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แบบบันทึกองค์ความรู้ระดับหน่วยงาน
1. ชื่อองค์ความรู้
“Be The Best @ Better Touch Point”
2. ชื่อเจ้าของความรู้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้ (เลือกได้จานวน 1 หมวด)
 หมวดที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
 หมวดที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
 หมวดที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
/ หมวดที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
1. ที่มาและความสาคัญในการจัดทาองค์ความรู้
สถาบันการพัฒนาชุมชน มีบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนและผู้นาชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนและยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของกรมฯ การดาเนินงาน
ฝึกอบรมข้าราชการและผู้นาชุมชนจึงมีความสาคัญ และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ก็เป็นปัจจัย
สาคัญหนึ่งที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ของกรมฯ เช่นเดียวกัน สถาบันการพัฒนาชุมชน จึงวางแนว
ทางการพัฒนามาตรฐานการการฝึกอบรมโดยใช้มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
ได้แก่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง 11 แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ซึ่งมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ กรอบแนวคิดในการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานการเพื่อวัดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานของศูนย์ศึก ษาและพัฒนาชุมชน และวิทยาลั ยการพัฒ นาชุมชนที่สถาบันการพัฒนาชุมชน
ได้จัดทาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 1) มาตรฐานการดาเนินการฝึกอบรม : Top Training
2) มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล : Talent Trainer 3) มาตรฐานการให้บริการ : Better Touch Point
ปี พ.ศ. 2562 ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนนครราชสี ม า ได้ ด าเนิ น การตามแนวทางมาตรฐาน
การให้ บ ริ ก าร Better Touch Point ในการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งข้ า ราชการและลู ก จ้ า งจนได้ รั บ รางวั ล
ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐานการให้ บ ริ ก าร Better Touch Point ประจ าปี 2562 ในระดั บ ดี เ ยี่ ย ม
และได้รับโล้รางวัลจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในงาน CD Day ประจาปี 2562 ดังนั้นการถอดองค์ความรู้
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามแนวทางการการพัฒนามาตรฐานทรัพยากรบุคคล ประเภทมาตรฐานการให้บริการ :
Better Touch Point จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ศูนย์ฯ จะใช้เผยแพร่วิธีการปฏิบัติงานที่ประสบความสาเร็จอีกทางหนึ่ง
2. ปัญหาที่พบในการดาเนินงาน
2.1 พื้นที่อาณาเขตของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมาที่มีขนาดใหญ่ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนนครราชสีมา มีที่ตั้งติดถนนทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) ซึ่งอยู่ในพื้นที่อาเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 90 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่มีการใช้งานในส่วนด้านหน้าที่ติด กับถนนทางหลวง
ประมาณ 20 ไร่ ประกอบด้วยอาคารสานักงาน หอประชุม ห้องประชุม อาคารหอพัก และสวนหย่อมที่มีอยู่
กระจายทั่วไป ด้วยจานวนลูกจ้างเพียง 9 คน ทาให้พื้นที่บางส่วนของศูนย์ฯ ไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและ
สม่าเสมอ
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2.2 ลู ก จ้ า งมี จ านวนน้ อ ย บทบาทหน้ า ที่ ห ลั ก ของศู น ย์ ฯ คื อ การจั ด ฝึ ก อบรมให้ ข้ า ราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ผู้นาชุมชนรวมถึงให้บริการอาคารสถานที่ในการฝึกอบรมจากหน่วยงานอื่น ในขณะเดียวกัน
ลูกจ้างต้องรับผิดชอบงานในพื้นที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายและต้องปฏิบัติหน้าที่ทาความสะอาด อานวยความ
สะดวก จัดการความเรียบร้อยระหว่างที่มีการฝึกอบรมด้วย ทาให้ในบางครั้งการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ
ตนเองไม่ทันกาล
2.3 ปัญหาการกระทบกระทั้งกันระหว่างปฏิบัติงาน เมื่อมีการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่ที่เป็นส่วนรวม
หรืองานกลางที่ไม่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทาให้บางครั้งเกิดการเกี่ยงงานกัน กระทบทั่งกันในทางลบระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
สร้างความบาดหมางใจกันทาให้ไม่มีความสุขในการทางาน
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา กระบวนการหรือลาดับขั้นตอน
3.1 การคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน เมื่อมีการคัดเลือกลูกจ้างคนใหม่เข้าทางานหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลื อกตามระเบีย บราชการ มีการประชาสัมพันธ์ตาแหน่งว่างในพื้นที่ผ่านทาง
บุคลากรของศูนย์ฯ แล้วจึงดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 มีการสัมภาษณ์พูดคุยเพื่อทดสอบว่าผู้สมัครมีความสนใจจริ งหรือไม่ และจัดตาแหน่งงาน
ให้เหมาะกับบุคคลนั้น ๆ
3.2 การปฐมนิเทศ หลังจากที่ดาเนินการคัดเลือกลูกจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันที่เริ่มปฏิบัติงานวันแรก
จะมีการปฐมนิเทศโดยผู้อานวยการศูนย์ฯ และหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 3 งาน เพื่อชี้แจงบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลรวมไปถึงระเบียบ ข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของบุคลากรในศูนย์ฯ
3.3 การประชุมชี้แจงแนวทางการทางาน เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานของบุคลากรในศูนย์ฯ คือ
การประชุมประจาเดือน และการประชุมเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วน ทาให้บุคลากรของศูนย์ฯ เกิดความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ในทุกปีงบประมาณ ศูนย์ฯ ต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้เตรียมการประชุม
เพื่อมอบหมายความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินต่อไป
3.4 การแบ่งพื้นที่เพื่อรับผิดชอบในการดูแลบารุงรักษา ด้วยจานวนลูกจ้างของศูนย์ฯ ที่มีเพียง 9 คน
ผู้บริหารของศูนย์ฯ จึงมีแนวคิดการจับคู่การทางานระหว่างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเพื่อช่วยกันดูแลบารุงรักษา
ทรัพยากรของศูนย์ฯ โดยใช้การแบ่งโซนพื้นที่ของศูนย์ฯ เป็นตัวแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ เช่น อาคารหอพักสาธร
จะมีลูกจ้างรับผิดชอบ จานวน 2 คน และมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้กากับการทางาน จานวน 2 คน เป็นต้น
3.5 การจัดทาคาสั่งแต่งคณะทางาน
3.5.1 คาสั่งแบ่งพื้นที่ทางาน เมื่อได้ทาการประชุมเพื่อแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ งานอานวยการ
จะจัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติงานและมอบหมายงานในหน้าที่ ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ
เอกชนดาเนินงานและลูกจ้างประจาปี โดยมีเนื้อหาเป็นคาสั่ งกากับการปฏิบัติ งานของพนักงานจ้างเหมาบริการ
เอกชนดาเนินงาน (ลูกจ้าง) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานการให้บริการ
(Better Touch Point) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน
3.5.2 ค าสั่ ง คณะท างานมาตรฐานการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ในทุ ก ปี ง บประมาณ
ศูน ย์ ศึกษาและพัฒ นาชุมชนนครราชสี มา จะจัดทาคาสั่ งคณะทางานเพื่อขับเคลื่ อนการพัฒ นาและส่ งเสริ ม
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มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีมาตรฐานทั้งระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคลากร โดยให้กลุ่มงานทั้ ง 3 งาน รับผิดชอบในการจัดทาเอกสารเพื่อรองรับการประเมินโดยมอบหมาย
ให้ ง านพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานการดาเนิ น การฝึ กอบรม (TOP Training) งานวิช าการ
รับผิดชอบมาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล (Talent Trainer) และงานอานวยการรับผิดชอบมาตฐานการให้บริการ
(Better Touch Point)
3.6 การปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน “มาตรฐานการให้บริการ Better Touch Point”
เพื่อให้ การดาเนิ น งานด้านการให้ บ ริ การของศูนย์ฯ มีมาตรฐาน ศูนย์ฯ จึงยึดเกณฑ์การประเมิน มาตรฐาน
การให้ บ ริ ก าร (Better Touch Point) เป็ น หลั ก ในการด าเนิ น งาน ซึ่ ง มาตรฐานนี้ จ ะก าหนดรายละเอี ย ด
การให้บริการ อาทิ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ อุปกรณ์เครื่องมือที่ให้บริการ การรักษาความปลอดภัย
คุณภาพของอาหาร ความสะอาดภายในอาคาร สถานที่ ภูมิ ทัศ น์แ ละสภาพแวดล้ อ ม รวมไปถึง สิ่ ง อานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ของหน่วยงาน
3.7 การตรวจประเมินมาตรฐานก่อนการรับการประเมินจากส่วนกลาง หลังจากแต่ละกลุ่มงานได้รับ
มอบหมายให้จัดเตรียมเอกสารตามคาสั่งฯ เพื่อรองรับการประเมินจากส่วนกลาง ศูน ย์ฯ จะมอบหมายให้แต่ละ
กลุ่มงานทาการตรวจประเมินเอกสารเป็นเบื้องต้น โดยให้งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลตรวจประเมินเอกสาร
มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล (Talent Trainer) ที่งานวิชาการได้รวบรวมและจัดทาขึ้น ส่วนงานวิชาการจะตรวจ
ประเมิ น เอกสาร อาคาร สถานที่ ต ามเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตฐานการให้ บ ริ ก าร (Better Touch Point)
ที่ฝ่ายอานวยการเป็นผู้จัดทาขึ้น และงานอานวยการจะตรวจประเมินเอกสารมาตรฐานการดาเนินการฝึกอบรม
(TOP Training) ที่งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดทาขึ้น เพื่อเป็นการตรวจสอบแต่ละมาตรฐานและแก้ไขจุด
ที่ยังบกพร่องอยู่
4. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
4.1 การจั บคู่ Buddy รั บผิด ชอบพื้น ที่ ร ะหว่า งเจ้า หน้า ที่และลูกจ้า ง หลั งจากที่ออกคาสั่ งแต่งตั้ง
เจ้ าหน้ าที่ ก ากั บดู แลการปฏิ บั ติ งานและมอบหมายงานในหน้ าที่ พนั กงานจ้ างเหมาบริ การเอกชนด าเนิ นงาน
และลูกจ้างประจา เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกากับการทางานของลูกจ้าง ทางศูนย์ฯ จะเรียกว่าเป็นคู่บัดดี้ Buddy
ซึ่งทั้ ง 2 ฝ่ า ยจะท างานร่ ว มกัน ในการดู แลรัก ษาพื้น ที่ที่ไ ด้รั บมอบหมาย จึ ง เกิ ดความสนิท สนมกั นระหว่า ง
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ลดช่องว่างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้
4.2 แนวคิดการทางาน “ครอบครัวเดียวกัน” ผู้บังคับบัญชาของศูนย์ฯ ยึดแนวคิดการทางานร่วมกัน
ให้ ม องว่ า ศู น ย์ ฯ เป็ น บ้ า นหลั ง ที่ 2 ของทุ ก คน ทุ ก คนต้ อ งสามั ค คี กั น เอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ ปรารถนาดี ต่ อ กั น
จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในเทศกลาต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น
รวมไปถึงการแก้ปัญหาลูกจ้างที่ต้องดูแลรักษาความสะอาดหอพักทั้ง 2 อาคาร ในช่วงที่ศูนย์ฯ มีการจัดการฝึกอบรม
เป็นเวลานานหลายรุ่นทาให้ลูกจ้างที่รับผิดชอบงานหอพักทั้ง 2 อาคาร ทางานไม่ทัน ทางศูนย์ฯ จึงมีแนวคิด
จ้างงานบุคคลที่เป็นสามี-ภรรยาเพื่อให้ทั้งคู่ได้ทางานช่วยเหลือกันได้เต็มที่ ลดปัญหาความขัดแย้งและทางาน
ไม่ทัน
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4.3 แนวคิดการทางานแบบ “เพื่อนสอนเพื่อน” ลูกจ้างคนที่มีประสบการณ์ทางานในศูนย์ฯ มาก่อน
จะช่ว ยสอนงานให้ กั บ ลู กจ้ า งคนใหม่โ ดยใช้ห ลั ก การเพื่ อนสอนเพื่อน ทาให้ การทางานมีความต่อ เนื่ องและ
มีประสิทธิภาพ
4.4 กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน ศพช.นม. ในปี 2560 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ได้ตั้ง
กองทุน เพื่อนช่วยเพื่อน ศพช.นม. โดยมีหลั กการตั้ งกองทุนคล้ายกับกลุ่ มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ตของกรมฯ
เพื่อเป็นกองทุนดอกเบี้ยต่าไว้ช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคลากรของศูนย์ฯ ปัจจุบันมีเงินกองทุนประมาณหนึ่งแสน
สามหมื่นบาท
4.5 สวัสดิการเพื่อลูกจ้าง “การแบ่งพื้นที่เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรของ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครราชสีมา” พื้นที่ของศูนย์ศึกษาเละพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จานวนกว่า 90 ไร่ มีการใช้งานส่ วนใหญ่
อยู่บริเวณด้านหน้า ทาให้ส่วนที่อยู่ทางด้านหลัง เป็นสถานที่รกเรื้อไม่ได้ใช้งาน ผู้บริหารจึงมีแนวคิดจัดสรรพื้นที่
ให้ลูกจ้างได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อให้เข้าไปดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้มากที่สุด
5. ประโยชน์ขององค์ความรู้
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ได้รับการตรวจประเมินจากกลุ่มงานมาตรฐานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สถาบันการพัฒนาชุมชน จึงรวบรวมผลการดาเนินงาน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนกลายเป็ น
ผลงานที่ภาคภูมิใจของบุคลากร และกลายเป็น กระบวนงาน “แนวทางการบริหารจัดการ Better touch Point
ของศพช.นม.(Be The Best @ Better Touch Point)” ส่งผลให้ศูนย์ฯ ได้รับประโยชน์จากการดาเนินงาน ดังนี้
5.1 ประโยชน์ทศี่ ูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ได้รับ
1) เป็ น ที่ย อมรั บ ของผู้ รั บบริการ ผู้ ม าใช้บ ริการของศูนย์ฯ มีค วามพึ งพอใจต่อ การบริการ
สามารถดูผลคะแนนได้จากแบบประเมินผลโครงการ
2) บุคลากรของหน่วยงานมีความสุขในการปฏิบัติงาน เมื่อทุกคนมีมาตรฐานในการทางาน
ทาให้ทุกคนทางานได้ง่ายขึ้น เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความสุขในการทางาน
3) ได้รับรางวัลระดับหน่วยงาน ในงาน CD Day ประจาปี 2562 ศูนย์ฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานการให้ บ ริการ Better Touch Point ประจาปี 2562 ในระดับดีเยี่ยม เข้ารับโล้ รางวัล จากอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน
4) พื้นที่อาณาเขตของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ
5.2 ประโยชน์ที่บุคลากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ได้รับ
1) บุคลากรได้รับการพัฒนา ตามมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานการดาเนินการฝึกอบรม : Top Training มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล : Talent Trainer มาตรฐาน
การให้บริการ : Better Touch Point ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานของสถาบันการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
2) บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เมื่อทุกคนได้ทางานร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง ประชุมอยู่
เป็นนิจทาให้เกิดบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร ลดช่องว่างระหว่างข้าราชการกับลูกจ้าง เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันอยู่เสมอ กล้าที่จะพูดคุย บอกกล่าวและตักเตือนซึ่งกันและกัน

