กําหนดการ
โครงการ “เสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต”
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
ณ อําเภอหาดใหญ – กรุงเทพฯ – ชลบุรี – ฉะเชิงเทรา - สระแกว - ราชอาณาจักรกัมพูชา
*********************************************
(BUU๑) -- (รุนที่ ๕) มหาวิทยาลัยบูรพา : ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
(BUU๒) -- (รุนที่ ๑๗) มหาวิทยาลัยบูรพา : ๒๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
(BUU๓) -- (รุนที่ ๑๙) มหาวิทยาลัยบูรพา : ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑
วันที่ ๑ (วันอาทิตย)
เวลา
กิจกรรม
๐๘:๑๕ – ๐๙:๕๐ น. ลงทะเบียนเขารวมโครงการ พรอมรับประทานอาหารวาง ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ
จังหวัดสงขลา
๑๐:๒๕ – ๑๑:๕๐ น. ออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน WE ๒๗๐ /ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ
๑๒:๔๕ – ๑๔:๑๕ น. ออกเดินทางไปกรุงเทพมหานคร/รับประทานอาหารกลางวัน
๑๔:๑๕ – ๑๕:๐๐ น. ถึงโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร/ ลงทะเบียนรับกุญแจเขาที่พัก/รับประทานอาหารวาง
๑๕:๐๐ – ๑๗:๐๐ น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอ “สิทธิประโยชนของขาราชการ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน” วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
๑๗:๐๐ – ๑๘:๐๐ น. - ปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดย หัวหนาโครงการ
- กิจกรรมถายภาพทําทําเนียบรุน
๑๘:๐๐ – ๑๙:๐๐ น. เขาที่พัก/พักผอนตามอัธยาศัย
๑๙:๐๐ – ๒๐:๐๐ น. เดินทางไปทาเรือ/ถายภาพและชื่นชมบรรยากาศริมแมน้ําเจาพระยา/เช็คอินขึ้นเรือ
๒๐:๐๐ – ๒๒:๐๐ น. ผ อ นคลายจิ ต ใจด ว ยการล อ งเรื อ “ชมทั ศ นี ย ภาพและวิ ถี ชี วิ ต สองฝ ง แม น้ํ า เจ า พระยา”
พรอมรับประทานอาหารเย็น
๒๒:๐๐ – ๒๒:๓๐ น. เดินทางกลับโรงแรมที่พัก /ถึงโรงแรม
๒๒:๓๐ น.
พักผอนตามอัธยาศัย

๒
วันที่ ๒ (วันจันทร)
เวลา
กิจกรรม
๐๖:๓๐ – ๐๗:๓๐ น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม/ออกเดินทาง
๐๘:๓๐ – ๑๐:๓๐ น. การเรียนรูวิถีชีวิตประชาชน สังคม เพื่อเปดมุมมองดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอัน
ดีงาม สถาป ตยกรรม และความภาคภูมิใจในเอกลักษณของไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ณ พระบรมมหาราชวังและวัดพระแกว วิทยากรจากสํานักพระราชวัง
๑๐:๓๐ – ๑๒:๓๐ น. ออกเดินทางสูจังหวัดชลบุรี
๑๒:๓๐ – ๑๓:๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารพื้นบานอางศิลา
๑๔:๓๐ – ๑๕:๐๐ น. การสรางรอยยิ้มและความประทับใจ โดยจัดพิธีตอนรับชาวใตจากใจชาวบูรพา ณ อุทยาน
รังสรรคนวัตกรรมอวกาศ
๑๕:๐๐ – ๑๖:๓๐ น. ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑอวกาศ Space Inspirium ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ สํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม โดยวิทยากรจากอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศฯ
๑๖:๓๐ – ๑๗:๓๐ น. เดินทางสูเมืองพัทยา
๑๗:๓๐ – ๑๘:๓๐ น. ศึกษาแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ผสมผสานภูมิปญญา และ
วัฒนธรรมทองถิ่นไทยทั้ง ๔ ภาคเรียนรูวิถีชีวิตคนไทยในอดีตชมการสาธิตการทอเสื่อทอผา
การประกอบอาหารไทย ณ ตลาดน้ําสี่ภาค พัทยา
๑๙:๐๐ – ๒๐:๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารขึ้นชื่อของเมืองพัทยา
๒๐:๓๐ น.
เขาที่พัก ณ เมืองพัทยา
วันที่ ๓ (วันอังคาร)
เวลา
กิจกรรม
๐๖:๐๐ – ๐๗:๐๐ น. สรางเสริมสุขภาพการบริหารรางกายยามเชา โดย การเตนแอโรบิคแนวใหม (ลูกทุง)*
๐๗:๐๐ – ๐๘:๓๐ น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
๐๘:๐๐ – ๐๘:๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘:๓๐ - ๐๙:๓๐ น. พิธีเปดโครงการ
ผูวาราชการ/ผูแทน กลาวตอนรับในฐานะเจาเมือง
ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ กลาวตอนรับ
ผูแทน สํานักงาน ก.พ. เปนประธานพิธีเปด
๐๙:๓๐ – ๑๐:๓๐ น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอ “ยุทธศาสตร แนวทางการแกปญหาในจังหวัดชายแดนใต”
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา
๑๐:๓๐ – ๑๒:๐๐ น. กิจกรรมชีวิตคิดบวก เพื่อการทํางานเปนทีมอยางสรางสรรคและเปนสุข
*เพิ่มความรูอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน (การสื่อสาร/การฝกทักษะการสังเกต/
การปฐมพยาบาลเบื้องตน/ศิลปะการปองกันตัวเบื้องตน)
วิทยากรจาก กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค ฯ จังหวัดชลบุรี
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม
๑๓:๐๐ – ๑๕:๐๐ น. การแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ การแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร การพัฒนาและการแกปญ หาในจังหวัดชายแดนภาคใต โดย
สํานักงาน ก.พ.
๑๕:๐๐ – ๑๖:๓๐ น. สรางเสริมสุขภาพกาย และใจ (Body and Mind) ดวยสมุนไพรไทย โดยการฟงบรรยาย

๓
เวลา

กิจกรรม
พรอม แบงกลุมฝกทําผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ทําประกอบ
อาชีพ หรือนําไปถายทอดใหแกนักเรียนได อาทิ ลูกประคบ ยาดมสมุนไพร
วิทยากรจากคณะแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา /ออกเดินทาง
๑๗:๐๐ – ๑๘:๐๐ น. การรักษาสุขภาพกายดวยการนวดแผนไทย โดย ผูเชี่ยวชาญ/ออกเดินทาง
๑๘:๓๐ – ๑๙:๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารขึ้นชื่อเมืองพัทยา /ออกเดินทาง
๒๐:๐๐ – ๒๑:๐๐ น. ชมบรรยากาศและวิถีชีวิตชาวเมืองพัทยา ณ ถนนคนเดิน - แหลมบาลีฮาย (walking street)
๒๑:๓๐ น.
ถึงโรงแรมที่พัก ณ เมืองพัทยา/พักผอนตามอัธยาศัย
วันที่ ๔ (วันพุธ)
เวลา
๐๖:๐๐ – ๐๗:๐๐ น.
๐๗:๓๐ – ๐๘:๓๐ น.
๐๘:๓๐ น.
๐๙:๐๐ – ๑๒:๐๐ น.

กิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพผอนคลาย/ยืดเสนดวย Art Therapy/Fighting*
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เช็คเอาทออกจากโรงแรม /ออกเดินทางไปยังบริษัท นงนุช การเดน แอนด รีสอรท จํากัด
กิจกรรม เรื่องการบริหารจัดการองคกร และบุคลากร การยกระดับมาตรฐานการใหบริการ
ดา นการท องเที่ ย วเชิ งเกษตร และจัดการธุร กิจ การจัดแตงสวนสูร ะดับ สากลเพื่ อสะทอน
มุมมองแนวคิดเชิงเปรีย บเทียบ และการปรับประยุกตใชกับ การทํางาน ณ บริ ษัท นงนุช
การเดน แอนด รีสอรท จํากัด
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารสวนนงนุช
- ออกเดินทางไป จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๕:๓๐ – ๑๗:๓๐ น. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง การพัฒนาประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ดวยศาสตรพระราชา หลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิทยากรจากศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือ ปราชญ
ชาวบาน/ผูนําชุมชน ที่ประสบความสําเร็จจากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน
การดํารงชีวิต
๑๗:๓๐ – ๑๘:๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ /
ออกเดินทาง
๒๑:๓๐ น.
ถึงโรงแรมที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย ณ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
วันที่ ๕ (วันพฤหัสบดี)
เวลา
กิจกรรม
๐๕:๓๐ – ๐๖:๓๐ น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
๐๖:๓๐ – ๐๗:๐๐ น. เดินทางไปยังดานอรัญประเทศจังหวัดสระแกวผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองไทย-กัมพูชา
๐๗:๐๐ น.
เดินทางไปเมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๑๐:๐๐ – ๑๑:๓๐ น. การศึกษาดูงาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่แตกตางของประเทศเพื่อนบานบริเวณ
พื้นที่ชายแดน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (นครวัด)
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ประเทศกัมพูชา
๑๓:๐๐ – ๑๕:๓๐ น. การศึกษาดูงาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่แตกตางของประเทศเพื่อนบานบริเวณ
พื้นที่ชายแดน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (นครธม ปราสาทตาพรหม และปราสาทบายน)

๔
เวลา
๑๕:๓๐ น.
๑๘:๓๐ น.
๑๙:๐๐ – ๒๐:๐๐ น.
๒๐:๓๐ น.

กิจกรรม

เดินทางกลับประเทศไทย
กลับถึงประเทศไทยผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ดานอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
รับประทานอาหารเย็น ณ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
กลับเขาที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย ณ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

วันที่ ๖ (วันศุกร)
เวลา
กิจกรรม
๐๖:๐๐ – ๐๗:๐๐ น. เสริมสรางสุขภาพบริหารรางกายยืดเหยียดจากความเมื่อยลา “รํากระบอง/โยคะ”*
๐๗:๐๐ – ๐๘:๐๐ น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
๐๘:๐๐ น.
ออกเดินทางไปเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก ณ ตลาดการคาชายแดน
จังหวัดสระแกว (โรงเกลือ)
๐๘:๓๐ – ๑๒:๓๐ น. การศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก ณ ตลาดการคาชายแดน
จังหวัดสระแกว (โรงเกลือ)
๑๒:๓๐ – ๑๓:๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ อําเภออรัญประเทศ
๑๓:๓๐ – ๑๕:๐๐ น. การบรรยายเรื่อง “ขาราชการไทยกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร Thailand ๔.๐ และนโยบาย
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” วิทยากรโดย ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ ม.บูรพา
๑๕:๐๐ – ๑๖:๓๐ น. กิจกรรมสรุปประเด็นการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณของผูเขารวมโครงการ
วิทยากรโดย ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ ม.บูรพา
๑๘:๓๐ – ๒๑:๓๐ น. กิจกรรมการสรางเครือขายและพันธมิตร “สานใจสูพี่นอง” พรอมรับประทานอาหารเย็น
ในงานเลี้ยงอําลา และปดโครงการ
๒๑:๓๐ น.
พักผอนตามอัธยาศัย ณ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

๕
วันที่ ๗ (วันเสาร)
เวลา
กิจกรรม
๐๖:๐๐ – ๐๗:๐๐ น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
๐๗:๐๐ – ๑๒:๓๐ น. เดินทางไปสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ รับประทานอาหารวางและอาหารกลางวันระหวาง
การเดินทาง
๑๓:๕๕ – ๑๕:๒๐ น. ออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติหาดใหญ เที่ยวบิน WE ๒๖๕
๑๕:๒๐ น.
ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ ๑. กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนเวลาไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อประโยชน และความพึงพอใจ
สูงสุดของผูเขารวมโครงการเปนสําคัญ
๒. *กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพยามเชาอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ขึ้นกับสภาพ
อากาศ และสถานที่
๓. การเดินทางไปราชอาณาจักรกัมพูชา ตองใชหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) เทานั้น ซึ่งตองมีอายุ
ไมนอยกวา ๖ เดือน นับตั้งแตวันเดินทางไปราชอาณาจักรกัมพูชา

