
 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี) ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสร้างความเสียหายแก่สถานที่ราชการ สถานการณ์ความรุนแรง 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีความรุนแรงและความไม่สงบต่อเนื่อง โดยยังคงน าปัจจัยหลักเดิม 
คือ ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งน ามาเป็นสาเหตุของความเห็นต่างทางความคิดและ 
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็นเงื่อนไขในการสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์ความรุนแรงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน และ 
มีผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างยิ่ง ท าให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวเกิดความหวาดกลัว เกิดความเครียด 
ที่ต้องเผชิญกับสภาวะบีบคั้นทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต ซึ่งมีผลต่อขวัญ ก าลังใจ ประสิทธิภาพในการท างาน 
และคุณภาพชีวิตของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ลดลงเป็นอย่างมาก 
 ส านักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางภาครัฐที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการ             
พลเรือน ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล และ ก.พ. ให้จัดท าโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ข้าราชการในพ้ืนที่ดังกล่าวได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้มีโอกาสพักและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะ
ที่อันตรายและเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว เพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูขวัญ ก าลังใจ และคุณภาพชีวิต 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสมานฉันท์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกัน  
อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งในการปฏิบัติงานเพ่ือความสุขของประชาชนและเพ่ือพัฒนาประเทศ
ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ พัฒนาข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และข้าราชการต ารวจ ซึ่งปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป้าหมาย ให้สนับสนุนการด าเนินบทบาทการเป็นผู้น า (Leadership Role) 
และบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
 ๒.๒ พัฒนาทักษะการคิด และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคตโดยค านึงถึงประโยชน์
ของชาติและประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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 ๒.๓ สร้างพันธมิตรและส่งเสริมการท างานที่สอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นบูรณาการ (Creating Partnership 
and Relationship) และการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability) 
 ๒.๔ รับทราบแนวคิดของข้าราชการกลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาประเทศ และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงาน 
 ๒.๕ สร้างขวัญและให้ก าลังใจแก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย โดยเสริมสร้างความรู้และฝึกการดูแล
คุณภาพชีวิตของตนเองได้ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และความคิด เข้าใจถึงแนวทางการจัดการกับความเครียด
จากการท างาน ได้พักและผ่อนคลายจากสภาพการท างานที่กดดันและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายจากการท างาน
ในพ้ืนที่เป็นการชั่วคราว 

๓. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง ( RESULTS ) 

   ๓.๑ ผลผลิต ( OUTPUT )  
  ด าเนินการฝึกอบรมข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๑๘ รุ่น (ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ คน) 
โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระ ดังนี้ 
  ด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ข้าราชการได้รับการพัฒนาทักษะการคิด และ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ ๔.๐ ด้วยการท างานที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยง บูรณาการ และร่วมแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือสร้างสันติสุขให้กับประชาชน 
  ด้านที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ข้าราชการในพ้ืนที่สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ 
ในการฝึกการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ ด้านความคิด และแนวทางการ
จัดการก ับความเครียดจากการท างานด้วยตนเองไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองร่วมทั้งถ่ายทอดให้กับประชาชน 
ในพ้ืนที่เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน  

 ๓.๒ ผลลัพธ์ ( OUTCOME )   
  ๓.๒.๑ ข้าราชการมีความพึงพอใจต่อโครงการ ที่ให้องค์ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ ๔.๐ ด้วยการท างานที่สอดคล้อง เชื่อมโยง ร่วมบูรณาการในการแก้ไข
ปัญหาในพื้นทีเ่พ่ือสร้างสันติสุขให้กับประชาชน 
  ๓.๒.๒ ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในพ้ืนที่ได้รับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างถูกวิธี  
  ๓.๒.๓ ข้าราชการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนได้รับการ
บริการที่ด ี
 
 
 



3 
 

๔. วิธีการวดัผลสัมฤทธิ์ 
 ๔.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต 
  (๑) ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ คน ได้รับความรู้เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตของข้าราชการได้ 
  (๒) ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม

โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 ๔.๒ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์   
  (๑) ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในสภาวะบีบคั้น 
  (๒) ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี
  (๓) ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการท างานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาไปสู่

ประเทศไทย ๔.๐ 
  (๔) ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพ

เศรษฐกิจการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

๕. วิธีด าเนินการ 
เนื่องจากวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากโครงการพัฒนา

อ่ืนๆ ดังนั้น ส านักงาน ก.พ. จึงจ้างสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีชื่อเสียงในส่วนภูมิภาคเป็นที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ด าเนินโครงการ สปชต. ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.พ. โดยหลักสูตรมีระยะเวลาด าเนินการรุ่นละ ๗ วัน  
ซ่ึงเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และประสบการณ์จาก
การปฏิบัติจริงดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกันโดยกระบวนการกลุ่ม  (Group Process) 
รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือให้ข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับข้าราชการ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมการแสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมถึงสิ่งที่ต้องการพัฒนา (Training Needs) ส าหรับข้าราชการ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ได้ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา
พ้ืนที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ ด้วย โดยขอบเขตของการพัฒนา
และด าเนินโครงการ สปชต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มุ่งเน้น ๒ ส่วน คือ  
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  ส่วนที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระ แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ  
- ด้านที่ ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (โดยมีเนื้อหาการจัดอบรมไม่น้อยกว่า 

๑๐ ชั่วโมง) 
- ด้านที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (โดยมีเนื้อหาการจัดอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง)  

    ส่วนที่ ๒ การประเมินและสรุปผลการด าเนินการโครงการ สปชต. และให้ข้อเสนอแนะ 
  ส่วนที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระ  
  ด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ องคค์วามรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ดังนี้ 

๑. การพัฒนาประเทศไทยให้สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยศาสตร์ของพระราชา หรือ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability)  
ในการปฏิบัติงาน 

๒. การพัฒนาทักษะการคิด และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของชาติและประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๓. การพัฒนาการท างานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
๔. การส่งเสริมการท างานที่สอดคล้อง เชื่อมโยง บูรณาการในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
๕. การพัฒนาข้าราชการให้มีการเรียนรู้แบบยั่งยืนโดยเกิดจากสรุปการเรียนรู้  หรือ 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการท างานซึ่งกันและกัน เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๖. การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกของการเป็นข้าราชการที่ดีโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตมุ่งบริการและให้ความช่วยเหลือประชาชน  
  ด้านที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา ดังนี้ 

๑. ความรู้และฝึกการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านความคิด และ 
การสร้างความมั่นคงของจิตใจ ก่อให้เกิดความสุขกายและสบายใจ รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการจัดการกับ
ความเครียดจากการท างานด้วยตนเอง 

๒. การเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของประชาชน สังคม และเศรษฐกิจในภูมิภาคอ่ืนๆ  เพ่ือเปิด
มุมมองทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม และสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของประเทศ 

๓. การเสริมสร้างเครือข่ายที่จะพัฒนาข้าราชการให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบยั่งยืน 
โดยเกิดจากความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

๔. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนมุมมองของคนในองค์กร เพ่ือให้เกิดความคิดใหม่
ในการอยู่ร่วมกันและท างานอย่างมีความสุข เกิดภาวะ “สมดุลของชีวิต” ให้กับคนท างานมีทักษะการท างานที่ดี 
(Work Skill) และมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดี (Life Skill) ควบคู่กันไป 

 



5 
 

 ส่วนที่ ๒ การประเมินและสรุปผลการด าเนินการโครงการ สปชต. และให้ข้อเสนอแนะ 

  เป็นการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการโครงการ สปชต. จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 

  ๑) สรุปผลการจัดด าเนินโครงการ สปชต. และผลการประเมินในด้านที่  ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และด้านที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๒) สรุปผลแนวคิดของข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือการพัฒนาประเทศจาก “กิจกรรมการ
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมถึงสิ่งที่ต้องการพัฒนา (Training Needs) ส าหรับข้าราชการ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
  ซึ่งความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ส านักงาน ก.พ. 
จะน ามาใช้ในการปรับปรุงโครงการฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  และเกิดประโยชน์สูงสุด  
กับการพัฒนาประเทศ ต่อไป  

๖. ผลผลิต : จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ คน 

๗. สถานที่ด าเนินการ 
  สถาบันการศึกษา สถานที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนไทย ในส่วนภูมิภาคพ้ืนที่

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคกลาง ตามความเหมาะสม 

๘. งบประมาณค่าใช้จ่าย 
  งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๙. ขอบเขตการด าเนินการ 

 ๙.๑ ขอบเขตด้านการประสานงาน 
   ๙.๑.๑  ส านักงาน ก.พ. จะเป็นผู้ประสานงานกับ ศอ.บต. ในการก าหนดผู้เข้าร่วมโครงการ 
   ๙.๑.๒  มหาวิทยาลัยรับผิดชอบจัดหาผู้บริหารโครงการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

คุณภาพและจ านวนเพียงพอที่จะท าให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 ๙.๒ ระยะเวลาด าเนินการ 
   เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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 ๙.๓ หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
  -   ส านักงาน ก.พ. 
   -   ส านักงบประมาณ 
   -   ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
   -   กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า 
   -    ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  
   -   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
   -    บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
   -  สถาบันการศึกษาของรัฐในส่วนภูมิภาค  

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ที่ปรึกษาโครงการ (ส านักงาน ก.พ.) 
 ๑. เลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี  เทพมณ)ี 
 ๒. รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา  หาญเผชิญ) 
 ๓. ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต์) 
 ๔. ผู้อ านวยการวิทยาลัยข้าราชการพลเรือน (นางสาวรพีพร  มณีพงษ)์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**************************************************************
** 
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ก าหนดการ 
การด าเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดย ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับ สถาบันการศึกษาของรัฐ 

การด าเนินการ รุ่นที ่ วัน / เดือน / ปี ท่ีด าเนินการ สถานที ่

สถาบันการศึกษาของรัฐ 
ในจังหวัดเชียงราย 

1 6 - 12 ธันวาคม 2561 

จังหวัดเชียงราย 

2 20 - 26 ธันวาคม 2561 
3 10 - 16 มกราคม 2562 
4 17 - 23 มกราคม  2562 
๕ 28 กุมภาพันธ์  - 6 มีนาคม 2562 
6 ๗  - ๑๓ มีนาคม 2562 

สถาบันการศึกษาของรัฐ 
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

1  9 - 15 มกราคม 2562 

จังหวัดเชียงใหม่ 
2 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 
3 27 กุมภาพันธ์  - 5 มีนาคม 2562 
4 13 – 19  มีนาคม 2562 
5 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 

สถาบันการศึกษาของรัฐ 
ในจังหวัดขอนแก่น 

1 ๑๙ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

จังหวัดขอนแก่น 
2 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 
3 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 
4 9 - 15 มีนาคม 2562 

สถาบันการศึกษาของรัฐ 
ในจังหวัดชลบุรี 

1 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 
จังหวัดชลบุร ี2 24 – 30  มีนาคม 2562 

3 12 - 18 พฤษภาคม 2562 

หมายเหต ุ
๑. สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงราย (ด าเนินการจ านวน ๖ รุ่น) เดินทางไปวันพฤหัสบดี เดินทางกลับวันพุธ   
๒. สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ (ด าเนินการจ านวน ๕ รุ่น) เดินทางไปวันพุธ เดินทางกลับวันอังคาร 
๓. สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดขอนแก่น (ด าเนินการจ านวน ๔ รุ่น) เดินทางไปวันเสาร์ เดินทางกลับวันศุกร์ 
๔. สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดชลบุรี (ด าเนินการจ านวน ๓ รุ่น) เดินทางไปวันอาทิตย์ เดินทางกลับวันเสาร์ 
 


