
 

โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

หลักสูตรที่ ๒.๔ การสรางความสุข...เสริมความมั่นคง วัยเกษียณ ดวยโปรแกรม  

“การเสริมสรางแรงบันดาลใจเพ่ือความมั่นคงใหกับชีวิต พิชิตโรคชะลอวัย ดวยภูมิปญญาไทย” 

โดยชมรมสุขภาพโดยภูมปิญญาไทยโดย Me Tour และศูนยฝกอบรม อภัยภูเบศร เดยสปา 

ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอรทแอนดสปา และ 

ศูนยฝกอบรมอภัยภูเบศรเดยสปา จังหวัดปราจีนบุรี 

รุนท่ี ๑ วันอังคารท่ี ๒๓ พฤษภาคม – วันเสารท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

รุนท่ี ๒ วันอังคารท่ี ๓๐ พฤษภาคม – วันเสารท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

รุนท่ี ๓ วันอังคารท่ี  ๑๓ มิถุนายน – วันเสารท่ี  ๑๗  มิถุนายน๒๕๖๐ 

รุนท่ี ๔ วันอังคารท่ี ๑๑ กรกฎาคม – วันเสารท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

รุนท่ี ๕  วันอังคารท่ี ๑๘ กรกฎาคม – วันเสารท่ี  ๒๒ กรกฎาคม๒๕๖๐ 

รุนท่ี ๖  วันอังคารท่ี ๑๕ สิงหาคม – วันเสารท่ี  ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

รุนท่ี ๗ วันอังคารท่ี  ๑๒กันยายน – วันเสารท่ี  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

วัน / เวลา กิจกรรม 

วันแรก (วันอังคาร)    สุขใจวัยเกษียณ  ( จ .ฉะเชิงเทรา + จ.ปราจีนบุรี) 

๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. พรอมกันท่ีสํานักงาน ก.พ.ถ.ติวานนท จ.นนทบุรี /ลงทะเบียนเขาโปรแกรม 

๐๗.๓๐ -๐๙.๓๐ น. ออกเดินทางจากสํานักงาน ก.พ.สูจังหวัดฉะเชิงเทรา (รับประทานอาหารเชาบนรถ) 

๐๙.๓๐ - ๑๐.๑๕ น. นําคณะฯ สักการะขอพร “หลวงพอพุทธโสธร” 

ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร (อําเภอเมือง) ชมพระอุโบสถ 

๑๒.๐๐– ๑๓.๐๐  น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. นําคณะฯ เขาสักการะ “พระพิฆเนศปางนอนสีชมพู” ณ วัดสมานรัตนาราม 

(ระหวางอําเภอบางคลาและอําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. นําคณะฯ เยี่ยมชมและสรางแรงบันดาลใจ ณ  คุมวิมานดิน :  

“ความสุขอยูท่ีไดปน ปนดินใหเปนงานศิลปะ ดวยตัวคุณเอง” (อําเภอคลองเข่ือน) 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. เดินทางไปโรงแรมทวาราวดี จ.ปราจีนบุรี/ รับเครื่องดื่มตอนรับ / รับกุญแจ 

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ หองทิวาราตร ี

๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ชี้แจงรายละเอียดโปรแกรม และสรางเครือขายโดย อ.ณรงค วิชัยรัตน 
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วัน / เวลา กิจกรรม 

๒๐.๓๐ น.  ถายรูปทําทําเนียบรุน / พักผอนตามอัธยาศัย 

วันท่ีสอง (วันพุธ)เสริมแรงบันดาลใจ+ความม่ันคงใหกับชีวิตวัยเกษียณ (จ.ปราจีนบุรี) 

๐๕.๔๕ น.  ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call) 

๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ / ออกกําลังกายยามเชา (วิทยากรจาก รพ. อภัยภูเบศร) 

๐๗.๓๐ น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองทิวาราตรี 

๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน + รับเอกสาร 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การวางแผนความม่ันคงของวัยเกษียณโดย อ.สุธรรม สงศิริ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เสริมสรางแรงบันดาลใจการใชชีวิตอยางมีความสุขใหวัยเกษียณ 

โดย อ.สุวิทย มูลคํา 

๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมเสริมสรางพลังแหงความสุข+สนุก แอโรบิคในน้ํา  

(วิทยากรจาก รพ. อภัยภูเบศร) 

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ หองทิวาราตร ี

๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ / พักผอนตามอัธยาศัย 

วันท่ีสาม (วันพฤหัสบดี) การดูแลรักษาสุขภาพ : ดวยภูมิปญญาไทย(จ.ปราจีนบุรี) 

๐๕.๔๕ น. ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call) 

๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ / ออกกําลังกายยามเชา (วิทยากรจาก รพ. อภัยภูเบศร) 

๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา ณ หองทิวาราตรี 

๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน + รับเอกสาร 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับฟงการบรรยาย “ชะลอวัย ไกลโรค ดวยภูมิปญญาไทย” 

โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ ปติพร 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รับฟงการบรรยายและทํากิจกรรม Work shop “สุคนธบําบัด ดูแลกายใจ      

ชะลอวัยไกลโรค” โดย ภญ.วจันา  ตั้งความเพียร 

๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมเสริมสรางพลังแหงความสุข+สนุก  

: ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน การรําวงบัดสลบ 

๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น+กิจกรรมกลุมสัมพันธ ณ หองคอนเวนชั่น 

วันท่ีส่ี (วันศุกร) ดูแลกายใจวัยเกษียณ : ดวยภูมิปญญาไทย +การสงเสริมการทองเท่ียว (จ.ปราจีนบุรี) 

๐๖.๐๐ น. ตื่นนอนตอนเชา  (Morning Call) 

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา ณ หองทิวาราตรี 
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วัน / เวลา กิจกรรม 

๐๘.๐๐  น.  โดยแบงออกเปน ๒ กลุม (สลับ เชา / บาย) 

กลุมท่ี ๑ คณะฯ ออกเดินทางไป ณ ศูนยฝกอบรม อภัยภูเบศร เดยสปา 

กลุมท่ี ๒ คณะฯ ออกเดินทางไป ณ บานเกาเลาเรื่องเมืองปราจีนบุรี /  

วัดแกวพิจิตร 

กลุมยอย /เวลา ๐๘.๓๐ -๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐ -๑๒.๐๐ น. 

กลุมท่ี ๑/๑ 

ตรวจธาตุเจาเรือน / ตักชาตามธาตุ / 

ตรวจผิวและตักผงสมุนไพรตามสภาพ

ผิว / ชมตึกพิพิธภัณฑ /เลือกซ้ือสินคา 

นวดเพ่ือสุขภาพการนวดปรับสมดุล 

(นวดไทย)หรือการนวดเพ่ือผอนคลาย 

(นวดน้ํามันหรือการนวดฝาเทา) 

กลุมท่ี ๑/๒ 

นวดเพ่ือสุขภาพการนวดปรับสมดุล 

(นวดไทย)หรือการนวดเพ่ือผอนคลาย 

(นวดน้ํามันหรือการนวดฝาเทา) 

ตรวจธาตุเจาเรือน / ตักชาตามธาตุ / 

ตรวจผิวและตักผงสมุนไพรตามสภาพผิว 

/ ชมตึกพิพิธภัณฑ / เลือกซ้ือสินคา 

๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันเพ่ือสุขภาพ ณ อภัยภูเบศรเดยสปา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เท่ียวชมบานริมน้ําบานเกาเลาเรื่องเมืองปราจีนบุรีดวยความพัฒนาของ 

มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรเพ่ือกอตั้งบานเกาเลาเรื่องประวัติศาสตร 

เมืองปราจีนบุรีและยังเปนอีกหนึ่งสถานท่ีเช็คอินแหงใหมท่ีถูกใจท้ังรุนใหญรุนเล็ก 

กับบรรยากาศริมแมน้ําปราจีนบุรีพรอมอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕  น. คณะฯออกเดินทางไปเท่ียวชมวัดแกวพิจิตรวัดประจําสกุลอภัยวงศซ่ึงมีความ

พิเศษท่ีไมควรพลาดชมคือพระอุโบสถสถาปตยกรรม ๔ ชาติผสมผสานระหวาง

ศิลปะไทย – จีน ยุโรป และ เขมร และพระอภัยทานพระพุทธรูปปางประทานอภัย

ซ่ึงมีปางเดียวในโลก 

๑๖.๓๐ - ๑๗.๔๕ น. คณะฯ เดินทางกลับโรงแรมทวาราวดี 

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

กลุมท่ี ๒ 

๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. เท่ียวชมบานริมน้ําบานเกาเลาเรื่องเมืองสมุนไพร ดวยความพัฒนาของ 

มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรเพ่ือกอตั้งบานเกาเลาเรื่องประวัติศาสตร 

เมืองปราจีนบุรีและยังเปนอีกหนึ่งสถานท่ีเช็คอินแหงใหมท่ีถูกใจท้ังรุนใหญรุนเล็ก 

กับบรรยากาศริมแมน้ําปราจีนบุรีพรอมอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

๑๑.๑๐ –๑๒.๒๐  น. คณะฯออกเดินทางไปเท่ียวชมวัดแกวพิจิตรวัดประจําสกุลอภัยวงศ ซ่ึงมีความ

พิเศษท่ีไมควรพลาดชมคือพระอุโบสถสถาปตยกรรม ๔ ชาติ ผสมผสานระหวางศิลปะ

ไทย จีน ยโุรปและเขมร และพระอภัยทานพระพุทธรูปปางประทานอภัยซ่ึงมี 

ปางเดียวในโลก 

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวันเพ่ือสุขภาพ ณ อภัยภูเบศรเดยสปา 
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กลุมท่ี ๒ แบงออกเปน ๒ กลุมยอย เพ่ือเขาฐานกิจกรรม 

กลุมยอย /เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

กลุมท่ี ๒/๑ 

ตรวจธาตุเจาเรือน / ตักชาตามธาตุ / 

ตรวจผิวและตักผงสมุนไพรตามสภาพ

ผิว / ชมตึกพิพิธภัณฑ /เลือกซ้ือสินคา 

นวดเพ่ือสุขภาพการนวดปรับสมดุล

(นวดไทย)หรือการนวดเพ่ือผอนคลาย 

(นวดน้ํามันหรือการนวดฝาเทา) 

กลุมท่ี ๒/๒ 

นวดเพ่ือสุขภาพการนวดปรับสมดุล 

(นวดไทย)หรือการนวดเพ่ือผอนคลาย 

(นวดน้ํามันหรือการนวดฝาเทา) 

ตรวจธาตุเจาเรือน / ตักชาตามธาตุ / 

ตรวจผิวและตักผงสมุนไพรตามสภาพ

ผิว / ชมตึกพิพิธภัณฑ /เลือกซ้ือสินคา 

๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. คณะฯ เดินทางกลับโรงแรมทวาราวดี 

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น /พักผอนตามอัธยาศัย 

วันท่ีหา (วันเสาร) ยอนยุค..สนุกสนาน (จ.ปราจีนบุรี) 

๐๖.๓๐ น. ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call) 

๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเชาณหองทิวาราตร ี

๐๘.๓๐ น. คณะฯcheck outออกจากโรงแรม / เดินทางไป “ตลาดบานใหม” อ.เมือง 

๑๐.๐๐ น. คณะเยี่ยมชม “ตลาดบานใหม”ตลาดท่ีมีอายุมากกวา ๑๐๐ปเปนแหลงทองเท่ียว 

แหงใหมพรอมใหนักทองเท่ียวเขาเยี่ยมชมวิถีชีวิตเดิมยอนยุคท่ีโดดเดนท่ีแตกตาง 

จากชุมชนอ่ืนๆ คือ บานเรือนท่ีมีเอกลักษณเกาแกตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี ๕ 

เลือกชิมอาหารรสอรอยและเลือกซ้ือของฝากจากแปดริ้ว 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. คณะฯ เดินทางกลับถึงสํานักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหตุ 

 ผูเขารวมโครงการจะตองเสียคาใชจายคนละ ๙,๘๐๐.-บาท (คาอาหาร ๔,๒๕๐ บาท / 

คาอาหารวาง ๕๐๐ บาท / คาท่ีพัก ๓,๖๐๐ บาท / คาพาหนะเดินทางไป -กลับระหวางสํานักงาน ก.พ.

จังหวัดนนทบุรี – โรงแรมทวาราวดี รีสอรท แอนด สปา จังหวัดปราจีนบุรี และการเดินทางระหวาง 

การฝกอบรม ๙๕๐ บาท/คาอุปกรณในการฝกอบรม ๕๐๐ บาท) 

 สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี เจาหนาท่ีชมรมสุขภาพโดยภูมิปญญาไทยโดย Me Tour และ 

ศูนยฝกอบรม อภัยภูเบศร เดยสปา คุณธนภรณ  ผิวฝาย หรือ คุณอาคาเน นิชิซาวา โทร. ๐๖ ๒๑๓๗ ๑๓๔๘ 

 ผูเขารวมโครงการสามารถนวดไดคนละ ๑ ครั้ง ๑ ชั่วโมง  

 ส่ิงท่ีตองเตรียมในการเดินทาง 

- การแตงกายชุดเสื้อผาสุภาพ(ผูหญิงนุงกางเกงได) และชุดสวยงามวันเลี้ยงสังสรรคอําลา  

 (การแตงกายตามอัธยาศัย) 

- ยาประจําตัว / รม / หมวก / กลองถายรูป / แวนตากันแดด 

- ชุดขาสั้นสําหรับแอโรบิคในน้ําเสื้อกางเกงรองเทากีฬาสําหรับการออกกําลังกาย 


