
 

 

กําหนดการ โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  (CMU1)-- (รุนท่ี ๖)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม : วันท่ี ๗ - ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  

(CMU2)-- (รุนท่ี ๙)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม : วันท่ี ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑   

(CMU3)-- (รุนท่ี ๑๒) มหาวิทยาลัยเชียงใหม : วันท่ี ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑   

(CMU4)-- (รุนท่ี ๑๖) มหาวิทยาลัยเชียงใหม : วันท่ี ๒๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

(CMU5)-- (รุนท่ี ๑๘) มหาวิทยาลัยเชียงใหม : วันท่ี ๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

(CMU6)-- (รุนท่ี ๒๐) มหาวิทยาลัยเชียงใหม : วันท่ี ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

วันท่ี ๑ : วันพุธ 

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนบริเวณ Counter Check In สายการบิน THAI SMILE 

ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

๐๘.๐๐ – ๑๐.๒๕ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๑) 

การปฐมนิเทศ การเตรียมความพรอมและสรางความสัมพันธ 

• โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๑๐.๒๕ – ๑๑.๕๐ น. เดินทาง: หาดใหญ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

สายการบิน THAI SMILE เท่ียวบิน WE ๒๗๐ เวลา ๑๐.๒๕ - ๑๑.๕๐ น. 

๑๑.๕๐ – ๑๓.๐๐ น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ รับสัมภาระ  

และเดินทางไปยังสถานท่ีดําเนินกิจกรรม 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

สิทธิประโยชนของขาราชการ : เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

(๒ ชั่วโมง) 

• โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รับกุญแจท่ีพักและนําสัมภาระเขาหองพัก 

๑๗.๐๐ น.  เดินทางไปสถานท่ีดําเนินกิจกรรมและรับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๒) 

“ลองเรือชมวิถีชีวิตสองฝงแมน้ําเจาพระยา” 

หรือ สถานท่ีตางๆ ณ กรุงเทพมหานคร 

• โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๑.๐๐ น. เดินทางกลับท่ีพัก / พักผอนตามอัธยาศัย 

เอกสารแนบ ๓ 



๒ 

วันท่ี ๒ : วันพฤหัสบดี 

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๐๔.๓๐ – ๐๕.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา 

๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. CHECK OUT 

๐๕.๓๐ – ๐๖.๓๐ น. เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ 

๐๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน Counter Check In สายการบิน Thai Airways 

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๕๐ น. เดินทาง : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เชียงใหม 

             สายการบิน Thai Airways 

             เท่ียวบิน TG ๑๐๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๕๐ น. 

๐๙.๕๐ – ๑๐.๓๐ น. เดินทางถึงสนามเชียงใหม รับสัมภาระ และเดินทางไปท่ีพัก 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสารโครงการ 

และชี้แจงรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมในโครงการ 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. รับกุญแจท่ีพัก และนําสัมภาระเขาหองพัก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๓) 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

การส่ือสารเพ่ือสรางความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม (กิจกรรมกลุมสัมพันธ) 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เดินทางไปเชียงใหมไนทซาฟารี 

๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๔) 

การสืบสานประเพณีทองถิ่นไทย “ขันโตก” เพ่ือสรางสายสัมพันธ 

• เชียงใหมไนทซาฟารี 

๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๕) 

กิจกรรมสรางเครือขาย (การคัดเลือกผูแทนประจํารุน) 

• เชียงใหมไนทซาฟารี 

๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๖) 

กิจกรรมการสรางความสุขและผอนคลายดวยวิถีธรรมชาติ  

• เชียงใหมไนทซาฟารี 

๒๐.๓๐ น. เดินทางกลับท่ีพัก / พักผอนตามอัธยาศัย 

 



๓ 

วันท่ี ๓ : วันศุกร 

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปดโครงการ 

• โดย ผูบริหารสํานักงาน ก.พ. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

Thailand ๔.๐ กับ อาเซียน  (๓ ชั่วโมง) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม “การแสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะ 

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” เพ่ือการแกปญหา 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต และสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

(๒ ชั่วโมง) 

• โดย สํานักงาน ก.พ. 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๗) 

ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมลานนา 

• วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร 

๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๘) 

ศึกษาดูงานสินคาพ้ืนบานและสินคาหัตถกรรม 

• เชียงใหมไนทบาซาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

๒๐.๓๐ น. เดินทางกลับท่ีพัก / พักผอนตามอัธยาศัย 

 



๔ 

วันท่ี ๔ : วันเสาร 

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา 

๐๖.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เดินทางไปอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เสริมสรางความรูเขตเศรษฐกิจพิเศษการคาชายแดนและโลจิสติกส 

(๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

• อําเภอทาข้ีเหล็ก สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เดินทางไปวัดรองขุน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๙) 

ศึกษาดูงานความหลากหลายดานสถาปตยกรรมและวิถีชุมชน 

• วัดรองขุน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม 

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๒๐.๐๐ น. เดินทางกลับท่ีพัก / พักผอนตามอัธยาศัย 

วันท่ี ๕ : วันอาทิตย  

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา 

๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เดินทางไปอุทยานแหงชาติดอยอินทนนทจังหวัดเชียงใหม 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๑๐) 

อารมณดี ชีวีเปนสุข 

• จุดสูงสุดแดนสยาม 

• พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ และสวนไมดอก 

• ตลาดชาวเขา 

ณ อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ีย่ังยืน (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

• ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

 



๕ 

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๑๑) 

ศึกษาดูงานประมงพ้ืนท่ีสูง 

• ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท 

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เดินทางไปยังอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๑๒) 

จิตผอนคลายรางกายเปนสุขดวยวิถีชีวิตของชุมชน 

• ถนนสายวัฒนธรรม “ถนนคนเดินทาแพ” 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

๒๐.๐๐ น. เดินทางกลับท่ีพัก / พักผอนตามอัธยาศัย 

วันท่ี ๖ : วันจันทร 

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. เดินทางไปปางชางแมแตง 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๑๓) 

ศึกษาดูงานดานวัฒนธรรมและวิถีชุมชน 

• ปางชางแมแตง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เดินทางไปสถานประกอบการดานสุขภาพ 

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๑๔) 

กายจิตผอนคลายดวยศาสตรศิลปภูมิปญญาไทย 

• สถานประกอบการดานสุขภาพ 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เดินทางไปสถานท่ีดําเนินกิจกรรม 

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เวทีการแลกเปล่ียนเรียนรูและสรุปกิจกรรม (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

• โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว 

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๑๕) 

กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางเครือขายดวยความผูกพัน : งานเล้ียงอําลา 

• ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว 

๒๑.๐๐ น. เดินทางกลับท่ีพัก / พักผอนตามอัธยาศัย 



๖ 

วันท่ี ๗ : วันอังคาร (วันเดินทางกลับ) 

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. CHECK OUT และลงทะเบียนรับบัตรโดยสารเครื่องบิน 

๐๗.๐๐ น. เดินทางไปสนามบินเชียงใหม 

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๕ น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม 

ลงทะเบียนบริเวณ Counter Check In สายการบิน Thai Airways 

เดินทาง :  

           ๑. เชียงใหม – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

                สายการบิน Thai Airways 

                เท่ียวบิน TG ๑๐๓ เวลา ๑๐.๐๕ - ๑๑.๒๕ น. 

            ๒. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – หาดใหญ 

                สายการบิน THAI SMILE 

                เท่ียวบิน 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. สิ่งท่ีควรเตรียมมาดวย เชน ยาประจําตัว แวนตากันแดด รม 

๔. สัมภาระท่ีจะนํามารวมกัน ไมควรเกิน ๒๐ กิโลกรัม 

๕. ควรศึกษาวิธีการเดินทางของสายการบิน 

๖. การแตงกายชุดสุภาพตลอดการเขารวมโครงการ 

 


