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สารจากเลขาธิการ ก.พ.
สวัสดีค่ะ เพื่อนข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส�ำนักงำน ก.พ. มีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ในโอกำสที่เพื่อนข้ำรำชกำรจำก
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยโครงกำรนี้ได้เริ่มด�ำเนิน
กำรมำตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ
ให้แก่เพื่อนข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำทีใ่ นพื้นทีเ่ สี่ยงภัย ให้ท่ำนทัง้ หลำยได้มีโอกำส
ออกจำกพื้นทีเ่ พื่อผ่อนคลำยร่ำงกำยและจิตใจจำกสภำพกำรปฏิบัติงำนทีก่ ดดัน
และสภำพแวดล้อมทีเ่ สี่ยงอันตรำยเป็นกำรชัว่ ครำว นอกจำกนีก้ ิจกรรมทัง้ หลำย
ทีจ่ ั ด ขึ ้น ยัง มุ่ ง เน้ น กำรเพิ ่ม พู น องค์ ค วำมรู ้ แ ละพั ฒ นำทัก ษะทีจ่ � ำ เป็ น ในกำร
ปฏิบัติงำนด้วย
ที่ผ่ำนมำทุกรัฐบำลล้วนตระหนักถึงสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นทีจ่ ังหวัดชำยแดนภำคใต้ และได้พยำยำมแก้ไข
สถำนกำรณ์ให้ดีขึ้นมำโดยตลอด และปัจจุบันภำยใต้กำรบริหำรรำชกำรของนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้ให้
ควำมส�ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้อย่ำงเร่งด่วน เห็นได้จำกกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนของหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
ในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว โดยได้ก�ำหนดนโยบำยเพือ่ สร้ำงกลยุทธ์และแนวทำงทีม่ ีควำมชัดเจนมำกยิง่ ขึ้นเพื่อให้กำรแก้ไข
ปัญหำเหตุกำรณ์ไม่สงบในพื้นทีส่ ำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ได้แก่ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12
แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558 – 2564 และนโยบำยกำร
บริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนใต้ พ.ศ. 2560 – 2562 โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้ “สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง พัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
และมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน”
ส�ำนักงำน ก.พ. ในฐำนะองค์กรกลำงภำครัฐที่รับผิดชอบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของรำชกำรพลเรือน จึงมีภำรกิจ
ทีต่ ้องพัฒนำข้ำรำชกำรให้มีควำมพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ด้ำนร่ำงกำย และจิตใจทีม่ ุ่งมั่นในกำรร่วมกัน
ขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศชำติเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไทย 4.0 โดยมีเป้ำหมำยให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน เป็นประเทศทีพ่ ัฒนำแล้ว โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ข้ำรำชกำรจึงเป็นตัวแปรส�ำคัญทีจ่ �ำเป็น
ต้องได้รับกำรพัฒนำทั้งในด้ำนกำรเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่มีควำมทันสมัย ทันต่อยุคดิจิทัล และสอดรับนโยบำย
ของรัฐบำล เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร รวมถึงกำรได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตควบคู่ไปด้วยกัน โดยมี
เป้ำหมำยร่วมกัน คือ “กำรท�ำงำนเพื่อประเทศชำติ” และ “ประชำชน” ซึ่งหำกน�ำสองค�ำนี้เป็นที่ตั้ง ไม่ว่ำจะเกิดปัญหำหรือ
อุปสรรคใดๆ ย่อมสำมำรถฝ่ำฟันและแก้ไขปัญหำได้ท้งั สิ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้ำรำชกำรที่ปฏิบตั งิ ำนอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดชำยแดน
ภำคใต้ ซึ่งถือได้ว่ำเป็นผู้กล้ำหำญ เสียสละ อดทน ปฏิบัติหน้ำที่และด�ำรงชีวิตประจ�ำวันด้วยควำมยำกล�ำบำกท่ำมกลำงควำม
ไม่สงบในพื้นที่ แต่ท่ำนทัง้ หลำยยังคงเสียสละ อดทน ยืนหยัด เข้มแข็ง และสำมัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้ำทีอ่ ย่ำงเต็ม
ก�ำลังควำมสำมำรถ ท่ำนทั้งหลำยจึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองแห่งสันติภำพทีจ่ ะน�ำพำควำมสงบสุขกลับคืนสู่พี่น้องประชำชน
ในพื้นที่อย่ำงแท้จริง
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ในกำรพัฒนำประเทศนัน้ นอกจำกข้ำรำชกำรจะต้องมีองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบริบทภำยในประเทศแล้ว ยังมี
ควำมจ�ำเป็นที่ต้องเข้ำใจในบริบทของต่ำงประเทศ เพื่อเป็นกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ และสร้ำงเสริม
วิสยั ทัศน์ในบริบทควำมเป็นสำกล โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวติ ของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนใต้
จึงได้มีกำรเพิ่มเติมกิจกรรมพิเศษ คือ กำรศึกษำดูงำนในประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อส่งเสริมศักยภำพบุคลำกรภำครัฐส�ำหรับ
กำรปฏิบัติงำนในบริบทประชำคมอำเซียน พร้อมทัง้ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำงๆ กำรเยีย่ มชม
สถำนที่ส�ำคัญที่แตกต่ำงกันในแต่ละท้องถิ่น กำรศึกษำสภำพควำมเป็นอยูแ่ ละวิถชี วี ติ ของชุมชนที่ตำ่ งกัน รวมถึงสภำพเศรษฐกิจ
ที่มีลักษณะเฉพำะตัวของพื้นทีน่ นั้ ๆ ซึ่งถือเป็นกำรเปิดโลกทัศน์แห่งกำรเรียนรู้ทสี่ �ำคัญอย่ำงยิง่ และเป็นแนวทำงในกำรน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรเสริมสร้ำงกำรอยู่ร่วมกันด้วยควำมสันติสุขอย่ำงมัน่ คง พัฒนำเศรษฐกิจภำคใต้ให้มั่งคั่ง และประชำชนมี
คุณภำพชีวิตทีด่ ี นอกจำกนี้ ส�ำนักงำน ก.พ. ยังส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงพระรำชด�ำริ หลักกำรทรงงำน ของพระบำท
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลเดช ผ่ำนกำรศึกษำดูงำน ณ โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ และศูนย์กำรเรียนรู้
ซึ่งเป็นพระมหำกรุณำธิคุณล้นเกล้ำฯ หำทีส่ ุดมิได้ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมน้อมน�ำแนวทำงพระรำชด�ำริและพระรำชด�ำรัส
รวมถึงหลักกำรทรงงำน มำเป็นต้นแบบในกำรปฏิบัติงำนกำรด�ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุขในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และมี
ควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืนในอนำคต
กำรเข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนใต้ครั้งนี้
นอกจำกท่ำนจะได้มีโอกำสพักและผ่อนคลำยจำกกำรปฏิบัติงำนภำยใต้สภำวะที่อันตรำยและเสี่ยงภัยในพื้นทีท่ ปี่ ฏิบัติงำน
เป็นกำรชั่วครำว กำรฟื้นฟูขวัญ ก�ำลังใจ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตแล้ว ยังนับเป็นโอกำสอันดีทีท่ ่ำนทัง้ หลำยจะได้สร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงเพื่อนข้ำรำชกำรด้วยกัน เพื่อสำนสร้ำงเครือข่ำยทีแ่ ข็งแกร่งในกำรปฏิบัติงำนอันจะเป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อควำมสุขของประชำชนและเพื่อพัฒนำประเทศต่อไป
โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนใต้นี้ จะส�ำเร็จลุล่วงไปไม่ได้
หำกขำดกำรสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจกันจำกหลำยหน่วยงำน ซึ่งล้วนมีควำมปรำรถนำดีต่อเพื่อนข้ำรำชกำรในพื้นทีจ่ ังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ส�ำนักงำน ก.พ. ขอขอบคุณ ส�ำนักงบประมำณ กอ.รมน.ภำค 4 ส่วนหน้ำ ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) สถำบันกำรศึกษำทีร่ ่วมด�ำเนินกำรทุกแห่ง กระทรวงศึกษำธิกำร ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ บริษัท
ไทยสมำยล์แอร์เวย์ จ�ำกัด บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) คณะวิทยำกรและเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนที่ได้ทุ่มเทสรรพก�ำลัง
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถร่วมกับส�ำนักงำน ก.พ. ในกำรด�ำเนินโครงกำรให้สัมฤทธิ์ผลตลอดมำ
ท้ำยที่สุดนี้ ขอให้ท่ำนปฏิบัติงำนโดยน้อมน�ำกระแสพระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลเดช
ในกำร “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ประเทศมีควำมมั่นคง และประชำชนมีควำมสุข
มีชวี ติ ควำมเป็นอยูท่ ่ีดขี ้นึ อย่ำงยั่งยืน ส�ำนักงำน ก.พ. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ โครงกำรนี้จะช่วยให้เพื่อนข้ำรำชกำรทุกท่ำนมีพลังกำย
พลังใจ ขวัญและก�ำลังใจเพิ่มพูนเพื่อกลับไปปฏิบัติงำนในพื้นที่ สำมำรถน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์รวมทัง้ แนวทำงกำรดูแล
รักษำสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ และขออัญเชิญสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ทงั้ หลำยทีท่ ุกท่ำนเคำรพบูชำ โปรดดลบันดำลให้เพื่อนข้ำรำชกำร
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ทุกท่ำน ประสบควำมสุข สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง จิตใจมั่นคงเข้มแข็ง ยืนหยัดมุ่งมัน่ ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่เพื่อประชำชนและประเทศชำติที่รักของเรำตลอดไป

(ลงนาม).......................................................
(นางเมธินี เทพมณี)
เลขาธิการ ก.พ.
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