
 
 

 
 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดย ส ำนักงำน ก.พ. ร่วมด ำเนินกำรกับสถำบันกำรศึกษำของรัฐในจังหวัดเชียงใหม ่

 

 รุ่นที่ ๑ วันที่ ๙ – ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๒   
 รุ่นที่ ๒ วันที่ ๖ – ๑๒ กุมภำพันธ ์๒๕๖๒   
 รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ – ๕ มีนำคม ๒๕๖๒   

 รุ่นที่ ๔  วันที่ ๑๓ – ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๒ 
 รุ่นที่ ๕     วันที่ ๒๗ มีนำคม – ๒ เมษำยน ๒๕๖๒ 

***************************** 

วันที่ หนึ่ง วันพุธ  
 

เวลำ กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ 
๐๗.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการ 

บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ TG ๒๒๗๐ ณ ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ เพ่ือเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๒๕ น. เดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โดย สายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ TG ๒๒๗๐  

๑๑.๒๕ – ๑๒.๓๐ น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับสัมภาระ  
และเดินทางไปยังสถานที่ด าเนินกิจกรรม 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. กำรปฐมนิเทศ แนวทำงกำรปฏิบัติตนในกำรเข้ำรว่มโครงกำร  

 โดย สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำร : เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  

 โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รับกุญแจที่พัก และน าสัมภาระเข้าห้องพัก 
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  เดินทางไปสถานที่ด าเนินกิจกรรม และรับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. “ล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ ำเจ้ำพระยำ” หรือ สถานที่ต่างๆ ณ กรุงเทพมหานคร 

 โดย สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ 
๒๑.๐๐ น. เดินทางกลับที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 



2 
 

วันที่ สอง : วันพฤหัสบดี 
 

เวลำ กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ 
๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ 
๐๕.๓๐ – ๐๖.๓๐ น. เดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
๐๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนทีเ่คาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที ่TG ๑๐๔ 

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๕๕ น. เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปท่าอากาศยานเชียงใหม่  

โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที ่TG ๑๐๔  
๐๙.๕๕ – ๑๐.๓๐ น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระ และเดินทางไปที่พัก 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสารโครงการ 

และชี้แจงรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. รับกุญแจที่พัก และน าสัมภาระเข้าห้องพัก 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ และกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี  

(กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์) 
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เดินทางไปเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. กำรสืบสำนประเพณีท้องถิ่นไทย “ขันโตก” เพื่อสร้ำงสำยสัมพันธ์ 

 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำย (กำรคัดเลือกผู้แทนประจ ำรุ่น) 

 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมกำรสร้ำงควำมสุข และผ่อนคลำยด้วยวิถีธรรมชำติ  

 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
๒๐.๓๐ น. เดินทางกลับที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันที่ สำม : วันศุกร์ 
 

เวลำ กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ 
๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงกำร สปชต. 

 โดย ผู้บริหารส านักงาน ก.พ.  
และผู้บริหารของสถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม “กำรแสดงควำมคิดเห็น และใหข้้อเสนอแนะ 
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน” เพื่อกำรแก้ปัญหำ 
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 

 โดย ส านักงาน ก.พ. 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. เดินทางไป อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. สร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรท ำงำน และกำรให้บริกำรภำครัฐ 

เพื่อกำรขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ 

 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
           (CMU STeP) 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เดินทางไป วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ศึกษำดูงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ 

 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
๒๐.๓๐ น. เดินทางกลับที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันที่ ส่ี : วันเสำร์ 
 

เวลำ กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ 
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เดินทางไป วัดร่องขุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  ศึกษำดูงำนควำมหลำกหลำยด้ำนสถำปัตยกรรมและวิถีชุมชน 

 ณ วัดร่องขุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เดินทางไปโรงแรม แม่โขง เดลต้า บูติค อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
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เวลำ กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เสริมสร้ำงควำมรู้เขตเศรษฐกิจพิเศษและโลจิสติกส์ 

 ณ จังหวัดท่าข้ีเหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เดินทางไปวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน 
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ฟังกำรบรรยำยกำรจัดกำรภัยพิบัติ 

 ณ วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน 
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เดินทางไปที่พัก 
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น รับกุญแจที่พัก และน าสัมภาระเข้าห้องพัก 
๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ศึกษำดูงำนสินค้ำพื้นบ้ำน และสินค้ำหัตถกรรม  

 ณ เชียงรายไนท์บาซ่าร์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
          หรือ สถานที่ในลักษณะใกล้เคียงกัน 

๒๐.๓๐ น. เดินทางกลับที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
วันที่ ห้ำ : วันอำทิตย์  
 

เวลำ กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ 
๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์ 

๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. เดินทางไป โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เดินทางไป จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.  จิตผ่อนคลำยร่ำงกำยเป็นสุขด้วยวิถีชีวิตของชุมชน 

 ณ ถนนสายวัฒนธรรม “ถนนคนเดินท่าแพ”อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

๒๐.๓๐ น. เดินทางกลับที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันที่ หก : วันจันทร์ 
 

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. เดินทางไป ปางช้างแม่แตง 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศึกษำดูงำนด้ำนวัฒนธรรมและวิถีชุมชน 

 ณ ปางช้างแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เดินทางไป สถานประกอบการด้านสุขภาพ 

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กำยจิตผ่อนคลำยด้วยศำสตร์ศิลป์ภูมิปัญญำไทย 

 ณ สถานประกอบการด้านสุขภาพ 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เดินทางไป สถานที่ด าเนินกิจกรรม 

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. เวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปกิจกรรม  

 โดย สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงเครือข่ำยด้วยควำมผูกพัน : งำนเลี้ยงอ ำลำ  

(รับประทานอาหารเย็น) 

๒๑.๐๐ น. เดินทางกลับที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ เจ็ด : วันอังคำร (วันเดินทำงกลับ) 
 

เวลำ กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ 
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. เช็คเอาท์ และลงทะเบียนรับบัตรโดยสารเครื่องบิน 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. เดินทางไปท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๕ น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

ลงทะเบียนบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน การบินไทย เพ่ือเดินทาง    
จากท่าอากาศยานเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โดย สายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที ่TG ๑๐๓   

๑๔.๐๕ - ๑๕.๓๐ น. เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที ่TG ๒๒๖๕  
ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

๑๕.๓๐ น. เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ และเดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ 
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หมำยเหตุ :  

๑. กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามความเหมาะสม 
๒. พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. (บ่าย) เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. หรือ

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
๓.  สิ่งที่ควรเตรียมมาด้วย เช่น ยาประจ าตัว แว่นตากันแดด ร่ม 
๔.  สัมภาระท่ีจะน ามารวมกัน ไม่ควรเกิน ๒๐ กิโลกรัม 
๕.  ควรศึกษาวิธีการเดินทางของสายการบิน 
๖. การแต่งกายชุดสุภาพตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ โดยส านักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัย 

 ที่ร่วมด าเนินการไดจ้ัดเตรียมเสื้อโปโลแขนสั้น ๒ ตัว และหมวก ๑ ใบ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
๗. ขนาดเสื้อ ผู้สมัครสามารถระบุในระบบการรับสมัครในเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. 
 

ขนำดเสื้อ S M L XL XXL XXXL 

ขนาดรอบอก 38 40 42 44 46 48 

ขนาดไหล่ 16 17 18 19 20 21 
ความยาว 24 25 26 27 28 29 


