
               
โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของขาราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

หลักสูตรท่ี ๒.๑ เพ่ือเปนหลักคิด  แนวทางปฎิบัติชีวิตอยูมีความสุข  

และมีคุณคาในวัยเกษียณอายุราชการดวยโปรแกรมคุณภาพ 

 “การออกแบบชีวิตหลังเกษียณ............ยุคไทยแลนด ๔.๐” 

      ณ เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท กาญจนบุรี  

รุนท่ี ๑ วันจันทรท่ี ๒๑ พฤษภาคม – วันศุกรท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (๑๒๐ คน) 

รุนท่ี ๒ วันจันทรท่ี ๔ มิถุนายน – วันศุกรท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  (๑๒๐ คน) 

รุนท่ี ๓ วันจันทรท่ี ๒ กรกฎาคม – วนัศุกรท่ี  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  (๑๒๐ คน) 

รุนท่ี ๔ วันจันทรท่ี ๑๖ กรกฎาคม – วันศุกรท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  (๑๒๐ คน) 

รุนท่ี ๕ วันจันทรท่ี ๖ สิงหาคม – วันศุกรท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  (๑๒๐ คน) 
 

วันแรก  (วันจันทร)  สํานักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี  -  เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท  กาญจนบุร ี

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

๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางจากสํานักงาน ก.พ. สูจังหวัดกาญจนบุร ี (รับประทานอาหารวางบนรถ) 

๑๑.๓๐– ๑๒.๐๐ น. เดินทางถึงเดอะ เลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท รับเครื่องดื่มตอนรับ 

 ช้ีแจงรายละเอียดโปรแกรม และแนะนําวิทยากร  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. บรรยาย “การวางแผนการเงินหลงัเกษียณ” 

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

๑๘.๓๐  – ๑๙.๓๐ น. อาหารเย็นเพ่ือสุขภาพ  

๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ แนะนําผูเขารวมโครงการและทีมงาน 

๒๑.๐๐ น. พักผอนตามอัธยาศยั 

วันท่ีสอง (วันอังคาร) 

๐๕.๐๐ น. ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call)   

๐๕.๓๐ น. เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ออกกําลังกายบริหารเพ่ือสุขภาพ “ชี่กง”                           

๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. อาหารเชาเพ่ือสุขภาพและปฏิบัตภิารกิจสวนตัว 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. บรรยาย “ออกแบบชิวิต หลังเกษียณ กับยุค Thailand ๔.๐”                         

๑๒.๐๐ – ๑๒.๒๐ น. ถายรูปทําทําเนียบรุน 

๑๒.๒๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยาย  “ผูสูงวัย....หัวใจ IT” 



 

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

๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. อาหารเย็นเพ่ือสุขภาพ 

๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ / พักผอนตามอัธยาศัย 

วันท่ีสาม (วันพุธ) 

๐๕.๓๐ น. ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call) 

๐๓.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. อาหารเชาเพ่ือสุขภาพและปฏิบัตภิารกิจสวนตัว 

๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางศึกษาดูงาน “ศูนยการเรียนรู...คายสุรสีห” ตามแนวพระราชปรัชญา จังหวัดทหารบก 

 กาญจนบุรี ศูนยการเรียนรูคายสรุสีห ซ่ึงไดนอมนําแนวพระราชปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

รัชกาลท่ี ๙ ซึ่งเปนสถานท่ีใหความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง ดานการสรางฝายชะลอนํ้า  การปศสุัตว 

การเกษตร ฯลฯ 

๐๙.๐๐ น. เดินทางถึง “ศูนยการเรียนรู...คายสุรสีห” วิทยากรนําบรรยายและนําชม 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น ศึกษาดูงาน “เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔”  เมืองจําลอง ท่ีแสดงใหชาวไทยไดรูวาบรรพบุรุษของเราน้ันมีภูมิ

ปญญาไมแพชาติใดในโลก    

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. อาหารเย็นเพ่ือสุขภาพ 

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ (เลือกประธานรุน-ตั้งช่ือรุน) / พักผอนตามอัธยาศัย 

วันท่ีสี่  (วันพฤหัสบดี) 

๐๕.๐๐ น. ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call) 

๐๕.๓๐ น. เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ออกกําลังกายยามเชาฝก  “โยคะ”                                                     

๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. อาหารเชาเพ่ือสุขภาพและปฏิบัตภิารกิจสวนตัว 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย “การดูแลสุขภาพองครวมสายกลางเพ่ือชีวิต”     

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวันเพ่ือสุขภาพ 

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. บรรยาย “ธุรกิจแฟรนไชส....ทางเลือกใหมหลังเกษียณ” 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. อาหารเย็นเพ่ือสุขภาพ  

 สรุปแนวความคิด...สรางสรรคอาลา 

๒๒.๐๐ น. พักผอนตามอัธยาศยั 

วันท่ีหา (วันศุกร) 

๐๕.๓๐ น. ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call) 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. อาหารเชาเพ่ือสุขภาพ ปฏิบัตภิารกิจสวนตัวพรอมเก็บสมัภาระและเช็คเอาท 

๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางจากเลกาซี สูสะพานขามแมนํ้าแคว ศึกษาดูงานสะพานประวัติศาสตรสมัยสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

๐๘.๑๕ – ๐๙.๑๕ น. เดินทางถึงสะพานขามแมนํ้าแคว 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. แวะซื้อของฝากรานวุนเสนแมบัวคาํ 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ศึกษาดูงาน “สวนสิรีรุกขชาติ” อุทยานสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ออกเดินทาง กลับสํานักงาน ก.พ.ถ.ติวานนท จ.นนทบุรี   

๑๖.๓๐ น. เดินทางถึงสํานักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท จ.นนทบุรี โดยสวัสดภิาพ 



หมายเหตุ  

- ผู  เข าร วมโครงการจะตองเสียคาใช จ ายคนละ ๙,๘๐๐ บาท (ค าอาหาร ๔,๒๕๐  บาท  

คาอาหาร วาง ๕๐๐ บาท คาท่ีพัก ๓,๖๐๐ บาท คาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวาง

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี - เดอะเลกาซี ริเวอรแคว  รีสอรท ๙๕๐ บาท)  อุปกรณในการ

ฝกอบรม ๕๐๐ บาท 

- พักเดี่ยวเพ่ิมทานละ ๒,๒๐๐  บาท 

 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี  

- เจาหนาท่ี เดอะเลกาซีฯ คุณธนวรรณ แชมสุน   โทร. ๐๘ ๑๓๒๓ ๑๐๒๑ และ คุณผฌาทิพย  

หันหาบุญ  

โทร. ๐๖ ๕ ๒๖๔ ๑๙๑๔  

- โปรแกรมและเวลาอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชนของผูเขาอบรม  

- ผูเขารวมโครงการสามารถนวดไดคนละ ๑ ครั้ง ๑ ชั่วโมง  

- วิทยากร สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ 

 

เอกสารประกอบคําบรรยาย  

- ทําเนียบรุน 

- อุปกรณประกอบการอบรม 

 

ส่ิงท่ีตองเตรียมในการเดินทาง 

- การแตงกายชุดเสื้อผาสุภาพ (สุภาพสตรีนุงกางเกงได)  และชุดวันเลี้ยงอําลา (ตามอัธยาศัย)   

- ยารักษาโรคประจําตัว / รม / หมวก / กลองถายรูป / แวนตากันแดด /   

- ชุดขาสั้น สําหรับแอโรบิคในน้ํา  /เสื้อ - กางเกง รองเทากีฬา สําหรับการออกกําลัง 

- รองเทาสวมสบายสําหรับใสเดินทาง  

 

 


