
 
 

 
                                                กำหนดการ 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โดย สำนักงาน ก.พ. ร่วมดำเนินการกับมหาวิทยาลัยบูรพา 
********************************************* 

    รุ่นที ่1  วนัที ่8 – 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 
    รุ่นที ่2  วนัที ่7 – 13 มนีาคม พ.ศ. 2563 
    รุ่นที ่3  วนัที ่21 – 27 มนีาคม พ.ศ. 2563 
    รุ่นที ่4  วนัที ่4 - 10 เมษายน พ.ศ. 2563 
      
 

วนัทีห่นึง่ (วนัเสารท์ี ่8 ก.พ./7 ม.ีค./21 ม.ีค./ 4 เม.ย.) กรงุเทพมหานคร  
 

เวลา กิจกรรม 
07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับประทานอาหารว่าง ณ สนามบินนานาชาติ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
08.00 - ๐๙.๐๐ น. เช็คอิน โหลดกระเป๋า เข้าประตูเพ่ือขึ้นเครื่อง 
09.00 – 10.25 น. ออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน  

TG 2270 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๒๕ น. 
10.25 – 11.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ /รับสัมภาระ/ตรวจสอบ 

ความเรียบร้อยครบถ้วน 
11.30 – 13.00 น. ออกเดินทางไปจังหวัดกรุงเทพมหานคร /รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.00 น. ถึงโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร /กิจกรรมมิตรสัมพันธ์ 
14.00 – 16.00 น. กิจกรรม Happy Thinking “ชวีติคิดบวก เพือ่ตน คนของชาต”ิ  

วิทยากรโดย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา /รับประทานอาหารว่าง 
16.00 – 17.30 น. กิจกรรม Happy Workplace “สิทธปิระโยชนข์องขา้ราชการ เพือ่สรา้งขวญัและ

กำลงัใจในการปฏบิัตงิาน” วทิยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง  
17.30 – 18.00 น. ปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดโครงการ  
18.00 – 19.30 น. ลงทะเบียนรับกุญแจเข้าที่พัก /พักผ่อนตามอัธยาศัย 
19.30 – 20.00 น. ออกเดินทางไปท่าเรือ/ถ่ายภาพและชื่นชมบรรยากาศรมิแม่น้ำเจ้าพระยา /เช็คอินขึ้นเรือ 
20.00 – 22.00 น. กิจกรรม Happy Life “วิถรีมินำ้เจา้พระยา สงูคา่เอกลักษณ์ไทย”  

พร้อมรับประทานอาหารเย็น วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม วัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ริมน้ำเจ้าพระยา 

22.00 – 22.30 น.  ออกเดินทางกลับ /ถึงโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร /พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วนัทีส่อง (วนัอาทิตยท์ี ่9 ก.พ./8 ม.ีค./22 ม.ีค./ 5 เม.ย.) จงัหวัดกรุงเทพมหานคร – ชลบรุ ี 
 

เวลา กิจกรรม 
06.00 – 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  
07.00 – 08.30 น.  ออกเดินทาง/ชมวีดิทัศน์แนะนำสถานทีท่ำกิจกรรม 
08.30 – 10.00 น. กิจกรรม Happy Society “การส่งเสรมิและปลกูจติสำนกึดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility Awareness)”  
ณ EGAT Learning Center วิทยากรโดย ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

10.00 – 12.00 น. ออกเดินทาง/ชมวีดิทัศน์แนะนำจังหวัดชลบุรี และกิจกรรมมิตรสัมพันธ์ 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. ออกเดินทาง/ กจิกรรม Happy Heart “ตอ้นรบัชาวใตจ้ากใจชาวบรูพา”  

วิทยากรโดย ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา 
13.30 – 14.30 น. กิจกรรม Happy Relax “สุขกาย สบายใจ” ดว้ยสมนุไพรไทย  

วิทยากรโดย คณาจารย์จากคณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
14.30 – 15.10 น. ออกเดินทาง/ชมวีดิทัศน์แนะนำอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  และกิจกรรมมิตรสัมพันธ์ 
15.10 – 16.40 น. กิจกรรม Happy Brain “เมอืงนวัตกรรม EECi” ณ Space Krenovapolis New  

S - Curve อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ พิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium 
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม  
ทดลองการปฏิบัติการอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ  
วิทยากรโดย ผู้แทนจากอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ   

16.40 – 17.20 น.  ออกเดินทาง/ชมวีดิทัศน์แนะนำบ้านห้วยใหญ่ 
17.20 – 18.20 น. กิจกรรม Happy Brain “วิถปีระชารฐั กบัการสง่เสริมเศรษฐกจิไทย” เรียนรู้แนวคิด 

การพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและ Smart farm 
ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเส้นทางผลิตภัณฑ์ บ้านห้วยใหญ่ พัทยา เรียนรู้พืชสมุนไพร
ไทย การเพาะเห็ดหลินจือและการนำไปใช้ ประโยชน์ต่อยอด/ แปรรูป สาธิตและทำ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดหลินจือ ชิมชม ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ITAP (สวทช.) 
สสว และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 9  

18.20 – 18.50 น. ออกเดินทาง/สรุปกิจกรรม และนัดหมายกำหนดการ 
18.50 – 19.50 น. รับประทานอาหารเย็น  
19.50 – ๒๐.๒๐ น. 
 

ออกเดินทาง/ถึงโรงแรมที่พัก จังหวัดชลบุรี/พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วนัทีส่าม (วนัจันทร์ที ่10 ก.พ./9 ม.ีค./23 ม.ีค./ 6 เม.ย.) จังหวดัชลบรุ ี 
 

เวลา กิจกรรม 
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 - 10.30 น. - พธิเีปดิโครงการ  

   1) กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าเมือง โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด /ผู้แทน  
   2) กล่าวต้อนรับในฐานะหน่วยงานผู้จัดดำเนินการ โดย ผู้อำนวยการสำนักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   3) กล่าวเปิดโครงการฯ โดย ผู้บริหาร/ผู้แทน สำนักงาน ก.พ. 
- กิจกรรมพิธีต้อนรับชาวใต้จากใจชาวบูรพา 

10.30 – 12.00 น. กิจกรรม Happy Society “การแสดงความคดิเหน็ และให้ขอ้เสนอแนะในการเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน” เพ่ือการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
วิทยากรโดย ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 14.30 น. กิจกรรม Happy Relax “ตน้ไม้แหง่ชวีติ (tree of life)” ฝกึดูแลร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

การจัดการความเครียดด้วยตนเอง วิทยากรโดย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา  /
รับประทานอาหารว่าง  

14.30 – 16.00 น. ออกเดินทาง/ กิจกรรม Happy Society ทำดเีพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม “ดว้ยรักจากใจ 
เมอืงไทยบา้นเรา (We luv Thailand)”  
หน่วยงานร่วมทำดี โดย สำนักงาน ก.พ. เมืองพัทยา และมหาวิทยาลัยบรูพา  
ชาวใต้ร่วมทำดี โดยข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ 

16.00 – 17.30 น. ออกเดินทาง/กิจกรรม Happy Relax “การรักษาสขุภาพกายดว้ยการนวดแผนไทย” 
โดย ผู้เชี่ยวชาญ 

17.30 – 19.30 น. ออกเดินทาง/รับประทานอาหารเย็น  
19.30 - 20.00 น. ออกเดินทาง/สรุปกิจกรรม และนัดหมายกำหนดการ 
20.00 – 21.00 น. กิจกรรม Happy Life “ทอ่งเที่ยววถิไีทย สไตลล์กึซึง้” ชมบรรยากาศและวิถีชีวิต

ชาวเมืองพัทยา เมืองเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย  
ณ ถนนคนเดิน - แหลมบาลีฮาย (walking street) 

21.00 - ๒๑.๓๐ น. ออกเดินทาง /ถึงโรงแรมที่พัก จังหวัดชลบุรี /พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
 

วนัทีส่ี ่(วนัองัคารที ่11 ก.พ./10 ม.ีค./24 ม.ีค./ 7 เม.ย.) จงัหวัดชลบรุ ี– จงัหวดัฉะเชงิเทรา – จงัหวัดสระแกว้ 
 

เวลา กิจกรรม 
06.30 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม/ เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม 
08.00 – 08.30 น. ออกเดินทาง /ชมวีดิทัศน์แนะนำ 
08.30 – 09.30 น. กิจกรรม Happy Brain “งานก็ได ้คนกด็”ี แลกเปลี่ยนแนวคิด เรื่องการบริหารจัดการ

องค์กร และบุคลากร ภายใต้จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน สะท้อนมุมมอง
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เวลา กิจกรรม 
แนวคิดเชิงเปรียบเทียบ และการปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน  
ณ บริษัท นงนุช การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 

 
วนัทีส่ี ่ตอ่ (วันองัคารที ่11 ก.พ./10 ม.ีค./24 ม.ีค./ 7 เม.ย.) จังหวดัชลบรุี – จังหวัดฉะเชงิเทรา – จงัหวัดสระแก้ว 
 

เวลา กิจกรรม 
09.30 - 11.30 น. กิจกรรม Happy Life “ตรงึตา ตรงึใจ กา้วไกลสูส่ากล” ศึกษาดูงานด้านการออกแบบ

การจัดแต่งสวนด้วยการเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสถาปัตยกรรมไทยที่เป็น
เอกลักษณ์ของประเทศสู่สายตาประชาคมโลก ณ สวนนงนุช ชมการแสดงศิลป 
วัฒนธรรม นั่งรถรางชมสวนไดโนเสาร์ สวนยุโรป และสวนนานาชนิดกว่า 20 สวน 

11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
12.30 – 15.00 น. ออกเดินทางไป / ชมวีดิทัศน์แนะนำ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกิจกรรมมิตรสัมพันธ์ 
15.00 – 16.30 น. กิจกรรม Happy Life “พอเพียงเพือ่ยัง่ยืน” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ฟังบรรยายจากเกษตรกรตัวอย่างที่น้อมนำ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ พร้อมนั่งรถรางชม 13 ส่วนงาน ในพ้ืนที่ 1,895 ไร่ 
อาทิ เกษตรผสมผสาน ฟาร์มปศุสัตว์ และแปลงสาธิตต่างๆ 

16.30 – 19.30 น. ออกเดินทาง/ชมวีดิทัศน์แนะนำจังหวัดสระแก้ว และกิจกรรมมิตรสัมพันธ์ 
19.30 – 20.30 น. รับประทานอาหารเย็น  
20.30 - ๒๑.๐๐ น. เข้าท่ีพัก จังหวัดสระแก้ว/ พักผ่อนตามอัธยาศัย  

 

วนัทีห่้า (วันพุธ 12 ก.พ./11 ม.ีค./25 ม.ีค./ 8 เม.ย.) จังหวัดสระแก้ว – ราชอาณาจักรกมัพูชา  

 
เวลา กิจกรรม 

05.30 – 06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
06.30 – 07.00 น. ออกจากโรงแรม/เดินทางไปยังด่านอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วผ่านพิธีการ 

ตรวจคนเข้าเมืองไทย-กัมพูชา 
07.00 – 10.00 น. เดินทางไปเมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา  
10.00 – 11.30 น. กิจกรรม Happy Way “วถิีแหง่อาเซยีน” ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (นครวัด)  

วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรมจากราชอาณาจักรกัมพูชา 
11.30 – 13.00 น. ออกเดินทาง/รับประทานอาหารกลางวัน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
13.00 – 16.00 น. กิจกรรม Happy Way “วถิีแหง่อาเซยีน” (ตอ่) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา  

(ปราสาทบายน และปราสาทตาพรหม)  
16.00 – 19.00 น. ออกเดินทางกลับประเทศไทย  
19.00 น. กลับถึงประเทศไทยผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
19.00 – 20.30 น. ออกเดินทาง /รับประทานอาหารเย็น  
20.30 - 21.00 น. ออกเดินทาง /ถึงโรงแรมที่พัก/ พักผ่อนตามอัธยาศัย จังหวัดสระแก้ว 
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วนัที ่6 (วนัพฤหสับดีที่ 13 ก.พ./12 ม.ีค./26 ม.ีค./ 9 เม.ย.) จงัหวัดสระแกว้ 

 
เวลา กิจกรรม 

07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 – 12.30 น. ออกเดินทาง/ กจิกรรม Happy Money “เรยีนรู้ดงูานเขตเศรษฐกจิพเิศษในพืน้ที่

ชายแดนภาคตะวนัออก”  วิทยากรโดย ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา  
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

 
 

วนัที ่6 ตอ่ (วนัพฤหสับดีที่ 13 ก.พ./12 ม.ีค./26 ม.ีค./ 9 เม.ย.) จงัหวดัสระแกว้ 
 

เวลา กิจกรรม 
13.30 – 14.30 น. ออกเดินทางกลับโรงแรม/ กิจกรรม Happy Society “Smart City กบัการปอ้งกนัภยั

พิบตัิ” วิทยากรโดย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา 
14.30 – 15.30 น. กิจกรรม Happy Society “สรปุประเดน็การเรยีนรู้และแลกเปลีย่นประสบการณ”์ 

วิทยากรโดย ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา 
15.30 – 18.30 น. กิจกรรมมิตรสัมพันธ์/พักผ่อนตามอัธยาสัย/เตรียมเข้าร่วมกิจกรรม 
18.30 – 21.30 น. กิจกรรม Happy Family “สานใจสู่พีน่อ้ง คลอ้งใจเปน็หนึง่เดยีว”  

พร้อมรับประทานอาหารเย็น ในงานเลี้ยงอำลา และปิดโครงการ  
วิทยากรโดย ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา 

21.30 - ๒๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 
 

วนัที ่7 (วนัศุกรท์ี ่14 ก.พ./13 ม.ีค./27 ม.ีค./ 10 เม.ย.) จงัหวดัสระแกว้ – ฉะเชงิเทรา – สมทุรปราการ  
 

เวลา กิจกรรม 
06.00 – 06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม /เช้คเอาท์ออกจากโรงแรม 
06.30 – 12.00 น. - ออกเดนิทางไปสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ 

- เยี่ยมชมสถานประกอบการผลิตขนมข้ึนชื่อของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
- รับประทานอาหารว่างขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเทรา และอาหารกลางวันระหว่าง  
การเดินทาง 

12.00 – 13.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูม/ิเช็คอิน โหลดกระเป๋า เข้าประตูเพ่ือขึ้นเครื่อง 
13.55 – 15.20 น. ออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เที่ยวบิน  

TG 2265 เวลา ๑๓.๕๕ - ๑๕.๒๐ น. 
15.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ 

 

หมายเหตุ   
 1. กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ และความพึงพอใจ
  สูงสุดของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสำคัญ 
 2. การเดินทางไปราชอาณาจักรกัมพูชา ต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ตัวจริงเท่านั้น  
  ซึ่งต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง 



๖ 
 

       3. สิ่งที่ควรเตรียมมาด้วย เช่น ยาประจำตัว แว่นตากันแดด ชุดว่ายน้ำ (ตามอัธยาศัย โรงแรม 
     มีสระว่ายน้ำ มีหาดส่วนตัว) 
      4. สัมภาระท่ีจะนำมารวมกัน ไม่ควรเกิน 20 กิโลกรัมต่อคน 
        5. ควรศึกษาวิธีการเดินทางของสายการบิน 
 6. การแต่งกายชุดสุภาพตลอดการเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยสำนักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัย 

     ที่ร่วมดำเนินการไดจ้ัดเตรียมเสื้อโปโล และหมวกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 ๗. ศึกษาข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ ได้ท่ี https.//www.ocsc.go.th/south 
 ๘. ขนาดเสื้อ ผู้สมัครสามารถระบุในระบบการรับสมัครในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. 

 

ขนาดเสือ้ SS S M L XL XXL  

        ขนาดรอบอก 38 40 42 44 46 48 
ขนาดไหล่ 16 17 18 19 20 21 

ความยาว 27 28 29 30 31 32 

 

https://www.ocsc.go.th/south

