
 

โครงการเสริมสร�างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของข�าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต� ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
 สืบเน่ืองจากสถานการณ�ความไม�สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต$ ประกอบด$วย จังหวัดยะลา ป(ตตานี 
นราธิวาส และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ เทพา สะบ$าย$อย และนาทวี) ก�อให$เกิดความเสียหายต�อ
ชีวิตและทรัพย� สินของประชาชน รวมทั้ งสร$างความเสียหายแก�สถานท่ีราชการ สถานการณ�ความรุนแรง 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต$ มีแนวโน$มลดลง แต�ยังมีความรุนแรงและความไม�สงบต�อเน่ือง โดยยังคงนําป(จจัยหลักเดิม 
คือ ชาติพันธุ� ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร� ซ่ึงนํามาเป6นสาเหตุของความเห็นต�างทางความคิดและ 
ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม มาใช$เป6นเง่ือนไขในการสร$างความชอบธรรมในการใช$ความรุนแรง อย�างไร 
ก็ตาม สถานการณ�ความรุนแรงต้ังแต� พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงป(จจุบัน ถือได$ว�าเป6นสถานการณ�ที่มีความละเอียดอ�อน และ
มีผลกระทบต�อความมั่นคงอย�างย่ิง ทําให$ข$าราชการท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล�าวเกิดความหวาดกลัว เกิดความเครียด 
ที่ต$องเผชิญกับสภาวะบีบค้ันท้ังด$านการทํางานและการดําเนินชีวิต อันเป6นผลต�อขวัญ กําลังใจ ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และคุณภาพชีวิตของข$าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ีลดลงเป6นอย�างมาก 
 สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองค�กรกลางภาครัฐที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการ             
พลเรือน ได$รับมอบหมายจากรัฐบาล และ ก.พ. ให$จัดทําโครงการเสริมสร$างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของข$าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต$ โดยให$ข$าราชการในพื้นที่ดังกล�าวได$เข$าร�วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร$าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได$มีโอกาสพักและผ�อนคลายจากการปฏิบัติงานภายใต$
สภาวะท่ีอันตรายและเส่ียงภัยในพื้นท่ีที่ปฏิบัติงานเป6นการช่ัวคราว เพื่อช�วยเหลือฟABนฟูขวัญ กําลังใจ และคุณภาพชีวิต 
รวมทั้งเป6นการส�งเสริมความสมานฉันท�และความสัมพันธ�ท่ีดีระหว�างข$าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต$ด$วยกัน  
เป6นการเสริมสร$างเครือข�ายที่แข็งแกร�งในการปฏิบัติงานเพื่อความสุขของประชาชนและเพื่อพัฒนาประเทศต�อไป 

๒. วัตถุประสงค1 
 ๒.๑ พัฒนาข$าราชการกลุ�มเปFาหมาย คือ ข$าราชการพลเรือนสามัญ ข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และข$าราชการตํารวจ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นท่ีเปFาหมาย ให$สนับสนุนการดําเนินบทบาทการเป6นผู$นํา (Leadership Role) 
และบทบาทในการขับเคล่ือนการพัฒนาไปสู�ประเทศไทย ๔.๐ 
 ๒.๒ พัฒนาทักษะการคิด และทักษะท่ีจําเป6นสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคตโดยคํานึงถึงประโยชน�
ของชาติและประชาชนมากกว�าประโยชน�ส�วนตน 

ส่ิงที่ส�งมาด$วย ๑ 
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 ๒.๓ สร$างพันธมิตรและส�งเสริมการทํางานที่สอดคล$อง เช่ือมโยง เป6นบูรณาการ (Creating Partnership 
and Relationship) และการสร$างจิตสํานึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability) 
 ๒.๔ รับทราบแนวคิดของข$าราชการกลุ�มเปFาหมายในการแก$ป(ญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ และ
ข$อเสนอแนะต�างๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตในพื้นท่ีที่ปฏิบัติงาน 
 ๒.๕ สร$างขวัญและให$กําลังใจแก�ข$าราชการกลุ�มเปFาหมาย โดยเสริมสร$างความรู$และฝbกการดูแล
คุณภาพชีวิตของตนเองได$ท้ังทางด$าน ร�างกาย อารมณ� จิตใจ และความคิด เข$าใจถึงแนวทางการจัดการกับความเครียด
จากการทํางาน ได$พักและผ�อนคลายจากสภาพการทํางานท่ีกดดันและสภาพแวดล$อมท่ีเส่ียงอันตรายจากการทํางาน
ในพื้นท่ีเป6นการช่ัวคราว 

๓. ผลสัมฤทธ์ิของงานที่คาดหวัง ( RESULTS ) 

   ๓.๑ ผลผลิต ( OUTPUT )  
  ดําเนินการฝbกอบรมข$าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต$ จํานวน ๑๘ รุ�น (ไม�น$อยกว�า ๑,๘๐๐ คน) 
โดยครอบคลุมเน้ือหาสาระ ดังน้ี 
  ด�านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ข$าราชการได$รับการพัฒนาทักษะการคิด และ
ทักษะท่ีจําเป6นต�อการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู� ๔.๐ ด$วยการทํางานที่สอดคล$อง 
เช่ือมโยง บูรณาการ และร�วมแก$ไขป(ญหาในพื้นที่ ท้ังน้ีเพื่อสร$างสันติสุขให$กับประชาชน 
  ด�านที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ข$าราชการในพื้นท่ีสามารถนําความรู$ ความเข$าใจ และทักษะ 
ในการฝbกการดูแลสุขภาพอย�างถูกวิธี ทั้งทางด$านร�างกาย ด$านอารมณ� ด$านจิตใจ ด$านความคิด และแนวทางการ
จัดการก ับความเครียดจากการทํางานด$วยตนเองไปใช$ในการดํารงชีวิตของตนเองร�วมทั้งถ�ายทอดให$กับประชาชน 
ในพื้นท่ีเพื่อสร$างคุณภาพชีวิตที่ดีต�อตนเองและผู$อ่ืน  

 ๓.๒ ผลลัพธ1 ( OUTCOME )   
  ๓.๒.๑ ข$าราชการมีความพึงพอใจต�อโครงการ ท่ีให$องค�ความรู$ ทักษะท่ีจําเป6นต�อการปฏิบัติงาน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู� ๔.๐ ด$วยการทํางานท่ีสอดคล$อง เช่ือมโยง ร�วมบูรณาการในการแก$ไข
ป(ญหาในพื้นท่ีเพื่อสร$างสันติสุขให$กับประชาชน 
  ๓.๒.๒ ข$าราชการกลุ�มเปFาหมายและประชาชนในพื้นที่ได$รับรู$แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย�างถูกวิธี  
  ๓.๒.๓ ข$าราชการได$รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให$ดีข้ึน ส�งผลให$ประชาชนได$รับการ
บริการท่ีดี 
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๔. วิธีการวัดผลสัมฤทธ์ิ 
 ๔.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต 
  (๑) ข$าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต$ จํานวนไม�น$อยกว�า ๑,๘๐๐ คน ได$รับความรู$เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร$อมท้ังการพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตของข$าราชการได$ 
  (๒) ข$าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต$ที่เข$าร�วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต�อการเข$าร�วม

โครงการฯ ร$อยละ ๘๕ 
 ๔.๒ ตัวช้ีวัดผลลัพธ1   
  (๑) ข$าราชการที่เข$าร�วมโครงการมีความรู$เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานในสภาวะบีบคั้น 
  (๒) ข$าราชการที่เข$าร�วมโครงการมีความรู$ด$านการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  (๓) ข$าราชการที่เข$าร�วมโครงการมีความรู$เก่ียวกับแนวทางการทํางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู�

ประเทศไทย ๔.๐ 
  (๔) ข$าราชการที่เข$าร�วมโครงการมีความรู$เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป6นอยู� และสภาพ

เศรษฐกิจการค$าในกลุ�มประเทศอาเซียน เพื่อสร$างการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข 

๕. วิธีดําเนินการ 
เน่ืองจากวัตถุประสงค�และกลุ�มเปFาหมายของโครงการน้ีมีลักษณะพิเศษแตกต�างไปจากโครงการพัฒนา

อ่ืนๆ ดังน้ันสํานักงาน ก.พ. จึงจ$างสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีช่ือเสียงในส�วนภูมิภาคเป6นท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาและ
ดําเนินโครงการ สปชต. ภายใต$การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.พ. โดยหลักสูตรมีระยะเวลาดําเนินการรุ�นละ ๗ วัน 
โดยเน$นให$ผู$เข$ารับการฝbกอบรมเป6นศูนย�กลางของการเรียนรู$ การเรียนรู$จากการปฏิบัติงานจริง และประสบการณ�
จากการปฏิบัติจริงดังกล�าวไปแลกเปล่ียนเรียนรู$กับผู$เข$ารับการฝbกอบรมด$วยกันโดยกระบวนการกลุ�ม (Group 
Process) รวมถึงการสร$างการมีส�วนร�วมในการเรียนรู$ ให$เหมาะสมกับผู$เข$าร�วมโครงการฯ เพื่อให$ข$าราชการ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต$ได$เรียนรู$และสร$างความเข$าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส�งเสริม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให$กับข$าราชการ ผ�านกิจกรรมการเรียนรู$ท่ีหลากหลาย นอกจากน้ี สํานักงาน ก.พ.  
ได$กําหนดให$มีกิจกรรมการแสดงความคิดเห็นและให$ข$อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เพื่อการแก$ป(ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต$ และสนับสนุนยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ รวมถึงส่ิงท่ีต$องการ
พัฒนา (Training Needs) สําหรับข$าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต$ เพื่อเป6นการส�งเสริมการปฏิบัติงานและ
การแก$ป(ญหาในพื้นที่ได$ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต$ให$เป6นส�วนหน่ึงของการพัฒนา
สู�ประเทศไทย ๔.๐ ด$วย โดยขอบเขตของการพัฒนาและดําเนินโครงการ สปชต. ในปiงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ได$มุ�งเน$น ๒ ส�วน คือ  
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  ส�วนที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาสาระ แบ�งออกเป6น ๒ ด$าน คือ  
- ด$านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (โดยมีเน้ือหาการจัดอบรมไม�น$อยกว�า 

๑๐ ช่ัวโมง) 
- ด$านที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (โดยมีเน้ือหาการจัดอบรมไม�น$อยกว�า ๑๐ ครั้ง)  

    ส�วนที่ ๒ การประเมินและสรุปผลการดําเนินการโครงการ สปชต. และให$ข$อเสนอแนะ 
  สEวนที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระ  
  ด�านที่ ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได$แก� องค�ความรู$ท่ีเก่ียวข$องกับการพัฒนา ดังน้ี 

๑. การพัฒนาประเทศไทยให$สู�ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ด$วยศาสตร�ของพระราชา หรือ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร$างจิตสํานึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability) 
ในการปฏิบัติงาน 

๒. การพัฒนาทักษะการคิด และทักษะท่ีจําเป6นสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต โดยคํานึงถึง
ประโยชน�ของชาติและประชาชนมากกว�าประโยชน�ส�วนตน 

๓. การพัฒนาการทํางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู�ประเทศไทย ๔.๐ 
๔. การส�งเสริมการทํางานที่สอดคล$อง เช่ือมโยง บูรณาการในการแก$ไขป(ญหาในพื้นท่ี 
๕. การพัฒนาข$าราชการให$มีการเรียนรู$แบบย่ังยืนโดยเกิดจากสรุปการเรียนรู$  หรือ 

การแลกเปล่ียนประสบการณ�และความคิดเห็นในการทํางานซึ่งกันและกัน เพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร�การพัฒนา
และการแก$ป(ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต$ 

๖. การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกของการเป6นข$าราชการท่ีดีโดยคํานึงถึงประโยชน�ของ
ประชาชนและประเทศชาติมากกว�าประโยชน�ส�วนตน มีจิตมุ�งบริการและให$ความช�วยเหลือประชาชน  

   ด�านที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได$แก� องค�ความรู$ที่เก่ียวข$องกับการพัฒนา ดังน้ี 
๑. ความรู$และฝbกการดูแลสุขภาพทางด$านร�างกาย ด$านอารมณ� ด$านความคิด และ 

การสร$างความมั่นคงของจิตใจ ก�อให$เกิดความสุขกายและสบายใจ รับรู$และเข$าใจถึงแนวทางการจัดการกับ
ความเครียดจากการทํางานด$วยตนเอง 

๒. การเรียนรู$ถึงวิถีชีวิตของประชาชน สังคม และเศรษฐกิจในภูมิภาคอ่ืนๆ เพื่อเปlด
มุมมองทางด$านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถาป(ตยกรรม และสร$างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ�ของประเทศ 

๓. การเสริมสร$างเครือข�ายท่ีจะพัฒนาข$าราชการให$มีการเรียนรู$ตลอดชีวิตแบบย่ังยืน 
โดยเกิดจากความผูกพันและแลกเปล่ียนประสบการณ�ซ่ึงกันและกัน 

๔. การปรับเปล่ียนทัศนคติและเปล่ียนมุมมองของคนในองค�กร เพื่อให$เกิดความคิดใหม�
ในการอยู�ร�วมกันและทํางานอย�างมีความสุข เกิดภาวะ “สมดุลของชีวิต” ให$กับคนทํางานมีทักษะการทํางานที่ดี 
(Work Skill) และมีทักษะการใช$ชีวิตท่ีดี (Life Skill) ควบคู�กันไป 
  สEวนที่ ๒ การประเมินและสรุปผลการดําเนินการโครงการ สปชต. และให�ข�อเสนอแนะ 
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๖. ผลผลิต : จํานวนไม�น$อยกว�า ๑,๘๐๐ คน 
๗. สถานที่ดําเนินการ 
  สถาบันการศึกษา สถานท่ีของหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนไทย ในส�วนภูมิภาคพื้นที่

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคกลาง ตามความเหมาะสม 

๘. งบประมาณคEาใช�จEาย 
  งบประมาณค�าใช$จ�ายประจําปiงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๙. ขอบเขตการดําเนินการ 
 ๙.๑ ขอบเขตด�านการประสานงาน 

   ๙.๑.๑  สํานักงาน ก.พ. จะเป6นผู$ประสานงานกับ ศอ.บต. ในการกําหนดผู$เข$าร�วมโครงการ 
   ๙.๑.๒  มหาวิทยาลัยรับผิดชอบจัดหาผู$บริหารโครงการ เจ$าหน$าที่รับผิดชอบ และผู$ทรงคุณวุฒิท่ีมี

คุณภาพและจํานวนเพียงพอท่ีจะทําให$โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค� 
 ๙.๒ ระยะเวลาดําเนินการ 
   ช�วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 ๙.๓ หนEวยงานรEวมดําเนินการ 
  -  สํานักงาน ก.พ. 
   -   สํานักงบประมาณ 
   -   สํานักงานสภาความมั่นคงแห�งชาติ 
   -   กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส�วนหน$า 
   -   ศูนย�อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต$ (ศอ.บต.)  
   -   บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
   -  สถาบันการศึกษาของรัฐในส�วนภูมิภาค  

๑๐. ผู�รับผิดชอบโครงการ 

• ที่ปรึกษาโครงการ (สํานักงาน ก.พ.) 
 ๑. เลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี  เทพมณี) 
 ๒. รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา  หาญเผชิญ) 
 ๓. ผู$อํานวยการสถาบันพัฒนาข$าราชการพลเรือน (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�)  

 

 **************************************************************
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กําหนดการ 
การดําเนินการโครงการเสริมสร�างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข�าราชการ 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต� ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดย สํานักงาน ก.พ. รEวมกับ สถาบันการศึกษาของรัฐ 

การดําเนินการ รุEนที่ วัน / เดือน / ป& ที่ดําเนินการ สถานที่ 

สถาบันการศึกษาของรัฐ 
ในจังหวัดเชียงราย 

1 6 - 12 ธันวาคม 2561 

จังหวัดเชียงราย 

2 20 - 26 ธันวาคม 2561 

3 10 - 16 มกราคม 2562 
4 17 - 23 มกราคม  2562 
5 ๗ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 

6 28 กุมภาพันธ   - 6 มีนาคม 2562 

สถาบันการศึกษาของรัฐ 
ในจังหวัดเชียงใหมE 

1  9 - 15 มกราคม 2562 

จังหวัดเชียงใหม� 
2 6 - 12 กุมภาพันธ  2562 
3 27 กุมภาพันธ   - 5 มีนาคม 2562 
4 13 – 19  มีนาคม 2562 
5 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 

สถาบันการศึกษาของรัฐ 
ในจังหวัดขอนแกEน 

1 ๑๙ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

จังหวัดขอนแก�น 
2 9 - 15 กุมภาพันธ  2562 
3 16 - 22 กุมภาพันธ  2562 
4 9 - 15 มีนาคม 2562 

สถาบันการศึกษาของรัฐ 
ในจังหวัดชลบุรี 

1 3 - 9 กุมภาพันธ  2562 
จังหวัดชลบุรี 2 24 – 30  มีนาคม 2562 

3 12 - 18 พฤษภาคม 2562 

หมายเหตุ 
สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงราย (ดําเนินการจํานวน ๖ รุ�น) เดินทางวันพฤหัสบดี กลับ วันพุธ   

สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม� (ดําเนินการจํานวน ๕ รุ�น) เดินทางวันพุธ กลับ วันอังคาร 

สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดขอนแก�น (ดําเนินการจํานวน ๔ รุ�น) เดินทางวันเสาร� กลับ วันศุกร� 

สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดชลบุรี (ดําเนินการจํานวน ๓ รุ�น) เดินทางวันอาทิตย� กลับ วันเสาร� 

 


