
 

 

โครงการเสริมสร�างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข�าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต�

โดย สํานักงาน ก.พ. ร'วมดําเนินการกับ
 

 รุ'นที่ 
 รุ'นที่ 
 รุ'นที่ 

 รุ'นที่ 

วันท่ีหนึ่ง (วันเสาร,) หาดใหญ' – สุวรรณภูมิ 
 

เวลา 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนเตรียมความพร�อมผู�เข�าร�วมโครงการ

สายการบิน
เพ่ือเดินไปยังกรุงเทพฯ 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๒๕ น. เดินทางจาก
โดย สายการบิน

๑๑.๒๕ – ๑๒.๓๐ น. เดินทางถึงท�าอากาศยาน
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

บรรยาย “

• โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เดินทางไป
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี 

กิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตและเศรษฐกิจสายน้ําเจ�าพระยา

• โดย
๒๑.๐๐ น. เดินทางกลับท่ีพัก
 
 
 
 
 
 

 

 

ร'างกําหนดการ 
โครงการเสริมสร�างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของข�าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต� ประจําป3งบประมาณ พ
ร'วมดําเนินการกับสถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัด

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 

***************************** 

สุวรรณภูมิ – ศึกษาวิถีชีวิตและเศรษฐกิจภาคกลาง  

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 
ลงทะเบียนเตรียมความพร�อมผู�เข�าร�วมโครงการ บริเวณเคาน=เตอร=
สายการบินไทยสไมล= เท่ียวบินท่ี TG ๒๒๗๐ ณ ท�าอากาศยาน
เพ่ือเดินไปยังกรุงเทพฯ  

จากท�าอากาศยานหาดใหญ� ถึงท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบินไทยสไมล= เท่ียวบินท่ี TG ๒๒๗๐  

ถึงท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับสัมภาระ  
รับประทานอาหารกลางวัน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

“สิทธิประโยชน=ของข�าราชการ เพ่ือสร�างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เดินทางไป “ล'องเรือชมวิถีชีวิตสองฝHIงแม'น้ําเจ�าพระยา”  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๑“ล'องเรือชมวิถีชีวิตสองฝHIงแม'น้ําเจ�าพระยา
กิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตและเศรษฐกิจสายน้ําเจ�าพระยา รับประทานอาหารเย็น

โดย มหาวิทยาลัยขอนแก�น  
เดินทางกลับท่ีพัก / พักผ�อนตามอัธยาศัย 

โครงการเสริมสร�างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดขอนแก'น 

  
  

   

  

เคาน=เตอร=เช็คอิน  
ท�าอากาศยานหาดใหญ�  

ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

สิทธิประโยชน=ของข�าราชการ เพ่ือสร�างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน”  

ล'องเรือชมวิถีชีวิตสองฝHIงแม'น้ําเจ�าพระยา”  
รับประทานอาหารเย็น 
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วันท่ีสอง (วันอาทิตย,) สุวรรณภูมิ – ขอนแก'น – พิธีเปLด – กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 
 

เวลา กิจกรรม 
๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. เดินทางจากท่ีพัก ไปท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงทะเบียนเช็คอินท่ีเคาน=เตอร=สายการ

ไทยสไมล= เพ่ือเดินทางไปท�าอากาศยานขอนแก�น 
โดย สายการบินไทยสไมล= เท่ียวบินท่ี TG ๒๐๔๐ 
รับประทานอาหารเช�า 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. เดินทางจากท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปท�าอากาศยานขอนแก�น 
โดย สายการบินไทยสไมล= เท่ียวบินท่ี TG ๒๐๔๐ 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เดินทางถึงโรงแรมวีวิช  
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

กิจกรรมวิเคราะห=ทัศนคติและสร�างความสัมพันธ= 
โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก�น 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การทํางานเปFนทีม และการทํางานในภาวะบีบค้ัน  
โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก�น 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
ลงทะเบียนรับเอกสาร /กระเปGาเอกสาร /เสื้ออัตลักษณ=อีสาน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. พิธีเปLด โครงการเสริมสร�างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของข�าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต� 
โดย ผู�บริหารสํานักงาน ก.พ.  
     และ ผู�บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก�น 

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การสร�างทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน และสรุปการเรียนรู�การทํางานเปFนทีม 
โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก�น 

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
กิจกรรมแสดงความคิดเห็น  
โดย สํานักงาน ก.พ. 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๒๐.๐๐ น. กลับเข�าท่ีพัก พักผ�อนตามอัธยาศัย 
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วันท่ีสาม (วันจันทร,)  ศึกษาวิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคมล�านช�าง – การสร�างทัศนคติท่ีดีและจิตบริการ 
   ขอนแก'น – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – อุดรธาน ี
 

เวลา กิจกรรม 
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช�า 

๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เดินทางจากจังหวัดขอนแก�น ถึง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๒ 

ศึกษาดูงาน วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมล�านช�าง 
และการพัฒนาเศรษฐกิจการค�าอาเซียน 
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๒ (ต'อ) 

ศึกษาดูงาน วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมล�านช�าง 
และการพัฒนาเศรษฐกิจการค�าอาเซียน 
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๓ 
ศึกษาดูงาน การพัฒนาหัตถกรรมพ้ืนบ�านสู�วิสาหกิจชุมชน และศูนย=กลางสินค�า
หัตถกรรมผ�าพ้ืนเมืองของภาคอีสาน 
ณ วิสาหกิจชุมชนบ�านนาข�า อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. เดินทางกลับขอนแก�นโดยสวัสดิภาพ 

๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น และกลับเข�าท่ีพัก พักผ�อนตามอัธยาศัย 

 
 
 

วันท่ีส่ี  (วันอังคาร) ตามรอยพ'อพอเพียง สู'การพัฒนาเกษตรกรรมและการท'องเท่ียวยุค ๔.๐  
                          หล'มสัก – เขาค�อ เพชรบูรณ, 
 

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช�า 
๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เดินทางจากจังหวัดขอนแก�น – อ.หล�มสัก จังหวัดเพชรบูรณ= 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

  การประยุกต=แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร�างความรู�ในการ     
  ปฏิบัติงานสู�ชีวิตข�าราชการ ในยุค Thailand ๔.๐  
  ณ อ.หล�มสัก จังหวัดเพชรบูรณ= และเดินทางไป อ.เขาค�อ จังหวัดเพชรบูรณ=   
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เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การเรียนรู�การพัฒนาท�องถ่ินด�วยการท�องเท่ียว ณ อ.เขาค�อ จังหวัดเพชรบูรณ= 
เดินทางเข�าท่ีพัก ชมวิวธรรมชาติ ๓๖๐ องศา อ.เขาค�อ จังหวัดเพชรบูรณ= 

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๕ 
กิจกรรมข�าราชการประสานใจสัมพันธ=สร�างสรรค=คุณภาพชีวิต  
ณ อ.เขาค�อ จังหวัดเพชรบูรณ= 
รับประทานอาหารเย็น 

๒๐.๐๐ น. เดินทางกลับท่ีพัก / พักผ�อนตามอัธยาศัย 
 
 

วันท่ีห�า (วันพุธ)  จิตแจ'มใส กายเบิกบาน  
 

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 
๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช�า 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

Smart Tourism 4.0 การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงธุรกิจ  
ณ อ.เขาค�อ จังหวัดเพชรบูรณ= 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับขอนแก�นโดยสวัสดิภาพ 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น  
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๗ 

ศึกษาดูงานเศรษฐกิจสร�างสรรค= ผูกพันวิถีคนเมือง 
ณ ตลาดต�นตาล (Ton Tann Night Market) จังหวัดขอนแก�น 

๑๙.๐๐ น. เดินทางกลับท่ีพัก / พักผ�อนตามอัธยาศัย 
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วันท่ีหก (วันพฤหัสบดี)   สร�างพลังกายย่ิงใหญ' พลังใจเข�มแข็ง KKU Campus Tours - KK CITY Tours -  
                               คณะแพทยศาสตร, - คณะเทคนิคการแพทย, มหาวิทยาลัยขอนแก'น  

 

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช�า 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. เดินทางจากท่ีพักไปมหาวิทยาลัยขอนแก�น 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๘ 
จิตสบาย กายเปFนสุข 
ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมฐานสุขภาพ (หมุนเวียน)  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๙ 
นวดประคบสมุนไพร วิถีภูมิปaญญาไทย เสริมแรงใจ และ สร�างแรงกาย 
ณ อ.เมือง จังหวัดขอนแก�น  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๑๐ 
สุขภาพดีวิถีไทยด�วยกายภาพบําบัด  
ณ คณะเทคนิคการแพทย= มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๑๑ 
กิจกรรมตรวจร�างกายพ้ืนฐานและทดสอบสมรรถภาพทางร�างกาย 
ณ คณะเทคนิคการแพทย= มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๑๒ 
กิจกรรมถักทอเครือข�ายสร�างสายใยความผูกพัน และรับประทานอาหารเย็น 

๒๑.๐๐ น. เดินทางกลับท่ีพัก / พักผ�อนตามอัธยาศัย 
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วันท่ี เจ็ด (วันศุกร,) ขอนแก'น – สุวรรณภูมิ - หาดใหญ'  

 
 

เวลา กิจกรรม/เนื้อหาวิชา 
๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางไปท�าอากาศยานขอนแก�น 

ลงทะเบียนบริเวณเคาน=เตอร=เช็คอินสายการบินไทยสไมล= เพ่ือเดินทาง    
จากท�าอากาศยานขอนแก�น ไปยังท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โดยสายการบินไทยสไมล= เท่ียวบินท่ี TG ๒๐๔๑   

๐๘-๓๐ – ๐๙-๑๕ น. เดินทางจากท�าอากาศยานขอนแก�น ไปยังท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โดยสายการบินไทยสไมล= เท่ียวบินท่ี TG ๒๐๔๑   

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๔.๐๕ - ๑๕.๓๐ น. เดินทางจากท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด�วยสายการบินไทยสไมล= เท่ียวบินท่ี TG ๒๒๖๕  

ไปยังท�าอากาศยานหาดใหญ� 
๑๕.๓๐ น. เดินทางถึงท�าอากาศยานหาดใหญ� และเดินทางกลับท่ีพักโดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหตุ :  

๑. กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได�ตามความเหมาะสม 
๒. พักรับประทานอาหารว�าง (เช�า) เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. (บ�าย) เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. หรือ

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
๓.  สิ่งท่ีควรเตรียมมาด�วย เช�น ยาประจําตัว แว�นตากันแดด ร�ม 
๔.  สัมภาระท่ีจะนํามารวมกัน ไม�ควรเกิน ๒๐ กิโลกรัม 
๕.  ควรศึกษาวิธีการเดินทางของสายการบิน 
๖.  การแต�งกายชุดสุภาพตลอดการเข�าร�วมโครงการ ฯ โดยสํานักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัย 

 ท่ีร�วมดําเนินการได�จัดเตรียมเสื้ออัตลักษณ=อิสานผ�าฝdายแขนยาว ๑ ตัว และหมวก ๑ ใบ  
 ให�กับผู�เข�าร�วมโครงการฯ 

๗. ขนาด SIZE เสื้อ ผู�สมัครสามารถระบุในระบบการรับสมัครในเว็บไซต=ของสํานักงาน ก.พ. 
 

 

 
 
 

 
 

SIZE เส้ือ S M L XL XXL 

ขนาดรอบอก 40 44 48 52 54 

ความยาว 27 29 31 32 32 


