กำหนดกำรโครงกำร
“เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้”
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ - กรุงเทพฯ - ชลบุรี - ฉะเชิงเทรำ - สระแก้ว - รำชอำณำจักรกัมพูชำ
*********************************************
วันที่ 1
เวลำ
กิจกรรม
09:๐0 – ๑๐:๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๑๐:๓๐ – ๑๑:๓๐ น. กิจกรรมการสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและผู้จัด
โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา
๑๑:๓๐ – ๑๒:๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒:๒๕ – ๑๓:๕๐ น. เดินทางไปยังสนามบินนานาชาติดอนเมือง
๑๕:๐๐ – ๑๖:๐๐ น. เดินทางถึงโรงแรมที่พัก
๑๖:๐๐ – ๑๖:๓๐ น. เข้าที่พักรับประทานอาหารว่าง
๑๖:๓๐ – ๑๙:๐๐ น. สาระเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เรื่อง “ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาใน
จังหวัดชายแดนใต้”
โดยวิทยากร จาก กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า หรือ ศอ.บต. หรือ สมช หรือ สล.คปต.
๑๙:๐๐ – ๑๙:๓๐ น. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
๑๙:๓๐ – ๒๐:๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
๒๐:๐๐ – ๒๒:๓๐ น. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ผ่อนคลายจิตใจด้วย “ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้า
เจ้าพระยา” พร้อมรับประทานอาหารเย็น โดย มหาวิทยาลัยบูรพา
๒๓:๐๐ น.
เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ ๒
เวลำ
กิจกรรม
๐๖:๓๐ – ๐๗:๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๗:๐๐ – ๐๗:๓๐ น. ออกเดินทางไปพระบรมมหาราชวัง
๐๗:๓๐ – ๑๐:๐๐ น. สาระเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ณ พระบรมมหาราชวัง หรือ สถานที่ส้าคัญในกรุงเทพมหานคร
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐:๐๐ – ๑๒:๓๐ น. ออกเดินทางสู่จังหวัดชลบุรี

เวลำ
กิจกรรม
๑๒:๓๐ – ๑๓:๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓:๓๐ – ๑๔:๐๐ น. การสร้างรอยยิ้มและความประทับใจ โดยจัดพิธีต้อนรับชาวใต้จากใจชาวบูรพา
๑๔:๐๐ – ๑๕:๐๐ น. ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และสถานเลี้ยงสัตว์น้าเค็ม ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๕:๐๐ – ๑๖:๓๐ น. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การตรวจร่างกายพื้นฐานและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
โดย ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖:๓๐ – ๑๗:3๐ น. กิจกรรมการบริหารร่างกายยามเย็น พร้อมทั้งชมทัศนียภาพชายหาดบางแสน
โดย ส้านักบริการวิชาการ
๑๗:3๐ น.
เดินทางสู่เมืองพัทยา
๑๘:๓๐ – ๑๙:๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙:๓๐ น.
เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ ๓
เวลำ
๐๖:0๐ – ๐๗:๐๐ น.
๐๗:๐๐ – ๐7:3๐ น.
๐7:3๐ – ๐๘:0๐ น.
๐๘:0๐ – ๐๙:๐๐ น.

๐๙:๐๐ – ๐๙:๓๐ น.
๐๙:๓๐ – ๑๑:๐๐ น.
๑๑:๐๐ – ๑๒:๐๐ น.

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น.
๑๓:๐๐ – ๑๔:๓๐ น.
๑๔:๓0 – ๑๖:๓0 น.
๑๗:๓๐ – ๑๘:๓๐ น.

กิจกรรม
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ บริหารร่างกายยามเช้า
รับประทานอาหารเช้า
ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม
พิธีเปิดโครงการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หรือผู้แทน กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าเมือง
ผู้บริหารจากส้านักงาน ก.พ. เป็นประธานพิธีเปิด
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ
ปฐมนิเทศ โดย เจ้าหน้าที่ส้านักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัยบูรพา
สาระเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เรื่อง “การท้างานเป็นทีม
อย่างมีความสุข”
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สาระเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดความรู้ที่จ้าเป็น
ในการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (การใช้วิทยุสื่อสาร/ การฝึกทักษะการ
สังเกต/การปฐมพยาบาลเบื้องต้น/ ศิลปะการป้องกันตัวเบื้องต้น)
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
รับประทานอาหารกลางวัน
การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ โดย ทีมวิทยากรจากส้านักงาน ก.พ.
สาระเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการไทยสู่อาเซียนในยุคการพัฒนาประเทศตามแนวยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
รับประทานอาหารเย็น

เวลำ
กิจกรรม
๑๙:๐๐ – ๒๑:๓๐ น. ศึกษาดูงานวิถีชีวิตสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของเมืองพัทยา ณ ถนนคนเดิน
(Walking Street) พัทยาใต้
๒๑:๓๐ น.
กลับเข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ ๔
เวลำ
๐๖:๐๐ – ๐๗:๐๐ น.
๐๗:๓๐ – ๐๘:๓๐ น.
0๘:๓0 น.
๐๙:๐0 – ๑๒:๐๐ น.

กิจกรรม
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ บริหารร่างกายยามเช้า
รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไป บริษัท นงนุช การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท จ้ากัด (สวนนงนุช)
สาระเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เรื่องการบริห ารจัดการองค์กรสู่
ความมี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลกเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย ว ณ บริ ษั ท นงนุ ช การ์ เด้ น แอนด์
รีสอร์ท จ้ากัด (สวนนงนุช)
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
1๓:00 น.
เดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
1๕:00 – ๑๗:๐๐ น. สาระเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน หัวข้อ “การน้อมน้าแนวคิดเศรษฐกิจ
พ อ เพี ย งต าม พ ระ ราช ด้ าริ ข อ งพ ระ บ าท ส ม เด็ จ พ ระ เจ้ าอ ยู่ หั ว รั ช ก า ล ที่ ๙
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและด้ารงชีวิตประจ้าวันของข้าราชการไทย” พร้อมเยี่ยม
ชมสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดย วิทยากรประจ้าศูนย์ฯ
1๗:00 – 1๘:00 น. รับประทานอาหารเย็น
1๘:๐๐ น.
เดินทางเข้าที่พัก จังหวัดสระแก้ว
๒๑:๐0 น.
เข้าที่พัก ณ จังหวัดสระแก้ว/พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ ๕
เวลำ
0๖:00 – 0๖:๔๕ น.
0๖:๔๕ – ๐๗:๐๐ น.
07:๓0 น.
๑๐:๓0 – ๑๒:๐๐ น.

กิจกรรม

รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไปยังด่านอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย-กัมพูชา
เดินทางไปเมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่แตกต่างของประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่
ชายแดน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 1๖:00 น. ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ที่แตกต่างของประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่
ชายแดน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (ต่อ)
1๖:00 น.
เดินทางกลับประเทศไทย

เวลำ
กิจกรรม
1๘:๓0 น.
กลับถึงประเทศไทยผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
๑๙:๐๐ – ๒๐:๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๒๐:๓0 น.
กลับเข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ ๖
เวลำ
๐๖:๐๐ – ๐๗:๐๐ น.
๐๗:๐๐ – ๐๘:๐๐ น.
๐๘:๐๐ น.
๐๘:๓๐ – ๑๒:๓๐ น.

กิจกรรม
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ บริหารร่างกายยามเช้า
รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทาง
ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก ณ ตลาดการค้า
ชายแดนจังหวัดสระแก้ว (โรงเกลือ) รับประทานอาหารว่างระหว่างการศึกษาดูงาน
๑๒:๓๐ – ๑๓:๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓:๓๐ – ๑๔:๓๐ น. กิจกรรมสรุปประเด็นการเรียนรู้ โดยวิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเข้าร่วม
โครงการ โดย ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา
๑๗:๐๐ – ๒๑:๐๐ น. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตร “สานใจสู่พี่น้อง” พร้อมรับประทานอาหารเย็น
ในงานเลี้ยงอ้าลา และปิดโครงการ
๒๑:๐๐ น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ ๗
เวลำ
กิจกรรม
๐๗:๐๐ – ๐๘:๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๘:๐๐ – 12:30 น. เดินทางไปสนามบินนานาชาติดอนเมือง
รับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง
๑๔:๐0 – ๑๕:๓๐ น. เดินทางไปยังสนามบินนานาชาติหาดใหญ่
๑๕:30 น.
ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ 1. กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามความเหมาะสม
๒. รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐:๓๐ น. และเวลา ๑๔:๓๐ น.

