
 
 

โครงการเสริมสร�างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของข�าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต� ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากสถานการณ�ความไม�สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต# ประกอบด#วย จังหวัดยะลา 
ป'ตตานี นราธิวาส และ สงขลา ก�อให#เกิดความเสียหายต�อชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน รวมท้ังสร#าง 
ความเสียหายแก�สถานท่ีราชการ สถานการณ�ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต# มีแนวโน#มลดลง แต�ยังมี 
ความรุนแรงและความไม�สงบต�อเนื่อง โดยยังคงนําป'จจัยหลักเดิม คือ ชาติพันธุ� ศาสนา วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร� ซ่ึงนํามาเป2นสาเหตุของความเห็นต�างทางความคิดและความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  
มาใช#เป2นเง่ือนไขในการสร#างความชอบธรรมในการใช#ความรุนแรง อย�างไรก็ตาม สถานการณ�ความรุนแรงต้ังแต� 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงป'จจุบัน ถือได#ว�าเป2นสถานการณ�ท่ีมีความละเอียดอ�อน และมีผลกระทบต�อความม่ันคงอย�างยิ่ง 
ทําให#ข#าราชการท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีดังกล�าวเกิดความหวาดกลัว เกิดความเครียดท่ีต#องเผชิญกับสภาวะบีบค้ัน 
ท้ังด#านการทํางานและการดําเนินชีวิต อันเป2นผลต�อขวัญ กําลังใจ ประสิทธิภาพในการทํางาน และคุณภาพชีวิต
ของข#าราชการท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีลดลงเป2นอย�างมาก     

สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองค�กรกลางภาครัฐท่ีรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการ             
พลเรือน ได#รับมอบหมายจากรัฐบาล และ ก.พ. ให#จัดทําโครงการเสริมสร#างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของข#าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต# โดยให#ข#าราชการในพ้ืนท่ีดังกล�าวได#เข#าร�วมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร#าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได#มีโอกาสพักและผ�อนคลายจากการปฏิบัติงานภายใต#
สภาวะท่ีอันตรายและเสี่ยงภัยในพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงานเป2นการชั่วคราว เพ่ือช�วยเหลือฟ?@นฟูขวัญ กําลังใจ และคุณภาพ
ชีวิต รวมท้ังเป2นการส�งเสริมความสมานฉันท�และความสัมพันธ�ท่ีดีระหว�างข#าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต#
ด#วยกัน เป2นการเสริมสร#างเครือข�ายท่ีแข็งแกร�งในการปฏิบัติงานเพ่ือความสุขของประชาชนและเพ่ือพัฒนา
ประเทศต�อไป 

๒. วัตถุประสงค1 
๒.๑ เพ่ือพัฒนาข#าราชการกลุ�มเปDาหมาย คือ ข#าราชการพลเรือน ข#าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา และข#าราชการตํารวจ ซ่ึงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเปDาหมาย ให#สนับสนุนการดําเนินบทบาทการเป2นผู#นํา 
(Leadership Role) และบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู�ประเทศไทย ๔.๐  

๒.๒ พัฒนาทักษะการคิด และทักษะท่ีจําเป2นสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต โดยคํานึงถึงประโยชน�
ของชาติและประชาชนมากกว�าประโยชน�ส�วนตน 

๒.๓ เพ่ือสร#างพันธมิตรและส�งเสริมการทํางานท่ีสอดคล#อง เชื่อมโยง เป2นบูรณาการ (Creating Partnership 
and Relationship) และการสร#างจิตสํานึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability) 

สิ่งท่ีส3งมาด�วย ๑ 
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๒.๔ เพ่ือรับทราบแนวคิดของข#าราชการกลุ�มเปDาหมาย ในการแก#ป'ญหาเพ่ือการพัฒนาประเทศ  
และข#อเสนอแนะต�างๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตในพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงาน 

๒.๕ เพ่ือสร#างขวัญและให#กําลังใจแก�ข#าราชการกลุ�มเปDาหมาย โดยเสริมสร#างความรู#และฝbกการดูแล
คุณภาพชีวิตของตนเองได#ท้ังทางด#าน ร�างกาย อารมณ�จิตใจ และความคิด เข#าใจถึงแนวทางการจัดการกับ
ความเครียดจากการทํางาน ได#พักและผ�อนคลายจากสภาพการทํางานท่ีกดดันและสภาพแวดล#อมท่ีเสี่ยงอันตราย
จากการทํางานในพ้ืนท่ีเป2นการชั่วคราว 

๓. ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีคาดหวัง (RESULTS) 
    ๓.๑  ผลผลิต (OUTPUT)  

   ข#าราชการพลเรือนสามัญ ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข#าราชการตํารวจ              
ท่ีปฏิบัติงานอยู�ในจังหวัดชายแดนภาคใต# จํานวน ๒๐ รุ�น รวมแล#วไม�น#อยกว�า ๒,๐๐๐ คน  ได#รับการพัฒนา ดังนี้ 

๓.๑.๑ ข#าราชการกลุ�มเปDาหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต#ได#เ พ่ิมพูนความรู# ท่ีจําเป2นและ 
เป2นประโยชน�สําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต โดยคํานึงถึงประโยชน�ของชาติและประชาชนมากกว�าประโยชน� 
ส�วนตน 

 ๓.๑.๒ ข#าราชการกลุ�มเปDาหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต#ได#เสริมสร#างความรู#และฝbกปฏิบัติ 
ในการดูแลตนเองทางด#าน ร�างกาย อารมณ�จิตใจ และความคิด รวมถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจาก 
การทํางาน ได#พักและผ�อนคลายจากสภาพการทํางานท่ีกดดันและสภาพแวดล#อมท่ีเสี่ยงอันตรายจากการทํางาน            
ในพ้ืนท่ีเป2นการชั่วคราว เพ่ือการดํารงชีวิตประจําวันอย�างมีความสุข 

 ๓.๑.๓ ข#าราชการกลุ�มเปDาหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต#ได#พัฒนาทักษะการคิด และทักษะ 
ท่ีจําเป2นต�อการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาไปสู�ประเทศไทย ๔.๐ 

 ๓.๑.๔  ข#าราชการกลุ�มเปDาหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต#ได#เรียนรู#และเข#าใจเก่ียวกับการทํางาน
เพ่ือสร#างพันธมิตรและส�งเสริมการทํางานท่ีสอดคล#อง เชื่อมโยง เป2นบูรณาการ (Creating Partnership and 
Relationship) และรวมถึงการปลูกฝ'งทัศนคติท่ีดีงาม การสร#างจิตสํานึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment 
and Accountability) 

๓.๒ ผลลัพธ1 (OUTCOME)   
  ข#าราชการกลุ�มเปDาหมายได#รับองค�ความรู# เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพร#อมท้ัง 

การพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตของข#าราชการได# มีความพึงพอใจต�อการเข#าร�วมโครงการ และมีความรู#ท่ีจําเป2น 
ต�อการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาไปสู�ประเทศไทย ๔.๐ 

๔. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ 
๔.๑ ตัวช้ีวัดผลผลิต 
  ๔.๑.๑ ข#าราชการกลุ�มเปDาหมาย จํานวนไม�น#อยกว�า ๒,๐๐๐ คน ได#รับความรู# เ พ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพร#อมท้ังการพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตของข#าราชการได#   
๔.๑.๒  ข#าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต#ท่ีเข#าร�วมโครงการ มีความพึงพอใจต�อการเข#าร�วม

โครงการฯ ร#อยละ ๘๕  
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๔.๒ ตัวช้ีวัดผลลัพธ1 
๔.๒.๑ ข#าราชการท่ีเข#าร�วมโครงการมีความรู#เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานในสภาวะบีบค้ันดีข้ึน 
๔.๒.๒ ข#าราชการท่ีเข#าร�วมโครงการมีความรู#ด#านการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  ๔.๒.๓ ข#าราชการท่ีเข#าร�วมโครงการมีความรู#เก่ียวกับแนวทางการทํางานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ไปสู�ประเทศไทย ๔.๐ 

  ๔.๒.๔ ข#าราชการท่ีเข#าร�วมโครงการมีความรู#เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป2นอยู�  
และสภาพเศรษฐกิจการค#าในกลุ�มประเทศอาเซียน 

๕. แผนการดําเนนิการ 
  (�)   ดําเนินการเอง     (�)   จ#างท่ีปรึกษา 

ขั้นตอน/กิจกรรมดําเนินการ ระยะเวลา 

 พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. วางแผน เตรียมการ ติดต�อ 
    ประสานงาน จัดจ#าง 

            

๒. ดําเนินการจัดกิจกรรม             
๓. ประเมินผลการดาํเนินการ             
๔. รายงานผลการดาํเนินการ             

๖. วิธีดําเนินการ 
  เนื่องจากวัตถุประสงค�และกลุ�มเปDาหมายของโครงการนี้มีลักษณะพิเศษแตกต�างไปจากโครงการ
พัฒนาอ่ืนๆ ดังนั้นสํานักงาน ก.พ. จึงจ#างสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงในส�วนภูมิภาคเป2นท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ดําเนินโครงการ สปชต. ภายใต#การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.พ. หลักสูตร ๗ วัน โดยขอบเขตของการพัฒนาและ
ดําเนินโครงการ สปชต. สํานักงาน ก.พ. ประกอบด#วย ๒ ส�วน คือ 
 ส�วนท่ี ๑ การพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระ แบ�งออกเป2น ๒ ด#าน คือ  
   ด�านท่ี ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (โดยมีเนื้อหาการจัดอบรมไม$น�อยกว$า 
๑๐ ชั่วโมง)   
   ด�านท่ี ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (โดยมีเนื้อหาการจัดอบรมไม$น�อยกว$า ๑๐ ครั้ง)  
 ส�วนท่ี ๒ การประเมินและสรุปผลการดําเนินการโครงการ สปชต. และให#ข#อเสนอแนะ 

  ส3วนท่ี ๑ การพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระ  
  ด�านท่ี ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได#แก� องค�ความรู# ท่ีเก่ียวข#องกับ 
การพัฒนา  

๑.  ประเทศไทยให#สู�ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ด#วยศาสตร�ของพระราชา หรือ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร#างจิตสํานึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability)  
ในการปฏิบัติงาน 
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๒.  ทักษะการคิด และทักษะท่ีจําเป2นสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต โดยคํานึงถึง
ประโยชน�ของชาติและประชาชนมากกว�าประโยชน�ส�วนตน 

๓.  การทํางานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาไปสู�ประเทศไทย ๔.๐ 
๔.  ส�งเสริมการทํางานท่ีสอดคล#อง เชื่อมโยง เป2นบูรณาการในการแก#ไขป'ญหาในพ้ืนท่ี 
๕. พัฒนาข#าราชการให#มีการเรียนรู#แบบยั่งยืนโดยเกิดจากสรุปการเรียนรู# หรือการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ�และความคิดเห็นในการทํางานซ่ึงกันและกัน เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การพัฒนาและการ
แก#ป'ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต# 

๖. ทัศนคติเชิงบวกของการเป2นข#าราชการท่ีดีโดยคํานึงถึงประโยชน�ของประชาชน 
ประเทศชาติมากกว�าประโยชน�ส�วนตน  
   ด�านท่ี ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได#แก� องค�ความรู#ท่ีเก่ียวข#องกับการพัฒนา 

๑. ความรู#และฝbกการดูแลสุขภาพทางด#านร�างกาย ด#านอารมณ� ด#านจิตใจ และด#าน
ความคิด ก�อให#เกิดความสุขกายและสบายใจ  รับรู#และเข#าใจถึงแนวทางการจัดการก ับความเครียดจากการทํางาน
ด#วยตนเอง 

๒. การเรียนรู#ถึงวิถีชีวิตของประชาชน สังคม และเศรษฐกิจในภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือเปgด
มุมมองทางด#านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถาป'ตยกรรม และสร#างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ�ของประเทศ 

๓. การเสริมสร#างเครือข�ายท่ีจะพัฒนาข#าราชการให#มีการเรียนรู#ตลอดชีวิตแบบยั่งยืน 
โดยเกิดจากความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณ�ซ่ึงกันและกัน 

๔. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนมุมมองของคนในองค�กร เพ่ือให#เกิดความคิดใหม�
ในการอยู�ร�วมกันและทํางานอย�างมีความสุข เกิดภาวะ “สมดุลของชีวิต” ให#กับคนทํางานมีทักษะการทํางานท่ีดี 
(Work Skill) และมีทักษะการใช#ชีวิตท่ีดี (Life Skill) ควบคู�กันไป 

ส3วนท่ี ๒  การประเมินผล และข�อเสนอแนะ 
๑. สรุปผลการจัดดําเนินโครงการ สปชต. ในแต�ละรุ�น พร#อมท้ังประเมินผล ในด#านท่ี ๑  

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ ด#านท่ี ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
๒. สรุปผลแนวคิดของข#าราชการผู#เข#าร�วมโครงการฯ ในการพัฒนาประเทศ ในแต�ละรุ�น 
๓. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการฯ และวิเคราะห�ผลของการประเมินผล จํานวน 

๖ เล�ม  (เม่ือจัดดําเนินการครบทุกรุ�นแล#ว) ประกอบด#วย 

• ส�วนท่ี ๑ ด#านท่ี ๑  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ ด#านท่ี ๒ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ในภาพรวมของโครงการฯประจําปnงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให#ข#อเสนอแนะเพ่ือการจัดดําเนินการ
ในปnต�อไป  

• วิเคราะห�แนวคิดของข#าราชการผู#เข#าร�วมโครงการฯ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร� 
การพัฒนาและการแก#ป'ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต# ในภาพรวมของโครงการ ประจําปnงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 



๕ 

๗. ผลผลิต : จํานวนไม�น#อยกว�า ๒,๐๐๐ คน 

๘. สถานท่ีดําเนินการ : มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี สถานท่ีของเอกชน และประเทศในกลุ�มอาเซียน 

๙. งบประมาณค3าใช�จ3าย : เงินงบประมาณรายจ�ายประจําปn พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสํานักงาน ก.พ.  

๑๐. ขอบเขตการดําเนินการ 
 ๑๐.๑ ขอบเขตด�านการประสานงาน 
   ๑๐.๑.๑  สํานักงาน ก.พ. จะเป2นผู#ประสานงานกับ ศอ.บต. ในการกําหนดผู#เข#าร�วมโครงการ 
   ๑๐.๑.๒  มหาวิทยาลัยรับผิดชอบจัดหาผู#บริหารโครงการ เจ#าหน#าท่ีรับผิดชอบ และผู#ทรงคุณวุฒิ  
ท่ีมีคุณภาพและจํานวนเพียงพอท่ีจะทําให#โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค� 
 ๑๐.๒ ระยะเวลาดําเนินการ 
   ช�วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
 ๑๐.๓ หน3วยงานร3วมดําเนินการ 
  -  สํานักงาน ก.พ. 
  -   สํานักงบประมาณ 
  -   สํานักงานสภาความม่ันคงแห�งชาติ 
  -   กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค ๔ ส�วนหน#า 
  -  ศูนย�อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต# (ศอ.บต.)  
  -  บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

  - สถาบันการศึกษาในส�วนภูมิภาค  

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



รุ�น วัน / เดือน / ป� ท่ีดําเนินการ สถานท่ี

MFU 1 ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแม�ฟ�าหลวง

MFU 2 ๑ - ๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแม�ฟ�าหลวง

MFU 3 ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแม�ฟ�าหลวง

MFU 4 ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแม�ฟ�าหลวง

MFU 5 ๘ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแม�ฟ�าหลวง

MFU 6 ๑๕ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแม�ฟ�าหลวง

CMU 1 ๗ - ๑๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

CMU 2 ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

CMU 3 ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

CMU 4 ๒๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

CMU 5 ๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

CMU 6 ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

KKU 1 ๒๐ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยขอนแก�น

KKU 2 ๓ - ๙ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยขอนแก�น

KKU 3 ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยขอนแก�น

KKU 4 ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยขอนแก�น

KKU 5 ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยขอนแก�น

BUU 1 ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา

BUU 2 ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา

BUU 3 ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยแม�ฟ�าหลวง (ดําเนินการจํานวน ๖ รุ�น) เดินทางวันพฤหัสบดี กลับวันพุธ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม� (ดําเนินการจํานวน ๖ รุ�น) เดินทางวันพุธ กลับวันอังคาร

มหาวิทยาลัยขอนแก�น (ดําเนินการจํานวน ๕ รุ�น) เดินทางวันเสาร� กลับวันศุกร�

มหาวิทยาลัยบูรพา (ดําเนินการจํานวน ๓ รุ�น) เดินทางวันอาทิตย� กลับวันเสาร�
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การดําเนินการโครงการเสริมสร.างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข.าราชการ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โดย สํานักงาน ก.พ. ร�วมกับ สถาบันการศึกษาของรัฐ
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มหาวิทยาลัย รุ�น วัน/เดือน/ป� ท่ีดําเนินการ

๑ ม.ขอนแก	น KKU 1 ๒๐ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

๒ ม.แม	ฟ�าหลวง MFU 1 ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

๓ ม.แม	ฟ�าหลวง MFU 2 ๑ - ๗ กุมภาพันธ& ๒๕๖๑ 

๔ ม.ขอนแก	น KKU 2 ๓ - ๙ กุมภาพันธ& ๒๕๖๑ 

๕ ม.บูรพา BUU 1 ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๑

๖ ม.เชียงใหม	 CMU 1 ๗ - ๑๓ กุมภาพันธ& ๒๕๖๑

๗ ม.ขอนแก	น KKU 3 ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ& ๒๕๖๑

๘ ม.แม	ฟ�าหลวง MFU 3 ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ& ๒๕๖๑ 

๙ ม.เชียงใหม	 CMU 2 ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ& ๒๕๖๑

๑๐ ม.แม	ฟ�าหลวง MFU 4 ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ& ๒๕๖๑ 

๑๑ ม.ขอนแก	น KKU 4 ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๒ ม.เชียงใหม	 CMU 3 ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๓ ม.แม	ฟ�าหลวง MFU 5 ๘ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๔ ม.ขอนแก	น KKU 5 ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๕ ม.แม	ฟ�าหลวง MFU 6 ๑๕ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๖ ม.เชียงใหม	 CMU 4 ๒๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๗ ม.บูรพา BUU 2 ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๘ ม.เชียงใหม	 CMU 5 ๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๑

๑๙ ม.บูรพา BUU 3 ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

๒๐ ม.เชียงใหม	 CMU 6 ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ

ม.แม	ฟ�าหลวง (ดําเนินการจํานวน ๖ รุ	น) เดินทางวันพฤหัสบดี กลับวันพุธ  

ม.เชียงใหม	 (ดําเนินการจํานวน ๖ รุ	น) เดินทางวันพุธ กลับวันอังคาร

ม.ขอนแก	น (ดําเนินการจํานวน ๕ รุ	น) เดินทางวันเสาร& กลับวันศุกร&

ม.บูรพา (ดําเนินการจํานวน ๓ รุ	น) เดินทางวันอาทิตย& กลับวันเสาร&

กําหนดการภาพรวม

โครงการเสริมสร างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต  

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561


