สิ่งที่สงมาด$วย ๑

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
-----------------------๑. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต$ ประกอบด$วย จังหวัดยะลา ป(ตตานี
นราธิวาส และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ เทพา สะบ$าย$อย และนาทวี) กอให$เกิดความเสียหายตอ
ชี วิ ต และทรั พ ยสิ น ของประชาชน รวมทั้ ง สร$ า งความเสี ย หายแกสถานที่ ร าชการ สถานการณความรุ น แรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต$ มีแนวโน$มลดลง แตยังมีความรุนแรงและความไมสงบตอเนื่อง โดยยังคงนําป(จจัยหลักเดิม
คื อ ชาติ พั น ธุ ศาสนา วั ฒ นธรรม และประวั ติ ศ าสตร ซึ่ ง นํ า มาเป6 นสาเหตุ ข องความเห็ น ตางทางความคิ ด และ
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม มาใช$เป6นเงื่อนไขในการสร$างความชอบธรรมในการใช$ความรุนแรง อยางไร
ก็ตาม สถานการณความรุนแรงตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงป(จจุบัน ถือได$วาเป6นสถานการณที่มีความละเอียดออน และ
มีผลกระทบตอความมั่นคงอยางยิ่ง ทําให$ข$าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกลาวเกิดความหวาดกลัว เกิดความเครียด
ที่ต$องเผชิญกับสภาวะบีบคั้นทั้งด$านการทํางานและการดําเนินชีวิต อันเป6นผลตอขวัญ กําลังใจ ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และคุณภาพชีวิตของข$าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ลดลงเป6นอยางมาก
สํ า นั ก งาน ก.พ. ในฐานะองคกรกลางภาครั ฐที่ รั บผิดชอบการบริ หารทรั พ ยากรบุ คคลของราชการ
พลเรือน ได$รับมอบหมายจากรัฐบาล และ ก.พ. ให$จัดทําโครงการเสริมสร$างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข$า ราชการในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต$ โดยให$ ข$ า ราชการในพื้ นที่ ดัง กลาวได$ เข$ า รวมกิ จกรรมเพื่ อ เสริ ม สร$ า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได$มีโอกาสพักและผอนคลายจากการปฏิบัติงานภายใต$
สภาวะที่อันตรายและเสี่ยงภัยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเป6นการชั่วคราว เพื่อชวยเหลือฟABนฟูขวัญ กําลังใจ และคุณภาพชีวิต
รวมทั้งเป6นการสงเสริมความสมานฉันทและความสัมพันธที่ดีระหวางข$าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต$ด$วยกัน
เป6นการเสริมสร$างเครือขายที่แข็งแกรงในการปฏิบัติงานเพื่อความสุขของประชาชนและเพื่อพัฒนาประเทศตอไป
๒. วัตถุประสงค1
๒.๑ พัฒนาข$าราชการกลุมเปFาหมาย คือ ข$าราชการพลเรือนสามัญ ข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และข$าราชการตํารวจ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่เปFาหมาย ให$สนับสนุนการดําเนินบทบาทการเป6นผู$นํา (Leadership Role)
และบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสูประเทศไทย ๔.๐
๒.๒ พัฒนาทักษะการคิด และทักษะที่จําเป6นสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคตโดยคํานึงถึงประโยชน
ของชาติและประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน

๒.๓ สร$างพันธมิตรและสงเสริมการทํางานที่สอดคล$อง เชื่อมโยง เป6นบูรณาการ (Creating Partnership
and Relationship) และการสร$างจิตสํานึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability)
๒.๔ รับ ทราบแนวคิ ด ของข$ า ราชการกลุ มเปF า หมายในการแก$ ป( ญ หาเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ และ
ข$อเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
๒.๕ สร$ า งขวั ญและให$ กํ าลั งใจแกข$ า ราชการกลุ มเปF า หมาย โดยเสริ ม สร$ า งความรู$ แ ละฝb ก การดูแ ล
คุณภาพชีวิตของตนเองได$ทั้งทางด$าน รางกาย อารมณ จิตใจ และความคิด เข$าใจถึงแนวทางการจัดการกับความเครียด
จากการทํางาน ได$พักและผอนคลายจากสภาพการทํางานที่กดดันและสภาพแวดล$อมที่เสี่ยงอันตรายจากการทํางาน
ในพื้นที่เป6นการชั่วคราว
๓. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง ( RESULTS )
๓.๑ ผลผลิต ( OUTPUT )
ดําเนินการฝbกอบรมข$าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต$ จํานวน ๑๘ รุน (ไมน$อยกวา ๑,๘๐๐ คน)
โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระ ดังนี้
ดานที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ข$าราชการได$รับการพัฒนาทักษะการคิด และ
ทัก ษะที่ จํา เป6 นตอการปฏิ บั ติง านในการสนั บ สนุ นการพั ฒ นาประเทศไทยไปสู ๔.๐ ด$ ว ยการทํ า งานที่ สอดคล$ อ ง
เชื่อมโยง บูรณาการ และรวมแก$ไขป(ญหาในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อสร$างสันติสุขให$กับประชาชน
ดานที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ข$าราชการในพื้นที่สามารถนําความรู$ ความเข$าใจ และทักษะ
ในการฝbกการดูแลสุขภาพอยางถูกวิธี ทั้งทางด$านรางกาย ด$านอารมณ ด$านจิตใจ ด$านความคิด และแนวทางการ
จัดการกับความเครี ยดจากการทํางานด$วยตนเองไปใช$ในการดํารงชีวิตของตนเองรวมทั้งถายทอดให$กับประชาชน
ในพื้นที่เพื่อสร$างคุณภาพชีวิตที่ดีตอตนเองและผู$อื่น
๓.๒ ผลลัพธ1 ( OUTCOME )
๓.๒.๑ ข$าราชการมีความพึงพอใจตอโครงการ ที่ให$องคความรู$ ทักษะที่จําเป6นตอการปฏิบัติงาน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู ๔.๐ ด$วยการทํางานที่สอดคล$อง เชื่อมโยง รวมบูรณาการในการแก$ไข
ป(ญหาในพื้นที่เพื่อสร$างสันติสุขให$กับประชาชน
๓.๒.๒ ข$าราชการกลุมเปF าหมายและประชาชนในพื้ นที่ได$รั บรู$แนวทางการพัฒ นาคุณภาพชีวิต
อยางถูกวิธี
๓.๒.๓ ข$าราชการได$รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให$ดีขึ้น สงผลให$ประชาชนได$รับการ
บริการที่ดี
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๔. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์
๔.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต
(๑) ข$าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต$ จํานวนไมน$อยกวา ๑,๘๐๐ คน ได$รับความรู$เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร$อมทั้งการพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตของข$าราชการได$
(๒) ข$าราชการในจั งหวัดชายแดนภาคใต$ ที่เ ข$ารวมโครงการฯ มี ความพึ งพอใจตอการเข$า รวม
โครงการฯ ร$อยละ ๘๕
๔.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ1
(๑) ข$าราชการที่เข$ารวมโครงการมีความรู$เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในสภาวะบีบคั้น
(๒) ข$าราชการที่เข$ารวมโครงการมีความรู$ด$านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
(๓) ข$าราชการที่เข$ารวมโครงการมีความรู$เกี่ยวกับแนวทางการทํางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู
ประเทศไทย ๔.๐
(๔) ข$าราชการที่เข$ารวมโครงการมีความรู$เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป6นอยู และสภาพ
เศรษฐกิจการค$าในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อสร$างการอยูรวมกันอยางสันติสุข
๕. วิธีดําเนินการ
เนื่องจากวัตถุประสงคและกลุมเปFาหมายของโครงการนี้มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากโครงการพัฒนา
อื่นๆ ดังนั้นสํานักงาน ก.พ. จึงจ$างสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีชื่อเสียงในสวนภูมิภาคเป6นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและ
ดําเนินโครงการ สปชต. ภายใต$การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.พ. โดยหลักสูตรมีระยะเวลาดําเนินการรุนละ ๗ วัน
โดยเน$นให$ผู$เข$ารับการฝbกอบรมเป6นศูนยกลางของการเรียนรู$ การเรียนรู$จากการปฏิบัติงานจริง และประสบการณ
จากการปฏิบัติจริงดังกลาวไปแลกเปลี่ยนเรียนรู$กับผู$เข$ารับการฝbกอบรมด$วยกันโดยกระบวนการกลุม (Group
Process) รวมถึงการสร$างการมีสวนรวมในการเรียนรู$ ให$เหมาะสมกับผู$เข$ารวมโครงการฯ เพื่อให$ข$าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต$ได$เรียนรู$และสร$างความเข$าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให$กับข$าราชการ ผานกิจกรรมการเรียนรู$ที่หลากหลาย นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ.
ได$กํ าหนดให$ มีกิจกรรมการแสดงความคิ ดเห็นและให$ ข$ อเสนอแนะในการเพิ่มประสิท ธิภ าพในการปฏิ บัติง าน
เพื่อการแก$ป(ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต$ และสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมถึงสิ่งที่ต$องการ
พัฒนา (Training Needs) สําหรับข$าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต$ เพื่อเป6นการสงเสริมการปฏิบัติงานและ
การแก$ป(ญหาในพื้นที่ได$ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต$ให$เป6นสวนหนึ่งของการพัฒนา
สูประเทศไทย ๔.๐ ด$วย โดยขอบเขตของการพัฒนาและดําเนินโครงการ สปชต. ในปiงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ได$มุงเน$น ๒ สวน คือ
สวนที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระ แบงออกเป6น ๒ ด$าน คือ
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- ด$านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (โดยมีเนื้อหาการจัดอบรมไมน$อยกวา
๑๐ ชั่วโมง)
- ด$านที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (โดยมีเนื้อหาการจัดอบรมไมน$อยกวา ๑๐ ครั้ง)
สวนที่ ๒ การประเมินและสรุปผลการดําเนินการโครงการ สปชต. และให$ข$อเสนอแนะ
สEวนที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระ
ดานที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได$แก องคความรู$ที่เกี่ยวข$องกับการพัฒนา ดังนี้
๑. การพัฒนาประเทศไทยให$สูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด$วยศาสตรของพระราชา หรือ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร$างจิตสํานึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability)
ในการปฏิบัติงาน
๒. การพัฒนาทักษะการคิด และทักษะที่จําเป6นสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต โดยคํานึงถึง
ประโยชนของชาติและประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน
๓. การพัฒนาการทํางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสูประเทศไทย ๔.๐
๔. การสงเสริมการทํางานที่สอดคล$อง เชื่อมโยง เป6นบูรณาการในการแก$ไขป(ญหาในพื้นที่
๕. การพั ฒ นาข$ าราชการให$ มี ก ารเรี ยนรู$ แบบยั่ ง ยื นโดยเกิ ดจากสรุ ปการเรี ยนรู$ หรื อ
การแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นในการทํางานซึ่งกันและกัน เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
และการแก$ป(ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต$
๖. การพัฒนาทัศนคติเชิ งบวกของการเป6นข$ าราชการที่ ดีโดยคํา นึง ถึงประโยชนของ
ประชาชนและประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน มีจิตมุงบริการและให$ความชวยเหลือประชาชน
ดานที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได$แก องคความรู$ที่เกี่ยวข$องกับการพัฒนา ดังนี้
๑. ความรู$และฝbกการดูแลสุขภาพทางด$านรางกาย ด$านอารมณ ด$านจิตใจ และด$า น
ความคิด กอให$เกิดความสุขกายและสบายใจ รับรู$และเข$าใจถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทํางานด$วย
ตนเอง
๒. การเรียนรู$ถึงวิถีชีวิตของประชาชน สังคม และเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อเปlด
มุมมองทางด$านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถาป(ตยกรรม และสร$างความภาคภูมิใจในเอกลักษณของประเทศ
๓. การเสริมสร$างเครือขายที่จะพัฒนาข$าราชการให$มีการเรียนรู$ตลอดชีวิตแบบยั่งยืน
โดยเกิดจากความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน
๔. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนมุมมองของคนในองคกร เพื่อให$เกิดความคิดใหม
ในการอยูรวมกันและทํางานอยางมีความสุข เกิดภาวะ “สมดุลของชีวิต” ให$กับ คนทํา งานมีทักษะการทํา งานที่ดี
(Work Skill) และมีทักษะการใช$ชีวิตที่ดี (Life Skill) ควบคูกันไป
สEวนที่ ๒ การประเมินและสรุปผลการดําเนินการโครงการ สปชต. และใหขอเสนอแนะ
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๖. ผลผลิต : จํานวนไมน$อยกวา ๑,๘๐๐ คน
๗. สถานที่ดําเนินการ
สถาบั นการศึ กษา สถานที่ ข องหนวยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และชุ ม ชนไทย ในสวนภู มิ ภ าคพื้ นที่
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคกลาง ตามความเหมาะสม
๘. งบประมาณคEาใชจEาย
งบประมาณคาใช$จายประจําปiงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. ขอบเขตการดําเนินการ
๙.๑ ขอบเขตดานการประสานงาน
๙.๑.๑ สํานักงาน ก.พ. จะเป6นผู$ประสานงานกับ ศอ.บต. ในการกําหนดผู$เข$ารวมโครงการ
๙.๑.๒ มหาวิ ทยาลั ยรั บผิ ดชอบจั ดหาผู$ บริ หารโครงการ เจ$ าหน$าที่ รับผิ ดชอบ และผู$ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ มี
คุณภาพและจํานวนเพียงพอที่จะทําให$โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค
๙.๒ ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
๙.๓ หนEวยงานรEวมดําเนินการ
- สํานักงาน ก.พ.
- สํานักงบประมาณ
- สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
- กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ สวนหน$า
- ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต$ (ศอ.บต.)
- บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
- สถาบันการศึกษาของรัฐในสวนภูมิภาค
๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ
• ที่ปรึกษาโครงการ (สํานักงาน ก.พ.)
๑. เลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี)
๒. รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ)
๓. ผู$อํานวยการสถาบันพัฒนาข$าราชการพลเรือน (นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
**************************************************************
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กําหนดการ
การดําเนินการโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดย สํานักงาน ก.พ. รEวมกับ สถาบันการศึกษาของรัฐ
การดําเนินการ

สถาบันการศึกษาของรัฐ
ในจังหวัดเชียงราย

สถาบันการศึกษาของรัฐ
ในจังหวัดเชียงใหมE

สถาบันการศึกษาของรัฐ
ในจังหวัดขอนแกEน
สถาบันการศึกษาของรัฐ
ในจังหวัดชลบุรี

รุEนที่

วัน / เดือน / ป& ที่ดําเนินการ

1

6 - 12 ธันวาคม 2561

2
3
4
5
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
21 – 27 กุมภาพันธ 2562
28 กุมภาพันธ - 6 มีนาคม 2562
9 - 15 มกราคม 2562
6 - 12 กุมภาพันธ 2562
27 กุมภาพันธ - 5 มีนาคม 2562
13 – 19 มีนาคม 2562
27 มีนาคม – 2 เมษายน 2562
26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2562
9 - 15 กุมภาพันธ 2562
16 - 22 กุมภาพันธ 2562
9 - 15 มีนาคม 2562
3 - 9 กุมภาพันธ 2562
24 – 30 มีนาคม 2562
12 - 18 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ
สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงราย
สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม

(ดําเนินการจํานวน ๖ รุน)
(ดําเนินการจํานวน ๕ รุน)

สถานที่

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม

จังหวัดขอนแกน

จังหวัดชลบุรี

เดินทางวันพฤหัสบดี กลับ วันพุธ
เดินทางวันพุธ กลับ วันอังคาร

สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดขอนแกน

(ดําเนินการจํานวน ๔ รุน) เดินทางวันเสาร กลับ วันศุกร

สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดชลบุรี

(ดําเนินการจํานวน ๓ รุน) เดินทางวันอาทิตย กลับ วันเสาร
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