กำหนดการ
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย สำนักงาน ก.พ. ร่วมดำเนินการกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุน่ ที่ 1
รุน่ ที่ 2
รุน่ ที่ 3
รุน่ ที่ 4
รุน่ ที่ 5

วันที่ 15 - 21 มกราคม 2563
วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 4 – 10 มีนาคม 2563
วันที่ 18 - 24 มีนาคม 2563

วันทีห่ นึง่ : วันพุธ
เวลา
07.30 – 09.00 น.

09.00 – 10.25 น.

10.25 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 15.30 น.

15.30 – 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.
17.00 – 19.00 น.
19.00 – 20.30 น.
20.30 – 21.30 น.

กิจกรรม/เนือ้ หาวิชา
ลงทะเบียนเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการ
บริเวณ Counter Check In สายการบิน THAI SMILE
ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร
เดินทาง : หาดใหญ่ – กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
สายการบิน THAI SMILE
เที่ยวบิน TG 2270 เวลา 09.00 - 10.25 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับสัมภาระ
และเดินทางไปยังสถานที่ดำเนินกิจกรรม
รับประทานอาหารกลางวัน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ (1)
การปฐมนิเทศ แนวทางการปฏิบตั ิตนในการเข้าร่วมโครงการ
• โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ เพือ่ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบตั ิงาน
(2 ชั่วโมง)
• โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
รับกุญแจที่พัก และนำสัมภาระเข้าห้องพัก
เดินทางไปสถานที่ดำเนินกิจกรรม
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ยกระดับคุณภาพชีวติ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สูใ่ จกลางเมือง (2 ชัว่ โมง)
• ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม (ICON SIAM)
การพัฒนาคุณภาพชีวติ (2)
“ล่องเรือชมวิถชี วี ติ สองฝัง่ แม่นำ้ เจ้าพระยา”
• โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เดินทางกลับไปยังที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันทีส่ อง : วันพฤหัสบดี
เวลา
06.00 – 06.45 น.
06.45 – 07.00 น.
07.00 – 08.00 น.
08.00 – 10.00 น.
10.00 – 11.15 น.
11.15 – 11.45 น.
11.45 – 12.00 น.
12.00 – 12.15 น.
12.15 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.
17.00 – 19.00 น.
19.00 – 19.30 น.
19.30 – 20.30 น.
20.30 - ๒๑.๐๐ น.

กิจกรรม/เนือ้ หาวิชา
รับประทานอาหารเช้า
CHECK OUT
ออกเดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลงทะเบียน Counter Check In สายการบิน THAI SMILE
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เดินทาง : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – เชียงใหม่
สายการบิน THAI SMILE
เที่ยวบิน TG 2160 เวลา 10.00 - 11.15 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระ และเดินทางไปที่พัก
ลงทะเบียนรับเอกสารโครงการ และชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
ในโครงการ
รับกุญแจที่พัก และนำสัมภาระเข้าห้องพัก
รับประทานอาหารกลางวัน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ (3)
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” การสร้างแรงบันดาลใจ และการเป็นแบบอย่างทีด่ ี
(กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์)
• โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เดินทางไปเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
การพัฒนาคุณภาพชีวติ (4)
การสืบสานประเพณีทอ้ งถิน่ ไทย “ขันโตก” เพือ่ สร้างสายสัมพันธ์
• ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
การพัฒนาคุณภาพชีวติ (5)
กิจกรรมสร้างเครือข่าย (การคัดเลือกผู้แทนประจำรุน่ )
• ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
การพัฒนาคุณภาพชีวติ (6)
กิจกรรมการสร้างความสุขและผ่อนคลายด้วยวิถธี รรมชาติ
• ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เดินทางกลับที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันทีส่ าม : วันศุกร์
เวลา
06.30 – 07.30 น.
07.30 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.

09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 15.30 น.

15.30 – 17.00 น.
17.00 – 18.30 น.
18.30 – 19.30 น.
19.30 – 20.30 น.
20.30 - ๒๑.๐๐ น.

กิจกรรม/เนือ้ หาวิชา
รับประทานอาหารเช้า
ลงทะเบียน
พิธเี ปิดโครงการ สปชต.
• โดย ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ข้าราชการไทย รู้งาน รูห้ น้าที่ มีจิตสาธารณะ มุง่ มัน่ สืบสานพระราชปณิธาน
(3 ชั่วโมง)
• จิตอาสา พลังแห่งรัก สร้างสรรค์สงั คม
โดย วิทยากรจิตอาสา 904
• มุมมองจิตสาธารณะ อาสาทำความดี
โดย ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไป ชุมชนตรอกเล่าโจ๊ว “ไชน่าทาวน์เชียงใหม่” ตลาดวโรรส
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ สืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านหัตถกรรม
(2 ชั่วโมง)
• ณ ชุมชนตรอกเล่าโจ๊ว “ไชน่าทาวน์เชียงใหม่” ตลาดวโรรส
เดินทางไป วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
การพัฒนาคุณภาพชีวติ (7)
ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
• ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น
รับประทานอาหารเย็น
เดินทางกลับที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ ี่ : วันเสาร์
เวลา
06.00 – 07.00 น.
07.00 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.

กิจกรรม/เนือ้ หาวิชา
รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไป Hinoki Land (ฮิโนกิแลนด์) อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาคุณภาพชีวติ (8)
ศึกษาดูงานความหลากหลายด้านวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและวิถชี มุ ชน
• ณ Hinoki Land (ฮิโนกิแลนด์) อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปยังสถานที่ดำเนินกิจกรรม
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วันทีส่ ี่ ต่อ : วันเสาร์
เวลา
15.00 – 17.00 น.
17.00 – 17.30 น.
17.30 – 18.30 น.
18.30 - ๑๙.๐๐ น.

กิจกรรม/เนือ้ หาวิชา
การพัฒนาคุณภาพชีวติ (9)
กายจิตผ่อนคลายด้วยศาสตร์ศลิ ป์ภมู ปิ ญ
ั ญาไทย
ณ สถานประกอบการด้านสุขภาพ
เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น
รับประทานอาหารเย็น
เดินทางกลับที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีห่ ้า : วันอาทิตย์
เวลา
05.00 – 06.00 น.
06.00 – 08.30 น.
08.30 – 10.30 น.

10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 16.30 น.
16.30 – 17.30 น.
17.30 – 20.00 น.

20.00 - ๒๐.๓๐ น.

กิจกรรม/เนือ้ หาวิชา
รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไป อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาคุณภาพชีวติ (10)
อารมณ์ดี ชีวเี ป็นสุข
• จุดสูงสุดแดนสยาม
• พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ และสวนไม้ดอก
• ตลาดชาวเขา
ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(1 ชั่วโมง 30 นาที)
• ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
รับประทานอาหารกลางวัน
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (ต่อ)
(1 ชั่วโมง 30 นาที)
• ณ สวน 80 พรรษา สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
เดินทางไปยังอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รับประทานอาหารเย็น
การพัฒนาคุณภาพชีวติ (11)
จิตผ่อนคลายร่างกายเป็นสุขด้วยวิถชี วี ติ ของชุมชน
• ถนนสายวัฒนธรรม “ถนนคนเดินท่าแพ”
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เดินทางกลับที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันทีห่ ก : วันจันทร์
เวลา
07.30 – 08.30 น.
08.30 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 17.00 น.

17.00 – 18.30 น.

18.30 – 21.00 น.
21.00 - ๒๑.๓๐ น.

กิจกรรม/เนือ้ หาวิชา
รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไป ปางช้างแม่แตง
การพัฒนาคุณภาพชีวติ (12)
ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและวิถชี มุ ชน
• ณ ปางช้างแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปสถานที่ดำเนินกิจกรรม
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
กิจกรรมการแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน เพือ่ การแก้ปญ
ั หาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมถึงสิ่งทีต่ อ้ งการพัฒนา (Training Needs)
สำหรับข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(3 ชั่วโมง)
• โดย สำนักงาน ก.พ.
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
เวทีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละสรุปกิจกรรม
(1 ชั่วโมง 30 นาที)
• โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพัฒนาคุณภาพชีวติ (13)
กิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างเครือข่ายด้วยความผูกพัน : งานเลีย้ งอำลา
เดินทางกลับที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด : วันอังคาร (วันเดินทางกลับ)
เวลา
06.00 – 07.00 น.
07.00 – 07.30 น.
07.30 – 08.00 น.
08.00 – 10.05 น.

กิจกรรม/เนือ้ หาวิชา
รับประทานอาหารเช้า
CHECK OUT และลงทะเบียนรับบัตรโดยสารเครื่องบิน
เดินทางไปท่าอากาศยานเชียงใหม่
เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่
ลงทะเบียนบริเวณ Counter Check In สายการบิน Thai Airways
เดินทาง :
1. เชียงใหม่ – กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ
สายการบิน Thai Airways
เที่ยวบิน TG 103 เวลา 10.05 - 11.25 น.

6

15.20 น.

2. กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ – หาดใหญ่
สายการบิน THAI SMILE
เที่ยวบิน TG 2265 เวลา 13.55 - 15.20 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ และเดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1. กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามความเหมาะสม
2. พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.30 - 10.45 น. (บ่าย) เวลา 14.30 - 14.45 น.
หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
3. สิ่งที่ควรเตรียมมาด้วย เช่น ยาประจำตัว แว่นตากันแดด ร่ม
4. สัมภาระที่จะนำมารวมกัน ไม่ควรเกิน 20 กิโลกรัมต่อคน
5. ควรศึกษาวิธีการเดินทางของสายการบิน
6. แต่งกายด้วยชุดสุภาพตลอดการเข้าร่วมโครงการ โดยสำนักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัย
จัดเตรียมเสื้อโปโลแขนสั้น 2 ตัว และหมวก 1 ใบ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
7. ศึกษาข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://www.ocsc.go.th/south
8. ขนาดเสื้อ ผู้สมัครสามารถระบุในระบบการรับสมัครในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
ขนาดเสื้อ
ขนาดรอบอก
ขนาดไหล่
ความยาว

S
๓๘
๑๖
๒๔

M
๔๐
๑๗
๒๕

L
๔๒
๑๘
๒๖

XL
๔๔
๑๙
๒๗

XXL
๔๖
๒๐
๒๘

XXXL
๔๘
๒๑
๒๙

