ร'างกําหนดการ
โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป3งบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๖๒
โดย สํานักงาน ก.พ. ร'วมดําเนินการกับสถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดขอนแก'น
รุ'นที่ ๑ วันที่ ๑๙ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
รุ'นที่ ๒ วันที่ ๙ – ๑๕ กุมภาพันธ, ๒๕๖๒
รุ'นที่ ๓ วันที่ ๑๖ – ๒๒ กุมภาพันธ, ๒๕๖๒
รุ'นที่ ๔ วันที่ ๙ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
*****************************
วันที่หนึ่ง (วันเสาร,) หาดใหญ' – สุวรรณภูมิ – ศึกษาวิถีชีวิตและเศรษฐกิจภาคกลาง
เวลา
๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

๑๐.๐๐ – ๑๑.๒๕ น.
๑๑.๒๕ – ๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

๒๑.๐๐ น.

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
ลงทะเบียนเตรียมความพรอมผูเขารวมโครงการ บริเวณเคาน=
เคาน=เตอร=เช็คอิน
สายการบินไทยสไมล= เที่ยวบินที่ TG ๒๒๗๐ ณ ทาอากาศยานหาดใหญ
ทาอากาศยาน
เพื่อเดินไปยังกรุงเทพฯ
เดินทางจาก
จากทาอากาศยานหาดใหญ ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดย สายการบินไทยสไมล= เที่ยวบินที่ TG ๒๒๗๐
เดินทางถึถึงทาอากาศยานสุ
ทาอากาศยาน วรรณภูมิ รับสัมภาระ
รับประทานอาหารกลางวัน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บรรยาย “สิ
“สิทธิประโยชน=ของขาราชการ เพื่อสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน”
าน
• โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เดินทางไป “ล'องเรือชมวิถีชีวิตสองฝHIงแม'น้ําเจาพระยา”
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๑“ล'ล'องเรือชมวิถีชีวิตสองฝHIงแม'น้ําเจาพระยา”
เจาพระยา
กิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตและเศรษฐกิจสายน้ําเจาพระยา รับประทานอาหารเย็น
• โดย มหาวิทยาลัยขอนแกน
เดินทางกลับที่พัก / พักผอนตามอัธยาศัย

2
วันที่สอง (วันอาทิตย,) สุวรรณภูมิ – ขอนแก'น – พิธีเปLด – กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เวลา
๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
๒๐.๐๐ น.

กิจกรรม
เดินทางจากที่พัก ไปทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงทะเบียนเช็คอินที่เคาน=เตอร=สายการ
ไทยสไมล= เพื่อเดินทางไปทาอากาศยานขอนแกน
โดย สายการบินไทยสไมล= เที่ยวบินที่ TG ๒๐๔๐
รับประทานอาหารเชา
เดินทางจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปทาอากาศยานขอนแกน
โดย สายการบินไทยสไมล= เที่ยวบินที่ TG ๒๐๔๐
เดินทางถึงโรงแรมวีวิช
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมวิเคราะห=ทัศนคติและสรางความสัมพันธ=
โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การทํางานเปFนทีม และการทํางานในภาวะบีบคั้น
โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
รับประทานอาหารกลางวัน
ลงทะเบียนรับเอกสาร /กระเปGาเอกสาร /เสื้ออัตลักษณ=อีสาน
พิธีเปLด โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
โดย ผูบริหารสํานักงาน ก.พ.
และ ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การสรางทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน และสรุปการเรียนรูการทํางานเปFนทีม
โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมแสดงความคิดเห็น
โดย สํานักงาน ก.พ.
รับประทานอาหารเย็น
กลับเขาที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย

3
วันที่สาม (วันจันทร,)
เวลา
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

ศึกษาวิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคมลานชาง – การสรางทัศนคติที่ดีและจิตบริการ
ขอนแก'น – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – อุดรธานี
กิจกรรม
รับประทานอาหารเชา
เดินทางจากจังหวัดขอนแกน ถึง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๒
ศึกษาดูงาน วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมลานชาง
และการพัฒนาเศรษฐกิจการคาอาเซียน
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รับประทานอาหารกลางวัน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๒ (ต'อ)
ศึกษาดูงาน วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมลานชาง
และการพัฒนาเศรษฐกิจการคาอาเซียน
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๓
ศึกษาดูงาน การพัฒนาหัตถกรรมพื้นบานสูวิสาหกิจชุมชน และศูนย=กลางสินคา
หัตถกรรมผาพื้นเมืองของภาคอีสาน
ณ วิสาหกิจชุมชนบานนาขา อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี
เดินทางกลับขอนแกนโดยสวัสดิภาพ
รับประทานอาหารเย็น และกลับเขาที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ (วันอังคาร) ตามรอยพ'อพอเพียง สู'การพัฒนาเกษตรกรรมและการท'องเที่ยวยุค ๔.๐
หล'มสัก – เขาคอ เพชรบูรณ,
เวลา
๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
รับประทานอาหารเชา
เดินทางจากจังหวัดขอนแกน – อ.หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ=
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การประยุกต=แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสรางความรูในการ
ปฏิบัติงานสูชีวิตขาราชการ ในยุค Thailand ๔.๐
ณ อ.หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ= และเดินทางไป อ.เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ=

4
เวลา

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การเรียนรูการพัฒนาทองถิ่นดวยการทองเที่ยว ณ อ.เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ=
เดินทางเขาที่พัก ชมวิวธรรมชาติ ๓๖๐ องศา อ.เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ=
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๕
กิจกรรมขาราชการประสานใจสัมพันธ=สรางสรรค=คุณภาพชีวิต
ณ อ.เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ=
รับประทานอาหารเย็น
เดินทางกลับที่พัก / พักผอนตามอัธยาศัย

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

๒๐.๐๐ น.

วันที่หา (วันพุธ) จิตแจ'มใส กายเบิกบาน
เวลา
๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

๑๙.๐๐ น.

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
รับประทานอาหารเชา
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Smart Tourism 4.0 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงธุรกิจ
ณ อ.เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ=
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับขอนแกนโดยสวัสดิภาพ
รับประทานอาหารเย็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๗
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจสรางสรรค= ผูกพันวิถีคนเมือง
ณ ตลาดตนตาล (Ton Tann Night Market) จังหวัดขอนแกน
เดินทางกลับที่พัก / พักผอนตามอัธยาศัย

5
วันที่หก (วันพฤหัสบดี) สรางพลังกายยิ่งใหญ' พลังใจเขมแข็ง KKU Campus Tours - KK CITY Tours คณะแพทยศาสตร, - คณะเทคนิคการแพทย, มหาวิทยาลัยขอนแก'น
เวลา
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
รับประทานอาหารเชา
เดินทางจากที่พักไปมหาวิทยาลัยขอนแกน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๘
จิตสบาย กายเปFนสุข
ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมฐานสุขภาพ (หมุนเวียน)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๙
นวดประคบสมุนไพร วิถีภูมิปaญญาไทย เสริมแรงใจ และ สรางแรงกาย
ณ อ.เมือง จังหวัดขอนแกน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๑๐
สุขภาพดีวิถีไทยดวยกายภาพบําบัด
ณ คณะเทคนิคการแพทย= มหาวิทยาลัยขอนแกน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๑๑
กิจกรรมตรวจรางกายพื้นฐานและทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย
ณ คณะเทคนิคการแพทย= มหาวิทยาลัยขอนแกน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๑๒
กิจกรรมถักทอเครือขายสรางสายใยความผูกพัน และรับประทานอาหารเย็น
เดินทางกลับที่พัก / พักผอนตามอัธยาศัย

6

วันที่ เจ็ด (วันศุกร,) ขอนแก'น – สุวรรณภูมิ - หาดใหญ'
เวลา
๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
ออกเดินทางไปทาอากาศยานขอนแกน
ลงทะเบียนบริเวณเคาน=เตอร=เช็คอินสายการบินไทยสไมล= เพื่อเดินทาง
จากทาอากาศยานขอนแกน ไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยสายการบินไทยสไมล= เที่ยวบินที่ TG ๒๐๔๑
๐๘-๓๐ – ๐๙-๑๕ น. เดินทางจากทาอากาศยานขอนแกน ไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยสายการบินไทยสไมล= เที่ยวบินที่ TG ๒๐๔๑
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๔.๐๕ - ๑๕.๓๐ น. เดินทางจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดวยสายการบินไทยสไมล= เที่ยวบินที่ TG ๒๒๖๕
ไปยังทาอากาศยานหาดใหญ
๑๕.๓๐ น.
เดินทางถึงทาอากาศยานหาดใหญ และเดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ :
๑. กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนเวลาไดตามความเหมาะสม
๒. พักรับประทานอาหารวาง (เชา) เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. (บาย) เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. หรือ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
๓. สิ่งที่ควรเตรียมมาดวย เชน ยาประจําตัว แวนตากันแดด รม
๔. สัมภาระที่จะนํามารวมกัน ไมควรเกิน ๒๐ กิโลกรัม
๕. ควรศึกษาวิธีการเดินทางของสายการบิน
๖. การแตงกายชุดสุภาพตลอดการเขารวมโครงการ ฯ โดยสํานักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัย
ที่รวมดําเนินการไดจัดเตรียมเสื้ออัตลักษณ=อิสานผาฝdายแขนยาว ๑ ตัว และหมวก ๑ ใบ
ใหกับผูเขารวมโครงการฯ
๗. ขนาด SIZE เสื้อ ผูสมัครสามารถระบุในระบบการรับสมัครในเว็บไซต=ของสํานักงาน ก.พ.
SIZE เสื้อ

S

M

L

XL

XXL

ขนาดรอบอก

40

44

48

52

54

ความยาว

27

29

31

32

32

