กำหนดกำร
โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดย สำนักงำน ก.พ. ร่วมดำเนินกำรกับสถำบันกำรศึกษำของรัฐในจังหวัดเชียงรำย
รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖

วันที่ ๖ - ๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ - ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๐ - ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๒
วันที่ ๑๗ - ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๒
วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ - ๖ มีนำคม ๒๕๖๒
วันที่ ๗ – ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๒

******************************
วันที่ หนึ่ง (วันพฤหัสบดี) วันต้อนรับสู่โครงกำร
เวลำ
กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ
๐๘.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินไทยสไมล์) และ
ทาการเช็คอินที่สายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ TG ๒๒๗๐ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
เพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร
๐๙.๑๕ - ๑๐.๐๐ น. ชี้แจงรำยละเอียดกำรเดินทำงและเตรียมควำมพร้อม (ยินดีที่ได้รู้จัก ทักทายเพื่อนใหม่)
ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 โดยวิทยากรจาก สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงราย
๑๐.๐๐ - ๑๑.๒๕ น. เดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดย สายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ TG ๒๒๗๐
ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๑๑.๒๕ - ๑๔.๓๐ น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับสัมภาระ รับประทานอาหารกลางวัน
และเดินทางไปสถานที่ดาเนินกิจกรรม
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. กำรชี้แจงรำยละเอียดกำรดำเนินกิจกรรมในโครงกำร
 โดยวิทยากรจาก สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงราย หรือ สานักงาน ก.พ.
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เวลำ
กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ
๑๕.๓๐ -๑๗.๐๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๑) : สิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำร
เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยทั้งสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ล้วนเป็นเครื่องมือสาคัญในการเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงาน
 โดย วิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น. รับกุญแจที่พักและนาสัมภาระเข้าห้องพัก
๑๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. เดินทางไปสถานที่ดาเนินกิจกรรมและรับประทานอาหารเย็น
๒๐.๐๐-๒๒.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๑ : กำรสร้ำงควำมผ่อนคลำยทำงด้ำนร่ำงกำย
ด้ำนอำรมณ์จิตใจ และด้ำนควำมคิด ให้เกิดควำมสุขกำยและสบำยใจด้วยวิถีของ
ธรรมชำติ
 (ล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาหรือสถานที่ต่างๆ ณ กรุงเทพฯ)
โดย วิทยากรจาก สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงราย
๒๒.๓๐-๒๓.๐๐ น. ออกเดินทางจาก สถานที่ดาเนินกิจกรรมไปยังที่พัก
๒๓.๐๐ น.
เช็คอินเพื่อเข้าที่พัก
วันที่ สอง (วันศุกร์) วันเรียนรู้ที่สำคัญและกำรเดินทำงสู่ภำคเหนือ
เวลำ
กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ
๐๖.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์
๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. เดินทางไปยังสถานที่ดาเนินกิจกรรม
๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. การเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๒) กำรสร้ำงเสริมควำมรู้และทักษะกำร
คิด วิเครำะห์ และวำงแผน เพื่อกำรตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๑๑.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. ออกเดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ - ๑๕.๕๕ น. ทาการเช็คอินที่สายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ TG ๒๑๓๔ เพื่อเดินทางไป
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
๑๕.๕๕ - ๑๗.๑๕ น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่
TG ๒๑๓๔ ไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
๑๗.๑๕ - ๑๘.๐๐ น. เดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง พร้อมรับสัมภาระและเดินทางไปที่พัก
๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. นาสัมภาระเข้าที่พัก/รับกุญแจห้องพัก/รับเสื้อโปโลฯ
๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. รับฟังคาชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

3
เวลำ
กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้ งที่ ๒ : การเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของประชาชน สั งคม และ
เศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อเปิดมุมมองทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม
และสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของประเทศ (หอนาฬิกาและตลาดสินค้าไนท์บาร์ซ่าร์)
 โดย สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงราย
๒๐.๓๐ น.
กลับเข้าที่พัก
*การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เสื้อโปโลที่สานักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัยที่ร่วมดาเนินการ จัดเตรียมไว้ให้
วันที่ สำม (วันเสำร์) เพื่อหน้ำที่และกำรทำงำน
เวลำ
๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น.
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๙.๑๕ น.
๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น.

๐๙.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ
รับประทานอาหารเช้า
เดินทางจากที่พัก ไปยังห้องประชุม หรือสถานที่ตามความเหมาะสม
ลงทะเบียน พร้อมถ่ายรูปเพื่อจัดทาทาเนียบรุ่น
ชมวีดีทัศน์แนะนาโครงการ สปชต. ของ สานักงาน ก.พ. และ วีดีทัศน์แนะนา
สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงราย
พิธีเปิดโครงกำร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้"
 โดย ผู้บริหารของสานักงาน ก.พ. และผู้บริหารของสถาบันการศึกษาของรัฐ
ในจังหวัดเชียงราย
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๓ : การสร้างเครือข่ายที่จะพัฒนาข้าราชการให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตแบบยั่งยืน โดยเกิดจากความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน (กิจกรรมกลุ่มเพื่อทาความรู้จักและสร้างความผูกพัน)
 โดย ทีมวิทยากรจากสถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงราย
รับประทานอาหารกลางวัน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๓) : กำรทำงำนเพื่อสนับสนุน
กำรพัฒนำไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ กิจกรรมและการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐสาหรับการทางานในบริบทการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐
 โดย วิทยากรจากสถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงราย

4
เวลำ

กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๔) : กิจกรรมกำรแสดงควำมคิดเห็น
ปัญหำและข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มทัศนคติเชิงบวกของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชำชน ประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
 กิจกรรมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการทางานในพื้นที่
โดย คณะวิทยากรจาก สานักงาน ก.พ.
๑๗.๐๐ - ๑๗.๕๐ น. เดินทางกลับที่พัก
๑๗.๕๐ - ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๔ : การเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของประชาชน สังคม และ
เศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อเปิดมุมมองทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
สถาปัตยกรรม ณ ถนนคนเดินเชียงราย
๒๐.๐๐ น.
เดินทางกลับที่พัก
*การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เสื้อโปโลที่สานักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัยที่ร่วมดาเนินการ จัดเตรียมไว้ให้
วันที่ สี่ (วันอำทิตย์) วันสุขกำย สบำยใจ
เวลำ
๐๖.๓๐ – ๐๗.๔๕ น. รับประทานอาหารเช้า

กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ

๐๗.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. เดินทางไปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ – ดอยตุง
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๕) : กำรพัฒนำประเทศไทยให้สู่ควำม
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยศำสตร์ของพระรำชำ หรือ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง และกำรสร้ำงจิตสำนึกควำมรับผิดชอบ (Creating Alignment and
Accountability) ในกำรปฏิบัติงำน
 ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ – ดอยตุง เพื่อเรียนรู้หลักการทรง
งานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และราชสกุลมหิดล เพื่อเป็น แนวทาง
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจาวัน ณ ดอยตุง
๑๑.๓๐ - ๑๒.๑๕ น. เดินทางจากดอยตุงไปอาเภอแม่สาย
๑๒.๑๕ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. เดินทางไปยังเขตเศรษฐกิจชายแดน ของอาเภอแม่สาย

5
เวลำ
กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ
๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๕ : การเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของประชาชน สังคม และ
เศรษฐกิจในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน (กิจกรรมศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนไทย ณ อาเภอแม่สาย)
 ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย ณ อาเภอแม่สาย – จังหวัดท่าขี้เหล็ก
(สหภาพเมียนมาร์)
๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. เดินทางจากอาเภอแม่สาย ไปยังที่พัก
๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. กลับเข้าที่พัก
* การแต่งกาย : ชุดสุภาพ (ห้ามใส่กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด กางเกงรัดรูป เนื่องจากดอยตุงเป็นเขตพระราชฐาน)
วันที่ ห้ำ (วันจันทร์) วันฟ้ำใส ไร่สวย
เวลำ
กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ
๐๖.๓๐ – ๐๗.๔๕ น. นำสัมภำระมำไว้ ณ จุดที่กำหนดเพื่อเช็คเอำท์ และรับประทำนอำหำรเช้ำ
๐๗.๔๕ - ๐๘.๓๐ น. เดินทางไปสิงห์ปาร์ค
๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๖) : ศึกษาระบบการบริหารงานแบบ
Social Enterprise การทางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐
 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพื้นที่จากพืชไร่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ณ สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด)
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. เดินทางไปวัดร่องขุ่น
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๖ : เปิดมุมมองทางด้านศิลปะร่วมสมัยกับการพัฒนา
ชุมชนวัดร่องขุ่น และสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของประเทศ
 ศึกษาดูงานศิลปะร่วมสมัยกับการพัฒนาชุมชน ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ณ วัดร่องขุ่น
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. เดินทางไปยัง ถ้าหลวง ขุนน้านางนอน
๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. การเพิ่มประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๗) : ภำวะผู้น ำกับสถำนกำรณ์
ทำงธรรมชำติ โดย วิทยากรจาก หน่วยงานในจังหวัดเชียงราย ณ ถ้าหลวงขุนน้านางนอน
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เวลำ
กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เดินทางไปยังอาเภอเชียงแสน
๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๗ : การเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของประชาชน สังคม และ
เศรษฐกิจในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน (กิจกรรมศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนไทย ณ อาเภอเชียงแสน)
 ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย ณ อาเภอเชียงแสน –เกาะดอนซาว เมืองต้นผึ้ง
แขวงบ่อแก้ว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) เกาะดอนซาวแห่งนี้เป็นเขต
สัมปทานของบริษัท ดอกงิ้วคา จากัด เป็นกลุ่มทุนจากประเทศจีนเข้ามาสัมปทาน
บริเวณนี้จานวน ๙๙ ปี
๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. เดินทางไป สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงราย
๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ชี้แจงและแนะนาการเข้าพักในมหาวิทยาลัยและรับรับกุญแจและเข้าที่พัก
วันที่ หก (วันอังคำร) วันแห่งกาลังใจ
เวลำ
กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ
๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. เดินทางจากที่พัก ไปยัง สถานที่จัดกิจกรรม
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ครั้งที่ ๘ : ความรู้และฝึกการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ และด้านความคิด ก่อให้เกิดความสุขกายสบายใจ
ด้วยภูมิปัญญาไทย (กิจกรรมการเรียนรู้การทาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร)
ณ สถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงราย
๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ครั้งที่ ๙ : การดูแลสุขภาพทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และ
ด้านจิตใจ (กิจกรรมตรวจสุขภาพและกิจกรรมแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ในการเสริมสุขภาพ)”
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 การตรวจสุขภาพเบื้องต้น
 การรักษาสุขภาพ ๔ กิจกรรม นวดแผนโบราณ /กดจุดรักษาโรค/นวดประคบ/ ฝังเข็ม
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๑๐ : การสร้าง“สมดุลของชีวิต” ให้กับคนทางานเกิด
ทักษะการทางานที่ดี (Work Skill) และมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดี (Life Skill) ควบคู่กันไป
(การให้ความรู้เกี่ยวกับ OFFICE SYNDROME)
 เรียนรู้การดูแลสุขภาพเกี่ยวกับ OFFICE SYNDROME
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เวลำ
กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ
๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. เดินทาง ไปยัง สถานที่จัดเลี้ยง
๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๘) กิจกรรมสรุปกำรเรียนรู้
(จำนวน ๑ ชั่วโมง) เพื่อพัฒนาข้าราชการให้มีการเรียนรู้แบบยั่งยืนโดยเกิดจาก
สรุปการเรียนรู้ หรือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการทางาน
ซึ่งกันและกัน (กิจกรรมสรุปการเรียนรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ)
 สรุปการเรียนรู้ของการเข้าร่วมโครงการและการไปศึกษาดูงาน
๑๘.๓๐ - ๑๘.๔๕ น. พิธีมอบใบประกาศ
๑๘.๔๕ - ๒๑.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๑๑ : การสร้างเครือข่ายที่จะพัฒนาข้าราชการให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตแบบยั่งยืน โดยเกิดจากความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน (กิจกรรม ม่วนอก ม่วนใจ๋ สปชต.)
 กิจกรรมและการแสดงโดยกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ณ สถานที่ตามความเหมาะสม
๒๑.๐๐ น.
เดินทางกลับที่พัก
วันที่ เจ็ด (วันพุธ) เชียงรำยรำลึก
เวลำ
๐๖.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๐.๕๕ น.
๑๐.๕๕ - ๑๒.๑๕ น.
๑๒.๑๕ - ๑๔.๐๕ น.

๑๔.๐๕ - ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ น.

กิจกรรม/เนื้อหำวิชำ
เก็บสัมภาระเพื่อเช็คเอาท์จากที่พัก และรับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เช็คอินสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ TG ๒๑๓๑ เพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เพื่อต่อเครื่องไปท่าอากาศยานหาดใหญ่
ออกเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดย สายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ TG ๒๑๓๑
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อต่อเครื่องไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่
โดย สายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ TG ๒๒๖๕
และรับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่
โดย สายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ TG ๒๒๖๕
เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ และเดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
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หมำยเหตุ
๑. กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามความเหมาะสม
๒. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. หรือ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
๓. สิ่งที่ควรเตรียมมาด้วย ยาประจาตัว แว่นตากันแดด ร่ม
๔. สัมภาระไม่ควรเกิน ๒๐ กิโลกรัมต่อคน และควรศึกษาวิธีการเดินทางของสายการบิน
๕. การแต่งกายชุดสุภาพตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ โดยสานักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัย
ที่ร่วมดาเนินการได้จัดเตรียมเสื้อโปโลแขนสั้น ๒ ตัว และหมวก ๑ ใบ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
๖. ขนาดเสื้อ ผู้สมัครสามารถระบุในระบบการรับสมัครในเว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ.
ขนำดเสื้อ

S

M

L

XL

XXL

XXXL

ขนาดรอบอก

38

40

42

44

46

48

ขนาดไหล่

16

17

18

19

20

21

ความยาว

24

25

26

27

28

29

