอาจจะมีการสอนงานไปพร้อมกับ
การปฏิบัติงานจริง ซึ่งสามารถทาได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ และประสบผลสาเร็จ
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ภาคผนวก
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1. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
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2. ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ สานักส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ที่

ชื่อ – สกุล

1. นางสาวยศฤดี ศรีเครือแก้ว

ตาแหน่ง

สังกัด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายอานวยการ สานัก
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิสาหกิจชุมชน

วัน/เดือน/ปี
ที่บรรจุ
1 พฤศจิกายน 2562
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3. ตัวอย่างการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
วิธีการ
1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กลวิธี
ให้ข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้
1. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
2. พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทาง ให้ข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวข้อง คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ทางอิเล็กทรอนิกส์

