ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑

สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒ มกรำคม ๒๕๖๒

เรื่อง โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำดุลยภำพของข้ำรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน หัวหน้ำส่วนรำชกำร
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. โครงกำรเสริมสร้ำงศั กยภำพและพัฒนำดุลยภำพของข้ำรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. กำหนดกำรหลักสูตรที่ ๑ และหลักสูตรที่ ๒
๓. คู่มือกำรลงทะเบียน
ด้วยสำนักงำน ก.พ. กำหนดจัดโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำดุลยภำพของข้ำรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ข้ำรำชกำรที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เข้ำรับกำรฝึกอบรม (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑) ประกอบด้วย
หลักสูตรที่ ๑ (ระยะเวลำ ๑ วัน) เป็นกำรประชุมสัมมนำและรับฟังกำรบรรยำยเกี่ยวกับ
กำรเตรียมควำมพร้อมภำยหลังกำรเกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว กำรดูแลรักษำสุขภำพ และสิ ทธิประโยชน์ต่ำง ๆ
อันพึงได้ เพื่อกำรวำงแผนชีวิตภำยหลังเกษียณอำยุรำชกำร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมำให้ควำมรู้ ในกำรสร้ำงแรง
บันดำลใจ กำรสร้ำงคุณค่ำของชีวิต เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมภำยหลังกำรเกษียณอำยุรำชกำร ซึ่งกำหนดจัด
ในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และห้องประชุม
จินดา ณ สงขลา สานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยใช้งบประมำณของ สำนักงำน ก.พ.
(กรณีผู้ที่เดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัดสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยจำกต้นสังกัดเป็ นค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำที่พัก ค่ำเบี้ยเลี้ยง
ได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนั ง สื อ กระทรวงกำรคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวั น ที่
๑๔ มกรำคม ๒๕๕๖)
หลักสูตรที่ ๒ (ระยะเวลำ ๕ วัน) เป็นกำรประชุมสัมมนำให้ควำมรู้เพิ่ม เติมและฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรดูแลรักษำสุขภำพเพื่อให้สำมำรถนำไปปรับใช้ด้วยตนเองได้ รวมทั้งแนวทำงกำรส่งเสริมอำชีพ
หลั งเกษีย ณอำยุร ำชกำร ซึ่งเป็น กำรดำเนินกำรของหน่ว ยงำนที่มีป ระสบกำรณ์ด้ำ นกำรฝึก อบรมพัฒ นำ
เตรียมควำมพร้อมผู้เกษียณอำยุ รำชกำรภำยใต้กรอบมำตรฐำนหลักสูตรที่ สำนักงำน ก.พ. กำหนด จำนวน
๕ หลักสูตร (รำยละเอียดกำหนดกำรหลักสูตร ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒)
สำหรับหลักสูตรที่ ๒ คุณสมบัติผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ต้องเป็นข้าราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมโครงการในลักษณะเดียวกันกับ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการมาก่อน โดยสามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
ได้เพียงหนึ่งหลักสูตรเท่านั้น ซึง่ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนตำมหลักสูตรที่เลือก
โดยสำมำรถเบิ กค่ำใช้จ่ำยจำกต้น สังกัดได้ ต ำมระเบียบกระทรวงกำรคลั ง ว่ำด้ว ยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
กำรจัดงำน...
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กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกฎระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันที่ ๑๔ มกรำคม ๒๕๕๖ โดยชำระค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตำมเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตรที่กำหนด
ทั้งนี้ ข้ ำรำชกำรที่ ป ระสงค์ จะเข้ ำร่ ว มโครงกำรเสริม สร้ ำงศัก ยภำพและพั ฒ นำดุ ล ยภำพ
ของข้ำรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำมำรถเลือกสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ หลักสูตรที่ ๑ หรือ
หลั ก สู ต รที่ ๒ เพี ย งหลั ก สู ต รใดหลั ก สู ต รหนึ่ ง หรื อ ทั้ ง สองหลั ก สู ต รก็ ไ ด้ โดยลงทะเบี ย นออนไลน์
ที่ https://register.ocsc.go.th/registration/retire2562 (รำยละเอียดขั้นตอนกำรสมัครตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๓)
อนึ่ง กำรเข้ำร่ วมโครงกำรฯ ถือเป็นกำรปฏิบัติรำชกำร ผู้เข้ำร่วมโครงกำรในหลักสูตรที่ ๑
และหลั กสูตรที่ ๒ จะต้องพิมพ์หนังสื อตอบรับ กำรเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมจำกระบบกำรรับสมัครออนไลน์
โดยน ำหนั งสื อตอบรั บกำรเข้ ำร่ วมในหลั กสู ตรที่ ๑ มำยื่ นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ ในวั นพุ ธที่ ๑๓ กุ มภำพั นธ์ ๒๕๖๒
เพื่อลงทะเบียนและรับเอกสำร และนำหนังสือตอบรับกำรเข้ำร่วมโครงกำรในหลักสูตรที่ ๒ พร้อมทั้งหลักฐำน
กำรโอนเงินมำยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ (กรณีกำรโอนเงิน ) ในวันแรกของกำรฝึกอบรมในหลักสูตรที่เลือก
เพื่อลงทะเบียนและรับเอกสำร (หมำยเหตุ : หำกต้องกำรยกเลิกกำรเข้ำร่วมโครงกำรในหลักสูตรที่ ๒ กรณีที่
สำนักงำน ก.พ. ได้อนุมัติกำรเข้ำร่วมโครงกำรไปแล้ว ขอให้จัดทำหนังสือกำรยกเลิกเป็นทำงกำรส่งถึงสำนักงำน ก.พ.
ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย ๗ วันทำกำร เพื่อกำรประสำนงำนเรื่องค่ำใช้จ่ำยที่ต้องเตรียมกำรล่วงหน้ำ)
จึงเรียนมำเพื่อโปรดแจ้งให้ข้ำรำชกำรที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทรำบ
และสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำดุลยภำพของ
ข้ำรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งอนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยสมศักดิ์ เจตสุรกำนต์)
ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๕,๑๐๑๔,๑๗๗๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙,๑๗๘๓
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สิ่งที่สงมาดวย ๑

โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ บัญญั ติวาการจัดระเบียบ
ขาราชการพลเรือนตองเป นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีป ระสิทธิภาพและความคุมคา โดยให
ข าราชการปฏิ บั ติ ร าชการอย างมี คุ ณ ภาพ คุณ ธรรม และมี คุณ ภาพชีวิตที่ ดี และมาตรา ๑๓ (๘) บั ญ ญั ติให
สํานักงาน ก.พ. มีอํานาจหนาที่สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดสวัสดิการและการเสริมสรางคุณภาพชีวิตสําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ในการประชุม ก.พ.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
รางแผนการพัฒนาศักยภาพกําลังคนภาครัฐใหพรอมเขาสูการสูงอายุ ตามมติ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริ ห ารเพื่ อ รองรั บ การเข า สู สั ง คนสู ง อายุ ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ กั น ยายน ๒๕๖๑ โดยมี
ขอเสนอแนะวา การพัฒนาศักยภาพกําลังคนภาครัฐใหพรอมเขาสูสังคมสูงวัยถือเปนเรื่องใหมเนื่องจากสังคมโลก
และสังคมไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ จึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Mindset) ของขาราชการ
และบุ ค ลากรภาครั ฐ และหน ว ยงานของรั ฐ โดยบุ ค ลากรภาครั ฐ จะต อ งตระหนั ก ว า การมี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น
จําเป นต องมี ระยะเวลาการปฏิ บัติงานยาวนานกวาเดิม จึงตองมีการเตรียมความพรอมและได รับ การพัฒ นา
เสริ ม สร า งทั ก ษะให ส ามารถประกอบอาชี พ ได ต ลอดชี วิ ต ขณะที่ ห น ว ยงานรั ฐ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด
สภาพแวดลอมและระบบการบริหารงานใหเอื้อตอสังคมสูงอายุ ซึ่งการเตรียมกําลังคนภาครัฐใหพรอมเขาสูสังคม
สูงอายุมีขอบเขตที่ กวางขวางจึงควรดําเนินการไปพรอมกับ การปรับปรุงการเกษีย ณอายุของขาราชการดวย
นอกจากนี้ ใหนําแผนพัฒนาศักยภาพกําลังคนภาครัฐใหพรอมเขาสูสังคมสูงวัย ไปผนวกเปนสวนหนึ่งของระเบียบ
วาระแหงชาติ เรื่องสังคมสูงวัย โดยปรับชื่อเปน แผนพัฒนาศักยภาพกําลังคนภาครัฐใหพรอมเขาสูสังคมสูงอายุ
และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
กระบวนการบริห ารงานบุ คคลภาครัฐแนวใหม ไดใหความสําคั ญกับการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล
และถือวาการบริหารทุนมนุษยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้น เปนกลยุทธที่สําคัญอยาง
ยิ่งตอความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการที่กําลังจะเกษียณอายุราชการในแตละป
ลวนเปนขาราชการที่มีประสบการณการทํางานในภาคราชการ และทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติเปนเวลา
กวา ๒๕ ป เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและมากดวยประสบการณ ซึ่งนับไดวาเปนทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณคาที่จะทําประโยชนตอไปไดอีก ทั้งในครอบครัวของตนเอง ชุมชนและสังคม ราชการจึงควรตองตอบแทน
บุคคลกลุมนี้ดวยการเสริมสรางคุณภาพและเพิ่มคุณคาของชีวิต เพื่อใหเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและคุณประโยชน
ตอสังคมและประเทศชาติสืบไป

๒
สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบหลักในการบริหารงาน
บุคคลและการพัฒ นาบุคลากรในราชการพลเรือน จึงเห็นความจําเปนที่จะจัดให มีการพั ฒ นาขาราชการที่ จะ
เกษียณอายุราชการ ใหไดรับการดูแลเอาใจใส ใหความสนใจและความสําคัญ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ และมี
พลังที่จะสรางสรรคคุณประโยชนใหกับสังคม ขณะเดียวกันเพื่อใหขาราชการที่จะเกษียณอายุราชการไดถายทอด
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางานและการดํารงชีวิต รวมทั้งไดรับความรู ความเขาใจในเรื่อง
ตางๆ ที่จําเปน เพื่อเปนแนวทางสําหรับปรับใชในการดําเนินชีวิตเมื่อพนจากราชการแลว สํานักงาน ก.พ.จึงไดจัด
โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดเรียนรูเรื่องการเปลี่ยนแปลงในวัยผูสูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพ
ที่ถูกวิธี และการเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการไปแลว
๒.๒ เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรับความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนอันพึงได เพื่อการวางแผนชีวิต
ภายหลังเกษียณอายุราชการ
๒.๓ เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกัน และสราง
เครือขายในการสรางกลุมเพื่อทําประโยชนแกสังคม
๒.๔ เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดเรียนรูและเพิ่มเติมทักษะที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพหลัง
เกษียณอายุราชการ (Post-retirement career)
๓. กลุมเปาหมาย
ขาราชการพลเรือนสามัญที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สมัครเขารวม
โครงการฯ
หลักสูตรที่ ๑ จํานวน ๖๕๐ คน และ
หลักสูตรที่ ๒ จํานวนไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน
หมายเหตุ คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ ฯ ในหลักสูตรที่ ๒ ตองเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่จะ
เกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเปนผูที่ไมเคยผานการอบรมโครงการในลักษณะเดียวกัน
กับโครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการมากอน
๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
๔.๑ ผลผลิต (OUTPUT)
๔.๑.๑ มีขาราชการที่จะเกษียณอายุราชการเขารวมโครงการหลักสูตรที่ ๑ จํานวน ๖๕๐ คน
๔.๑.๒ มีขาราชการที่จะเกษียณอายุราชการเขารวมโครงการหลักสูตรที่ ๒ จํานวนไมนอยกวา
๑,๐๐๐ คน
๔.๒ ผลลัพธ (OUTCOME)
๔.๒.๑ ข าราชการที่ เข า รว มโครงการไดรับ ความรูในการดูแลตนเอง และสิท ธิป ระโยชน
สามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันภายหลังการเกษียณอายุราชการไดอยางมีคุณคา

๓
๔.๒.๒ ผูเขารวมโครงการไดรับความรูในการเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิต สามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข และเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตแกบุคคลอื่นในสังคม
๕. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์
๕.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต
๕.๑.๑ ขาราชการที่จะเกษียณอายุ จํานวน ๖๕๐ คน ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตหลักสูตรที่ ๑
๕.๑.๒ ขาราชการที่จะเกษียณอายุ จํานวนไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หลักสูตรที่ ๒
๕.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ
๕.๒.๑ ขาราชการที่เขารวมโครงการมีความรูในการดูแลตนเองและสิทธิประโยชน สามารถ
นําไปปรับใชในการดําเนินชีวิต ประจําวันภายหลังเกษียณอายุราชการไดอยางมีคุณคา
๕.๒.๒ ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิต
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข และเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตแกบุคคลอื่นในสังคม
๖. วิธีดําเนินการ
โครงการเสริ มสรา งศั กยภาพและพั ฒ นาคุณ ภาพของขาราชการ แบ งการดําเนิ น การออกเป น
๒ หลักสูตร ประกอบดวย
หลักสูตรที่ ๑ ระยะเวลา ๑ วัน ดําเนินการโดยสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน เปนการประชุมสัมมนา
และรับฟงการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมภายหลังการเกษียณอายุราชการไปแลว การดูแลรักษา
สุขภาพ และสิทธิประโยชนตาง ๆ อันพึงได เพื่อการวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ดานตางๆ จํานวน ๕ – ๘ คน มาใหความรูในการสรางแรงบันดาลใจ การสรางคุณคาของชีวิต เพื่อทําประโยชน
ใหกับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ
หลักสูตรที่ ๒ ระยะเวลา ๕ วัน (วันจันทร - วันศุกร) ดําเนินการโดยภาคเอกชนซึ่งมีประสบการณ
เปนที่ยอมรับ ภายใตกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ปจจุบันมี ๕ หลักสูตร (ผูเขาอบรม
สามารถเลือกไดเพียง ๑ หลักสูตร ตามเงื่อนไขที่แตละหลักสูตรระบุไว และไมสามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
และรุนที่เขารับการฝกอบรมภายหลังได) ประกอบดวย
หลักสูตรที่ ๒.๑ การรักษาสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ “Smart 60 สูงวัย อยางสงา” ดําเนินการโดย
ชมรมรักษสุขภาพ เดอะเลกาซี หลักสูตรจะใชวิธีการบรรยายใหความรู พรอมฝกปฏิบัติ เนื้อหาวิชาประกอบดวยการ
ดูแลสุขภาพระหวางวิทยาการการแพทยสมัยใหม การแพทยทางเลือก (Alternative Medicine) และ ธรรมชาติ
บําบัด (Alternative Therapy) การฝกจิตสมาธิ การออกกําลังกายเพื่อสงผลดีตอสุขภาพโดยรวม และกิจกรรม
ตาง ๆ เพื่อใหผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูและหลักการปฏิบัติไปใชในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจําวันได
สถานที่ดําเนินการ เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๗ รุน ๆ ละ
๑๒๐ คน

๔
หลัก สูต รที่ ๒.๒ การเตรียมตัวเมื่อเกษี ยณอายุ“อยู กั บตัวเอง รูต น รูค น และ
รูความคิด” ดําเนินการโดย ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น หลักสูตรจะเนนการบรรยาย สัมมนา อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณและการจัดทํากิจกรรมรวมกัน เชน การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
และรับคําแนะนํ าจากแพทยผูเชี่ยวชาญและชํ านาญการเฉพาะทาง ผูเขารวมโครงการจะไดรับการบริการตรวจ
และรับคําปรึกษาปญหาสุขภาพ เพื่อจะไดรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ รางกายและจิตใจของผูสูงอายุ
และแนวทางการเสริ ม สร า งสุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต หลั ง เกษี ย ณอายุ ร าชการ เพื่ อ ไปสู ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง
ในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง สถานที่ดําเนินการ ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
จํานวน ๙ รุน ๆ ละ ๖๐ คน
หลักสูตรที่ ๒.๓ การสรางความสุข...เสริมความมั่นคง วัยเกษียณ ดวยโปรแกรม
“การเสริมสรางแรงบันดาลใจเพื่อความมั่นคงใหกับชีวิต พิชิตโรค ชะลอวัย ดวยภูมิปญญาไทย” ดําเนินการโดย
ชมรมสุขภาพโดยภูมิปญญาไทยโดย Me Tour และศูนยฝกอบรม อภัยภูเบศร เดยสปา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สรางความสุขดวยการสรางงานศิลปะใหกับชีวิตดวยการฝกปฏิบัติและการเปดมุมมองเพื่อสรางแรงบันดาลใจ
ใหกับชีวิตดวยการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒ นธรรมและธรรมชาติ รวมแลกเปลี่ยนประสบการณ ซึ่งกันและกัน
สรางความมั่นคงใหกับชีวิตวัยเกษียณดวยการวางแผนความมั่นคงทางการเงินอยางงายๆ และการเสริมสรางแรง
บันดาลใจ สงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพโดยการชะลอวัย ไกลโรคดวยภูมิปญญาไทยประยุกต (แนวทางการสราง
คุณ ภาพชีวิตที่ดี โดยผสมผสานระหวางการแพทยแผนปจ จุบั น กับ การแพทยทางเลือก) โดยการเรียนรูวิธี การ
ออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยอันจะสงผลดีตอสุขภาพโดยรวมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สถานที่ดําเนินการ โรงแรม
จันทรา รีสอรท จังหวัดนครนายก และศูนยฝกอบรมอภัยภูเบศร เดยสปา จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน ๕ รุน ๆ ละ
๑๒๐ คน
หลัก สู ตรที่ ๒.๔ “ Retire & Restart” กั บการค น พบครั้งใหมหลังวัยเกษียณ
ดําเนินการโดย นิตยสาร โอ-ลั้นลา นิตยสารสําหรับผูสูงวัย เพื่อเตรียมความพรอมขาราชการเกษียณใหครอบคลุม
มิติตางๆ เนนการสรางทัศนคติเชิงบวกในการมองตัวเองอยางมีคุณคา นําเสนอทางเลือกอันหลากหลายของการ
ใช ชี วิ ต หลั งเกษี ย ณอย า งมี พลั งสร างสรรค โดยใช กระบวนการเรียนรู สํ าคั ญคือ การเชิ ญผูสู งวัยต นแบบ (Role
Model) มาเปนแรงบันดาลใจ เปดโอกาสใหไดทดลองปฏิบัติจริง การเรียนรูตามอัธยาศัย โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัล
เป น “เครื่องมื อ” ในการเรีย นรู สงเสริมคุ ณ ภาพชีวิตที่ดี สถานที่ ดําเนินการ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุ รี
จํานวน ๔ รุน รุนละ ๗๒ คน
หลั ก สู ต รที่ ๒.๕ “สุ ข ภาพดี ชี วี เ ป ย มสุ ข เพื่ อ ชี วิ ต ที่ ดี ก ว า ในวั ย เกษี ย ณ”
ดําเนิน การโดย บริษัท เหลาจื่อเตาเตอซิ่นซีสากล จํากัด เพื่อเปนหลักคิด แนวทางปฏิบัติใหมีคุณภาพชีวิตที่ ดี
มีความสุข มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ และมีคุณคาในวัยเกษียณอายุราชการ สามารถทําตนเปนประโยชน
แกสั งคม ด วยโปรแกรมการอบรมที่มีคุณ ภาพ ทั้งการบรรยาย และฝกปฏิบั ติ สถานที่ ดําเนิ นการ ศูน ยอบรม
เหลาจือเตาเตอซิ่นซีสากล จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๕ รุน ๆ ละ ๑๕๐ คน

๕
๗. แผนการดําเนินการ
• หลักสูตรที่ ๑ วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
• หลักสูตรที่ ๒.๑ โดยชมรมรักษสุขภาพ เดอะเลกาซี จํานวน ๗ รุน ดังนี้
รุนที่ ๑ วันจันทรที่ ๒๕ มีนาคม – วันศุกรที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๒ วันจันทรที่ ๒๙ เมษายน – วันศุกรที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๓ วันจันทรที่ ๒๗ พฤษภาคม – วันศุกรที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๔ วันจันทรที่ ๑๗ มิถุนายน – วันศุกรที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
รุนที่ ๕ วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม – วันศุกรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๖ วันจันทรที่ ๒๒ กรกฎาคม - วันศุกรที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๗ วันจันทรที่ ๕ สิงหาคม - วันศุกรที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
• หลักสูตรที่ ๒.๒ โดยศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น จํานวน ๙ รุน ดังนี้
รุนที่ ๑ วันจันทรที่ ๑๑ มีนาคม – วันศุกรที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๒ วันจันทรที่ ๑๘ มีนาคม – วันศุกรที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๓ วันจันทรที่ ๖ พฤษภาคม – วันศุกรที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๔ วันจันทรที่ ๒๗ พฤษภาคม – วันศุกรที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๕ วันจันทรที่ ๓ มิถุนายน – วันศุกรที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
รุนที่ ๖ วันจันทรที่ ๒๔ มิถุนายน – วันศุกรที่ ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๒
รุนที่ ๗ วันจันทรที่ ๒๒ กรกฎาคม – วันศุกรที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๘ วันจันทรที่ ๕ สิงหาคม – วันศุกรที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๙ วันจันทรที่ ๑๙ สิงหาคม – วันศุกรที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
• หลัก สูตรที่ ๒.๓ โดยชมรมสุขภาพโดยภูมิปญ ญาไทยโดย Me Tour และศูนยฝกอบรม
อภัยภูเบศร เดยสปา จํานวน ๕ รุน ดังนี้
รุนที่ ๑ วันจันทรที่ ๒๕ มีนาคม – วันศุกรที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๒ วันจันทรที่ ๑๓ พฤษภาคม – วันศุกรที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๓ วันจันทรที่ ๓ มิถุนายน – วันศุกรที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
รุนที่ ๔ วันจันทรที่ ๒๔ มิถุนายน – วันศุกรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
รุนที่ ๕ วันจันทรที่ ๘ กรกฎาคม – วันศุกรที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
• หลักสูตรที่ ๒.๔ โดยนิตยสารเพื่อผูสูงวัย โอ-ลั้นลา จํานวน ๔ รุน ดังนี้
รุนที่ ๑ วันจันทรที่ ๒๙ เมษายน – วันศุกรที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๒ วันจันทรที่ ๖ พฤษภาคม – วันศุกรที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๓ วันจันทรที่ ๑๐ มิถุนายน – วันศุกรที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
รุนที่ ๔ วันจันทรที่ ๑๗ มิถุนายน – วันศุกรที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

๖
• หลักสูตรที่ ๒.๕ โดยบริษัท เหลาจือเตาเตอซิ่นซีสากล จํากัด จํานวน ๕ รุน ดังนี้
รุนที่ ๑ วันจันทรที่ ๒๕ มีนาคม – วันศุกรที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๒ วันจันทรที่ ๒๒ เมษายน – วันศุกรที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
รุนที่ ๓ วันจันทรที่ ๑๓ พฤษภาคม – วันศุกรที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๔ วันจันทรที่ ๘ กรกฎาคม – วันศุกรที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๕ วันจันทรที่ ๒๖ สิงหาคม – วันศุกรที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๘. สถานที่ดําเนินการ
หลักสูตรที่ ๑ ดําเนินการที่ สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
หลักสูตรที่ ๒.๑ ดําเนินการที่ เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท อําเภอดานมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี
หลักสูตรที่ ๒.๒ ดําเนินการที่ ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
หลักสูตรที่ ๒.๓ ดําเนินการที่ โรงแรมจันทรา รีสอรท จังหวัดนครนายก
และศูนยฝกอบรมอภัยภูเบศร เดยสปา จังหวัดปราจีนบุรี
หลักสูตรที่ ๒.๔ ดําเนินการที่ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
หลักสูตรที่ ๒.๕ ดําเนินการที่ ศูนยอบรมเหลาจื่อเตาเตอซินซีสากล จังหวัดกาญจนบุรี
๙. งบประมาณคาใชจาย
หลักสูตรที่ ๑
- สํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบคาใชจายในการฝกอบรมทั้งหมด
- ผูเขารวมโครงการรับผิดชอบคาใชจายเฉพาะคาเดินทางไป - กลับ จากหนวยงาน
ตนสังกัด – สํานักงาน ก.พ.
หลักสูตรที่ ๒ ผู เข า ร ว มโครงการจะต อ งเสีย ค าใช จายเป น คาลงทะเบี ย นตามหลั กสู ต รที่ เลื อ ก
โดยสามารถเบิ ก ค าใช จ ายจากต น สั งกั ด ได ต ามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว าด ว ยค าใช จ ายในการฝ ก อบรม
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ โดยสามารถชําระคาใชจายทั้งหมดตามเงื่อนไขของแตละ
หลักสูตรที่กําหนด โดยรายละเอียดแตละหลักสูตรตามเอกสารแนบทาย
๑๐. การบริหารโครงการ
สถาบั นพั ฒนาข าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. บริหารโครงการและกํ ากั บดู แลในการประสาน
การดํา เนิน การกับ (๑) ชมรมรัก ษสุขภาพ เดอะเลกาซี (๒) ศูน ยสงเสริม สุข ภาพมิช ชั่น (๓) ชมรมสุขภาพ
โดยภู มิป ญญาไทย โดย Me Tour รวมกับศูนยฝกอบรมอภัยภูเบศร เดยสปา (๔) นิตยสารเพื่อผูสู งวัย โอ-ลั้นลา
และ (๕) บริษัท เหลาจือเตาเตอซิ่นซีสากล จํากัด เพื่อใหการพัฒนาผูเขารวมโครงการจากสวนราชการตางๆ เปนไป
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด และประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินการในรุนตอไป

๗
๑๑. ที่ปรึกษาโครงการ
๑๑.๑ นางชุติมา หาญเผชิญ
๑๑.๒ นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต
๑๑.๓ นางสาวรพีพร มณีพงษ

รองเลขาธิการ ก.พ.
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
ผูอํานวยการวิทยาลัยขาราชการพลเรือน

๑๒. ผูรับผิดชอบโครงการ
๑๒.๑ นางสาวพัชรา คุมเสถียร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
๑๒.๒ นางณัฐปรียา ตันชัชวาล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
๑๒.๒ นางสาวเมทินี สุกใส
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
วิทยาลัยขาราชการพลเรือน
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
โทรศัพท ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๕, ๑๗๗๑,๑๐๑๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓
----------------------------------

๘

สิง่ ที่สงมาดวย ๒

- กําหนดการ โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตรที่ ๑
วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ,หองประชุมจินดา ณ สงขลา สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี
------------------------------------๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น.

ชมวีดิทัศน

๐๘.๔๕ - ๐๘.๕๐ น.

กลาวรายงาน โดย นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน

๐๘.๕๐ - ๐๙.๐๐ น.

พิธีเปด โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.

๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.

การบรรรยายพิเศษเรื่อง “Job Placement Center”
 โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.

๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.

รับประทานอาหารวาง

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

การบรรยายเรื่อง “Happy Money Happy Retirement”
 โดย วิทยากรจาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๔๕ น.

เสวนาแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ
เรื่อง “สวัสดิการและการคุมครองสิทธิประโยชน”
 โดย วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง

๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น.

รับประทานอาหารวาง

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

“เกษียณอยางไรใหเกษม” แบงกลุมฟงการบรรยายเปน ๓ กลุม
กลุมที่ ๑ สวัสดิการและสิทธิประโยชน จาก กบข.
 โดย วิทยากรจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กลุมที่ ๒ ดูแลกายใจใหสุขหลังเกษียณ
 โดย วิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุข
กลุมที่ ๓ อาชีพเสริมหลังเกษียณ “Blogger ทางเลือกใหมของวัยเกษียณ”
 โดย วิทยากรที่มีประสบการณ
---------------------------------------

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
หลักสูตรที่ ๒.๑
เพื่อเปนหลักคิด แนวทางปฏิบตั ชิ วี ติ อยางมีความสุข และมีคุณคาในวัยเกษียณอายุราชการ
ดวยโปรแกรมคุณภาพ
“Smart 60 สูงวัยอยางสงา”
ณ เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท กาญจนบุรี
รุนที่ ๑
รุนที่ ๒
รุนที่ ๓
รุนที่ 4
รุนที่ ๕
รุนที่ ๖
รุนที่ ๗
วัน/เวลา
วันที่หนึ่ง (วันจันทร)
๐๗.๓๐ น.
๐๘.๐๐ น.
๑๑.๓๐– ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.
วันที่สอง (วันอังคาร)
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๓๐ น.
๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.
๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

วันจันทรที่ 25 มีนาคม – วันศุกรที่ 29 มีนาคม 2562
วันจันทรที่ ๒๙ เมษายน – วันศุกรที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๒๗ พฤษภาคม – วันศุกรที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันจันทรที่ 17 มิถุนายน – วันศุกรที่ 21 มิถุนายน 2562
วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม – วันศุกรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๒๒ กรกฎาคม – วันศุกรที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๕ สิงหาคม – วันศุกรที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

(๑๒๐ คน)
(๑๒๐ คน)
(๑๒๐ คน)
(120 คน)
(๑๒๐ คน)
(๑๒๐ คน)
(๑๒๐ คน)

กิจกรรม
สํานักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี - เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท กาญจนบุรี
พรอมกันที่สํานักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท จ.นนทบุรี /ลงทะเบียนเขาโปรแกรม
ออกเดินทางจากสํานักงาน ก.พ. สูจังหวัดกาญจนบุรี (รับประทานอาหารวางบนรถ)
เดินทางถึงเดอะ เลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท รับเครื่องดื่มตอนรับ
ชี้แจงรายละเอียดโปรแกรม และแนะนําวิทยากร
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมกลุมสัมพันธแนะนําโปรแกรม ทีมงาน ผูเขารวมโครงการ
กิจกรรมสุขภาพ อบสมุนไพร /สระสปา / นวดเพื่อสุขภาพ / แอโรบิคในน้าํ
อาหารเย็นเพื่อสุขภาพ /พักผอนตามอัธยาศัย
ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call)
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ออกกําลังกาย “โยคะ”
รับประทานอาหารเชาเพื่อสุขภาพและปฏิบัติภารกิจสวนตัว
บรรยาย “สายกลางเพื่อชีวติ และการดูแลสุขภาพองครวม”
รับประทานอาหารกลางวัน
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วัน/เวลา
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.
๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.
วันที่สาม (วันพุธ)
๐๕.๓๐ น.
๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
07.00 – 07.30 น.
๐๘.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.

๐๙.๑๕ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
วันที่สี่ (วันพฤหัสบดี)
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๓๐ น.
๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.
๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.

กิจกรรม
พรอมกันที่หองประชุมถายรูปทําทําเนียบรุน
บรรยาย “กิจกรรม เรียนรูฝ ก ปฏิบตั ิ ทําเสื้อมัดยอม” เพื่อผูย ากไร (CSR)
กิจกรรมสุขภาพ อบสมุนไพร /สระสปา / นวดเพื่อสุขภาพ / แอโรบิคในน้ํา
อาหารเย็นเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมกลุมสัมพันธ / พักผอนตามอัธยาศัย
ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call)
รับประทานอาหารเชาและปฏิบัติภารกิจสวนตัว
รวมทําบุญใสบาตรและรับพรจากพระภิกษุสงฆ
ออกเดินทางศึกษาดูงาน “ศูนยการเรียนรู...คายสุรสีห” โครงการตามแนวพระราชปรัชญา
จังหวัดทหารบก กาญจนบุรี ศูนยการเรียนรูคายสุรสีห ซึ่งไดนอมนําแนวพระราชปรัชญา
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ซึ่งเปนสถานที่ใหความรูดานเศรษฐกิจ
พอเพียง ดานการสรางฝายชะลอน้ํา การปศุสัตว การเกษตร ฯลฯ
เดินทางถึง “ศูนยการเรียนรู...คายสุรสีห” วิทยากรนําบรรยายและนําชม
รับประทานอาหารกลางวัน
ศึกษาดูงาน “เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔” เมืองจําลองศึกษาวัฒนธรรมยุคอดีตวิถีชีวิตของ
ชาวสยาม ที่แสดงใหชาวไทยไดรูวาบรรพบุรุษของเรานั้นมีภูมิปญญาไมแพชาติใดในโลก
กิจกรรมกลุมสัมพันธ (เลือกประธานรุน-ตั้งชื่อรุน) / พักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น / พักผอนตามอัธยาศัย
ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call)
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ออกกําลังกายบริหาร “ชีก่ ง”
รับประทานอาหารเชาและปฏิบัติภารกิจสวนตัว
บรรยาย “Smart Money …..ทางเลือกหลังเกษียณ”
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย “สูงวัย....หัวใจ IT”
รับประทานอาหารเย็น
สรุปแนวความคิด...สรางสรรคอําลา
พักผอนตามอัธยาศัย

3

วัน/เวลา
วันที่หา (วันศุกร)
๐๕.๓๐ น.
๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น.
๐๗.๓๐ น.
๐๘.๓๐ –๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.

กิจกรรม
ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call)
รับประทานอาหารเชา ปฏิบัติภารกิจสวนตัวพรอมเก็บสัมภาระและเช็คเอาท
ออกเดินทางจากเลกาซี สูสะพานขามแมน้ําแคว
เดินทางถึงสะพานขามแมน้ําแคว เพื่อศึกษาดูงานสะพานประวัติศาสตรสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ ๒
เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
ศึกษาดูงาน “ณ สัทธา อุทยานไทย” สถานที่ปลูกฝงรากเหงาความเปนไทย สงเสริม
อนุรักษ วัฒนธรรม พระพุทธศาสนา
ออกเดินทาง กลับสํานักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท จ.นนทบุรี
เดินทางถึงสํานักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท จ.นนทบุรี โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
ผูเขารวมโครงการจะตองเสียคาใชจายคนละ ๙,8๐๐.- บาท (คาอาหาร ๔,๒๕๐.- บาท คาอาหารวาง
๕๐๐.- บาท คาที่พัก ๓,๖๐๐.- บาท คาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวางสํานักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี - เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท – ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ๙๕๐.- บาท คาวิทยากรและ
อุปกรณในการฝกอบรม 500 บาท)
- พักเดี่ยวเพิ่มทานละ ๒,๒๐๐ บาท
- อาหารที่จัดไวรองรับผูเขารวมโครงการฯ ตลอดหลักสูตรเปนอาหารไมมีเนื้อสัตวประเภท หมู ไก วัว
เนื้อสัตวจะเปนประเภท ปลา กุง เตาหู ผักตาง ๆ รับประทานขาวกลอง (ยกเวนอาหารมื้อเชาเปน
แบบอเมริกันเบรคฟสและมื้ออาหารที่รับประทานนอกรีสอรท) ในหลักสูตรไมมีบริการ กาแฟ และ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
-

สอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดที่
- เจาหนาที่ชมรมรักษสุขภาพ เดอะเลกาซี คุณธนวรรณ แชมสุน โทร. 081 323 1021 /
063 875 5383 /คุณณัฐกานต ลัทธิธรรม 065 269 1954
สํานักงานกรุงเทพฯ 02 860 7601-9 เบอรรีสอรท 063 875 5380 / 034 673 635-38
- โปรแกรมและเวลาอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมเพื่อประโยชนของผูเขาอบรม
- ผูเขารวมโครงการสามารถนวดไดคนละ ๑ ครั้ง ๑ ชั่วโมง
- วิทยากร สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
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เอกสารประกอบคําบรรยาย
- ทําเนียบรุน (USB)
- อุปกรณประกอบการอบรม
สิง่ ทีต่ องเตรียมในการเดินทาง
- การแตงกายชุดเสื้อผาสุภาพ (ผูหญิงนุงกางเกงได) และชุดวันเลี้ยงอําลา (ตามอัธยาศัย)
- ยารักษาโรคประจําตัว / รม / หมวก / กลองถายรูป / แวนตากันแดด /
- ชุดขาสั้น สําหรับแอโรบิคในน้ํา /เสื้อ - กางเกง รองเทากีฬา สําหรับการออกกําลัง
- รองเทาสวมสบายสําหรับใสเดินทาง
.................................................

โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หลักสูตรที่ ๒.๒
คืนความสมดุลกายใจ เรียนรูจักตัวเองมากขึ้น นําไปเชื่อมโยงกับฐานใจฐานกาย ฐานความคิด
อยูกับตัวเอง รูตน รูคน และรูความคิด
ณ ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รุนที่ ๑ วันจันทรที่ ๑๑ มีนาคม – วันศุกรที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
(๖๐ คน)
รุนที่ ๒ วันจันทรที่ ๑๘ มีนาคม – วันศุกรที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
(๖๐ คน)
รุนที่ ๓ วันจันทรที่ ๖ พฤษภาคม – วันศุกรที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(๖๐ คน)
รุนที่ ๔ วันจันทรที่ ๒๗ พฤษภาคม – วันศุกรที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(๖๐ คน)
รุนที่ ๕ วันจันทรที่ ๓ มิถุนายน – วันศุกรที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
(๖๐ คน)
รุนที่ ๖ วันจันทรที่ ๒๔ มิถุนายน – วันศุกรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
(๖๐ คน)
รุนที่ ๗ วันจันทรที่ ๒๒ กรกฎาคม – วันศุกรที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(๖๐ คน)
รุนที่ ๘ วันจันทรที่ ๕ สิงหาคม – วันศุกรที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
(๖๐ คน)
รุนที่ ๙ วันจันทรที่ ๑๙ สิงหาคม – วันศุกรที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
(๖๐ คน)
วัน/เวลา
กิจกรรม
วันแรก (วันจันทร) เปดใจ เห็นถึงการเชื่อมโยงระหวางรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. พรอมกันที่สํานักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท จ.นนทบุรี/เช็คชื่อรับปายติดกระเปา
เพื่อเดินทาง (รับประทานอาหารเชาบนรถ)
๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ออกเดินทางจากสํานักงาน ก.พ. สู อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เดินทางถึงศูนยสงเสริมสุขภาพ/ตอนรับดวยน้ําสมุนไพร/ลงทะเบียน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. กลาวตอนรับ / แนะนําโครงการและเปาหมาย ปฐมนิเทศ
แนะนําตัว / กิจกรรม Check In / ประติมากรรม NEWSTART
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. รับประทานอาหารวาง น้ําตาลนอย - ไขมันต่ําเพื่อสุขภาพ
๑๕.๑๕ - ๑๘.๐๐ น. วิธีปลูกผักกินเองตามธรรมชาติ & สรางรายได
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ
๑๙.๐๐ น.
พักผอนตามอัธยาศัย
วันที่สอง (วันอังคาร) เรียนรูการปรุงอาหารดวยตัวเองเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ออกกําลังกายเดินยามเชา โดย ทีม MHPC
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเชาเพื่อสุขภาพ/ปฏิบัติภารกิจสวนตัว
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กิจกรรม “เริ่มตนวันใหมดวยจิตแจมใส” ถายรูปเพื่อทํา ทําเนียบรุน โดยทีม MHPC
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปลูกจิตสํานึก ฝกจิตอาสา (๑)
บรรยาย “เข็มทิศชีวิตสมดุล” โดย อาจารยไกร มาศพิมล

๒
วัน/เวลา
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

กิจกรรม
รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมแยกฐานเพื่อสุขภาพ
- นวด / อบ เพื่อสุขภาพ / สาระสําคัญ Social media ตอวิถีชีวิต
- ครัวสุขภาพ (Cooking Class)
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รับประทานอาหารวาง น้ําตาลนอย -ไขมันต่ําเพื่อสุขภาพ
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. กิจกรรมแอโรบิคในน้ํา / แชเทาดวยน้ําขิง โดย ทีม MHPC
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ
๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. บรรยาย “ชะลอโรคปวดขอ” โดย อาจารยสิริอาภรณ ธนางทิพยกุล
๒๐.๓๐ น.
พักผอนตามอัธยาศัย
วันที่สาม (วันพุธ) สามารถวางแผนชีวิตในการดูแลตนเองมากขึ้น และคนที่เรารัก
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ออกกําลังกายยามเชา “โยคะ สมาธิ”
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเชาเพื่อสุขภาพ/ปฏิบัติภารกิจสวนตัว
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กิจกรรม “เริ่มตนวันใหมดวยจิตแจมใส” / เลือกประธานรุน โดย ทีม MHPC
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปลูกจิตสํานึก ฝกจิตอาสา (๒)
บรรยาย “บริหารจิตเปนมิตรกับตัวเอง” โดย อาจารยธนวัชร เกตนวิมุต
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. กิจกรรมแยกฐานเพื่อสุขภาพ
- นวด / อบ เพื่อสุขภาพ / สาระสําคัญ Social media ตอวิถีชีวิต
- ครัวสุขภาพ(Cooking Class)
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. รับประทานอาหารวาง น้ําตาลนอย-ไขมันต่ําเพื่อสุขภาพ
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. กิจกรรมแอโรบิคในน้ํา /แชเทาดวยน้ําขิง โดย ทีม MHPC
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ
๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. กิจกรรม “เตนบาสโลบ”
๒๐.๓๐ น.
พักผอนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ (วันพฤหัสบดี) รูตัว รูตน รูทันความคิด ปรับชีวิตใหเกิดสมดุล
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. เดินวิถีสติ/ ถอดรหัส โดย ทีม MHPC
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเชาเพื่อสุขภาพ / ปฏิบัติภารกิจสวนตัว
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม “จิตอาสาชวยเหลือชุมชน” (นอกสถานที่)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บริหารเงินออมอยางสมดุล
๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕ น. รับประทานอาหารวาง น้ําตาลนอย-ไขมันต่ําเพื่อสุขภาพ
๑๖.๑๕ – ๑๘.๐๐ น. กิจกรรม “ออกกําลังกายตามอัธยาศัย”

๓
วัน/เวลา
กิจกรรม
๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ
๑๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. คืนสังสรรควิถีคาวบอย โดย ทีม MHPC
๒๒.๐๐ น.
พักผอนตามอัธยาศัย
วันที่หา (วันศุกร) ชีวิตหลังวัยเกษียณที่นาคนหา
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ทดสอบ ๖ Minute walk test โดย ทีม MHPC
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเชาเพื่อสุขภาพ / ปฏิบัติภารกิจสวนตัว
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กิจกรรม “เริ่มตนวันใหมดวยจิตแจมใส” โดย ทีม MHPC
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย “เกษียณอยางไรใหมีความสุข” โดย อาจารยพะนอม แกวกําเนิด
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ
๑๓.๓๐ น.
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่ควรทราบและปฏิบัติ
๑. ผูเขารวมโครงการฯ ลงทะเบียนที่สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.
(ของวันจันทรที่กําหนดไวในแตละรุน) พรอมรับประทานอาหารเชา และออกเดินทางไปศูนยสงเสริมสุขภาพ
มิชชั่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยรถบัสปรับอากาศ (ผูที่ประสงคจะเดินทางไปศูนยสงเสริม
สุขภาพมิชชั่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยรถสวนตัวหรือไปเองหรือไมสามารถเขารวมโครงการฯ ในรุนที่จัดใหได
กรุณาแจงลวงหนาที่ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น โทร. ๐๓๖-๗๒๐-๖๐๐ ตอ ๕, ๐๖๒-๖๓๑-๑๘๓-๗
๒. สถานที่พักจะมีการบริการ และสิ่งอํ านวยความสะดวกตางๆ ให เชน เดี ยวกับ โรงแรมทั่ วไป
รวมทั้งมีบริการซัก-รีดดวย
๓. อาหารที่จัดไวสําหรับผูเขารวมโครงการฯ ตลอดหลักสูตรจะเปนอาหารสุขภาพ (ไขมันต่ํา กาก
ใยสูง)
๔. ไมมีเนื้อสัตวทุกชนิด และไมมีบริการเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนและแอลกอฮอล
๕. ผูเขารวมโครงการฯ จะตองชําระคาใชจายทานละ ๙,๖๐๐ บาท ที่ศูนยสงเสริมสุขภาพ มิชชั่น
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (คาอาหาร ๔,๒๕๐ บาท คาที่พัก ๓,๖๐๐ บาท คาอาหารวาง ๕๐๐ บาท คาพาหนะ
เดินทางไป - กลับ ระหวางสํานักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี ไปศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ๙๕๐ บาท) คาวิทยากรและอุปกรณในการฝกอบรม ๓๐๐ บาท) เพื่อนําไปเบิกจากตนสังกัด
(เบิกไดทั้งหมด คือ ๙,๖๐๐ บาท)
หมายเหตุ

ทานที่เดินทางไปที่ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีเอง จะตองชําระ
คาใชจายเต็มจํานวน คือ ๙,๖๐๐ บาท
ลงทะเบียนชําระเงินสด หรือบัตรเครดิต ณ ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น

๔
สิ่งของที่จะตองนําติดตัวไป
๑. การแตงกายตามสบายแตสุภาพตลอดหลักสูตร (ผูหญิงนุงกางเกงได)
๒. ชุดออกกําลังกาย รองเทากีฬา และชุดวายน้ํา (ถามี)
๓. ผูที่มีโรคประจําตัวขอใหนํายาที่ใชรักษาประจําไปดวย
๔. การแตงกายคืนงานสังสรรคธีมคาวบอย
.................................................

โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
หลักสูตรที่ ๒.๓
“การเสริมสรางแรงบันดาลใจเพื่อความมั่นคงใหกับชีวิต พิชิตโรค ชะลอวัย ดวยภูมิปญญาไทย”
โดยชมรมสุขภาพโดยภูมิปญญาไทยโดยมีทัวร และ ศูนยฝกอบรม อภัยภูเบศร เดยสปา
ณ โรงแรมจันทรา รีสอรท จ.นครนายก
รุนที่ ๑
รุนที่ ๒
รุนที่ ๓
รุนที่ ๔
รุนที่ ๕
วัน / เวลา
วันที่หนึ่ง (วันจันทร)
๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.
๐๗.๓๐ -๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ - ๑๐.๑๕ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

วันจันทรที่ ๒๕ มีนาคม – วันศุกรที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๑๓ พฤษภาคม – วันศุกรที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๓ มิถุนายน – วันศุกรที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๒๔ มิถุนายน – วันศุกรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๘ กรกฎาคม – วันศุกรที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(๑๒๐ คน)
(๑๒๐ คน)
(๑๒๐ คน)
(๑๒๐ คน)
(๑๒๐ คน)

กิจกรรม
สุขใจวัยเกษียณ (จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.นครนายก)
พรอมกันที่สํานักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท จ.นนทบุรี /ลงทะเบียนเขาโปรแกรม
ออกเดินทางจากสํานักงาน ก.พ. สูจังหวัดฉะเชิงเทรา (รับประทานอาหารเชาบนรถ)
นําคณะฯ สักการะขอพร หลวงพอพุทธโสธร ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร เปน
พระพุทธรูปปูนปนปางสมาธิ หนาตักกวาง ๑.๖๕ เมตร สูง ๑.๔๘ เมตร ประดิษฐานอยูใน
พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานมธุรสเรือนแพ
นําคณะฯ เขาสักการะ “พระพิฆเนศปางนอนสีชมพู” ณ วัดสมานรัตนาราม จ.
ฉะเชิงเทรา เปนวัดที่มีพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญที่สุดในประเทศไทย องคพระ
พิฆเนศปางนอนเสวยสุข สูง ๑๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร เนื้อชมพู ลักษณะกึ่งนั่งนอน
ตะแคง
นําคณะฯ เยี่ยมชมและสรางแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพหลังเกษียณ ณ คุมวิมานดิน
: “ความสุขอยูที่ไดปน ปนดินใหเปนงานศิลปะ ดวยตัวคุณเอง” (อําเภอคลองเขื่อน) จ.
ฉะเชิงเทรา
เดินทางไปโรงแรมจันทรา รีสอรท จ.นครนายก/ รับกุญแจ
รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม

๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ชี้แจงรายละเอียดโปรแกรมและสรางเครือขาย โดย อ.ณรงค วิชัยรัตน
๒๐.๓๐ น.
พักผอนตามอัธยาศัย
วันที่สอง (วันอังคาร) เสริมแรงบันดาลใจ + ความมั่นคงใหกับชีวิตวัยเกษียณ (จ.นครนายก)
๐๕.๔๕ น.

ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call)

๒
๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.
๐๗.๓๐ น.
วัน / เวลา
๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.

ออกกําลังกายยามเชา (มวยไทย) โดย อ.ณรงค วิชัยรัตน พรอมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
กิจกรรม
ลงทะเบียน + รับเอกสาร และถายรูปทําทําเนียบรุน
การวางแผนความมั่นคงของวัยเกษียณ และการพัฒนาทักษะดิจิทัล โดย อ.สุวิทย มูลคํา
รับประทานอาหารกลางวัน
เสริมสรางแรงบันดาลใจการใชชีวิตอยางมีความสุขใหวัยเกษียณและสรางอาชีพ
หลังเกษียณจากการถายภาพ งานอดิเรกที่สรางรายได ไมใชมืออาชีพก็ถายภาพได
โดย อ.สุวิทย มูลคํา
กิจกรรมเสริมสรางพลังแหงความสุข+สนุก

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.
๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.

รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหาร
กิจกรรมกลุมสัมพันธ / พักผอนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมจันทรา รีสอรท จ.นครนายก

วันที่สาม (วันพุธ)
๐๕.๔๕ น.

การดูแลรักษาสุขภาพ : ดวยภูมิปญญาไทย (จ.นครนายก)
ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call)

๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.
๐๗.๓๐ น.

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ / ออกกําลังกายยามเชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน + รับเอกสาร
รับฟงการบรรยาย “ชะลอวัย ไกลโรค ดวยภูมิปญญาไทย” โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ ปติ
พร
รับประทานอาหารกลางวัน
รับฟงการบรรยายและทํากิจกรรม Work Shop “สุคนธบําบัด ดูแลกายใจ ชะลอวัย ไกลโรค”
โดย ภญ.วัจนา ตั้งความเพียร
กิจกรรมเสริมสรางพลังแหงความสุข+สนุก: ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน สอนการรําวง
บาสโลบ

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.
๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.

รับประทานอาหารเย็น + กิจกรรมกลุมสัมพันธ ณ โรงแรมจันทรา รีสอรท จ.นครนายก

วันที่สี่ (วันพฤหัสบดี) ดูแลกายใจวัยเกษียณ : ดวยภูมิปญญาไทย +การสงเสริมการทองเที่ยว (จ.
ปราจีนบุรี)
๐๖.๐๐ น.
ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call)
๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
คณะฯ ออกเดินทางไปเที่ยวชม วัดแกวพิจิตร วัดประจําสกุลอภัยวงศ ซึ่งมีความพิเศษที่
ไมควรพลาดชมคือ พระอุโบสถสถาปตยกรรม ๔ ชาติ ผสมผสานระหวางศิลปะไทย จีน ยุโรป
และเขมร และพระอภัยทาน พระพุทธรูปปางประทานอภัยซึ่งมีปางเดียวในโลก จากนั้น
นําคณะเดินทางไปยัง ภูมิภูเบศร ศูนยการเรียนรูสมุนไพรและภูมิปญญาสุขภาพบางเดชะ

๓
เปนศูนยที่รวบรวมองคความรูตางๆ ดานสมุนไพร ประกอบดวยพิพิธภัณฑ สวนสมุนไพร
ศูนยอบรมความรูและอีกหลากหลายทีน่ าสนใจ
๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ
ณ ศูนยฝกอบรมอภัยภูเบศร เดย สปา
วัน / เวลา
กิจกรรม
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นําคณะ เดินทางไปยัง ศูนยฝกอบรมอภัยภูเบศร เดย สปา ทํากิจกรรมตรวจธาตุเจา
เรือน / ตักชาตามธาตุ / ตรวจผิวและตักผงสมุนไพรตามสภาพผิว / ชมตึกพิพิธภัณฑ /
เลือกซื้อสินคา/ นวดเพื่อสุขภาพการนวดปรับสมดุล (นวดไทย) หรือการนวดเพื่อผอน
คลาย (นวดน้ํามันหรือการนวดฝาเทา)
๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. คณะฯเดินทางกลับ โรงแรมจันทรา รีสอรท จ.นครนายก
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น / พักผอนตามอัธยาศัย
วันที่หา (วันศุกร) ยอนยุค..สนุกสนาน (จ.นครนายก )
๐๖.๓๐ น.
ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call)
๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
๐๘.๓๐ น.
คณะฯ check out ออกจากโรงแรม / เดินทางไปวัดพราหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
๐๙.๐๐ น.
คณะฯ เยี่ยมชม วัดพราหมมณี หรือวัดหลวงพอปากแดง ถือเปนวัดเกาแกวัดหนึ่งใน
จังหวัดนครนายก สรางในสมัยรัชกาลที่ ๕ ปจจุบันเปนวัดพัฒนาตัวอยาง ภายในบริเวณ
วัดรมรื่นสวยงาม จัดเปนหมวดหมูเขตพุทธาวาส สังฆาวาส มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์ที่เปน
ที่เคารพนับถือกันอยางกวางขวางมีชื่อวา "หลวงพอปากแดง" เปนพระพุทธรูปปางสมาธิ
สรางดวยโลหะสัมฤทธิ์หนาตักกวาง ๔๙ นิ้ว สูง ๑ เมตร เปนศิลปะสมัยลานชาง จีวรเปน
ลายดอกพิกุล พระโอษฐแยมทาสีแดงเห็นชัด ชาวบานจึงเรียกวา "หลวงพอปากแดง" ใกล
กัน นั้ น ยังมี ตลาดวั ดหลวงพอปากแดง ใหทุกทานไดเที่ยวชม มีสิ น คาหลากหลายให
เลือกสรร ซึ่ งล วนแต เปน ของที่ผ ลิตและจําหนายโดยเกษตรกรกลุมวิส าหกิจชุมชนใน
ชุม ชนหรือพื้ น ที่ ใกล เคีย ง เชน ผักพื้น บาน ผลไม เชน มะปรางหวาน มะยงชิด สมโอ
กลวย ลูกทอ เปนตน
๑๑.๐๐ น.
พาคณะฯ เดินทางไปทํากิจกรรมจิตอาสา ณ มูลนิธิบานชัยพฤกษ จ.นครนายก ซึ่งเปน
มูลนิธิที่ใหเด็กที่ถูกทอดทิ้งมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นดวยความรัก การดูแลดานจริยธรรมและ
การศึกษาที่ดี
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. คณะฯ เดินทางกลับ ถึงสํานักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี โดยสวัสดิภาพ

๔
หมายเหตุ
 ผูเขารวมโครงการจะตองเสียคาใชจายคนละ ๙,๘๐๐ บาท (คาอาหาร ๔,๒๕๐ บาท / คาอาหารวาง
๕๐๐ บาท / คาที่พัก ๓,๖๐๐ บาท / คาพาหนะเดินทางไป - กลับระหวางสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรีโรงแรมจันทรา รีสอรท จังหวัดนครนายก และการเดินทางระหวางการฝกอบรม ๙๕๐ บาท / คาอุปกรณในการ
ฝกอบรม ๕๐๐ บาท)
 กรณีพักเดี่ยวมีคาใชจายเพิ่มทานละ ๒,๒๐๐ บาท (รวมคาใชจายทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท)
 ชําระคาใชจายในวันเขารับการฝกอบรม หรือ ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชี
- ธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักงาน ก.พ. เลขที่บัญชี ๕๗๙-๐-๐๒๔๓๑-๙ ชื่อบัญชี หจก. มีทัวร หรือ
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร เลขที่บัญชี ๑๔๒-๔-๐๓๗๐๓-๒ ชื่อบัญชี หจก.มีทัวร
 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ คุณธนภรณ ผิวฝาย หรือ คุณอาคาเน นิชิซาวา
โทร. ๐๖๒ - ๔๓๘๗๘๘๗
หรือ line id. ๐๖๒๔๓๘๗๘๘๗
หรือ email. metourbkk@yahoo.com
 สิ่งที่ตองเตรียมในการเดินทาง
- การแตงกายชุดเสื้อผาสุภาพ (ผูหญิงนุงกางเกงได) และชุดสวยงามวันเลี้ยงสังสรรคอําลา
(การแตงกายตามอัธยาศัย)
- ยาประจําตัว / รม / หมวก / กลองถายรูป / แวนตากันแดด
- เสื้อ กางเกง รองเทากีฬา สําหรับการออกกําลังกาย
*** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
............................................

โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
หลักสูตรที่ ๒.๔
“Retire & Restart” การคนพบครั้งใหมหลังวัยเกษียณ
โดย นิตยสารเพื่อผูสูงวัย โอ-ลั้นลา ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
รุนที่ ๑ วันจันทรที่ ๒๙ เมษายน – วันศุกรที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๗๒ คน)
รุนที่ ๒ วันจันทรที่ ๖ พฤษภาคม – วันศุกรที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๗๒ คน)
รุนที่ ๓ วันจันทรที่ ๑๐ มิถุนายน – วันศุกรที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ (๗๒ คน)
รุนที่ ๔ วันจันทรที่ ๑๗ มิถุนายน – วันศุกรที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ (๗๒ คน)
แนวคิ ด สํ า คั ญ : วั ย เกษี ย ณไม ใ ช “จุ ด สิ้ น สุ ด ” แต เป น การเริ่ ม ต น วงรอบใหม ข องชี วิ ต ด ว ยกํ า ลั ง กายที่ ยั ง
กระฉับกระเฉง กําลังปญญาที่สะสมความรูความเชี่ยวชาญมาตลอดชีวิต และยังเปนชวงเวลาแหงอิสรภาพที่ไมตอง
ทํางานเต็มเวลา จึงเปนโอกาสใหผูเกษียณไดคนพบตัวเองครั้งใหม เริ่มตนทําในสิ่งที่ชอบ ไมวาการเปนจิตอาสา การ
ทองเที่ยว การฝกฝนเพิ่มเติมในสิ่งที่สนใจ เชน เกษตร อาหาร ดนตรี ภาษา ศิลปะ ไอที ฯลฯ รวมถึงการเริ่มตนทํา
อาชีพใหม งานใหม ธุรกิจใหมหลังวัยเกษียณ เปดรับแรงบันดาลใจ เตรียมพรอมกับความทาทายครั้งใหมหลังวัย
เกษียณกับนิตยสารโอ-ลั้นลา
วัน/เวลา
กิจกรรม
วันที่หนึ่ง (วันจันทร)
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ สํานักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี
๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐น. รับอาหารวาง และออกเดินทางสู วัดขนอน จ.ราชบุรี
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ตื่นตากับการแสดงยอนกาลเวลา ชมมหรสพหนังใหญเพียงหนึ่งเดียวของไทยที่ยังรักษา
สืบทอดไวจากสมัยอยุธยาจนถึงปจจุบัน หนังใหญวัดขนอน
*สําหรับทานที่เดินทางมาเอง ไมไดขึ้นรถที่ สํานักงาน ก.พ. นี่คือ จุดนัดพบแรก
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ออกเดินทางสู The Bloom Orchid Park เพลิดเพลินกับอุทยานกลวยไมหลากสีสัน
(ไดรับรางวัลกินรี แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรดีเดน ป ๒๕๖๐) *รูปที่ผูรวมกิจกรรมถายจะใช
เปนวัตถุดิบในการสอนแตงภาพดวยมือถือ
*ถายรูปหมูและรับประทานอาหารวางที่ The Bloom Orchid Park
๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ออกเดินทางไปโรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี
เช็คอินเขาหองพัก พักผอนตามอัธยาศัย
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. เยือนรานดังเมืองราชบุรี รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๓๐ น.
กลับเขาที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย

๒
วัน/เวลา
กิจกรรม
วันที่สอง (วันอังคาร)
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ตื่นนอนอยางสดใสยามเชา ปฏิบัติภารกิจสวนตัว
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมมิตรสัมพันธ ละลายพฤติกรรม
แนะนําทีมงาน และวิทยากร
๑๐.๕๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายใหความรู การวางแผนการเงิน – การวางแผนชีวิต
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. กิจกรรมมิตรสัมพันธ เติมความสดใส และกระปรี้กระเปรา
๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เสวนา “Retire & Restart” การคนพบครั้งใหมหลังวัยเกษียณ
แบงปนแรงบันดาลใจกับสูงวัยไอดอล ที่ประสบความสําเร็จกับการ Restart หลังวัยเกษียณ
งานใหม อาชีพใหม ฝนครั้งใหม ฯลฯ
วิทยากรรับเชิญ
: คุณณันทพงศ เชิดชู อดีตรองอธิบดีกรมการขนสงทางบก สานฝนหลังเกษียณกับฟารม
มะพราวน้ําหอมออแกนิกส
: คุณอรเฉิด รังสิกุล อดีตพนักงานการบินไทย จากนักเรียนโยคะที่อายุมากที่สุดในรุน ฝกหนัก
เอาชนะใจตนเอง จนจบหลักสูตรครูสอนโยคะ และเปดบานเปนสตูดิโอโยคะหลังเกษียณ
: คุณกาญจนา พันธุเตชะ อดีตขาราชการกระทรวงสาธารณสุข หลังเกษียณ สลัดความกลัว
ออกลุยเดี่ยวเที่ยวรอบโลก จนกลายเปน “ปาแบ็กแพ็ก” ผูโดงดังในโลกออนไลน
: ดร.ยุทธ โพธารามิก หลังเกษียณอุทิศตนเปนจิตอาสา ปจจุบันเปนเลขาธิการมูลนิธิแพทย
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
(วิทยากรสลับหมุนเวียนใน ๔ รุน)
๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ถายรูปทําทะเบียนรุน
ปฏิบัติภารกิจสวนตัว พักผอนตามอัธยาศัย
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. กิจกรรมลั้นลา สรางเพื่อน สรางรอยยิ้มกอนนอน และคาราโอเกะ

๓
วัน/เวลา
วันที่สาม (วันพุธ)
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐น.
วันที่สี่ (วันพฤหัส)
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

กิจกรรม
ตื่นนอนอยางสดใสยามเชา ปฏิบัติภารกิจสวนตัว
รับประทานอาหารเชา
บริหารจิต ประสานกาย เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ
: อบรมและฝกปฏิบัติการ “สมาธิบําบัด SKT ลมหายใจมหัศจรรย”
รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี
ออกซิเจนคือพลังงานของเซลล เซลลคือองคประกอบของชีวิต ฝกการใชลมหายใจรวมกับ
การเคลื่อนไหวเพื่อบําบัด เยียวยา รักษาสมดุลของสุขภาพรางกาย ดวยสมาธิบําบัดแบบ
SKT ซึ่งผานการศึกษา วิจัยและทดลองมากวา ๒๐ ป จนคนพบความเกี่ยวเนื่องของการ
หายใจ การทําสมาธิ (สามารถปฏิบัติไดทุกศาสนา) การเคลื่อนไหว กับกลไกการทํางานของ
รางกาย
* การแตงกาย ใสชุดที่เคลื่อนไหวรางกายสะดวก
เชน เสื้อยืด กางเกงวอรม เพราะมีการฝกปฏิบัติ
รับประทานอาหารกลางวัน
: อบรมและฝกปฏิบัติการ “สมาธิบําบัด SKT ลมหายใจมหัศจรรย” (ตอ)
ปฏิบัติภารกิจสวนตัว พักผอนตามอัธยาศัย
กิจกรรมอิสระตามอัธยาศัย (โรงแรมมีสระวายน้ํา และฟตเนส)
ตื่นนอนอยางสดใสยามเชา ปฏิบัติภารกิจสวนตัว
รับประทานอาหารเชา
Work Shop โดยแบงผูร วมกิจกรรมเปน ๒ กลุม
*ผูเขาอบรมทุกทานจะไดเขารวมทั้ง ๒ กลุม
กลุมที่ ๑ Smart Phone Smart Life
ทําความสนิทสนมกับมือถือในมือคุณ ทองแดนดิจิทัล รูจักฟงกชั่นใชงานพื้นฐาน
การรักษาความปลอดภัย การใชเฟซบุก การใชไลน การแตงภาพ และแอพพลิเคชั่นสนุกๆ
วิทยากร : คุณมนูญ จงวัฒนานุกูล
กลุมที่ ๒ ของขวัญจากธรรมชาติ สมุนไพรสําหรับวัย ๖๐
“สมุนไพร” เปนของขวัญจากธรรมชาติ โรคยอดฮิตของวัยเกษียณ เบาหวาน
ความดัน หัวใจ ปวดเมื่อย ฯลฯ สามารถบรรเทาอาการไดดวยสมุนไพร เพียงแตตองใช
อยางมีความรู มีงานวิจัยรองรับชัดเจน
วิทยากร : รศ.พรอมจิตร ศรลัมพ อดีตอาจารยประจําภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
รับประทานอาหารกลางวัน

๔
วัน/เวลา
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น
วันที่หา (วันศุกร)
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

กิจกรรม
Work Shop โดยแบงผูร วมกิจกรรมเปน ๒ กลุม (เวียนกลุม)
กลุมที่ ๑ Smart Phone Smart Life
กลุมที่ ๒ ของขวัญจากธรรมชาติ สมุนไพรสําหรับวัย ๖๐
ปฏิบัติภารกิจสวนตัว พักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
เลือกประธานรุน เลี้ยงสังสรรคอําลา และคาราโอเกะ
ตื่นนอนอยางสดใสยามเชา ปฏิบัติภารกิจสวนตัว เก็บสัมภาระ
รับประทานอาหารเชา
กิจกรรมจิตอาสา ชวนปน Seed Bomb เมล็ดพันธุตนไม ที่จะเติบโตเปนเมล็ดพันธุแหง
ความสุข เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับผืนปา
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปสักการะพระวัดศรีอารย ราชบุรี อุโบสถทองคํารอยลาน ที่ใชเวลากอสรางนานถึง
๓๗ ป เปนหนึ่งใน Unseen ราชบุรี
เดินทางกลับ สํานักงาน ก.พ นนทบุรี

หมายเหตุ
 *อาหารวางชวง ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น. และ ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.
* แดดแรง กรุณาพกรม หมวก และแวนกันแดดมาดวย
 ผูเขารวมโครงการจะตองเสียคาใชจายทานละ ๙,๙๐๐.- บาท (คาอาหาร ๔,๒๕๐ บาท /
คารับประทานอาหารวาง ๕๐๐ บาท /คาที่พัก ๓,๖๐๐ บาท /คาพาหนะเดินทางไป – กลับระหวาง
สํานักงาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี – โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงานนอกสถานที่
๙๕๐.- บาท / คาอุปกรณในการฝกอบรม ๖๐๐.- บาท)
 กรณีตองการพักเดี่ยวเพิ่ม ๒,๒๐๐ บาท โรงแรมมีหองพักจํานวนจํากัด *สามารถบริการหองพักเดี่ยวได
เพียง ๑๐ หอง โดยขอใหบริการตามลําดับแกผูที่แจงความประสงคลวงหนา (กรุณาตรวจสอบสิทธิ์การเบิก
คาใชจาย กรณีพักหองเดี่ยว จากหนวยงานที่ทานสังกัด)
 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เจาหนาที่จากนิตยสารเพื่อผูสูงวัย โอ-ลั้นลา
คุณศุภาญา ธนวัฒนเสรี / คุณสุธิดา บุปผากลิ่น
โทร. ๐๘ ๑๖๙๙ ๕๓๑๕ , ๐๘ ๕๑๘๕ ๕๘๘๐ , ๐๘ ๖๗๗๗ ๖๙๑๙
Line Id : @olunlaclub / olunla ๖๙๑๙

๕
หรือ Scan QR Code

 โปรแกรมและเวลาอาจปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ ความเหมาะสม และเพื่อประโยชนของผูเ ขาอบรม
สิ่งที่ตองเตรียมในการอบรม / การเขารวมกิจกรรม
- การแตงกายชุดเสื้อผาสุภาพ (สุภาพสตรีนุงกางเกงได)
- ควรเตรียมชุดที่เคลื่อนไหวรางกายสะดวกสําหรับวันเรียนสมาธิบําบัด SKT
- รองเทาที่เดินสบาย สําหรับวันที่ไป The Bloom และกิจกรรมจิตอาสา Seed bomb
- ที่พักมีสระวายน้ํา และฟตเนส (หากตองการใชบริการ กรุณาเตรียมชุดวายน้ํา และชุดออกกําลังกายมา)
- สมารทโฟน / สายชารต / แบตเตอรี่
- ยาประจําตัว /รม / หมวก / กลองถายรูป/ แวนตากันแดด
**********************************************************************

โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
หลักสูตรที่ ๒.๕
มิติใหมสูการพัฒนากายจิตที่สมดุล รังสรรคชีวิตที่ผาสุก
กาวทันเทคโนโลยียุคใหม
“สุขภาพดี ชีวีเปยนมสุข เพื่อชีวิตที่ดีกวาในวัยเกษียณ”
โดย บริษัท เหลาจื่อเตาเตอซิ่นซีสากล จํากัด
รุนที่ ๑ วันจันทรที่ ๒๕ มีนาคม – วันศุกรที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๒ วันจันทรที่ ๒๒ เมษายน -วันศุกรที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
รุนที่ ๓ วันจันทรที่ ๑๓ พฤษภาคม -วันศุกรที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๔ วันจันทรที่ ๘ กรกฎาคม -วันศุกรที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
รุนที่ ๕ วันจันทรที่ ๒๖ สิงหาคม -วันศุกรที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

(๑๕๐ คน)
(๑๕๐ คน)
(๑๕๐ คน)
(๑๕๐ คน)
(๑๕๐ คน)

วัน/เวลา
กิจกรรม
วันที่หนึ่ง (วันจันทร) มิติสัมพันธ กาวแรกสูการพัฒนากายจิตที่สมดุล
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. พรอมกันที่สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ลงทะเบียน รับปายติดกระเปาเดินทาง
๐๘.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ออกเดินทางจากสํานักงาน ก .พ. ไปศูนยอบรมเหลาจื่อเตาเตอซิ่นซีสากล
อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (รับประทานอาหารเชาบนรถ)
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ตอนรับดวยน้ําสมุนไพร / ลงทะเบียนและรับกุญแจ เขาที่พัก
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. กลาวตอนรับ / แนะนําหลักสูตร / ตรวจประเมินสุขภาวะเบื้องตน (Body Analysis)
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. รับประทานอาหารวาง
๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ กาวแรกสูการมีสุขภาพดี ชีวีเปยมสุข
โดย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.
ออกกําลังกาย เดินทัศนาจรและสัมผัสพลังพลอยสีแดง
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. บริหารกายจิต พัฒนาสมองซีกขวา ปองกันโรคอัลไซเมอร
๑๙.๓๐ น.
พักผอนตามอัธยาศัย
วันที่สอง (วันอังคาร) เปดมิติใหมสูการดูแลสุขภาพแบบองครวม
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ออกกําลังกายยามเชา ดวยสมาธิแบบเคลื่อนไหว
รับพลังหยินหยาง ใหกายใจคืนสูความสมดุล
๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. กิจกรรมนั่งสมาธิทามกลางธรรมชาติ ผอนคลายอารมณ จิตใจสงบสุข
๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ ปฏิบัติภารกิจสวนตัว / ถายรูปเพื่อทําทําเนียบรุน

๒
วัน/เวลา
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

กิจกรรม
บรรยาย “มิติใหมในการดูแลสุขภาพแบบองครวมทั้งกายและจิต”
โดย ศาสตราจารย คลินิกเกียรติคุณ นพ พนัส เฉลิมแสนยากร.
-กิจกรรมสาธิตและฝกรํามวยจีนพัฒนาหัวใจดวงที่สองใหโลหิตไหลเวียนสะดวก
เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง อายุยืนยาว
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
บรรยาย “อาหารปลอดภัย หางไกลโรค” (clean food)
โดย ดร.ณัฐธิดา โชติชวง
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
๑๓.๓๐ – ๑๔.๑๕ น. ออกกําลังกายฝกเตนรํายืดเหยียดกลามเนื้อ ขจัดพิษ เสริมสุขภาพ
๑๔.๑๕ – ๑๕.๑๕ น. บรรยาย ”บริหารเงินใหเปนสุขหลังเกษียณ“
๑๕.๑๕ – ๑๕.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง
๑๕.๔๕ – ๑๖.๔๕ น. แนวทางอาชีพสรางเสริมรายได (งานศิลปะสรางเสริมรายได)
๑๖.๔๕ – ๑๗.๓๐ น. รับพลังงานไอดินแสงสีมวงจากธรรมชาติ Soil spa
๑๗.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ออกกําลังกายฝกเตนรํายืดเหยียดกลามเนื้อ ขจัดพิษ เสริมสุขภาพ
๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. นั่งสมาธิ ผอนคลายอารมณ จิตใจสงบสุข
๒๐.๐๐ น.
พักผอนตามอัธยาศัย
วันที่สาม (วันพุธ) นวัตกรรมความคิดสรางสรรค
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ออกกําลังกายยามเชา ดวยสมาธิแบบเคลื่อนไหว
รับพลังหยินหยาง ใหกายใจคืนสูความสมดุล
๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. กิจกรรมนั่งสมาธิทามกลางธรรมชาติ ผอนคลายอารมณ จิตใจสงบสุข
๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ /ปฏิบัติภารกิจสวนตัว
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย “เทคนิคเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิต”
โดย ศ.ดร.รัชนีย อุดมแสงเพ็ชร
- สาธิตและฝกปฏิบัติ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
๑๓-๓๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยาย ”จิตตปญญา ภาษาภาพ“ พรอมกิจกรรม
โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. พักรับประทานอาหารวาง
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ดนตรียกระดับพลังจิต
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บรรยาย “คลื่นเสียงสลายความเครียด” พรอมกิจกรรม
โดย ดร.ธารารัตน ขาวเขียว ภาควิชาเคมีคลินิก
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล

๓
วัน/เวลา
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

กิจกรรม

รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
ออกกําลังกายยืดเหยียดกลามเนื้อ และฝกสมาธิแบบเคลื่อนไหว ใหกายใจ
คืนสูความสมดุล ฟนคืนพลังชีวิตวัยหนุมสาว
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ดนตรีเสริมธาตุชีวิต บํารุงรักษาสุขภาพ (music therapy)
๒๐.๐๐ น.
พักผอนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ (พฤหัสบดีวัน) วิธีรังสรรคชีวิตที่ผาสุก
๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ทองโลกกวางเดินรับพลังบริสุทธิ์จากธรรมชาติยามเชา ออกกายบริหารชมวิวบนยอดภู
และถายรูปประทับใจ
๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ / ปฏิบัติภารกิจสวนตัว
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. เปดเวทีเสวนา “สรางคุณคาชีวิตใหมหลังวัยเกษียณ”
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐น. ทํากิจกรรม “GPS ของชีวิต”
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ศึกษาดูงาน ณ อุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด (ถ้ําธารลอด)
(แดนสวรรคตะวันตก) กาญจนบุรี
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. พักรับประทานอาหารวาง
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เทคนิคการใช IT ออนไลน โมบาย หลังเกษียณ
๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ปารตี้ รวมรังสรรคชีวิตใหมที่ดีกวา
๒๐.๐๐ น.
พักผอนตามอัธยาศัย
วันที่หา (วันศุกร) ศึกษาดูงานอนุสรณแหงการตื่นรู
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ออกกําลังกายยามเชา ดวยสมาธิแบบเคลื่อนไหว
รับพลังหยินหยาง ใหกายใจคืนสูความสมดุล
๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. กิจกรรมนั่งสมาธิทามกลางธรรมชาติ ผอนคลายอารมณ จิตใจสงบสุข
๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ / เก็บสัมภาระ
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ศึกษาดูงาน ณ ศูนยอัญมณี บอพลอย OTOP อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางศึกษาดูงาน ณ วัดทิพยสุคนธาราม อําเภอหวยกระเจา - จังหวัดกาญจนบุรี
ชมนิทรรศการพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ : อนุสรณแหง
การตื่นรู นั่งรถชมสวนปาพุทธอุทยาน
- แวะซื้อของฝาก
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ น.
เดินทางกลับสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยสวัสดิภาพ

๔
หมายเหตุ
- ผูเขารวมโครงการเสียคาใชจายคนละ ๙,๖๕๐ บาท (คาอาหารหลัก ๔,๒๐๐ บาท คาอาหารวาง ๕๐๐ บาท
คาที่พัก (หองแอร-พักคู) ๓,๖๐๐ บาท (พักเดี่ยวเพิมทานละ ๒,๐๐๐ บาท) คาเดินทางไป-กลับ ระหวาง
สํานักงานก.พ. จังหวัดนนทบุรี – ศูนยอบรมเหลาจื่อเตาเตอซิ่นซีสากล จังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ๘๕๐ บาท อุปกรณในการฝกอบรม ๕๐๐ บาท
- สถานที่พักจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหเชนเดียวกับโรงแรมทั่วไป เชน ผาขนหนู สบูเหลวอาบน้ํา แชมพู
ครีมนวด เปนตน
- อาหารที่จัดไวสําหรับผูเขารวมโครงการฯ ตลอดหลักสูตร จะเปนอาหาร (สุขภาพ) มังสวิรัติ และไมมีบริการ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
- บจก.เหลาจื่อเตาเตอซิ่นซีสากล เลขที่ ๗๕/๖๐ อาคารริชมอนด ชั้น๑๗ ซ.สุขุมวิท ๒๖ แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม. ๑๐๑๑๐
เบอรโทร ๐๒-๒๐๔๑๕๓๑ หรีอ คุณฐิติรัตน พรนพวัชร ๐๘๖ ๓๓๗ ๓๗๒๑ ,
คุณอัญญาวีร อุดมโชควิจิตร ๐๘๒ ๖๙๕ ๓๖๙๙
- โปรแกรม เวลา และวิทยากร อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมเพื่อประโยชนของผูเขาอบรม
การชําระคาลงทะเบียน
โดยการโอนเงินเขาบัญชี บจก.เหลาจื่อเตาเตอซิ่นซีสากล ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย
เลขที่ ๑๗๕-๔๑๕๐๑๕-๗ หรือ prompay ๐๑๐ ๕๕๓ ๙๐๕ ๔๐๙๑
โอนแลวชวยสงหลักฐานการโอนมาที่ email : daodexinxi@gmail.com /
Line ID : ๐๘๖ ๓๓๗๓๗๒๑ หรือ @daoxin
เอกสารประกอบคําบรรยาย
- ทําเนียบรุน
- อุปกรณประกอบการอบรม
การเตรียมตัวเดินทาง
- การแตงกายชุดเสื้อผาสุภาพ และชุดสําหรับงานปารตี้เลี้ยงอําลา (สุภาพสตรีนุงกางเกงได) (ตามอัธยาศัย)
- ยารักษาโรคประจําตัว / ผาพันคอ / ถุงเทา / รองเทากีฬา / แวนกันแดด / กลองถายรูป / หมวก /
เสื้อกันหนาว ไฟฉาย และของใชสวนตัวอื่นๆ /
*************************

สิ่งที่สงมาดวย ๓

คูมือการลงทะเบียนโครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เงื่อนไขการสมัครเขารวมโครงการ
๑. ผูสมัครเขารวมโครงการตองเปนขาราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เอกสารที่ใชสําหรับประกอบการสมัคร คือ สําเนาบัตรขาราชการ ทั้งดานหนาและดานหลัง ของบัตร
๓. ผูส มัครสามารถเลือกสมัครเขารวมโครงการหลักสูตรที่ ๑ หรือหลักสูตรที่ ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือทั้ง
สองหลักสูตรก็ได ในกรณีหลักสูตรที่ ๒ ผูสมัครสามารถเลือกไดเพียง ๑ หลักสูตรเทานั้น และตองเปน ผูไมเคย
ผานการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการมา
กอน
๔. ผูสมัครตองกรอกขอมูลในระบบใหถูกตอง ครบถวน เพื่อเปนขอมูลอางอิงที่ทานจะไดรับสิทธิประโยชนจากกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบช.)
๕. ในหลักสูตรที่ ๒ ผูเขารวมโครงการจะตองเสียคาใชจายเปนคาลงทะเบียนตามหลักสูตรที่เลือก โดยสามารถชําระ
คา ใชจายทั้งหมดตามเงื่อนไขของแตละหลักสูต รที่กํา หนด ในการสมัครเขารับการอบรมโครงการเสริมสราง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหลักสูตรที่ ๒ ทั้งนี้ ทานสามารถ
เบิกคาใชจายจากตนสังกัดไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ วันที่
๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
๖. สําหรับหลักสูตรที่ ๒ ผูสมัครควรศึกษารายละเอียด กําหนดการ กิจกรรม ระยะเวลาของรุนฝกอบรมแตละสถานที่
กอนการสมัครลงทะเบียน เพราะทานจะไมสามารถเปลี่ยนหลักสูตรการฝกอบรมภายหลังได

ขั้นตอนการสมัคร หลักสูตรที่ ๑
๑. ใหผูสมัครเขาที่เว็บไซตนี้ตามลิงคที่ไดรับ (https://register.ocsc.go.th/registration/retire2562)
๒. ผูสมัครที่ตองการเขารวมโครงการ ในหลักสูตรที่ ๑ ใหคลิกที่คําวา “สมัครหลักสูตรที่ 1”

๓. ให ผู สมั ครกรอกข อมูล ลงในช องและอั พโหลดสําเนาบัตรขาราชการ (ทั้ งด านหนาและดานหลังของบั ตร) ให ถูกต องและ
ครบถวน และคลิกที่ปุม “Submit” ดานลางเพื่อบันทึกขอมูล

๕. ระบบจะแสดงขอความ “ขอบคุณสําหรับการลงทะเบียน”

--- ขอบคุณสําหรับการลงทะเบียน --

ขั้นตอนการสมัคร หลักสูตรที่ ๒
๑. ใหผูสมัครเขาที่เว็บไซตนี้ตามลิงคที่ไดรับ (https://register.ocsc.go.th/registration/retire2562)
๒. ผูสมัครที่ตองการเขารวมโครงการ ในหลักสูตรที่ ๒ ใหคลิกที่คําวา “สมัครหลักสูตรที่ 2”

๓. เมื่อคลิกที่คําวา “สมัครหลักสูตรที่ 2” แลว (ขอ 2) ระบบจะแสดงรายการทั้งหมดของสถานที่และวันที่จัดฝกอบรมของ
หลักสูตรที่ 2 ผูสมัครที่สนใจเขารวมใหคลิกที่คําวา “สมัคร”

๔. ให ผู สมั ครกรอกข อมูล ลงในช องและอั พโหลดสําเนาบัตรขาราชการ (ทั้งดานหนาและดานหลังของบัตร) ให ถูกต องและ
ครบถวน และคลิกที่ปุม “Submit” ดานลางเพื่อบันทึกขอมูล

๕. ระบบจะแสดงขอความ “ขอบคุณสําหรับการลงทะเบียน”

--- ขอบคุณสําหรับการลงทะเบียน --

