เอกสารแนบ ๓

กําหนดการ โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(CMU1)-- (รุนที่ ๖) มหาวิทยาลัยเชียงใหม : วันที่ ๗ - ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
(CMU2)-- (รุนที่ ๙) มหาวิทยาลัยเชียงใหม : วันที่ ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
(CMU3)-- (รุนที่ ๑๒) มหาวิทยาลัยเชียงใหม : วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
(CMU4)-- (รุนที่ ๑๖) มหาวิทยาลัยเชียงใหม : วันที่ ๒๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
(CMU5)-- (รุนที่ ๑๘) มหาวิทยาลัยเชียงใหม : วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๑
(CMU6)-- (รุนที่ ๒๐) มหาวิทยาลัยเชียงใหม : วันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑ : วันพุธ
เวลา
๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๑๐.๒๕ น.

๑๐.๒๕ – ๑๑.๕๐ น.
๑๑.๕๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

๒๑.๐๐ น.

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
ลงทะเบียนบริเวณ Counter Check In สายการบิน THAI SMILE
ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๑)
การปฐมนิเทศ การเตรียมความพรอมและสรางความสัมพันธ
• โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เดินทาง: หาดใหญ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
สายการบิน THAI SMILE เที่ยวบิน WE ๒๗๐ เวลา ๑๐.๒๕ - ๑๑.๕๐ น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ รับสัมภาระ
และเดินทางไปยังสถานที่ดําเนินกิจกรรม
รับประทานอาหารกลางวัน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สิทธิประโยชนของขาราชการ : เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
(๒ ชั่วโมง)
• โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
รับกุญแจที่พักและนําสัมภาระเขาหองพัก
เดินทางไปสถานที่ดําเนินกิจกรรมและรับประทานอาหารเย็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๒)
“ลองเรือชมวิถีชีวิตสองฝงแมน้ําเจาพระยา”
หรือ สถานที่ตางๆ ณ กรุงเทพมหานคร
• โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เดินทางกลับที่พัก / พักผอนตามอัธยาศัย

๒
วันที่ ๒ : วันพฤหัสบดี
เวลา
๐๔.๓๐ – ๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น.
๐๕.๓๐ – ๐๖.๓๐ น.
๐๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๐๙.๕๐ น.

๐๙.๕๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.

๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.

๒๐.๓๐ น.

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
รับประทานอาหารเชา
CHECK OUT
เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ
ลงทะเบียน Counter Check In สายการบิน Thai Airways
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทาง : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เชียงใหม
สายการบิน Thai Airways
เที่ยวบิน TG ๑๐๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๕๐ น.
เดินทางถึงสนามเชียงใหม รับสัมภาระ และเดินทางไปที่พัก
ลงทะเบียนรับเอกสารโครงการ
และชี้แจงรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมในโครงการ
รับกุญแจที่พัก และนําสัมภาระเขาหองพัก
รับประทานอาหารกลางวัน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๓)
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม (กิจกรรมกลุมสัมพันธ)
เดินทางไปเชียงใหมไนทซาฟารี
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๔)
การสืบสานประเพณีทองถิ่นไทย “ขันโตก” เพื่อสรางสายสัมพันธ
• เชียงใหมไนทซาฟารี
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๕)
กิจกรรมสรางเครือขาย (การคัดเลือกผูแทนประจํารุน)
• เชียงใหมไนทซาฟารี
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๖)
กิจกรรมการสรางความสุขและผอนคลายดวยวิถีธรรมชาติ
• เชียงใหมไนทซาฟารี
เดินทางกลับที่พัก / พักผอนตามอัธยาศัย

๓
วันที่ ๓ : วันศุกร
เวลา
๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น.
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.

๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.

๒๐.๓๐ น.

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
รับประทานอาหารเชา
ลงทะเบียน
พิธีเปดโครงการ
• โดย ผูบริหารสํานักงาน ก.พ.
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Thailand ๔.๐ กับ อาเซียน (๓ ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กิจกรรม “การแสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” เพื่อการแกปญหา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต และสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
(๒ ชั่วโมง)
• โดย สํานักงาน ก.พ.
เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๗)
ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมลานนา
• วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น
รับประทานอาหารเย็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๘)
ศึกษาดูงานสินคาพื้นบานและสินคาหัตถกรรม
• เชียงใหมไนทบาซาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เดินทางกลับที่พัก / พักผอนตามอัธยาศัย

๔
วันที่ ๔ : วันเสาร
เวลา
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
๒๐.๐๐ น.

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
รับประทานอาหารเชา
เดินทางไปอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เสริมสรางความรูเ ขตเศรษฐกิจพิเศษการคาชายแดนและโลจิสติกส
(๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
• อําเภอทาขี้เหล็ก สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปวัดรองขุน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๙)
ศึกษาดูงานความหลากหลายดานสถาปตยกรรมและวิถีชุมชน
• วัดรองขุน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม
รับประทานอาหารเย็น
เดินทางกลับที่พัก / พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่ ๕ : วันอาทิตย
เวลา
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
รับประทานอาหารเชา
เดินทางไปอุทยานแหงชาติดอยอินทนนทจังหวัดเชียงใหม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๑๐)
อารมณดี ชีวีเปนสุข
• จุดสูงสุดแดนสยาม
• พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ และสวนไมดอก
• ตลาดชาวเขา
ณ อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาที่ยั่งยืน (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
• ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท
รับประทานอาหารกลางวัน

๕
เวลา
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

๒๐.๐๐ น.

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๑๑)
ศึกษาดูงานประมงพื้นที่สูง
• ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท
เดินทางไปยังอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
รับประทานอาหารเย็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๑๒)
จิตผอนคลายรางกายเปนสุขดวยวิถีชีวิตของชุมชน
• ถนนสายวัฒนธรรม “ถนนคนเดินทาแพ”
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เดินทางกลับที่พัก / พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่ ๖ : วันจันทร
เวลา
๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

๒๑.๐๐ น.

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
รับประทานอาหารเชา
ลงทะเบียน
เดินทางไปปางชางแมแตง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๑๓)
ศึกษาดูงานดานวัฒนธรรมและวิถีชุมชน
• ปางชางแมแตง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปสถานประกอบการดานสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๑๔)
กายจิตผอนคลายดวยศาสตรศิลปภูมิปญญาไทย
• สถานประกอบการดานสุขภาพ
เดินทางไปสถานที่ดําเนินกิจกรรม
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปกิจกรรม (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
• โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๑๕)
กิจกรรมเพื่อเสริมสรางเครือขายดวยความผูกพัน : งานเลี้ยงอําลา
• ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว
เดินทางกลับที่พัก / พักผอนตามอัธยาศัย

๖
วันที่ ๗ : วันอังคาร (วันเดินทางกลับ)
เวลา
๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น.
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๕ น.

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
รับประทานอาหารเชา
CHECK OUT และลงทะเบียนรับบัตรโดยสารเครื่องบิน
เดินทางไปสนามบินเชียงใหม
เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม
ลงทะเบียนบริเวณ Counter Check In สายการบิน Thai Airways
เดินทาง :
๑. เชียงใหม – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
สายการบิน Thai Airways
เที่ยวบิน TG ๑๐๓ เวลา ๑๐.๐๕ - ๑๑.๒๕ น.
๒. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – หาดใหญ
สายการบิน THAI SMILE
เที่ยวบิน WE ๒๖๕ เวลา ๑๓.๕๕ - ๑๕.๒๐ น.

หมายเหตุ :
๑. กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนเวลาไดตามความเหมาะสม
๒. พักรับประทานอาหารวาง (เชา) เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. (บาย) เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
๓. สิ่งที่ควรเตรียมมาดวย เชน ยาประจําตัว แวนตากันแดด รม
๔. สัมภาระที่จะนํามารวมกัน ไมควรเกิน ๒๐ กิโลกรัม
๕. ควรศึกษาวิธีการเดินทางของสายการบิน
๖. การแตงกายชุดสุภาพตลอดการเขารวมโครงการ

