
                                                
โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   

หลักสูตรที่ ๒.๑ การรักษาสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ  

“โปรแกรมสรางสรรคชีวิตใหม...ใสใจสุขภาพ”  
ณ เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท  อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 

รุนท่ี ๑  วันจันทรท่ี ๑๒ มิถุนายน – วันศุกรท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

รุนท่ี ๒  วันจันทรท่ี ๒๖ มิถุนายน – วันศุกรท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

รุนท่ี ๓  วันจันทรท่ี ๑๗ กรกฎาคม – วันศุกรท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

รุนท่ี ๔  วันจันทรท่ี ๓๑ กรกฎาคม – วันศุกรท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  

รุนท่ี ๕  วันจันทรท่ี ๗ สิงหาคม - วันศุกรท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

วัน / เวลา กิจกรรม 

วันแรก  (วันจันทร)  

๐๗.๓๐ น. พรอมกันท่ีสํานักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท จ.นนทบุรี /ลงทะเบียนเขาโปรแกรม 

๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางจากสํานักงาน ก.พ. สูจังหวัดกาญจนบุรี    

๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๐ น.  เดินทางถึงสะพานขามแมน้ําแคว สะพานประวัติศาสตรสมัยสงครามโลก ครั้งท่ี ๒ 

๑๒.๓๐– ๑๓.๓๐ น. เดินทางถึงเดอะ เลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท รับเครื่องดื่มตอนรับ 

 รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ชี้แจงรายละเอียดโปรแกรม และแนะนําวิทยากร 

 กิจกรรมกลุมสัมพันธ แนะนําผูเขารวมโครงการและทีมงาน 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. รับกุญแจเขาหองพัก / รับประทานอาหารวาง 

๑๖.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. กิจกรรมสุขภาพ  อบสมุนไพร/สระสปา/นวดเพ่ือสุขภาพ /แอโรบิคในน้ํา 

๑๘.๓๐  – ๒๐.๐๐ น. อาหารเย็นเพ่ือสุขภาพ  

๒๐.๐๐ น. พักผอนตามอัธยาศัย 

วันท่ีสอง (วันอังคาร) 

๐๕.๐๐ น. ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call)   

๐๕.๓๐ น. เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ออกกําลังกายบริหารเพ่ือสุขภาพ “ช่ีกง”                           

๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา และปฏิบัติภารกิจสวนตัว 

๐๙.๐๐ –  ๑๑.๓๐น. บรรยาย “หลักคิด...พิชิตสุขวัยเกษียณ”                          

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารวาง 

  

สิ่งท่ีสงมาดวย ๒ 
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วัน / เวลา กิจกรรม 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ถายรูปทําทําเนียบรุน 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. บรรยาย “กินอยูอยางสงา” 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารวาง 

๑๖.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. กิจกรรมสุขภาพ  อบสมุนไพร/สระสปา/นวดเพ่ือสุขภาพ/แอโรบิคในน้ํา 

๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ / พักผอนตามอัธยาศัย 

วันท่ีสาม (วันพุธ)ใหญ 

๐๕.๓๐ น. ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call) 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเชาและปฏิบัติภารกิจสวนตัว 

๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑชองเขาขาด ชองเขาขาดมีชื่อเรียกอีกอยาง

หนึ่งวา Hell Fire Pass หรือ ชองไฟนรก  ซ่ึงพิพิธภัณฑฯ เปนอนุสรณเตือนใจคน

รุนหลังใหรูซ้ึงถึงมหันตภัยจากสงคราม ซ่ึงเกิดข้ึนระหวางสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

๐๙.๑๕ – ๑๑.๐๐ น. เดินทางถึงพิพิธภัณฑชองเขาขาด ชมมินิเธียรเตอร มีการฉายภาพยนตรเงียบ  

ขาว ดํา (อาหารวางบนรถ) 

๑๑.๑๕ น.  ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ท่ีรานอาหาร 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ถึงรานอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๒.๓๐ น. ออกเดินทางจากรานอาหาร ไปลองแพชมธรรมชาติท่ีอุทยานน้ําตกไทรโยคใหญ 

หรือ น้ําตกเขาโจน เนื่องจากเปนน้ําตกท่ีไหลสูงจากหนาผาลงสูแมน้ําแควนอย 

ราวกับกระโจนลงมา 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. เดินทางถึงอุทยานน้ําตกไทรโยคใหญ ลองแพชมธรรมชาติ ถายรูปเปนท่ีระลึก  

(อาหารวางบนแพ) 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ออกเดินทางจากอุทยานน้ําตกไทรโยคใหญ กลับสูท่ีพัก เดอะ เลกาซี ริเวอรแควฯ  

๑๖.๓๐ น. เดินทางกลับถึง รีสอรท  กิจกรรมกลุมสัมพันธ (เลือกประธานรุน – ตั้งชื่อรุน) 

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น / พักผอนตามอัธยาศัย 

วันท่ีส่ี  (วันพฤหัสบดี)  

๐๕.๐๐ น. ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call) 

๐๕.๓๐ น. เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ออกกําลังกายยามเชาฝก  “โยคะ”                                                     

๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเชาและปฏิบัติภารกิจสวนตัว 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย “สายกลางเพ่ือชีวิตและการดูแลสุขภาพองครวม”     
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หมายเหตุ  

 ผูเขารวมโครงการจะตองเสียคาใชจายคนละ ๙,๓๐๐.- บาท (คาอาหาร ๔,๒๕๐.- บาท คาอาหาร

วาง ๕๐๐.- บาท คาท่ีพัก ๓,๖๐๐.- บาท คาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวางสํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี - เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท ๙๕๐.- บาท)  

 

วัน / เวลา กิจกรรม 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารวาง 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวันเพ่ือสุขภาพ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยายธรรม “ธรรมะอารมณดี” 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารวาง 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บรรยาย “หัวเราะบําบัดขจัดโรคภัย” + สาธิตอาหารบํารุงสมอง 

๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น สรุปแนวความคิด...สรางสรรคอาลา 

๒๒.๐๐ น. พักผอนตามอัธยาศัย 

วันท่ีหา (วันศุกร) 

๐๕.๓๐ น. ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call) 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเชาปฏิบัติภารกิจสวนตัวพรอมเก็บสัมภาระและเช็คเอาท 

๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางจากเลกาซี เดินทางสูสะพานขามแมน้ําแคว ศึกษาดูงานสะพาน

ประวัติศาสตรสมัยสงคราม 

 โลกครั้งท่ี ๒ 

๐๘.๑๕  - ๐๙.๑๕ น. เดินทางถึงสะพานขามแมน้ําแควแวะถายรูป ซ้ืออัญญมณีเปนท่ีระลึก 

๐๙.๑๕ น. ออกเดินทางจากสะพานขามแมน้ําแคว แวะซ้ือของฝากรานของฝาก 

๑๐.๓๐ น. ออกจากรานขายของฝาก แวะรับประทานอาหารกลางวันท่ีรานอาหาร 

๑๒.๓๐ น. ออกจากรานอาหาร ไป “วูดแลนดเมืองไม”  

(Woodland Museum & Resort) 

๑๓.๐๐ น. เดินทางถึง “วูดแลนดเมืองไม” ชมผลงานไมแกะสลักตาง ๆ ความงดงาม  

ความมหัศจรรยของศิลปะท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและศิลปะท่ีบรรจงสรางข้ึนมา

ดวยความประณีตจากหลายประเทศในแถบเอเซีย ไทย จีน พมาและชมวัตถุ

โบราณอายุ ๒๐๐ – ๓๐๐ ป ซ่ึงจัดโดยสถาปนิกไทยผูมีประสบการณในการจัด

พิพิธภัณฑหลายแหงในมหานครนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

๑๔.๔๕ น. ออกเดินทางจากกลับสํานักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี 

๑๖.๓๐ น. เดินทางถึงสํานักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท จ.นนทบุรี โดยสวัสดิภาพ 
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 สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี เจาหนาท่ีชมรมรักษสุขภาพ เดอะเลกาซี คุณธนวรรณ แชมสุน   

โทร. 08 1323 1021 และ คุณผฌาทิพย  หันหาบุญ โทร. 08 1905 5079 

 โปรแกรมและเวลาอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชนของผูเขาอบรม 

 ผูเขารวมโครงการสามารถนวดไดคนละ ๑ ครั้ง ๑ ชั่วโมง  

 วิทยากร สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ 

 เอกสารประกอบคําบรรยาย 

 -     วีซีดี กายบริหารชี่กง  โยคะ   

 -     วีซีดี ทําเนียบรุน 

 อุปกรณประกอบการอบรม  

- เสื้อยืด T-SHIRT  

- กระเปาผา 

 ส่ิงท่ีตองเตรียมในการเดินทาง 

- การแตงกายชุดเสื้อผาสุภาพ (ผูหญิงนุงกางเกงได)  และชุดวันเลี้ยงอําลา (ตามอัธยาศัย)  

- ยาประจําตัว / รม / หมวก / กลองถายรูป / แวนตากันแดด /  

- ชุดขาสั้น สําหรับแอโรบิคในน้ํา  /เสื้อ - กางเกง รองเทากีฬา สําหรับการออกกําลัง 

- รองเทาสวมสบายสําหรับใสเดินทาง 

 

 

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

 

 


