
 
 

 
 

  โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

หลักสูตรท่ี ๒.๓   

"สุขกาย สุขใจหลังเกษียณ" 

 ณ เพชรริมธารรีสอรท อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 

รุนท่ี ๑ วันจันทร ท่ี ๒๕ มิถุนายน - วันศุกรท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ (๘๐ คน) 

   รุนท่ี ๒ วันจันทร ท่ี ๑๖ กรกฎาคม - วันศุกรท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (๘๐ คน) 

วัน / เวลา  กิจกรรม 

วันท่ี ๑ วันจันทร  

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. พรอมกันท่ีสํานักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท จ.นนทบุรี/ลงทะเบียนเขาโปรแกรม 

๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางสูเพชรริมธารรีสอรท จ.เพชรบุรี / รับประทานอาหารวางบนรถ 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร ครัวเคียงคลื่น  อ.ชะอํา 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินทร 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ชมสถาปตยกรรมแบบไทยประยุกต ณ พระราชนิเวศนมฤคทายวัน 

๑๕.๔๐ น.  เดินทางถึงเพชรริมธารรีสอรท/ รับประทานอาหารวาง/ชําระเงินลงทะเบียนพรอมรับ

กุญแจเขาหองพัก 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น  

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

๒๐.๐๐ น. พักผอนตามอัธยาศัย 

วันท่ี ๒ วันอังคาร  

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ออกกําลังกายบริหาร โยคะ / เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. บรรยาย “สายกลางเพ่ือชีวิตและการดูแลสุขภาพองครวม”  

๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๐ น. อาหารวางเพ่ือสุขภาพ และ ถายรูปทําเนียบรุน 

๑๐.๔๐ – ๑๒.๐๐ น.  บรรยาย “สายกลางเพ่ือชีวิตและการดูแลสุขภาพองครวม” (ตอ) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน และถายรูปทําเนียบรุน (ตอ) 
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๑๓.-๓๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยาย “รักษาตัวดวยสมุนไพร”  

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. อาหารวางเพ่ือสุขภาพ 

๑๕.๑๕ – ๑๖.๐๐ น. บรรยาย “รักษาตัวดวยสมุนไพร” (ตอ) 

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. อบสมุนไพร / ลองเรือยางชมลําน้ําเพชรบุรี / เดินยามเย็น / เปตอง 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

๒๐.๐๐ น. พักผอนตามอัธยาศัย 

วันท่ี ๓ วันพุธ   

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ออกกําลังกายบริหาร โยคะ / เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. ศึกษาดูงานและเรียนรูเก่ียวกับพืชเศรษฐกิจในโครงการพระราชดําริ 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  กิจกรรม "พอเพียงเลี้ยงนอง" เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนหนองเขาออน 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. บรรยาย “ดนตรีธรรมชาติบําบัด”  

๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. อาหารวางเพ่ือสุขภาพ 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. อบสมุนไพร / ลองเรือยางชมลําน้ําเพชรบุรี / เดินยามเย็น / เปตอง 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เลือกประธานรุน 

๒๐.๐๐ น. พักผอนตามอัธยาศัย 

วันท่ี ๔ วันพฤหัสบดี  

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. รวมทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศลแดพอหลวง 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  สาธิตและทดลองทําอาหารชีวจิต โดย อ.ผกา เส็งพานิช พิธีกรจากชองอัมรินทรทีวี 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. อาหารวางเพ่ือสุขภาพ 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  กิจกรรมการประกอบอาชีพหลังเกษียณ "สาธิตและทดลองทําอาหารชีวจิต" 
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๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. บรรยาย “การบริหารเงินหลังเกษียณ”  

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. อาหารวางเพ่ือสุขภาพ 

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู บอกเลาประสบการณและการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ"  

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. Workshop งานกลุม / ซอมการแสดง / กิจกรรมปารตี้กลางคืน 

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. งานเลี้ยงอําลาเพ่ือนกันวันเกษียณ 

๒๑.๐๐ น. พักผอนตามอัธยาศัย 

วันท่ี ๕ วันศุกร  

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ปฏิบัติภารกิจสวนตัว / เก็บสัมภาระ   

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา  

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางสู ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เยี่ยมชม“ศูนยเกษตรอินทรีย และพลังงานทดแทน” ซ่ึงจะมีพืชผักปลอดสารพิษตางๆ  

การเลี้ยงสัตวตามวิถีชีวิตชาวบาน และเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึก 

๑๑.๔๕  – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารบริเวณริมเข่ือนแกงกระจาน 

๑๒.๓๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ / แวะซ้ือของฝากตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ  โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชนของผูเขาอบรม 

              ทางคณะจะเดินทางกลับไปถึงยังสํานักงาน ก.พ.เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.   

อุปกรณประกอบการอบรม 

๑. กระเปาใสเอกสาร  

๒. เอกสารประกอบคําบรรยาย 

              ๓. แผนซีดีบันทึกทําเนียบรุน และภาพกิจกรรมตางๆ พรอมเพลงประกอบ 

              ๔. กิจกรรมการอบสมุนไพรทางรีสอรทมีชุดเครื่องแตงกายสําหรับอบสมุนไพรเตรียมไวให   

ส่ิงท่ีควรเตรียมมาดวย 

              ๑. ชุดเสื้อผาสุภาพ ชุดสวยงามสําหรับงานเลี้ยง 

              ๒. ยาประจําตัว รม หมวก แวนตากันแดด กลองถายรูป รองเทาแตะ 

              ๓. ชุดสําหรับใสออกกําลังกายพรอมรองเทา 
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คาใชจาย 

              ๑. คาอาหารตลอดโครงการ ๔,๒๕๐ บาท 

              ๒. คาอาหารวาง ๕ วัน (อัตราวันละ ๑๐๐ บาท) 

              ๓. คาท่ีพัก (อัตราวันละ๙๐๐/คน สําหรับพักคู) , (อัตราวันละ๑,๔๕๐/คน สําหรับพักเดี่ยว) 

              ๔. คาพาหนะเดินทางไป-กลับ ระหวางสํานักงาน กพ.จังหวัดนนทบุรี-เพชรริมธารรีสอรท ๙๕๐ บาท 

**กรณีพักเดี่ยวคาใชจายท้ังหมด ๑๑,๕๐๐ บาท กรณีพักคูคาใชจายท้ังหมด ๙,๓๐๐ บาท** 

**หากนํารถ/เดินทางไปเอง จะตองชําระเต็มจํานวน**   

หมายเหตุ การชําระเงินรับชําระท้ังเงินสดและบัตรเครดิต ท่ีเพชรริมธารรีสอรท 

....................................... 
 


