
 

 

โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ บัญญัติวาการจัดระเบียบ

ขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุมคา โดยให

ขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมาตรา ๑๓ (๘) บัญญัติให

สํานักงาน ก.พ. มีอํานาจหนาท่ีสงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเก่ียวกับการ

จัดสวัสดิการและการเสริมสรางคุณภาพชีวิตสําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

ในการประชุม ก.พ.ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ

รางแผนการพัฒนาศักยภาพกําลังคนภาครัฐใหพรอมเขาสูการสูงอายุ ตามมติ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการพัฒนา

ระบบบริหารเพื่อรองรับการเขาสูสังคนสูงอายุ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมี

ขอเสนอแนะวา การพัฒนาศักยภาพกําลังคนภาครัฐใหพรอมเขาสูสังคมสูงวัยถือเปนเรื่องใหมเนื่องจากสังคมโลก

และสังคมไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ จึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Mindset) ของขาราชการ

และบุคลากรภาครัฐ และหนวยงานของรัฐ โดยบุคลากรภาครัฐจะตองตระหนักวาการมีอายุยืนยาวข้ึน 

จําเปนตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงานยาวนานกวาเดิม จึงตองมีการเตรียมความพรอมและไดรับการพัฒนา

เสริมสรางทักษะใหสามารถประกอบอาชีพไดตลอดชีวิต ขณะท่ีหนวยงานรัฐตองรับผิดชอบในการจัด

สภาพแวดลอมและระบบการบริหารงานใหเอ้ือตอสังคมสูงอายุ ซ่ึงการเตรียมกําลังคนภาครัฐใหพรอมเขาสูสังคม

สูงอายุมีขอบเขตท่ีกวางขวางจึงควรดําเนินการไปพรอมกับการปรับปรุงการเกษียณอายุของขาราชการดวย 

นอกจากนี้ ใหนําแผนพัฒนาศักยภาพกําลังคนภาครัฐใหพรอมเขาสูสังคมสูงวัย ไปผนวกเปนสวนหนึ่งของระเบียบ

วาระแหงชาติ เรื่องสังคมสูงวัย โดยปรับชื่อเปน แผนพัฒนาศักยภาพกําลังคนภาครัฐใหพรอมเขาสูสังคมสูงอายุ 

และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหมไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

และถือวาการบริหารทุนมนุษยเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงข้ึน เปนกลยุทธท่ีสําคัญอยาง

ยิ่งตอความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการท่ีกําลังจะเกษียณอายุราชการในแตละป 

ลวนเปนขาราชการท่ีมีประสบการณการทํางานในภาคราชการ และทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติเปนเวลา

กวา ๒๕ ป เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและมากดวยประสบการณ ซ่ึงนับไดวาเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมี

คุณคาท่ีจะทําประโยชนตอไปไดอีก ท้ังในครอบครัวของตนเอง ชุมชนและสังคม ราชการจึงควรตองตอบแทน

บุคคลกลุมนี้ดวยการเสริมสรางคุณภาพและเพ่ิมคุณคาของชีวิต เพ่ือใหเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและคุณประโยชน

ตอสังคมและประเทศชาติสืบไป 

 สิ่งท่ีสงมาดวย ๑ 



๒ 

สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหลักในการบริหารงาน

บุคคลและการพัฒนาบุคลากรในราชการพลเรือน จึงเห็นความจําเปนท่ีจะจัดใหมีการพัฒนาขาราชการท่ีจะ

เกษียณอายุราชการ ใหไดรับการดูแลเอาใจใส ใหความสนใจและความสําคัญ เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ และมี

พลังท่ีจะสรางสรรคคุณประโยชนใหกับสังคม ขณะเดียวกันเพ่ือใหขาราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการไดถายทอด

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางานและการดํารงชีวิต รวมท้ังไดรับความรู ความเขาใจในเรื่อง

ตางๆ ท่ีจําเปน เพ่ือเปนแนวทางสําหรับปรับใชในการดําเนินชีวิตเม่ือพนจากราชการแลว สํานักงาน ก.พ.จึงไดจัด

โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้ึน 

๒.  วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดเรียนรูเรื่องการเปลี่ยนแปลงในวัยผูสูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพ 

ท่ีถูกวิธี และการเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการไปแลว 

๒.๒ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิประโยชนอันพึงได เพ่ือการวางแผนชีวิต

ภายหลังเกษียณอายุราชการ 

๒.๓ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกัน และสราง

เครือขายในการสรางกลุมเพ่ือทําประโยชนแกสังคม 

  ๒.๔ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดเรียนรูและเพ่ิมเติมทักษะท่ีจําเปนสําหรับการประกอบอาชีพหลัง

เกษียณอายุราชการ (Post-retirement career) 

๓.  กลุมเปาหมาย  

 ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีสมัครเขารวม

โครงการฯ 

 หลักสูตรท่ี ๑ จํานวน ๖๕๐ คน และ 

 หลักสูตรท่ี ๒ จํานวนไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน  

 หมายเหตุ คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ ฯ ในหลักสูตรท่ี ๒ ตองเปนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีจะ

เกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเปนผูท่ีไมเคยผานการอบรมโครงการในลักษณะเดียวกัน

กับโครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการมากอน  

๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีคาดหวัง 

  ๔.๑ ผลผลิต (OUTPUT) 

๔.๑.๑ มีขาราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการเขารวมโครงการหลักสูตรท่ี ๑ จํานวน ๖๕๐ คน 

          ๔.๑.๒  มีขาราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการเขารวมโครงการหลักสูตรท่ี ๒ จํานวนไมนอยกวา 

๑,๐๐๐ คน 

๔.๒ ผลลัพธ (OUTCOME) 

   ๔.๒.๑ ขาราชการท่ีเขารวมโครงการไดรับความรูในการดูแลตนเอง และสิทธิประโยชน 

สามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันภายหลังการเกษียณอายุราชการไดอยางมีคุณคา 



๓ 

  ๔.๒.๒ ผูเขารวมโครงการไดรับความรูในการเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิต สามารถ

ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข และเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิตแกบุคคลอ่ืนในสังคม 

๕. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ 

  ๕.๑ ตัวช้ีวัดผลผลิต 

   ๕.๑.๑ ขาราชการท่ีจะเกษียณอายุ จํานวน ๖๕๐ คน ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตหลักสูตรท่ี ๑ 

   ๕.๑.๒ ขาราชการท่ีจะเกษียณอายุ จํานวนไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

หลักสูตรท่ี ๒ 

๕.๒ ตัวช้ีวัดผลลัพธ 

    ๕.๒.๑  ขาราชการท่ีเขารวมโครงการมีความรูในการดูแลตนเองและสิทธิประโยชน สามารถ

นําไปปรับใชในการดําเนินชีวิต ประจําวันภายหลังเกษียณอายุราชการไดอยางมีคุณคา 

   ๕.๒.๒ ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิต

ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข และเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิตแกบุคคลอ่ืนในสังคม 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของขาราชการ แบงการดําเนินการออกเปน  

๒ หลักสูตร ประกอบดวย 

 หลักสูตรท่ี ๑ ระยะเวลา ๑ วัน ดําเนินการโดยสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน เปนการประชุมสัมมนา

และรับฟงการบรรยายเก่ียวกับการเตรียมความพรอมภายหลังการเกษียณอายุราชการไปแลว การดูแลรักษา

สุขภาพ และสิทธิประโยชนตาง ๆ อันพึงได เพ่ือการวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ

ดานตางๆ จํานวน ๕ – ๘ คน มาใหความรูในการสรางแรงบันดาลใจ การสรางคุณคาของชีวิต เพ่ือทําประโยชน

ใหกับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ  

 หลักสูตรท่ี ๒  ระยะเวลา ๕ วัน (วันจันทร - วันศุกร) ดําเนินการโดยภาคเอกชนซ่ึงมีประสบการณ

เปนท่ียอมรับ ภายใตกรอบมาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ปจจุบันมี ๕ หลักสูตร (ผูเขาอบรม

สามารถเลือกไดเพียง ๑ หลักสูตร ตามเง่ือนไขท่ีแตละหลักสูตรระบุไว และไมสามารถเปล่ียนแปลงหลักสูตร

และรุนท่ีเขารับการฝกอบรมภายหลังได) ประกอบดวย 

หลักสูตรท่ี ๒.๑ การรักษาสุขภาพเม่ือเกษียณอายุ “Smart 60 สูงวัยอยางสงา” ดําเนินการโดย

ชมรมรักษสุขภาพ เดอะเลกาซี หลักสูตรจะใชวิธีการบรรยายใหความรู พรอมฝกปฏิบัต ิเนื้อหาวิชาประกอบดวยการ

ดูแลสุขภาพระหวางวิทยาการการแพทยสมัยใหม การแพทยทางเลือก (Alternative Medicine) และ ธรรมชาติ

บําบัด (Alternative Therapy) การฝกจิตสมาธิ การออกกําลังกายเพ่ือสงผลดีตอสุขภาพโดยรวม และกิจกรรม

ตาง ๆ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูและหลักการปฏิบัติไปใชในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจําวันได 

สถานท่ีดําเนินการ เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท อําเภอดานมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๗ รุน ๆ ละ

๑๒๐ คน 

 



๔ 

 

หลักสูตรท่ี ๒.๒ การเตรียมตัวเม่ือเกษียณอายุ“อยูกับตัวเอง รูตน รูคน และ 

รูความคิด” ดําเนินการโดย ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น หลักสูตรจะเนนการบรรยาย สัมมนา อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความรู ประสบการณและการจัดทํากิจกรรมรวมกัน เชน การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 

และรับคําแนะนําจากแพทยผูเชี่ยวชาญและชํานาญการเฉพาะทาง ผูเขารวมโครงการจะไดรับการบริการตรวจ 

และรับคําปรึกษาปญหาสุขภาพ เพ่ือจะไดรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ รางกายและจิตใจของผูสูงอายุ 

และแนวทางการเสริมสรางสุขภาพและคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ เพ่ือไปสูการปฏิบั ติจริง 

ในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง สถานท่ีดําเนินการ ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

จํานวน ๙ รุน ๆ ละ ๖๐ คน  

หลักสูตรท่ี ๒.๓ การสรางความสุข...เสริมความม่ันคง วัยเกษียณ ดวยโปรแกรม 

“การเสริมสรางแรงบันดาลใจเพ่ือความม่ันคงใหกับชีวิต พิชิตโรค ชะลอวัย ดวยภูมิปญญาไทย” ดําเนินการโดย

ชมรมสุขภาพโดยภูมิปญญาไทยโดย Me Tour และศูนยฝกอบรม อภัยภูเบศร เดยสปา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สรางความสุขดวยการสรางงานศิลปะใหกับชีวิตดวยการฝกปฏิบัติและการเปดมุมมองเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ

ใหกับชีวิตดวยการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมและธรรมชาติ รวมแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน 

สรางความม่ันคงใหกับชีวิตวัยเกษียณดวยการวางแผนความม่ันคงทางการเงินอยางงายๆ และการเสริมสรางแรง

บันดาลใจ สงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพโดยการชะลอวัย ไกลโรคดวยภูมิปญญาไทยประยุกต (แนวทางการสราง

คุณภาพชีวิตท่ีดีโดยผสมผสานระหวางการแพทยแผนปจจุบันกับการแพทยทางเลือก) โดยการเรียนรูวิธีการ 

ออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับวัยอันจะสงผลดีตอสุขภาพโดยรวมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สถานท่ีดําเนินการ โรงแรม

จันทรา รีสอรท จังหวัดนครนายก และศูนยฝกอบรมอภัยภูเบศร เดยสปา จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน ๕ รุน ๆ ละ 

๑๒๐ คน 

หลักสูตรท่ี ๒.๔ “ Retire & Restart” กับการคนพบครั้งใหมหลังวัยเกษียณ 

ดําเนินการโดย นิตยสาร โอ-ลั้นลา นิตยสารสําหรับผูสูงวัย เพ่ือเตรียมความพรอมขาราชการเกษียณใหครอบคลุม

มิติตางๆ เนนการสรางทัศนคติเชิงบวกในการมองตัวเองอยางมีคุณคา นําเสนอทางเลือกอันหลากหลายของการ

ใชชีวิตหลังเกษียณอยางมีพลังสรางสรรค โดยใชกระบวนการเรียนรู สําคัญคือ การเชิญผูสูงวัยตนแบบ (Role 

Model) มาเปนแรงบันดาลใจ เปดโอกาสใหไดทดลองปฏิบัติจริง การเรียนรูตามอัธยาศัย โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัล 

เปน “เครื่องมือ” ในการเรียนรู สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี สถานท่ีดําเนินการ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

จํานวน ๔ รุน รุนละ ๗๒ คน 

หลักสูตรที่ ๒.๕ “สุขภาพดี ชีวีเปยมสุข เพื่อชีวิตที่ดีกวาในวัยเกษียณ” 

ดําเนินการโดย บริษัท เหลาจื่อเตาเตอซ่ินซีสากล จํากัด เพ่ือเปนหลักคิด แนวทางปฏิบัติใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

มีความสุข มีสุขภาพกายใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ และมีคุณคาในวัยเกษียณอายุราชการ สามารถทําตนเปนประโยชน

แกสังคม ดวยโปรแกรมการอบรมท่ีมีคุณภาพ ท้ังการบรรยาย และฝกปฏิบัติ สถานท่ีดําเนินการ ศูนยอบรม

เหลาจือเตาเตอซ่ินซีสากล  จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๕ รุน ๆ  ละ ๑๕๐ คน 

 

 



๕ 

๗.  แผนการดําเนินการ  

• หลักสูตรท่ี ๑   วันพุธท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  

• หลักสูตรท่ี ๒.๑  โดยชมรมรักษสุขภาพ เดอะเลกาซี จํานวน ๗ รุน ดังนี้ 

 รุนท่ี ๑  วันจันทรท่ี ๒๕ มีนาคม – วันศุกรท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๒ วันจันทรท่ี ๒๙ เมษายน – วันศุกรท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๓  วันจันทรท่ี ๒๗ พฤษภาคม – วันศุกรท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๔  วันจันทรท่ี ๑๗ มิถุนายน – วันศุกรท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  

รุนท่ี ๕  วันจันทรท่ี ๑ กรกฎาคม – วันศุกรท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

รุนท่ี ๖  วันจันทรท่ี ๒๒ กรกฎาคม - วันศุกรท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๗  วันจันทรท่ี ๕ สิงหาคม - วันศุกรท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

• หลักสูตรท่ี ๒.๒  โดยศูนยสงเสริมสุขภาพมิชช่ัน จํานวน ๙ รุน ดังนี้ 

รุนท่ี ๑ วันจันทรท่ี ๑๑ มีนาคม – วันศุกรท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๒ วันจันทรท่ี ๑๘ มีนาคม – วันศุกรท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๓ วันจันทรท่ี ๖ พฤษภาคม – วันศุกรท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๔ วันจันทรท่ี ๒๗ พฤษภาคม – วันศุกรท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๕ วันจันทรท่ี ๓ มิถุนายน – วันศุกรท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๖ วันจันทรท่ี ๒๔ มิถุนายน – วันศุกรท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๗ วันจันทรท่ี ๒๒ กรกฎาคม – วันศุกรท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๘ วันจันทรท่ี ๕ สิงหาคม – วันศุกรท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๙ วันจันทรท่ี ๑๙ สิงหาคม – วันศุกรท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

• หลักสูตรท่ี ๒.๓  โดยชมรมสุขภาพโดยภูมิปญญาไทยโดย Me Tour และศูนยฝกอบรม 

 อภัยภูเบศร เดยสปา จํานวน ๕ รุน ดังนี้  

รุนท่ี ๑ วันจันทรท่ี ๒๕ มีนาคม – วันศุกรท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๒ วันจันทรท่ี ๑๓ พฤษภาคม – วันศุกรท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๓ วันจันทรท่ี ๓ มิถุนายน – วันศุกรท่ี  ๗  มิถุนายน ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๔ วันจันทรท่ี ๒๔ มิถุนายน – วันศุกรท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๕  วันจันทรท่ี ๘ กรกฎาคม – วันศุกรท่ี ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

• หลักสูตรท่ี ๒.๔  โดยนิตยสารเพ่ือผูสูงวัย โอ-ล้ันลา จํานวน ๔ รุน ดังนี้  

รุนท่ี ๑ วันจันทรท่ี ๒๙ เมษายน – วันศุกรท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๒ วันจันทรท่ี ๖ พฤษภาคม  – วันศุกรท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๓ วันจันทรท่ี ๑๐ มิถุนายน – วันศุกรท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๔ วันจันทรท่ี ๑๗ มิถุนายน – วันศุกรท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 



๖ 

•   หลักสูตรท่ี ๒.๕  โดยบริษัท เหลาจือเตาเตอซ่ินซีสากล จํากัด จํานวน ๕ รุน ดังนี้  

รุนท่ี ๑ วันจันทรท่ี ๒๕ มีนาคม – วันศุกรท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๒ วันจันทรท่ี ๒๒ เมษายน – วันศุกรท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๓ วันจันทรท่ี ๑๓ พฤษภาคม – วันศุกรท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๔  วันจันทรท่ี ๘ กรกฎาคม – วันศุกรท่ี ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

รุนท่ี ๕ วันจันทรท่ี ๒๖ สิงหาคม – วันศุกรท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

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 โรงแรมจันทรา รีสอรท จังหวัดนครนายก  

  และศูนยฝกอบรมอภัยภูเบศร เดยสปา จังหวัดปราจีนบุรี 

 หลักสูตรท่ี  ๒.๔ ดําเนินการท่ี โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบรุี 

หลักสูตรท่ี  ๒.๕ ดําเนินการท่ี ศูนยอบรมเหลาจื่อเตาเตอซินซีสากล จังหวัดกาญจนบุรี 

๙.  งบประมาณคาใชจาย 

 หลักสูตรท่ี ๑    

-  สํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบคาใชจายในการฝกอบรมท้ังหมด 

-  ผูเขารวมโครงการรับผิดชอบคาใชจายเฉพาะคาเดินทางไป - กลับ จากหนวยงาน

ตนสังกัด – สํานักงาน ก.พ.  

 หลักสูตรท่ี ๒ ผูเขารวมโครงการจะตองเสียคาใชจายเปนคาลงทะเบียนตามหลักสูตรท่ีเลือก  

โดยสามารถเบิกคาใชจายจากตนสังกัดไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  

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

ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ โดยสามารถชําระคาใชจายทั้งหมดตามเงื่อนไขของแตละ

หลักสูตรท่ีกําหนด โดยรายละเอียดแตละหลักสูตรตามเอกสารแนบทาย 

๑๐. การบริหารโครงการ 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. บริหารโครงการและกํากับดูแลในการประสาน 

การดําเนินการกับ (๑) ชมรมรักษสุขภาพ เดอะเลกาซี (๒) ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น (๓) ชมรมสุขภาพ

โดยภูมิปญญาไทย โดย Me Tour รวมกับศูนยฝกอบรมอภัยภูเบศร เดยสปา (๔) นิตยสารเพ่ือผูสูงวัย โอ-ลั้นลา   

และ (๕) บริษัท เหลาจือเตาเตอซ่ินซีสากล จํากัด เพ่ือใหการพัฒนาผูเขารวมโครงการจากสวนราชการตางๆ เปนไป

ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด และประเมินผลเพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินการในรุนตอไป 

 



๗ 

๑๑.  ท่ีปรึกษาโครงการ 

 ๑๑.๑ นางชุติมา  หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. 

 ๑๑.๒ นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

 ๑๑.๓ นางสาวรพีพร มณีพงษ ผูอํานวยการวิทยาลัยขาราชการพลเรือน 

๑๒.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ๑๒.๑ นางสาวพัชรา  คุมเสถียร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 ๑๒.๒  นางณัฐปรียา  ตันชัชวาล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 ๑๒.๒ นางสาวเมทินี  สุกใส นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 วิทยาลัยขาราชการพลเรือน 

 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. 

 โทรศัพท ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๕, ๑๗๗๑,๑๐๑๔   

 โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 
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