โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
-----------------------๑. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี
นราธิวาส และ ๔ อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี ) ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน รวมทั้ ง สร้ า งความเสี ย หายแก่ ส ถานที่ ร าชการ สถานการณ์ ค วามรุ น แรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีความรุนแรงและความไม่สงบต่อเนื่อง โดยยัง คงนาปัจจัยหลักเดิม
คือ ชาติพั น ธุ์ ศาสนา วั ฒ นธรรม และประวั ติ ศ าสตร์ ซึ่ ง นามาเป็ นสาเหตุ ของความเห็ น ต่ า งทางความคิ ด และ
ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็นเงื่อนไขในการสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ความรุน แรงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน และ
มีผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างยิ่ง ทาให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวเกิดความหวาดกลัว เกิดความเครียด
ที่ต้องเผชิญกับสภาวะบีบคั้นทั้งด้านการทางานและการดาเนินชีวิต ซึ่งมีผลต่อขวัญ กาลังใจ ประสิทธิภาพในการทางาน
และคุณภาพชีวิตของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ลดลงเป็นอย่างมาก
สานั กงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางภาครัฐ ที่รับผิ ดชอบการบริห ารทรัพยากรบุคคลของราชการ
พลเรือน ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล และ ก.พ. ให้จัดทาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพั ฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้า ราชการในจั ง หวัด ชายแดนภาคใต้ โดยให้ ข้า ราชการในพื้น ที่ดั งกล่ าวได้เ ข้า ร่ว มกิจ กรรมเพื่อ เสริ มสร้า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้มีโอกาสพักและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะ
ที่อันตรายและเสี่ยงภัยในพื้นที่ที่ปฏิบั ติงานเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูขวัญ กาลังใจ และคุณภาพชีวิต
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสมานฉันท์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกัน
อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งในการปฏิบัติงานเพื่อความสุขของประชาชนและเพื่อพั ฒนาประเทศ
ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ พัฒนาข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และข้าราชการตารวจ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย ให้สนับสนุนการดาเนินบทบาทการเป็นผู้นา (Leadership Role)
และบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐
๒.๒ พัฒนาทักษะการคิด และทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในอนาคตโดยคานึงถึงประโยชน์
ของชาติและประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
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๒.๓ สร้างพันธมิตรและส่งเสริมการทางานที่สอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นบูรณาการ (Creating Partnership
and Relationship) และการสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability)
๒.๔ รั บ ทราบแนวคิ ด ของข้า ราชการกลุ่ ม เป้ า หมายในการแก้ ปัญ หาเพื่ อการพั ฒ นาประเทศ และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการดารงชีวิตในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
๒.๕ สร้ างขวัญและให้ กาลั งใจแก่ข้า ราชการกลุ่ มเป้ าหมาย โดยเสริมสร้างความรู้ และฝึ กการดูแ ล
คุณภาพชีวิตของตนเองได้ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และความคิด เข้าใจถึงแนวทางการจัดการกับความเครียด
จากการทางาน ได้พักและผ่อนคลายจากสภาพการทางานที่กดดันและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายจากการทางาน
ในพื้นที่เป็นการชั่วคราว
๓. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง ( RESULTS )
๓.๑ ผลผลิต ( OUTPUT )
ดาเนินการฝึกอบรมข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน ๑๘ รุ่น (ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ คน)
โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระ ดังนี้
ด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ข้าราชการได้รับการพัฒนาทักษะการคิด และ
ทักษะที่จ าเป็ น ต่อการปฏิบั ติงานในการสนับสนุนการพัฒ นาประเทศไทยไปสู่ ๔.๐ ด้ว ยการทางานที่ส อดคล้ อง
เชื่อมโยง บูรณาการ และร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อสร้างสันติสุขให้กับประชาชน
ด้านที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้าราชการในพื้นที่สามารถนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ในการฝึกการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ ด้านความคิด และแนวทางการ
จัดการกับความเครียดจากการทางานด้วยตนเองไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองร่วมทั้งถ่ายทอดให้กับประชาชน
ในพื้นที่เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
๓.๒ ผลลัพธ์ ( OUTCOME )
๓.๒.๑ ข้าราชการมีความพึงพอใจต่อโครงการ ที่ให้องค์ความรู้ ทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ ๔.๐ ด้วยการทางานที่สอดคล้อง เชื่อมโยง ร่วมบูรณาการในการแก้ไข
ปัญหาในพื้นทีเ่ พื่อสร้างสันติสุขให้กับประชาชน
๓.๒.๒ ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในพื้นที่ ได้รับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างถูกวิธี
๓.๒.๓ ข้าราชการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนได้รับการ
บริการที่ดี
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๔. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์
๔.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต
(๑) ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ คน ได้รับความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตของข้าราชการได้
(๒) ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่ว ม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๔.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในสภาวะบีบคั้น
(๒) ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
(๓) ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการทางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่
ประเทศไทย ๔.๐
(๔) ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพ
เศรษฐกิจการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
๕. วิธีดาเนินการ
เนื่องจากวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากโครงการพัฒนา
อื่นๆ ดังนั้น สานักงาน ก.พ. จึงจ้างสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีชื่อเสียงในส่วนภูมิภาคเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและ
ดาเนินโครงการ สปชต. ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.พ. โดยหลักสูตรมีระยะเวลาดาเนินการรุ่นละ ๗ วัน
ซึง่ เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และประสบการณ์จาก
การปฏิบัติจริงดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกันโดยกระบวนการกลุ่ม (Group Process)
รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับข้าราชการ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดให้มีกิจกรรมการแสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมถึงสิ่งที่ต้องการพัฒนา (Training Needs) สาหรับข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา
พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ ด้วย โดยขอบเขตของการพัฒนา
และดาเนินโครงการ สปชต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มุ่งเน้น ๒ ส่วน คือ
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ส่วนที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระ แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ
- ด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (โดยมีเนื้อหาการจัดอบรมไม่น้อยกว่า
๑๐ ชั่วโมง)
- ด้านที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (โดยมีเนื้อหาการจัดอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง)
ส่วนที่ ๒ การประเมินและสรุปผลการดาเนินการโครงการ สปชต. และให้ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระ
ด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ดังนี้
๑. การพัฒนาประเทศไทยให้สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยศาสตร์ของพระราชา หรือ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability)
ในการปฏิบัติงาน
๒. การพัฒนาทักษะการคิด และทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในอนาคต โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของชาติและประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๓. การพัฒนาการทางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐
๔. การส่งเสริมการทางานที่สอดคล้อง เชื่อมโยง บูรณาการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
๕. การพั ฒนาข้ าราชการให้ มี การเรี ยนรู้ แบบยั่ งยื นโดยเกิ ดจากสรุ ปการเรี ยนรู้ หรื อ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการทางานซึ่งกันและกัน เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๖. การพัฒ นาทั ศนคติเ ชิงบวกของการเป็ นข้า ราชการที่ดี โ ดยคานึงถึ งประโยชน์ ของ
ประชาชนและประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตมุ่งบริการและให้ความช่วยเหลือประชาชน
ด้านที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ดังนี้
๑. ความรู้ และฝึกการดูแลสุ ขภาพทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านความคิด และ
การสร้ างความมั่น คงของจิ ต ใจ ก่ อ ให้ เกิ ด ความสุ ข กายและสบายใจ รับ รู้ แ ละเข้ า ใจถึง แนวทางการจัด การกั บ
ความเครียดจากการทางานด้วยตนเอง
๒. การเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของประชาชน สังคม และเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อเปิด
มุมมองทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม และสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของประเทศ
๓. การเสริมสร้างเครือข่ายที่จะพัฒนาข้าราชการให้มี การเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบยั่งยืน
โดยเกิดจากความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
๔. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนมุมมองของคนในองค์กร เพื่อให้เกิดความคิดใหม่
ในการอยู่ร่วมกันและทางานอย่างมีความสุข เกิดภาวะ “สมดุลของชีวิต ” ให้กับคนทางานมีทักษะการทางานที่ ดี
(Work Skill) และมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดี (Life Skill) ควบคู่กันไป
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ส่วนที่ ๒ การประเมินและสรุปผลการดาเนินการโครงการ สปชต. และให้ข้อเสนอแนะ
เป็นการประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการโครงการ สปชต. จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

๑) สรุปผลการจัดดาเนินโครงการ สปชต. และผลการประเมินในด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และด้านที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒) สรุปผลแนวคิดของข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อการพัฒนาประเทศจาก “กิจกรรมการ
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมถึงสิ่งที่ต้องการพัฒนา (Training Needs) สาหรับข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้”
ซึ่งความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ สานักงาน ก.พ.
จะนามาใช้ในการปรั บปรุงโครงการฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการฯ และเกิดประโยชน์สูงสุด
กับการพัฒนาประเทศ ต่อไป
๖. ผลผลิต : จานวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ คน
๗. สถานที่ดาเนินการ
สถาบั น การศึ กษา สถานที่ ของหน่ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และชุ มชนไทย ในส่ ว นภู มิ ภ าคพื้ นที่
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคกลาง ตามความเหมาะสม
๘. งบประมาณค่าใช้จ่าย
งบประมาณค่าใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. ขอบเขตการดาเนินการ
๙.๑ ขอบเขตด้านการประสานงาน
๙.๑.๑ สานักงาน ก.พ. จะเป็นผู้ประสานงานกับ ศอ.บต. ในการกาหนดผู้เข้าร่วมโครงการ
๙.๑.๒ มหาวิทยาลั ยรั บผิ ดชอบจัดหาผู้ บริ หารโครงการ เจ้าหน้ าที่รับผิ ดชอบ และผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ มี
คุณภาพและจานวนเพียงพอที่จะทาให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์
๙.๒ ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
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๙.๓ หน่วยงานร่วมดาเนินการ
สานักงาน ก.พ.
- สานักงบประมาณ
- สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
- บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
- สถาบันการศึกษาของรัฐในส่วนภูมิภาค
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ที่ปรึกษาโครงการ (สานักงาน ก.พ.)
๑. เลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี)
๒. รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ)
๓. ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์)
๔. ผู้อานวยการวิทยาลัยข้าราชการพลเรือน (นางสาวรพีพร มณีพงษ์)
**************************************************************
**
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กาหนดการ
การดาเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดย สานักงาน ก.พ. ร่วมกับ สถาบันการศึกษาของรัฐ
การดาเนินการ

สถาบันการศึกษาของรัฐ
ในจังหวัดเชียงราย

สถาบันการศึกษาของรัฐ
ในจังหวัดเชียงใหม่

สถาบันการศึกษาของรัฐ
ในจังหวัดขอนแก่น
สถาบันการศึกษาของรัฐ
ในจังหวัดชลบุรี

รุ่นที่

วัน / เดือน / ปี ที่ดาเนินการ

1

6 - 12 ธันวาคม 2561

2
3
4
๕
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3

20 - 26 ธันวาคม 2561
10 - 16 มกราคม 2562
17 - 23 มกราคม 2562
28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2562
๗ - ๑๓ มีนาคม 2562
9 - 15 มกราคม 2562
6 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562
13 – 19 มีนาคม 2562
27 มีนาคม – 2 เมษายน 2562
๑๙ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
9 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
16 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
9 - 15 มีนาคม 2562
3 - 9 กุมภาพันธ์ 2562
24 – 30 มีนาคม 2562
12 - 18 พฤษภาคม 2562

สถานที่

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ
๑. สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงราย
๒. สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่
๓. สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดขอนแก่น
๔. สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดชลบุรี

(ดาเนินการจานวน ๖ รุ่น)
(ดาเนินการจานวน ๕ รุ่น)
(ดาเนินการจานวน ๔ รุ่น)
(ดาเนินการจานวน ๓ รุ่น)

เดินทางไปวันพฤหัสบดี เดินทางกลับวันพุธ
เดินทางไปวันพุธ เดินทางกลับวันอังคาร
เดินทางไปวันเสาร์ เดินทางกลับวันศุกร์
เดินทางไปวันอาทิตย์ เดินทางกลับวันเสาร์

