


























ข�อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ. 
 

โครงการเสริมสร�างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข�าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต� 
(สปชต.) ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สํานักงาน ก.พ. ไดจัดการประชุมติดตามผลการดําเนินโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต (สปชต.) ในป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึง
วิเคราะห4ป5ญหา และวางแผนการดําเนินการเพื่อหาแนวทางสําหรับการดําเนินโครงการ สปชต.              
ในป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยดําเนินการจัดประชุมกับหน:วยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

๑. วันที่ศุกร4ที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สํานักงาน ก.พ. ไดจัดการประชุมเพื่อสรุปผล             
การบริหารและดําเนินการ พรอมท้ังวิเคราะห4ป5ญหา และไดร:วมกันวางแผนการดําเนินการเพื่อหาแนวทาง
สําหรับการดําเนินโครงการ สปชต. ในป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ร:วมกับหน:วยงานที่เ ก่ียวของกับ             
การบริหารและจัดดําเนินโครงการ สปชต. ไดแก: ศูนย4อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 
สถาบันการศึกษาท้ัง ๔ แห:ง สามารถสรุปประเด็นได ดังนี้ 

๑) ด�านการประชาสัมพันธ1 
ป2ญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน : การประชาสัมพันธ4โครงการเสริมสราง

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข'าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ในป+งบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังไม:ครอบคลุมและเขาถึงกลุ:มเปBาหมายโครงการไดโดยตรง โดยมีหน:วยงานหลายแห:งท่ีไดรับ
ขอมูลการประชาสัมพันธ4โครงการล:าชา เน่ืองจากกระบวนการการบริหารจัดการและการส:งขอมูลข:าวสาร
ของหน:วยงาน ซ่ึงอาจตองดําเนินการผ:านหน:วยงานส:วนกลางที่เปDนผูรับผิดชอบ จึงทําใหการกระจายขอมูล
ข:าวสารลงไปยังพื้นที่เปDนไปดวยความล:าชา และโดยขาราชการในพื้นที่อาจไดรับทราบขอมูลโครงการใน
ระยะเวลากระชั้นชิด หรือใกลครบกําหนดระยะเวลาในการรับสมัครแลว ดังนั้น จึงเปDนเหตุใหขาราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใตบางส:วนไม:สามารถสมัครเขาร:วมโครงการไดตามเวลาที่กําหนด และพลาดโอกาส 
เขาร:วมโครงการในป+นี้ 

แนวทางแก�ไข : เพื่อใหการประชาสัมพันธ4โครงการเปDนไปอย:างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
เผยแพร:ขอมูลโครงการไปยังขาราชการกลุ:มเปBาหมายไดอย:างทั่วถึง ครอบคลุมทุกหน:วยงานและทุกพื้นที่ 
ผูแทน ศอ.บต. ไดเสนอความเห็นใหสํานักงาน ก.พ. ส:งหนังสือประชาสัมพันธ4ให ศอ.บต. แห:งเดียวเท:าน้ัน
เพื่อทาง ศอ.บต. จะดําเนินการออกหนังสือประชาสัมพันธ4โครงการถึงหน:วยงานในพื้นที่เอง เพื่อปBองกัน
ความสับสนของขาราชการท่ีสนใจจะเขาร:วมโครงการ และทุกหน:วยงานในพื้นที่จะไดรับหนังสือ
ประชาสัมพันธ4โครงการอย:างทั่วถึง 

๒) ด�านกระบวนการรับสมัคร 
ป2ญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน : เนื่องจากในป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สํานักงาน ก.พ. ไดพัฒนาช:องทางการสมัครเขาร:วมโครงการผ:านระบบออนไลน4ข้ึนเพื่อเปDนการอํานวย  
ความสะดวกในการสมัครและลงทะเบียนเพื่อเขาร:วมโครงการ ซ่ึงส:งผลดีต:อผูเขาสมัครจํานวนมาก                  



ที่สามารถสมัครไดเองไม:ตองรอส:งเอกสารใบสมัคร การเขาร:วมโครงการมีความเสมอภาค เปDนธรรม               
แต:มีผูเขาร:วมบางส:วนท่ีขาดทักษะการใชคอมพิวเตอร4 หรือในบางพื้นที่ไม:มีสัญญาณอินเตอร4เนต ทําให          
ไม:สามารถสมัครผ:านระบบออนไลน4ได 

แนวทางแก�ไข : สํานักงาน ก.พ. ศอ.บต. และสถาบันการศึกษาทั้ง ๔ แห:ง ไดพิจารณา
พัฒนาช:องทาง รูปแบบ ใหมีความหลากหลาย และง:ายต:อการสมัครเขาร:วมโครงการ โดยสามารถสมัคร 
เขาร:วมโครงการผ:านระบบการสมัครทั้งทางออนไลน4 และการยื่นเอกสารการสมัครโดยตรงผ:าน ศอ.บต. 
และสถาบันการศึกษาท่ีร:วมดําเนินการจัดทั้ง ๔ แห:ง 

๓) ด�านการพัฒนาหลักสูตร 
ป2ญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน : เนื่องจากบริบท สภาพแวดลอมในการปฏิบัติ

ราชการมีการเปลี่ยนแปลงอย:างรวดเร็ว และตลอดเวลา เน้ือหาสาระที่จําเปDนต:อการปฏิบัติงาน รวมถึง          
การใชชีวิตในพื้นที่ จึงตองมีการปรับเปลี่ยน 

แนวทางแก�ไข : จากผลการประเมินโครงการในดานเนื้อหาวิชาการ สํานักงาน ก.พ.        
ไดกําหนดขอบเขตเน้ือหาวิชาในป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยตระหนักถึงรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร4ชาติระยะ ๒๐ ป+ ยุทธศาสตร4การแกไขป5ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และ
ยุทธศาสตร4ประเทศไทย ๔.๐ ซ่ึงถือเปDนป5จจัยสําคัญในการกําหนดเปBาหมายและกรอบในการปฏิบัติราชการ
และการบริหารงานภาครัฐ ทั้งน้ี องค4ประกอบสําคัญที่จะขับเคล่ือนภารกิจ/โครงการของหน:วยงาน/องค4กร
ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด ไดแก: 

- บุคลากรภาครัฐและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงหน:วยงาน/องค4การจําเปDนตองให
ความสําคัญในการเตรียมความพรอมบุคลากรในทุกภาคส:วนและทุกระดับให'มีความรูความเขาใจในบริบท
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

- การเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานแบบบูรณาการการเชื่อมโยงและการร:วมมือกับ      
ทุกภาคส:วน เพื่อสรางคุณค:าใหแก:สังคมและประเทศชาติ 

- การยกระดับใหบุคลากรภาครัฐใหมีขีดความสามารถและสมรรถนะที่จําเปDนต:อ         
การขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐ 

- ขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใตไดกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง เปKดโลกทัศน4และ
แนวคิดใหม: 

- ได เพิ่มพูนความรูและทักษะท่ีจํา เปDนต:อการปฏิบัติงาน โดยการอบรมผ:าน
กระบวนการเรียนรูที่มีความหลากหลายมุ:งเนนในเรื่องของการสรางแรงบันดาลใจ 

- การปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อการเปDนขาราชการที่ตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและ
ตอบแทนบุญคุณของแผ:นดินโดยยึดหลักยุทธศาสตร4พระราชทาน “เขาใจ เขา ถึง พัฒนา”และ          
“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

โดยท่ีสํานักงาน ก.พ. และสถาบันการศึกษาร:วมกันออกแบบองค4ความรู เน้ือหาสาระ 
และกิจกรรมโดยคํานึงถึงความแตกต:างทางดานอายุ เพศ ศาสนา จุดเด:นของแต:ละภูมิภาค และจุดแข็ง        



ในดานองค4ความรูของแต:ละมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเขารับการอบรมและ       
สอดคลองกับวัตถุประสงค4ของโครงการ 

๔) ด�านการบริหารจัดการ 
ป2ญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน : เนื่องจากในการจัดดําเนินการโครงการฯ            

ป+ ๒๕๖๐ ของแต:ละมหาวิทยาลัย มีป5ญหาในเร่ืองของจํานวนคนเขาร:วมโครงการฯ ท่ีมีจํานวนนอยลง            
บางรุ:นไม:ครบตามเปBาหมาย และบางมหาวิทยาลัยตองขอเพิ่มรุ:นเพื่อจัดใหครบตามจํานวนท่ีสํานักงาน ก.พ.
กําหนดไว สืบเนื่องจากในช:วงกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ตลอดจนถึงกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ภาคใต
ของประเทศไทยไดประสบกับอุทกภัย เกิดนํ้าท:วมอย:างหนักและรุนแรงในหลายพื้นที่ท่ีเปDนกลุ:มเปBาหมาย
ของโครงการฯ ก:อใหเกิดความเสียหายต:อทรัพย4สินของประชาชนและของภาครัฐเปDนอย:างมาก ซ่ึงเปDน
ป5จจัยหนึ่งท่ีทําใหขาราชการท่ีเปDนกลุ:มเปBาหมายของโครงการฯ ไม:สามารถที่จะสมัครมาเขาร:วมโครงการ 
สปชต. ตามที่กําหนดไวได 

แนวทางแก�ไข : สํานักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ แห:ง ไดพิจารณาแนวทางแกไข
ป5ญหาในดานการบริหารจัดการโครงการร:วมกัน ดังนี้ 

- ควรพัฒนาระบบการรับสมัครที่เขาถึงขาราชการในพื้นท่ีไดอย:างรวดเร็ว ง:าย และ
สะดวกสําหรับผูสมัครเขาร:วมโครงการทั้งโดยผ:านระบบการสมัคร Online หรือการสมัครโดยส:งใบสมัคร
ผ:านทาง ศอ.บต. 

- ศอ.บต. จะเปDนศูนย4กลางในการกระจายและส:งข:าวการรับสมัครเขาร:วมโครงการฯ 
ไปยังหน:วยงานในพื้นท่ี และเปDนผูพิจารณาคุณสมบัติผูสมัคร อนุมัติผูสมัครเขาร:วมโครงการ 

- ศอ.บต. และ สํานักงาน ก.พ. รวมทั้งสถาบันการศึกษาทั้ง ๔ แห:ง ช:วยในการ
ประชาสัมพันธ4โครงการฯ และแนะนําการสมัครเขาร:วมโครงการโดยผ:านทางระบบออนไลน4 ใหหน:วยงาน
และตัวขาราชการในพื้นที่ที่สนใจเขาร:วมโครงการ ไดทราบและเขาใจอย:างท่ัวถึง 

- การเพิ่มช:องทางในการประสานงานระหว:างผูสมัครกับผูจัดโครงการเพื่อช:วยลด
ป5ญหาในเร่ืองของการสมัครเขาร:วมโครงการไดรวดเร็วข้ึน รวมถึงหากลุ:มเปBาหมายทดแทนไดในกรณีที่
ผูสมัครบางรายไม:สามารถเขาร:วมโครงการได 

- สํานักงาน ก.พ. และทุกมหาวิทยาลัยไดร:วมวางแผนกรอบระยะเวลาการจัด
ดําเนินการโครงการ สปชต. ป+ ๒๕๖๑ โดยคํานึงถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขาร:วม
โครงการในช:วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

- ในกรณีที่ผูสมัครเขาร:วมโครงการไม:สามารถเขารับการอบรมได จะตองแจงยกเลิกต:อ
สํานักงาน ก.พ. ศอ.บต. หรือ เจาหนาที่สถาบันการศึกษาท่ีสมัครเขาร:วมโครงการล:วงหนาก:อนการเดินทาง
อย:างนอย ๗ วัน มิฉะนั้นจะมีการเรียกเก็บค:าใชจ:ายท่ีเกิดข้ึนแลว ไดแก: ค:าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน 

๒. วันศุกร4ที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สํานักงาน ก.พ. ไดจัดการประชุมเพื่อรายงานผล               
การดําเนินงานโครงการ สปชต. รายงานสรุปขอป5ญหา อุปสรรค และขอคิดเห็นของผูเขาอบรมโครงการ 
สปชต. ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหกับหน:วยงานตนสังกัดของผูเขาร:วมโครงการ (ระดับนโยบาย) 



ไดแก: ผูแทนพิเศษของรัฐบาล ผูแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานตํารวจแห:งชาติ ศอ.บต. สมช. และ 
สล.คปต. สามารถสรุปประเด็นได ดังนี้ 

ประเด็นในการแก�ไข แนวทางการแก�ไข/หน;วยงานรับผิดชอบ 
ผูแทนจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดให
ขอมูลว:าตามหลักนโยบายการปฏิรูปการศึกษา    
ไดกําหนดว:า การเขาอบรมของขาราชการครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถไปอบรมหรือศึกษา    
ดูงานไดในช:วงปลอดภาระสอน คือระหว:างเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม หรือช:วงเดือนตุลาคม เท:านั้น 
เน่ืองจากป5จจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต    
มี โรงเรียนในพื้น ท่ีประมาณ ๑,๓๐๓ โรง และ    
มีบุคลากรประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน เท:านั้น จึงประสบ
ป5ญหาขาดแคลนบุคลากรคร 

สํานักงาน ก.พ.และทุกมหาวิทยาลัยไดร:วมวางแผน
กรอบระยะเวลาการจัดดําเนินการโครงการ สปชต. 
ป+ ๒๕๖๑ โดยคํานึงถึงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดเขาร:วมโครงการในช:วงระยะเวลาที่
เหมาะสม 

การพิจารณาระเบียบเก่ียวกับสิทธิประโยชน4 ท่ี
ขาราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตควรไดรับ 
รวมถึงสิทธิในการเขาถึงสิทธินั้นอย:างเท:าเทียม    
เปDนธรรม เช:น ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว:าดวย
บําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ศอ.บต. ร:วมกับ สํานักนายกรัฐมนตรี จัดประชุมเพื่อ
ทําความเขาใจและชี้แจงในเร่ืองสิทธิประโยชน1ที่
ข�าราชการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต�ควร
ได�รับ หรือจัดทําคู:มือการเขาถึงสิทธิประโยชน4ฯ 

- การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 
รวมถึงการเปKดโอกาสใหเขาร:วมโครงการ สปชต. อีก
หลังจากผ:านไปแลว ๓ ป+ เพื่อ update ความรูใหม: ๆ 
ที่ทันสมัย และจําเปDนต:อการปฏิบัติงานในอนาคต 
- ทุนการศึกษาต:อ หรือ การไดรับโอกาสในการเขา
ฝaกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ 
- ช:องทางการเขาถึง e Learning ไม:สะดวกในบาง
พื้นท่ี 

- สํานักงาน ก.พ. ไดปรับและพัฒนาเนื้อหาสาระ
และกระบวนการเรียนรูในโครงการทุกป+ เพราะ
ตองการใหขาราชการไดรับองค4ความรู ท่ีทันสมัย 
จําเปDน และเปDนประโยชน4ต:อการปฏิบัติงาน ไดมี
ส:วนร:วมร:วมในการอบรมและเรียนรู เนนการฝaก
ทักษะ และการสรางแรงบันดาลใจต:อการเปDน
ขาราชการที่ดี ปฏิบัติหนาท่ีเพื่อประโยชน4สุขของ
ประชาชน และเพื่อการเจริญกาวหนาของประเทศ 
การคัดเลือกขาราชการเขาร:วมโครงการ จะเนน 
๑) เปDนผูท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่เปDนระยะเวลานาน 
๒) เปDนผูปฏิบัติงานในระดับตําบล และอําเภอ    
ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ4ไม:ปกติในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวันโดยตรง 
๓) เปDนผูที่มีผลการปฏิบัติงานในดานการใหบริการ



ประเด็นในการแก�ไข แนวทางการแก�ไข/หน;วยงานรับผิดชอบ 
ต:อผูรับบริการดี 
๔) เปDนผูที่ป ฏิบัติงานดวยความขยัน เขมแข็ง 
สามารถสรางความเขมแข็งใหเกิดกับชุมชน ทําให
ประชาชนในพื้นที่เขามามีส:วนร:วมในการเฝBาระวัง 
ปBองกันมิใหเกิดเหตุในพื้นที่ 
๕) เปDนผูท่ีปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต:อการขับเคลื่อน
การแกไขป5ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
- สํานักงาน ก.พ. ไดจัดหลักสูตร e-Learning พรอม
เสริมทักษะภาษาต:างประเทศ และความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปDนของขาราชการ ๔.๐ 
อีกท้ังยังสนับสนุนความเปDนโลกาภิวัตน4ดวยบทเรียน
ที่เก่ียวกับอาเซียน 

การอบรมภาษาทองถ่ินใหแก:ขาราชการท่ีปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ 

ศอ.บต. ควรจัดอบรมใหความรูดานภาษามลายู
ใหแก:ขาราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ี เพื่อแกป5ญหา
ดานการสื่อสารในการปฏิบัติงาน 

ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- ผูแทนจาก สมช. / สล.คปต. ไดใหขอมูลจากผลการวิจัยท่ี สมช. ไดศึกษาพบว:าป5ญหาใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รอยละ ๘๐ เกิดจากป5ญหาการบริหารจัดการภาครัฐ และเจาหนาที่รัฐ          
จึงเสนอความเห็นว:าแนวทางแกไขป5ญหาโดยรัฐบาลไดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตในรูปแบบที่เรียกว:า “สามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” และควรแกป5ญหาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาครัฐ เร่ิมตั้งแต:กระบวนการสรรหา เลือกสรร และเห็นว:าโครงการ สปชต. เปDนโครงการท่ีดี สรางขวัญ
และกําลังใจใหแก:ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ ไดสรางเสริมทักษะท่ีจําเปDน และไดผ:อนคลายจากการปฏิบัติงานใน
พื้นท่ีเปDนการชั่วคราว ดังน้ัน ในการแกไขป5ญหาจะตองมีการพัฒนาเปDนแบบองค4รวม ท้ังดานเชื้อชาติ ภาษา 
และวัฒนธรรม เพื่อเปDนการแกป5ญหาที่แทจริงและยั่งยืน 

- ผูแทนพิเศษของรัฐบาลไดเสนอความเห็นว:าเจาหนาท่ีรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ควรเลือกคนที่
ทําเพื่ออุดมการณ4 แต:ภาครัฐก็ตองมีสิ่งจูงใจ สรางแรงบันดาลใจ ความม่ันคงทั้งทางกาย สิทธิประโยชน4 
ศักดิ์ศรี และขวัญกําลังใจ 

- การประเมินผลโครงการ ควรมีการประเมินในแบบ impact เพื่อนําไปสู:การแกไข และ
พัฒนาไดอย:างมีประสิทธิภาพ 

- ผูแทนจากสํานักงบประมาณเสนอว:าในการเขียนของบประมาณควรระบุการพัฒนาทักษะที่
จําเปDนลงในหลักสูตร ซ่ึงในป+ พ.ศ. ๒๕๖๐ เน้ือหาของหลักสูตรที่สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการจัดน้ัน 
มุ:งเนนทักษะที่จําเปDนในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี เช:น ทักษะการสังเกต การปBองกันตัว การระวังตัวในพื้นที่ 



การเรียนรูการใชวิทยุเคร่ืองมือสื่อสาร ทักษะการปรับทัศนคติเชิงบวก การมองภาพองค4รวม รวมถึง          
การสรางแรงบันดาลใจในการใชชีวิต ผ:านกระบวนการการเรียนรูที่หลากหลาย และการศึกษาดูงานจาก
โครงการหลวงท่ีจุดประกายความคิดใหผูเขาการอบรมสามารถนําไปปรับใชในพื้นที่ของตนเองไดจริง 

- ผูแทนจาก ศอ.บต. ไดเสนอแนวคิดใหสํานักงาน ก.พ. สอดแทรกเน้ือหาในดานการฝaกจิต 
สติ สมาธิ เพื่อการปฏิบัติงานและดํารงชีวิตในพื้นท่ีไดอย:างปลอดภัย 

- สํานักงาน ก.พ. ควรส:งผลสรุปรายงานป5ญหา อุปสรรค และขอคิดเห็นของผูเขาอบรม
โครงการ สปชต. ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให'กับหน:วยงานตนสังกัด และหน:วยงานท่ีเก่ียวของ 
เพื่อนําไปเปDนขอมูลในการพิจารณาแกไขป5ญหาไดอย:างถูกตอง 
 

------------------------------------------------------ 


