
 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการคุ*มครองผู*บริโภค 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสํานักข7าวกรองแห7งชาติ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                   
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสํานักงบประมาณ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการสภาความม่ันคงแห7งชาติ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                     
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการข*าราชการพลเรือน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                 
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการศูนย�อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต* 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกระทรวงการคลัง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมธนารักษ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมศุลกากร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมสรรพสามิต 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมสรรพากร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                               
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกระทรวงการต7างประเทศ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมการกงสุล 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมพิธีการทูต 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมยุโรป 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว7างประเทศ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมสารนิเทศ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมองค�การระหว7างประเทศ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟSกใต* 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมอาเซียน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมเอเซียตะวันออก 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมเอเซียใต* ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมความร7วมมือระหว7างประเทศ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                       
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  กรมกิจการผู*สูงอายุ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมส7งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                        
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกระทรวงการท7องเท่ียวและกีฬา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมพลศึกษา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมการท7องเท่ียว 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมชลประทาน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมประมง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมปศุสัตว� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมส7งเสริมการเกษตร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมส7งเสริมสหกรณ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค*าเกษตรและอาหารแห7งชาติ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมการข*าว 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมหม7อนไหม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกระทรวงคมนาคม   

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมการขนส7งทางบก 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมท7าอากาศยาน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมเจ*าท7า 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมทางหลวง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส7งและจราจร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมส7งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล*อม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                 
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝUVง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                 
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมอุทยานแห7งชาติ  สัตว�ปWา  และพันธุ�พืช 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมปWาไม* 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                          
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสํานักงานสถิติแห7งชาติ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                   
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกระทรวงพลังงาน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                             
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกระทรวงพาณิชย� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมการค*าต7างประเทศ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมการค*าภายใน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค*า 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมส7งเสริมการค*าระหว7างประเทศ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                               
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมเจรจาการค*าระหว7างประเทศ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                  
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพย�สินทางปUญญา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสํานักงานนโยบายยุทธศาสตร�การค*า 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                          
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมการปกครอง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมท่ีดิน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมปXองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                 
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมส7งเสริมการปกครองท*องถ่ิน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                 
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกระทรวงยุติธรรม   

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมบังคับคดี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมราชทัณฑ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมคุ*มครองสิทธิและเสรีภาพ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                   
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมพินิจและคุ*มครองเด็กและเยาวชน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                             
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                  
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                   
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการปXองกันและปราบปรามยาเสพติด    

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการปXองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกระทรวงแรงงาน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมการจัดหางาน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาฝ4มือแรงงาน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ*มครองแรงงาน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมการศาสนา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมศิลปากร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมส7งเสริมวัฒนธรรม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร7วมสมัย 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                            
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปY 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                 
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�บริการ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                  
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการสภาการศึกษา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                             
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                   
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานส7งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมการแพทย� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมอนามัย 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                       
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมส7งเสริมอุตสาหกรรม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                        
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร7 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการอ*อยและน้ําตาลทราย 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                               
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการส7งเสริมการลงทุน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ราชเลขาธิการ  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการพระราชวัง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห7งชาติ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                            
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห7งชาติ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                   
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการปXองกันและปราบปรามการฟอกเงิน    

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าการการตรวจเงินแผ7นดิน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กราบเรียน  อัยการสูงสุด 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถืออย7างยิ่ง 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการวุฒิสภา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการสภาผู*แทนราษฎร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการ ปปช. 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห7งชาติ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการศาลปกครอง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กราบเรียน  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถืออย7างยิ่ง 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กราบเรียน  ประธานศาลฎีกา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถืออย7างยิ่ง 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ประธานศาลอุทธรณ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานผู*ตรวจการแผ7นดิน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                 
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*บัญชาการตํารวจแห7งชาติ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสํานักงานทรัพย�สินส7วนพระมหากษัตริย� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                     
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                    
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                     
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                  
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                    
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม7 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม7โจ* 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                              
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก7น 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล*าธนบุรี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                               
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม7ฟXาหลวง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                     
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล*าพระนครเหนือ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                            
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                         
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                            
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                     
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                          
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                       
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล*านนา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                         
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                        
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                              
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล*าเจ*าคุณทหารลาดกระบัง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ7 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                 
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม7 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                    
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                              
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                   
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                 
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                               
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                              
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                  
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                 
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร*อยเอ็ด 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                 
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                              
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                  
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                   
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู7บ*านจอมบึง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                   
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                     
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                    
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                   
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ*านสมเด็จเจ*าพระยา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                 
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                               
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดกระบ่ี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดกาฬสินธุ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดกําแพงเพชร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ปลัดกรุงเทพมหานคร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดขอนแก7น 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดจันทบุรี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดชลบุรี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดชัยนาท 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดชัยภูมิ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดชุมพร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดเชียงราย 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดเชียงใหม7 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดตรัง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดตราด 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดตาก 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดนครนายก 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดนครปฐม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดนครพนม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                   
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดนครสวรรค� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดนนทบุรี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดนราธิวาส 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดน7าน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดบุรีรัมย�    

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดบึงกาฬ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดปทุมธานี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                 
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดปUตตานี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดพังงา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดพัทลุง    

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดพิจิตร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดพิษณุโลก 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดเพชรบุรี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดเพชรบูรณ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดแพร7 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดภูเก็ต 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดแม7ฮ7องสอน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดมหาสารคาม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดยะลา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดร*อยเอ็ด   

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดระนอง  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดระยอง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดราชบุรี    

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดลพบุรี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดลําปาง   

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดลําพูน     

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดเลย     

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดสกลนคร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดสงขลา     

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดสตูล 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                     
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดสระบุรี  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดสิงห�บุรี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดสุโขทัย     

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดสุราษฎร�ธานี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                    
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดสุรินทร�    

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดหนองคาย   

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดอ7างทอง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดอุดรธานี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดอุตรดิตถ�    

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดอุทัยธานี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                     
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดยโสธร    

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดพะเยา    

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดมุกดาหาร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                     
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดสระแก*ว     

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*ว7าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลกลาง 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                     
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลตากสิน  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลตํารวจ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล*า 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                  
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลทหารผ7านศึก 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลเลิดสิน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                     
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลศิริราช  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสงฆ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จเจ*าพระยา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสถาบันมะเร็งแห7งชาติ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                    
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลหลวงพ7อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสถาบันประสาทวิทยา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห7งชาติมหาราชินี 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล*า  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                  
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสถาบันโรคทรวงอก 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการสถาบันบําราศนราดูร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร�เขตร*อน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                               
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลขอนแก7น 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลหาดใหญ7  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลชลประทาน 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                     
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลเวชการุณย�รัศม์ิ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                               
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี   

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลลําปาง  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห�  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                        
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสวรรค�ประชารักษ�  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                              
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค�  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย�  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลชลบุรี  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลระยอง  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลเจ*าพระยาอภัยภูเบศร  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลราชบุรี  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสระบุรี  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลเจ*าพระยายมราช  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลนครปฐม  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                               
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสุราษฎร�ธานี  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลยะลา  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลตรัง  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลพิจิตร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค�  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลน7าน  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ�  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลแพร7  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลลําพูน  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลพะเยา  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลแม7สาย 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                    
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ*าตากสินมหาราช  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลแม7สอด  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสุโขทัย 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลร*อยเอ็ด  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสกลนคร  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ� 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลยโสธร  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลหนองคาย  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลนครพนม  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลภูเขียว  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลหนองบัวลําภู 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                    
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลอํานาจเจริญ  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                    
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลเลย  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลชุมแพ  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลตราด  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก*ว  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                        
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลบ*านโปWง  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                 
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล*า  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                   
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลพระนารายณ�มหาราช  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                              
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล*า  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                         
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ 

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                    
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลนครนายก  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลปทุมธานี  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ�  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลอ7างทอง  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสิงห�บุรี  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลระนอง  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลพัทลุง  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลปUตตานี  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลกระบ่ี  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสงขลา  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร�  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลตะก่ัวปWา  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                    
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลเบตง  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 
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โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสตูล  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                



 

 
 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/ ๘ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลพังงา  

สิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑.  โครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.  กําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ (๕ หลักสูตร)                                                                           
 ๓.  ข้ันตอนการสมัคร 

 ด*วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เข*ารับการฝ>กอบรม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๑) ประกอบด*วย   

 หลักสูตรท่ี ๑ (ระยะเวลา ๑ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู*และ
ข*อคิดเห็นระหว7างผู*ท่ีจะเกษียณอายุราชการของส7วนราชการต7าง ๆ โดยเชิญผู*ทรงคุณวุฒิมาให*ความรู* 
ในการสร*างแรงบันดาลใจ การสร*างคุณค7าของชีวิต เพ่ือทําประโยชน�ให*กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
ซ่ึงกําหนดจัด ในวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท- จังหวัดนนทบุรี โดยใช*งบประมาณของ สํานักงาน ก.พ. (กรณีผู*ท่ี
เดินทางมาจากต7างจังหวัดสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดเป?น ค7าพาหนะเดินทาง ค7าท่ีพัก ค7าเบ้ียเลี้ยง  
ได*ตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 
 หลักสูตรท่ี  ๒ (ระยะเวลา ๕ วัน) เป?นการประชุมสัมมนาให*ความรู*เพ่ิมเติมและฝ>กปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให*สามารถนําไปปรับใช*ด*วยตนเองได* ซ่ึงเป?นการดําเนินการของหน7วยงาน 
ที่รับผิดชอบด*านการฝ>กอบรมพัฒนาเตรียมความพร*อมผู*เกษียณอายุ ภายใต*การกํากับของ สํานักงาน ก.พ. 
จํานวน ๕ หลักสูตร  
(รายละเอียดกําหนดการหลักสูตรท่ี ๑ และหลักสูตรท่ี ๒ ตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๒) 

 สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผู*เข*าอบรมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข*าราชการ ของสํานักงาน ก.พ. จะต0องไม2เคยผ2านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการ
เสริมสร0างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข0าราชการมาก2อน ซ่ึงหน7วยงานต*นสังกัดจะต*องเป?นผู*รับผิดชอบ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข*าราชการท่ีจะเข*าร7วมโครงการตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว* 
 

/โดยผู*สมัคร... 



2 

 

 

 

โดยผู*สมัครสามารถเลือกเข*ารับการฝ>กอบรมได*เพียงหนึ่งหลักสูตรเท7านั้น และเสียค7าใช*จ7ายเป?นค7าลงทะเบียน
ตามหลักสูตรท่ีเลือกในวันแรกท่ีเข*ารับการฝ>กอบรม ซ่ึงสามารถเบิกค7าใช*จ7ายจากต*นสังกัดได*ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว7าด*วยค7าใช*จ7ายในการฝ>กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว7างประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด7วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  

 ท้ังนี้ ข*าราชการท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ 
ของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเลือกสมัครเข*าร7วมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ หรือ
หลักสูตรท่ี ๒ เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือท้ังสองหลักสูตรก็ได* โดยลงทะเบียนออนไลน�หลักสูตรท่ี ๑  
ท่ี register.ocsc.go.th/registration/6001 (รหัสผ7าน 6001) และ หลักสูตรท่ี ๒ ท่ี register.ocsc.go.th/  
registration/6002 (รหัสผ7าน 6002) (รายละเอียดข้ันตอนการสมัครตามสิ่งท่ีส7งมาด*วย ๓)  

  อนึ่ง การเข*ารับการฝ>กอบรมถือเป?นการปฏิบัติราชการ ผู*เข*าร7วมโครงการในหลักสูตรท่ี ๑ 
และหลักสูตรท่ี ๒ จะต*องพิมพ�หนังสือตอบรับการเข*าร7วมโครงการฝ>กอบรมจากระบบการรับสมัครออนไลน�
จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกให*นําส7งหน7วยงานต*นสังกัดของท7าน และฉบับท่ี ๒ ในกรณีท่ีผู*สมัครหลักสูตรท่ี ๑  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือลงทะเบียนและรับเอกสาร ส7วนหลักสูตรท่ี ๒  
ให*นํามายื่นต7อเจ*าหน*าท่ีในวันแรกของการฝ>กอบรมตามหลักสูตรท่ีท7านเลือก เพ่ือเป?นหลักฐานการสมัคร  
พร*อมท้ังชําระค7าลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ*งและอนุ มัติให*ข*าราชการท่ีจะเกษียณอายุในป4งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ และสนับสนุนให*ข*าราชการในสังกัดของท7านท่ีประสงค�จะเข*าร7วมโครงการเสริมสร*าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข*าราชการ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร*อมท้ังอนุมัติค7าใช*จ7าย 
ในการเข*ารับการฝ>กอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล7าวข*างต*นด*วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
ผู*อํานวยการสถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน  

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข*าราชการพลเรือน   
ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตข*าราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓                
 


