
 

 

โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของขาราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 

กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหมไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ

ถือวา การบริหารทุนมนุษยเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงข้ึน เปนกลยุทธท่ีสําคัญอยางยิ่ง

ตอความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกร ขณะเดียวกันการสรางแรงจูงใจก็เปนกลยุทธท่ีสําคัญในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน การจูงใจอาจดําเนินการไดในทุกกระบวนการของ 

การบริหารงานบุคคล ตั้งแตการจูงใจเพ่ือดึงดูดคนดีคนเกงเขาสูระบบราชการ การจูงใจเพ่ือรักษาคนดีคนเกงท่ีมี

อยูในระบบราชการใหทุมเททํางานอยางเต็มศักยภาพ  ในขณะเดียวกันขาราชการท่ีมีประสบการณการทํางาน 

ในภาคราชการ  เคยทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติเปนเวลากวา ๒๕ ป ขาราชการท่ีเกษียณอายุราชการใน

แตละปเหลานี้ตางก็เปนผูท่ีมีความรูความสามารถและมากดวยประสบการณ และเปนผูนําหรือผูอาวุโสใน

ครอบครัวของตนและชุมชน ซ่ึงนับไดวาเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคาท่ีจะทําประโยชนตอไปไดอีก ราชการจึง

ควรตองตอบแทนบุคคลกลุมนี้ดวยการเสริมสรางคุณภาพและเพ่ิมคุณคาของชีวิต เพ่ือใหเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา

และคุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติสืบไป 

ในการประชุม ก.พ. ครั้งท่ี ๑๑/๑๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไดพิจารณาใหความเห็น

เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ โดยมีขอเสนอแนะวา 

สํานักงาน ก.พ. ควรศึกษาและจัดโครงการนํารองเก่ียวกับการสงเสริมการประกอบอาชีพหลังเกษียณอายุ 

ราชการแลว (Post-retirement career) และดําเนินงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดหางานท่ีเหมาะสม

กับความรูและประสบการณของขาราชการ รวมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของขาราชการหลังเกษียณอายุราชการ 

และในการประชุม อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารเพ่ือรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ ครั้งท่ี 

๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ไดพิจารณาแนวทางการสงเสริมการประกอบอาชีพหลังเกษียณอายุ

ราชการตามขอเสนอแนะของ ก.พ. ดังกลาว เห็นวา ในอนาคตโครงสรางตําแหนงงานในภาครัฐเปลี่ยนแปลงไป 

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทําใหมีขาราชการบางสวนมีโอกาสท่ีจะไดรับการจางงานตอไป 

และมีขาราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการตามปกติ โดยท่ีอายุขัยของประชากรยืนยาวข้ึนและยังสามารถทํางาน

ใหเกิดประโยชนตอประเทศได ดังนั้น ภาครัฐจึงควรดูแลและสงเสริมใหขาราชการท่ียังมีศักยภาพไดทํางานท่ี

เหมาะสมภายหลังการเกษียณอายุราชการ และพัฒนาทักษะเพ่ือใหสามารถทํางานท่ีตรงกับความสามารถ 

สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหลักในการบริหารงาน

บุคคลและการพัฒนาบุคลากรในราชการพลเรือน จึงเห็นความจําเปนท่ีจะจัดใหมีการพัฒนาขาราชการท่ีจะ

เกษียณอายุราชการ ใหไดรับการดูแลเอาใจใส ใหความสนใจและความสําคัญ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ และมีพลัง 

ท่ีจะสรางสรรคคุณประโยชนใหกับสังคม ขณะเดียวกันเพ่ือใหขาราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการไดถายทอด

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางานและการดํารงชีวิต รวมท้ังไดรับความรู ความเขาใจในเรื่อง

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑ 



๒ 

ตางๆ ท่ีจําเปน เพ่ือเปนแนวทางสําหรับปรับใชในการดําเนินชีวิตเม่ือพนจากราชการแลว สํานักงาน ก.พ.จึงไดจัด

โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้ึน 

๒.  วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดเรียนรูเรื่องการเปลี่ยนแปลงในวัยผูสูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพท่ีถูกวิธี 

และการเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิตเม่ือพนจากหนาท่ีราชการไปแลว 

 ๒.๒ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิประโยชนอันพึงได เพ่ือการวางแผนชีวิตภายหลัง

เกษียณอายุราชการ 

 ๒.๓ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกัน และสรางเครือขาย              

ในการสรางกลุมเพ่ือทําประโยชนแกสังคม 

 ๒.๔ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดเรียนรูแนวทางในการจัดการความรูเพ่ือใหเกิดการถายทอดความรูและ

ประสบการณสูคนรุนใหม เพ่ือเตรียมกําลังคนใหมีความพรอมและสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ 

 ๒.๕ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดเรียนรูและเพ่ิมเติมทักษะท่ีจําเปนสําหรับการประกอบอาชีพหลังเกษียณอายุ

ราชการ (Post-retirement career) 

๓.  กลุมเปาหมาย  

 กลุมขาราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีสมัครเขารวมโครงการฯ 

 หลักสูตรท่ี ๑ จํานวนไมนอยกวา ๕๐๐ คน และ 

 หลักสูตรท่ี ๒ จํานวนไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน  

 ในกรณีหลักสูตรท่ี ๒ คุณสมบัติผูเขารวมโครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของ

ขาราชการของสํานักงาน ก.พ. จะตองเปนขาราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ

ตองเปนผูไมเคยผานการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิต

ของขาราชการมากอน  

๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีคาดหวัง 

 ๔.๑ ผลผลิต (OUTPUT) 

 ๔.๑.๑ มีขาราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการเขารวมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ จํานวนไมนอยกวา  ๕๐๐ คน 

            ๔.๑.๒   มีขาราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการเขารวมโครงการหลักสูตรท่ี ๒ จํานวนไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน 

 ๔.๒ ผลลัพธ (OUTCOME) 

  ๔.๒.๑ ขาราชการท่ีเขารวมโครงการไดรับความรูในการดูแลตนเอง และสิทธิประโยชน สามารถนําไป

ปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันภายหลังการเกษียณอายุราชการไดอยางมีคุณคา 

  ๔.๒.๒ ผูเขารวมโครงการไดรับความรูในการเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิต สามารถดํารงชีวิต 

ในสังคมไดอยางมีความสุข และเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิตแกบุคคลอ่ืนในสังคม 

๕. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ 

 ๕.๑ ตัวช้ีวัดผลผลิต 

  ๕.๑.๑ ขาราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการ จํานวนไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                       



๓ 

            ๕.๑.๒ ขาราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการ จํานวนไมนอยกวา ๘๐๐ คน ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

หลักสูตรท่ี ๒ 

  ๕.๑.๓ รอยละ ๘๕ ของขาราชการท่ีเขารวมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ มีความพึงพอใจตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิต หลักสูตรท่ี ๑ 

  ๕.๑.๔ รอยละ ๘๕ ของขาราชการท่ีเขารวมโครงการหลักสูตรท่ี ๒ มีความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

หลักสูตรท่ี ๒ 

 ๕.๒ ตัวช้ีวัดผลลัพธ 

  ๕.๒.๑ ขาราชการท่ีเขารวมโครงการมีความรูในการดูแลตนเองและสิทธิประโยชน สามารถนําไปปรับใช

ในการดําเนินชีวิตประจําวันภายหลังเกษียณอายุราชการไดอยางมีคุณคา 

  ๕.๒.๒ ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิตดํารงชีวิต             

ในสังคมไดอยางมีความสุข และเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิตแกบุคคลอ่ืนในสังคม 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของขาราชการ แบงการดําเนินการออกเปน  

๒ หลักสูตร ประกอบดวย 

 หลักสูตรท่ี ๑ ระยะเวลา ๑ วัน ดําเนินการโดยสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ท่ีสํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี เปนการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูท่ีจะเกษียณอายุราชการ

ของสวนราชการตาง ๆ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ จํานวน ๔ - ๖ คน มาใหความรูในการสรางแรงบันดาลใจ 

การสรางคุณคาของชีวิต เพ่ือทําประโยชนใหกับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ  

 หลักสูตรท่ี ๒  ระยะเวลา ๕ วัน มี ๕ หลักสูตร (ผู เขารวมโครงการสามารถเลือกไดเพียง  

๑ หลักสูตร ตามเง่ือนไขท่ีแตละหลักสูตรระบุไว) ดําเนินการโดยภาคเอกชนซ่ึงมีประสบการณเปนท่ียอมรับ 

ภายใตกรอบมาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ประกอบดวย 

หลักสูตรท่ี ๒.๑ การรักษาสุขภาพเม่ือเกษียณอายุ “การออกแบบชีวิตหลังเกษียณ... .             

ยุคไทยแลนด ๔.๐” ระยะเวลา ๕ วัน ดําเนินการโดยชมรมรักษสุขภาพ เดอะเลกาซี ใชวิธีจัดใหมีการบรรยายให

ความรูเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองผสมผสานระหวางการแพทยแผนปจจุบัน การแพทยทางเลือก 

(Alternative Medicine) และธรรมชาติบําบัด (Alternative Therapy) การฝกจิตฝกสมาธิฝกการออกกําลังกาย

เพ่ือสงผลดีตอสุขภาพโดยรวม และธุรกิจแฟรนไชส ทางเลือกใหมหลังเกษียณ จํานวน ๕ รุน ๆ ละ ๑๒๐ คน โดยจัดท่ี 

เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 

หลักสูตรท่ี ๒.๒ การเตรียมตัวเม่ือเกษียณอายุ“คืนความสมดุลกายใจ” ระยะเวลา ๕ วัน 

ดําเนินการโดย ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น ใชวิธีจัดใหมีการบรรยาย สัมมนา อภิปราย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในวัย

ผูสูงอายุ และแนวทางการเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ มีการแลกเปลี่ยน

ความรู ประสบการณ ฝกปฏิบัติ และทํากิจกรรมรวมกัน การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 

รับคําแนะนําจากแพทยผูเชี่ยวชาญและชํานาญการเฉพาะทาง และงานอดิเรกท่ีสรางรายได จํานวน ๘ รุน ๆ ละ 

๖๐ คน โดยจัดท่ีศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 



๔ 

หลักสูตรท่ี ๒.๓ การเสริมสรางสุขภาพวัยเกษียณอายุ “ สุขใจ สุขกาย หลังวัยเกษียณ” 

ระยะเวลา ๕ วัน ดําเนินการโดยชมรมเสริมสรางสุขภาพเพชรริมธาร ใชวิธีจัดใหมีการบรรยายใหความรู การฝก

ปฏิบัติเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพองครวมผสมผสานระหวางการแพทยแผนปจจุบันกับการแพทยทางเลือกและ

ธรรมชาติบําบัด (Alternative Therapy) การฝกจิตฝกสมาธิและฝกการออกกําลังกายเพ่ือสงผลดีตอสุขภาพ

โดยรวม สาธิตและทดลองทําอาหารชีวิจิต และการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ จํานวน ๒ รุน ๆ ละ ๘๐ คน โดยจัดท่ี

เพชรริมธาร รีสอรท อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

หลักสูตรท่ี ๒.๔ การสรางความสุข..เสริมความม่ันคง วัยเกษียณ ดวยโปรแกรม “การเสริมสราง

แรงบันดาลใจเพ่ือความม่ันคงใหกับชีวิต พิชิตโรค ชะลอวัย ดวยภูมิปญญาไทย” ระยะเวลา ๕ วัน ดําเนินการโดย

ชมรมสุขภาพโดยภูมิปญญาไทยโดย Me Tour และศูนยฝกอบรม อภัยภูเบศร เดยสปา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สรางความสุขดวยศิลปะและสรางแรงบันดาลใจใหกับชีวิตดวยการทองเท่ียว และการแลกเปลี่ยนประสบการณ 

ซ่ึงกันและกัน สงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพผสมผสานระหวางการแพทยแผนปจจุบันกับการแพทยทางเลือก 

เรียนรูการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย การชะลอวัย ไกลโรค ดวยภูมิปญญาไทยประยุกต สรางอาชีพหลังเกษียณ

จากการถายภาพ จํานวน ๖ รุน ๆ ละ ๑๐๐ คน โดยจัดท่ีโรงแรมทวาราวดี รีสอรท แอนด สปา และศูนยฝกอบรม

อภัยภูเบศร เดยสปา จังหวัดปราจีนบุรี 

หลักสูตรท่ี ๒.๕ “Retire & Restart” กับการคนพบครั้งใหมวัยเกษียณ ระยะเวลา ๕ วัน 

ดําเนินการโดย นิตยสาร โอ-ลั้นลา นิตยสารสําหรับผูสูงวัย  เพ่ือเตรียมพรอมขาราชการเกษียณใหครอบคลุมมิติ

ตางๆ เนนการสรางทัศนคติเชิงบวกในการมองตัวเองอยางมีคุณคา นําเสนอทางเลือกของการใชชีวิตหลังเกษียณ

อยางมีพลังสรางสรรค โดยใชกระบวนการเรียนรูท่ีสําคัญคือ การเชิญผูสูงวัยตนแบบ (Role Model) มาเปนแรง

บันดาลใจ  เปดโอกาสใหไดทดลองปฏิบัติจริง SKT ลมหายใจมหัศจรรย การเรียนรูตามอัธยาศัยโดยมีเทคโนโลยี

ดิจิทัลเปน “เครื่องมือ” ในการเรียนรู  Restart อาชีพใหมจาก SME Bank จํานวน ๒ รุน ๆ ละ ๗๕ คน โดยจัดท่ี

โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี 

๗.  แผนการดําเนินการ  

• หลักสูตรท่ี ๑   วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑  

• หลักสูตรท่ี ๒.๑  โดยชมรมรักษสุขภาพ เดอะเลกาซี จํานวน ๕ รุน ดังนี้ 

รุนท่ี ๑ วันจันทรท่ี ๒๑ พฤษภาคม – วันศุกรท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

รุนท่ี ๒ วันจันทรท่ี ๔ มิถุนายน – วันศุกรท่ี ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

รุนท่ี ๓ วันจันทรท่ี ๒ กรกฎาคม – วนัศุกรท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

รุนท่ี ๔ วันจันทรท่ี ๑๖ กรกฎาคม – วันศุกรท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

รุนท่ี ๕ วันจันทรท่ี ๖ สิงหาคม – วันศุกรท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

•  หลักสูตรท่ี ๒.๒  โดยศูนยสงเสริมสุขภาพมิชช่ัน จํานวน ๘ รุน ดังนี้ 

รุนท่ี ๑  วันจันทรท่ี  ๓๐  เมษายน  –  วันศุกรท่ี   ๔  พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 

รุนท่ี ๒ วันจันทรท่ี  ๗ พฤษภาคม  –   วันศุกรท่ี ๑๑  พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 

รุนท่ี ๓  วันจันทรท่ี ๒๘  พฤษภาคม –  วันศุกรท่ี   ๑  มิถุนายน     ๒๕๖๑ 

รุนท่ี ๔  วันจันทรท่ี ๒๓  กรกฎาคม –   วันศุกรท่ี ๒๗  กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 



๕ 

รุนท่ี ๕  วันจันทรท่ี ๓๐ กรกฎาคม  –  วันศุกรท่ี ๓ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

รุนท่ี ๖  วันจันทรท่ี ๖ สิงหาคม  – วันศุกรท่ี ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

รุนท่ี ๗ วันจันทรท่ี ๒๐  สิงหาคม  – วันศุกรท่ี ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

รุนท่ี ๘ วันจันทรท่ี ๒๗  สิงหาคม  –  วันศุกรท่ี ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

•    หลักสูตรท่ี ๒.๓  โดยชมรมเสริมสรางสุขภาพเพชรริมธาร จํานวน ๒ รุน ดังนี้  

รุนท่ี ๑ วันจันทร ท่ี ๒๕ มิถุนายน – วันศุกรท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  

รุนท่ี ๒ วันจันทร ท่ี ๑๖ กรกฎาคม – วันศุกรท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

•    หลักสูตรท่ี ๒.๔  โดยบริษัทมีทัวร..ทัวรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และศูนยฝกอบรม อภัยภูเบศร 

เดยสปา จํานวน ๖ รุน ดังนี้  

รุนท่ี ๑ วันอังคารท่ี ๒๒ พฤษภาคม – วันเสารท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

รุนท่ี ๒ วันอังคารท่ี  ๕ มิถุนายน – วันเสารท่ี  ๙  มิถุนายน ๒๕๖๑) 

รุนท่ี ๓ วันอังคารท่ี ๑๒ มิถุนายน – วันเสารท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  

รุนท่ี ๔ วันอังคารท่ี ๑๙ มิถุนายน – วันเสารท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  

รุนท่ี ๕ วันอังคารท่ี ๒๖ มิถุนายน – วันเสารท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รุนท่ี ๖  วันอังคารท่ี ๓ กรกฎาคม – วันเสารท่ี  ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  

•    หลักสูตรท่ี ๒.๕  โดยนิตยสารเพ่ือผูสูงวัย โอ-ล้ันลา จํานวน ๒ รุน ดังนี้  

รุนท่ี ๑  วันจันทรท่ี ๙ กรกฎาคม  – วนัศุกรท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑    

รุนท่ี ๒  วันจันทรท่ี ๑๖ กรกฎาคม – วันศุกรท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑   

๘.  สถานท่ีดําเนินการ 

 หลักสูตรท่ี  ๑ ดําเนินการท่ี สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 หลักสูตรท่ี ๒.๑ ดําเนินการท่ี เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 

  หลักสูตรท่ี ๒.๒ ดําเนินการท่ี ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

  หลักสูตรท่ี ๒.๓ ดําเนินการท่ี เพชรริมธาร รีสอรท อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

หลักสูตรท่ี ๒.๔ ดําเนินการท่ี โรงแรมทวาราวดี รีสอรท จังหวัดปราจีนบุรี 

            หลักสูตรท่ี ๒.๕    ดําเนินการท่ี  จังหวัดราชบุรี 

๙.  งบประมาณคาใชจาย 

 หลักสูตรท่ี ๑ ผูเขารวมโครงการเสียคาใชจายเฉพาะคาเดินทางไป-กลับ 

 หลักสูตรท่ี ๒ ผู เขารวมโครงการจะตองเสียคาใชจายเปนคาลงทะเบียนตามหลักสูตรท่ีเลือก  

โดยสามารถเบิกคาใชจายจากตนสังกัดไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  

การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด 

ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ โดยชําระคาใชจายท้ังหมดในวันเขารับการฝกอบรมแตละรุน 

ณ สถานท่ีท่ีเลือกเขารับการฝกอบรม (สําหรับหลักสูตรท่ี ๒ ปจจุบันมี ๕ หลักสูตร โดยขาราชการเลือก

ฝกอบรมไดเพียงหนึ่งหลักสูตรเทานั้น) รายละเอียดแตละหลักสูตร ประกอบดวย 



๖ 

หลักสูตรท่ี ๒.๑ การรักษาสุขภาพเม่ือเกษียณอายุ “การออกแบบชีวิตหลังเกษียณ... .             

ยุคไทยแลนด ๔.๐” ดําเนินการโดยชมรมรักษสุขภาพ เดอะเลกาซี ใชวิธีจัดใหมีการบรรยายใหความรูเรื่องการ

ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองตามแนวผสมผสานระหวางการแพทยแผนปจจุบัน การแพทยทางเลือก 

(Alternative Medicine) และธรรมชาติบําบัด (Alternative Therapy) การฝกจิต ฝกสมาธิ ฝกการออกกําลังกาย

เพ่ือสงผลดีตอสุขภาพโดยรวม และธุรกิจแฟรนไชส ทางเลือกใหมหลังเกษียณ จํานวน ๕ รุน ๆ ละ ๑๒๐ คน โดยจัดท่ี 

เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ระยะเวลา ๕ วัน (วันจันทร -      

วันศุกร) ผูเขารวมโครงการจะตองเสียคาใชจายคนละ ๙,๘๐๐ บาท (คาอาหาร ๔,๒๕๐ บาท คาอาหารวาง  

๕๐๐ บาท คาท่ีพัก ๓,๖๐๐ บาท คาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวางสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี – เดอะ  เลกาซี     

ริเวอรแคว รีสอรท ๙๕๐ บาท) อุปกรณในการฝกอบรม ๕๐๐ บาท พักเดี่ยวเพ่ิมทานละ ๒,๕๐๐ บาท 

หลักสูตรท่ี ๒.๒ การเตรียมตัวเม่ือเกษียณอายุ“คืนความสมดุลกายใจ” ดําเนินการโดย           

ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น ใชวิธีจัดใหมีการบรรยาย สัมมนา อภิปราย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในวัยผูสูงอายุ และ

แนวทางการเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ มีการแลกเปลี่ยนความรู 

ประสบการณ ฝกปฏิบัติ และทํากิจกรรมรวมกัน การออกกําลังกายการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ             

รับคําแนะนําจากแพทยผูเชี่ยวชาญและชํานาญการเฉพาะทาง และงานอดิเรกท่ีสรางรายได จํานวน ๘ รุน ๆ ละ 

๖๐ คน โดยจัดท่ีศูนยสงเสริมสุขภาพมิชช่ัน อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะเวลา ๕ วัน  

(วันจันทร - วันศุกร) ผูเขารวมโครงการจะตองเสียคาใชจายคนละ  ๙,๐๐๐ บาท  ท่ีศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น   

อ. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (คาอาหาร  ๔,๒๕๐ บาท  คาท่ีพัก  ๓,๖๐๐  บาท  คาอาหารวาง ๕๐๐  บาท  คาพาหนะ

เดินทางไป - กลับ ระหวางนนทบุรี - ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น  อ. มวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี และศึกษาดูงาน    

นอกสถานท่ี ๖๕๐ บาท) เพ่ือนําไปเบิกจากตนสังกัด (เบิกไดท้ังหมด คือ ๙,๐๐๐ บาท) 

หลักสูตรท่ี ๒.๓ การเสริมสรางสุขภาพวัยเกษียณอายุ “ สุขใจ สุขกาย หลังวัยเกษียณ” 

ดําเนินการโดยชมรมเสริมสรางสุขภาพเพชรริมธาร ใชวิธีจัดใหมีการบรรยายใหความรู การฝกปฏิบัติเรื่องการ

ดูแลรักษาสุขภาพองครวมผสมผสานระหวางการแพทยแผนปจจุบันกับการแพทยทางเลือกและธรรมชาติบําบัด 

(Alternative Therapy) การฝกจิตฝกสมาธิและฝกการออกกําลังกายเพ่ือสงผลดีตอสุขภาพโดยรวม สาธิต และ

ทดลองทําอาหารชีวิจิต และการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ จํานวน ๒ รุน ๆ ละ ๘๐ คน โดยจัดท่ีเพชรริมธาร รีสอรท 

อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ระยะเวลา ๕ วันทําการ (วันจันทร - วันศุกร) ผูเขารวมโครงการจะตองเสีย

คาใชจายท้ังหมด ๙,๓๐๐ บาท(พักคู) คาอาหารตลอดโครงการ ๔,๒๕๐ บาท คาอาหารวาง ๕ วัน (อัตราวันละ 

๑๐๐ บาท) คาท่ีพัก (อัตราวันละ ๙๐๐/คน สําหรับพักคู)  (อัตราวันละ ๑,๔๕๐/คน สําหรับพักเดี่ยว) คาพาหนะ

เดินทางไป-กลับ ระหวางสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี - เพชรริมธารรีสอรท ๙๕๐ บาท กรณีพักเดี่ยว

คาใชจายท้ังหมด ๑๑,๕๐๐ บาท หากนํารถ/เดินทางไปเอง จะตองชําระเต็มจํานวน (การชําระเงินรับชําระท้ัง

เงินสดและบัตรเครดิต ท่ีเพชรริมธารรีสอรท) 

หลักสูตรท่ี ๒.๔ การสรางความสุข..เสริมความม่ันคง วัยเกษียณ ดวยโปรแกรม “การเสริมสราง

แรงบันดาลใจเพ่ือความม่ันคงใหกับชีวิต พิชิตโรค ชะลอวัย ดวยภูมิปญญาไทย” ดําเนินการโดยชมรมสุขภาพโดย

ภูมิปญญาไทยโดย Me Tour และศูนยฝกอบรม อภัยภูเบศร เดยสปา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางความสุขดวย

ศิลปะและสรางแรงบันดาลใจใหกับชีวิตดวยการทองเท่ียว และการแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน 

สงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพผสมผสานระหวางการแพทยแผนปจจุบันกับการแพทยทางเลือก เรียนรูการออก



๗ 

กําลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย การชะลอวัย ไกลโรค ดวยภูมิปญญาไทยประยุกต สรางอาชีพหลังเกษียณจาก           

การถายภาพ จํานวน ๖ รุน ๆ ละ ๑๐๐ คน โดยจัดท่ีโรงแรมทวาราวดี รีสอรท แอนด สปา และศูนยฝกอบรม

อภัยภูเบศร เดยสปา จังหวัดปราจีนบุรี ระยะเวลา ๕ วัน (วันอังคาร - วันเสาร) �ผูเขารวมโครงการจะตอง

เสียคาใชจายคนละ ๙,๘๐๐ บาท (คาอาหาร ๔,๒๕๐ บาท / คาอาหารวาง ๕๐๐ บาท / คาท่ีพัก ๓,๖๐๐ บาท / 

คาพาหนะเดินทางไป - กลับระหวางสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี – โรงแรมทวาราวดี รีสอรท แอนด สปา 

จังหวัดปราจีนบุรี และการเดินทางระหวางการฝกอบรม ๙๕๐ บาท / คาอุปกรณในการฝกอบรม ๕๐๐ บาท) 

หลักสูตรท่ี ๒.๕ “Retire & Restart” กับการคนพบครั้งใหมวัยเกษียณ ดําเนินการโดยนิตยสาร 

โอ-ลั้นลา นิตยสารสําหรับผูสูงวัย เพ่ือเตรียมพรอมขาราชการเกษียณใหครอบคลุมมิติตางๆ เนนการสรางทัศนคติ

เชิงบวกในการมองตัวเองอยางมีคุณคา นําเสนอทางเลือกของการใชชีวิตหลังเกษียณอยางมีพลังสรางสรรค โดยใช

กระบวนการเรียนรูท่ีสําคัญคือ การเชิญผูสูงวัยตนแบบ (Role Model) มาเปนแรงบันดาลใจ เปดโอกาสใหไดทดลอง

ปฏิบัติจริง SKT ลมหายใจมหัศจรรย การเรียนรูตามอัธยาศัยโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเปน “เครื่องมือ” ในการเรียนรู  

Restart อาชีพใหมจาก SME Bank จํานวน ๒ รุน ๆ ละ ๗๕ คน โดยจัดท่ีโรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี 

ระยะเวลา ๕ วัน (วันจันทร - วันศุกร) � ผูเขารวมโครงการจะตองเสียคาใชจายทานละ  ๙,๙๐๐ บาท (คาอาหาร 

๔,๒๕๐ บาท คาอาหารวาง ๕๐๐ บาท /คาท่ีพัก ๓,๖๐๐ บาท /คาพาหนะเดินทางไป – กลับระหวางสํานักงาน ก.พ.

จังหวัดนนทบุรี – โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี ๑,๑๕๐ บาท / คาอุปกรณในการฝกอบรม ๔๐๐ บาท) กรณี    

พักเดี่ยวเพ่ิม ๒,๒๐๐ บาท  โรงแรมมีหองพักจํานวนจํากัด * จึงขอสงวนสิทธิ์จํานวนผูพักหองเดี่ยวเฉพาะผูแจงความ

ประสงคลวงหนาตามท่ีสามารถรองรับไดในแตละรุน  

๑๐. การบริหารโครงการ 

 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.  บริหารโครงการและกํากับดูแลในการประสาน 

การดําเนินการกับชมรมรักษสุขภาพ เดอะเลกาซี ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น ชมรมเสริมสรางสุขภาพเพชรริมธาร     

ชมรมสุขภาพโดยภูมิปญญาไทย โดย Me Tour รวมกับศูนยฝกอบรม อภัยภูเบศร เดย และนิตยสารเพื่อผูสูงวัย  

โอ-ลั ้นลา เพ่ือใหการพัฒนาผูเขารวมโครงการจากสวนราชการตางๆ เปนไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 

ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด และประเมินผลเพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินการในรุนตอไป 

๑๑.  ท่ีปรึกษาโครงการ 

 ๑๑.๑ นายภาณุ  สังขะวร รองเลขาธิการ ก.พ. 

 ๑๑.๒ นางสุทธิลักษณ  เอ้ือจิตถาวร ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

 ๑๑.๓ นางสาวสุภาพรรณ  สุขสวัสดิ์ รักษาการนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

๑๒.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ๑๒.๑ นางสาวพุทธพร  เคาชาติชาย รักษาการนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 ๑๒.๒ นายเวชยันต  เอ่ียมสุธน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  

 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. 

 โทรศัพท ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๑, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๔๑   

 โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๗๗ 
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