PR2563

กำหนดการ
โครงการ “เสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต”
ประจำปงบประมาณ 2563
ณ อำเภอหาดใหญ – กรุงเทพฯ – ชลบุรี –ฉะเชิงเทรา - สระแกว – ราชอาณาจักรกัมพูชา
*********************************************
รุนที่ 1 วันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
รุนที่ 2 วันที่ 7 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
รุนที่ 3 วันที่ 21 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
รุนที่ 4 วันที่ 4 - 10 เมษายน พ.ศ. 2563
วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร (วันเสารที่ 8 ก.พ./7 มี.ค./21 มี.ค./ 4 เม.ย.)
เวลา
กิจกรรม
07:00 – 08:00 น. ลงทะเบียนเขารวมโครงการ พรอมรับประทานอาหารวาง ณ สนามบินนานาชาติ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา
08:00 น.
เช็คอิน โหลดกระเปา เขาประตูเพื่อขึ้นเครื่อง
09:00 – 10:25 น. ออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน TG 2270 09.00-10.25 น.
10:25 – 11:30 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ /รับสัมภาระ/ตรวจสอบความ
เรียบรอยครบถวน
11:30 – 13:00 น. ออกเดินทางไปจังหวัดกรุงเทพมหานคร /รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14.00 น. ถึงโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร /กิจกรรมมิตรสัมพันธ
14:00 – 16:00 น. กิจกรรม Happy Thinking “ชีวิตคิดบวก เพื่อตน คนของชาติ”
วิทยากรโดย คณาจารยจากมหาวิทยาลัยบูรพา /รับประทานอาหารวาง
16:00 – 17:30 น. กิจกรรม Happy Workplace “สิทธิประโยชนของขาราชการ เพื่อสรางขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน” วิทยากรโดย ผูเชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง
17:30 – 18:00 น. ปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดโครงการ
18:00 – 19:30 น. ลงทะเบียนรับกุญแจเขาที่พัก /พักผอนตามอัธยาศัย
19:30 – 20:00 น. ออกเดินทางไปทาเรือ/ถายภาพและชื่นชมบรรยากาศริมแมน้ำเจาพระยา /เช็คอินขึ้นเรือ
20:00 – 22:00 น. กิจกรรม Happy Life “วิถีริมน้ำเจาพระยา สูงคาเอกลักษณไทย” พรอมรับประทาน
อาหารเย็น วิทยากรโดย ผูเชี่ยวชาญดานสังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตรริมน้ำ
เจาพระยา
22:00 – 22:30 น. ออกเดินทางกลับ /ถึงโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร /พักผอนตามอัธยาศัย

เวลา
เปนตนไป

กิจกรรม

วันที่ 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร – ชลบุรี (วันอาทิตยที่ 9 ก.พ./8 มี.ค./22 มี.ค./ 5 เม.ย.)
เวลา
กิจกรรม
06:00 – 07:00 น. รับประทานอาหารเชา
07:00 – 08:30 น. ออกเดินทาง/ชมวีดิทัศนแนะนำสถานทีท่ ำกิจกรรม
08.30 – 10.00 น. กิจกรรม Happy Society “การสงเสริมและปลูกจิตสำนึกดานความรับผิดชอบตอ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility Awareness)”
ณ EGAT Learning Center วิทยากรโดย ผูบริหารและคณะเจาหนาที่จากการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
10:00 – 12:00 น. ออกเดินทาง/ชมวีดิทัศนแนะนำจังหวัดชลบุรี และกิจกรรมมิตรสัมพันธ
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 13.30 น. ออกเดินทาง/ กิจกรรม Happy Heart “ตอนรับชาวใตจากใจชาวบูรพา”
วิทยากรโดย ผูบริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา
13.30 – 14.30 น. กิจกรรม Happy Relax “สุขกาย สบายใจ” ดวยสมุนไพรไทย
วิทยากรโดย คณาจารยจากคณะแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
14:30 – 15:10 น. ออกเดินทาง/ชมวีดิทัศนแนะนำอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ และกิจกรรมมิตรสัมพันธ
15:10 – 16:40 น. กิจกรรม Happy Brain “เมืองนวัตกรรม EECi” ณ Space Krenovapolis New SCurve อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ พิพิธภัณฑอวกาศ Space Inspirium อุทยาน
รังสรรคนวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม ทดลอง
การปฏิบัติการอุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ วิทยากรโดย ผูแทนจาก
อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ
16:40 – 17:20 น. ออกเดินทาง/ชมวีดิทัศนแนะนำบานหวยใหญ
17:20 – 18:20 น. กิจกรรม Happy Brain “วิถีประชารัฐ กับการสงเสริมเศรษฐกิจไทย” เรียนรูแนวคิด
การพัฒนาพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ผสานภูมิปญญาทองถิ่นและ Smart farm
ณ วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเสนทางผลิตภัณฑ บานหวยใหญ พัทยา เรียนรูพืชสมุนไพร
ไทย การเพาะเห็ดหลินจือและการนำไปใช ประโยชนตอยอด/ แปรรูป สาธิตและทำ
ผลิตภัณฑแปรรูปเห็ดหลินจือ ชิมชม ผลิตภัณฑที่ไดรับการสนับสนุนจาก ITAP (สวทช.)
สสว และศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

เวลา
18.20 – 18.50 น.
18:50 – 19:50 น.
19:50 น. เปนตนไป

กิจกรรม
ออกเดินทาง/สรุปกิจกรรม และนัดหมายกำหนดการ
รับประทานอาหารเย็น
ออกเดินทาง/ถึงโรงแรมที่พัก จังหวัดชลบุรี/พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 จังหวัดชลบุรี (วันจันทรที่ 10 ก.พ./9 มี.ค./23 มี.ค./ 6 เม.ย.)
เวลา
กิจกรรม
07:00 – 08:00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียน
08:30 - 10:30 น.
- พิธีเปดโครงการ
1) กลาวตอนรับในฐานะเจาเมือง โดย ผูวาราชการจังหวัด /ผูแทน
2) กลาวตอนรับในฐานะหนวยงานผูจัดดำเนินการ โดย ผูอำนวยการสำนักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3) กลาวเปดโครงการฯ โดย ผูบริหาร/ผูแทน สำนักงาน ก.พ.
- กิจกรรมพิธีตอนรับชาวใตจากใจชาวบูรพา
10:30 – 12:00 น. กิจกรรม Happy Society “Smart City กับการปองกันภัยพิบัติ”
วิทยากรโดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. กิจกรรม Happy Relax “ตนไมแหงชีวิต (tree of life)” ฝกดูแลรางกาย อารมณ
จิตใจ การจัดการความเครียดดวยตนเอง วิทยากรโดย คณาจารยจากมหาวิทยาลัยบูรพา
/รับประทานอาหารวาง
14:30 – 16:00 น. ออกเดินทาง/ กิจกรรม Happy Society ทำดีเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม “ดวยรัก
จากใจ เมืองไทยบานเรา (We luv Thailand)”
หนวยงานรวมทำดี โดย สำนักงาน ก.พ. เมืองพัทยา และมหาวิทยาลัยบูรพา
ชาวใตรวมทำดี โดยขาราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่เขารวมโครงการ
16:00 – 17:30 น. ออกเดินทาง/กิจกรรม Happy Relax “การรักษาสุขภาพกายดวยการนวดแผนไทย”
โดย ผูเชี่ยวชาญ
17:30 – 19:30 น. ออกเดินทาง/รับประทานอาหารเย็น
19.30 - 20.00 น.
ออกเดินทาง/สรุปกิจกรรม และนัดหมายกำหนดการ
20.00 – 21.00 น. กิจกรรม Happy Life “ทองเที่ยววิถีไทย สไตลลึกซึ้ง” ชมบรรยากาศและวิถีชีวิต
ชาวเมืองพัทยา เมืองเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวที่สำคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย ณ
ถนนคนเดิน - แหลมบาลีฮาย (walking street)
21.00 น.เปนตนไป ออกเดินทาง /ถึงโรงแรมที่พัก จังหวัดชลบุรี /พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 จังหวัดชลบุรี – จังหวัดฉะเชิงเทรา – จังหวัดสระแกว
(วันอังคารที่ 11 ก.พ./10 มี.ค./24 มี.ค./ 7 เม.ย.)
เวลา
กิจกรรม
06:30 – 08:00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม/ เช็คเอาทออกจากโรงแรม
08:00 – 08:30 น. ออกเดินทาง /ชมวีดิทัศนแนะนำ
08:30 – 09:30 น. กิจกรรม Happy Brain “งานก็ได คนก็ดี” แลกเปลี่ยนแนวคิด เรื่องการบริหารจัดการ
องคกร และบุคลากร ภายใตจิตสำนึกความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน สะทอนมุมมอง
แนวคิดเชิงเปรียบเทียบ และการปรับประยุกตใชกับการทำงาน ณ บริษัท นงนุช การเดน
แอนด รีสอรท จำกัด
09.30 - 11:30 น.
กิจกรรม Happy Life “ตรึงตา ตรึงใจ กาวไกลสูสากล” ศึกษาดูงานดานการ
ออกแบบการจัดแตงสวนดวยการเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสถาปตยกรรม
ไทยที่เปนเอกลักษณของประเทศสูสายตาประชาคมโลก ณ สวนนงนุช ชมการแสดงศิลป
วัฒนธรรม นั่งรถรางชมสวนไดโนเสาร สวนยุโรป และสวนนานาชนิดกวา 20 สวน
11:30 – 12:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12:30 – 15:00 น. ออกเดินทางไป / ชมวีดิทัศนแนะนำ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกิจกรรมมิตรสัมพันธ
15.00 – 16.30 น. กิจกรรม Happy Life “พอเพียงเพือ่ ยัง่ ยืน” ณ ศูนยศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซอนอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ฟงบรรยายจากเกษตรกรตัวอยางที่นอมนำ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช พรอมนั่งรถรางชม 13 สวนงาน ในพื้นที่ 1,895 ไร
อาทิ เกษตรผสมผสาน ฟารมปศุสัตว และแปลงสาธิตตางๆ
16:30 – 19:30 น. ออกเดินทาง/ชมวีดิทัศนแนะนำจังหวัดสระแกว และกิจกรรมมิตรสัมพันธ
19:30 – 20:30 น. รับประทานอาหารเย็น
20:30 น.เปนตนไป เขาที่พัก จังหวัดสระแกว/ พักผอนตามอัธยาศัย
วันที่ 5 จังหวัดสระแกว – ราชอาณาจักรกัมพูชา (วันพุธ 12 ก.พ./11 มี.ค./25 มี.ค./ 8 เม.ย.)
เวลา
กิจกรรม
05:30 – 06:30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
06:30 – 07:00 น. ออกจากโรงแรม/เดินทางไปยังดานอรัญประเทศจังหวัดสระแกวผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองไทย-กัมพูชา
07:00 – 10:00 น. เดินทางไปเมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
10:00 – 11:30 น. กิจกรรม Happy Way “วิถีแหงอาเซียน” ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (นครวัด)
วิทยากรโดย ผูเชี่ยวชาญดานสังคม ศิลปวัฒนธรรมจากราชอาณาจักรกัมพูชา
11:30 – 13:00 น. ออกเดินทาง/รับประทานอาหารกลางวัน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
13:00 – 16:00 น. กิจกรรม Happy Way “วิถีแหงอาเซียน” (ตอ) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

เวลา
16:00 – 19:00 น.
19:00 น.
19:00 – 20:30 น.
20:30 - 21:00 น.
เปนตนไป

กิจกรรม
(ปราสาทบายน และปราสาทตาพรหม)
ออกเดินทางกลับประเทศไทย
กลับถึงประเทศไทยผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ดานอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
ออกเดินทาง /รับประทานอาหารเย็น
ออกเดินทาง /ถึงโรงแรมที่พัก/ พักผอนตามอัธยาศัย จังหวัดสระแกว

วันที่ 6 จังหวัดสระแกว (วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ./12 มี.ค./26 มี.ค./ 9 เม.ย.)
เวลา
กิจกรรม
07:00 – 08:00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
08:00 – 12:30 น. ออกเดินทาง/ กิจกรรม Happy Money “เรียนรูดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
ชายแดนภาคตะวันออก” วิทยากรโดย ผูบริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา
12:30 – 13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 – 15:30 น. กิจกรรม Happy Society “การแสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” เพื่อการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต วิทยากรโดย
ผูแทนจากสำนักงาน ก.พ.
15:30 – 16:30 น. กิจกรรม Happy Society “สรุปประเด็นการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ”
วิทยากรโดย ผูบริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา
16:30 – 18:30 น. กิจกรรมมิตรสัมพันธ/พักผอนตามอัธยาสัย/เตรียมเขารวมกิจกรรม
18:30 – 21:30 น. กิจกรรม Happy Family “สานใจสูพี่นอง คลองใจเปนหนึ่งเดียว”
พรอมรับประทานอาหารเย็น ในงานเลี้ยงอำลา และปดโครงการ วิทยากรโดย ผูบริหาร
และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา
21:30 น.
พักผอนตามอัธยาศัย ณ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
วันที่ 7 จังหวัดสระแกว – ฉะเชิงเทรา – สมุทรปราการ (วันศุกรที่ 14 ก.พ./13 มี.ค./27 มี.ค./ 10 เม.ย.)
เวลา
กิจกรรม
06:00 – 06:30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม /เชคเอาทออกจากโรงแรม
06:30 – 12:00 น. - ออกเดินทางไปสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
- เยี่ยมชมสถานประกอบการผลิตขนมขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเทรา
- รับประทานอาหารวางขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเทรา และอาหารกลางวันระหวางการ
เดินทาง
12:00 – 13:00 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ/เช็คอิน โหลดกระเปา เขาประตูเพื่อขึ้นเครื่อง

เวลา
13:55 – 15:20 น.
15:20 น.

กิจกรรม
ออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติหาดใหญ เที่ยวบิน TG 2265 เวลา
13.55 – 15.20 น.
ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ 1. กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนเวลาไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อประโยชน และความพึงพอใจ
สูงสุดของผูเขารวมโครงการเปนสำคัญ
2. การเดินทางไปราชอาณาจักรกัมพูชา ตองใชหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ตัวจริงเทานั้น
ซึ่งตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน กอนวันเดินทาง
3. สิ่งที่ควรเตรียมมาดวย เชน ยาประจำตัว แวนตากันแดด ชุดวายน้ำ (ตามอัธยาศัย โรงแรม
มีสระวายน้ำ มีหาดสวนตัว)
4. สัมภาระที่จะนำมารวมกัน ไมควรเกิน 20 กิโลกรัม
5. ควรศึกษาวิธีการเดินทางของสายการบิน
6. การแตงกายชุดสุภาพตลอดการเขารวมโครงการฯ
7. ขนาดเสื้อ ผูสมัครสามารถระบุในระบบการรับสมัครในเว็บไซตของสำนักงาน ก.พ.
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