
 
 
 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

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

๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ บัญญัติว่าการจัดระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยให้
ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมาตรา ๑๓ (๘) บัญญัติให้
สำนักงาน ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คำปรึกษาแนะนำ และดำเนินการเกี่ยวกับ 
การจัดสวัสดิการและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

ในการประชุม ก.พ.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่การสูงอายุ ตามมติ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริหารเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคนสูงอายุ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า การพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยถือเป็นเรื่องใหม่เนื่องจากสังคมโลก
และสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Mindset) ของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ และหน่วยงานของรัฐ โดยบุคลากรภาครัฐจะต้องตระหนักว่าการมีอายุยืนยาวขึ้น 
จำเป็นต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานยาวนานกว่าเดิม จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและได้รับการพัฒนา
เสริมสร้างทักษะให้สามารถประกอบอาชีพได้ตลอดชี วิต ขณะที่หน่วยงานรัฐต้องรับผิดชอบในการจัด
สภาพแวดล้อมและระบบการบริหารงานให้เอ้ือต่อสังคมสูงอายุ ซึ่งการเตรียมกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคม
สูงอายุมีขอบเขตที่กว้างขวางจึงควรดำเนินการไปพร้อมกับการปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการด้วย 
นอกจากนี้ ให้นำแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย ไปผนวกเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบ
วาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงวัย โดยปรับชื่อเป็น แผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และถือว่าการบริหารทุนมนุษย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่ง
ต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
ล้วนเป็นข้าราชการที่มีประสบการณ์การทำงานในภาคราชการ และทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นเวลากว่า 
๒๕ ปี เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า  
ที่จะทำประโยชน์ต่อไปได้อีก ทั้งในครอบครัวของตนเอง ชุมชนและสังคม ราชการจึงควรต้องตอบแทน 
บุคคลกลุ่มนี้ด้วยการเสริมสร้างคุณภาพและเพ่ิมคุณค่าของชีวิต เพ่ือให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ 
ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป 

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 



๒ 

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการบริหารงาน
บุคคลและการพัฒนาบุคลากรในราชการพลเรือน จึงเห็นความจำเป็นที่จะจัดให้มีการพัฒนาข้าราชการ 
ที่จะเกษียณอายุราชการ ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้ความสนใจและความสำคัญ เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ 
และมีพลังที่จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคม ขณะเดียวกันเพ่ือให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ราชการ 
ได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานและการดำรงชีวิต รวมทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
ในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อพ้นจากราชการแล้ว สำนักงาน ก.พ. 
จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ  การดูแลรักษาสุขภาพ 
ที่ถูกวิธี และการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการไปแล้ว 

๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ เพ่ือการวางแผนชีวิต
ภายหลังเกษียณอายุราชการ 

๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน และสร้าง
เครือข่ายในการสร้างกลุ่มเพ่ือทำประโยชน์แก่สังคม 

  ๒.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเพ่ิมเติมทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพหลัง
เกษียณอายุราชการ (Post-retirement career) 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย  

๓.๑ กิจกรรมที่ ๑ เป็นกิจกรรมการสำรวจความต้องการและความพร้อมในการเรียนรู้ โดยมี
ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต ่๕๐ - ๖๐ ปี จากส่วนราชการต่าง ๆ 

๓.๒ กิจกรรมที่ ๒ (หลักสูตรที่ ๑) กลุ่มข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๒๐ คน  

๓.๓ กิจกรรมที่ ๓ (หลักสูตรที่ ๒) กลุ่มข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน  

๓.๔ กิจกรรม ๔ (หลักสูตรที่  ๓) กลุ่มข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๒๐ คน  (กลุ่มเดียวกับข้อ ๓.๒) 

๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 

  ๔.๑ ผลผลิต (OUTPUT) 
๔.๑.๑ มีข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการเข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมที่ ๒ (หลักสูตรที่ ๑) และ

กิจกรรมที ่๔ (หลักสูตรที่ ๓) จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๒๐ คน 
๔.๑.๒ มีข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการเข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมที่ ๓ (หลักสูตรที่ ๒) 

จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน 

 



๓ 

๔.๒ ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
   ๔.๒.๑ ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน
ภายหลังเกษียณอายุราชการจากกรมบัญชีกลาง และกบข. การบริหารการเงิน ความรู้เรื่อง Digital สำหรับผู้สูงวัย 
และการดูแลตนเอง จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันภายหลัง 
การเกษียณอายุราชการได้อย่างมีคุณค่า 
  ๔.๒.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต สามารถ
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่บุคคลอื่นในสังคม 

๕. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ 

  ๕.๑ ตัวช้ีวัดผลผลิต 
   ข้าราชการกลุม่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   

๕.๒ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
    ๕.๒.๑  ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์และ
ค่าตอบแทนภายหลังเกษียณอายุราชการ การบริหารการเงิน Digital สำหรับผู้สูงวัย และการดูแลตนเอง 
สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันภายหลังเกษียณอายุราชการ 
   ๕.๒.๒ ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้าง
คุณภาพ และคุณค่าของชีวิต ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต 
แก่บุคคลอื่นในสังคม 

๖.  การดำเนินการ  

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ แบ่งการดำเนินการออกเป็น  
๔ กิจกรรม ดังนี้ 

 ๖.๑ กิจกรรมที่  ๑ เป็นกิจกรรมการสำรวจความต้องการและความพร้อมในการเรีย นรู้   
โดยมีข้าราชการกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ - ๖๐ ปี จากส่วนราชการต่าง ๆ ที่ตอบแบบสอบถาม  
ซ่ึง สำนักงาน ก.พ. จะสรุปประเด็นการเรียนรู้ดังกล่าว เพ่ือนำมากำหนดเป็นหัวข้อวิชาต่าง ๆ ในการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๒ (หลักสูตรที่ ๑) และกิจกรรมที่ ๔ การจัดอบรมแบบออนไลน์ 

 ๖.๒ กิจกรรมที่ ๒ (หลักสูตรที่ ๑) ระยะเวลา ๑ วัน ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการ 
พลเรือน เป็นการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (ในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ระลอกใหม่) โดยมีประเด็นหัวข้อวิชาในการอบรม 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการไปแล้วในเรื่อง สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อันพึงได้ 
และการบริหารด้านการเงิน โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

 ๖.๓ กิจกรรมที่  ๓ (หลักสูตรที่  ๒) ระยะเวลา ๕ วัน (วันจันทร์ - วันศุกร์) ดำเนินการโดย
ภาคเอกชนที่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ภายใต้กรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ปัจจุบันมี  



๔ 

๗ หลักสูตร (ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกได้เพียง ๑ หลักสูตร ตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตรระบุไว้ และ 
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และรุ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมภายหลังได้) ประกอบด้วย 

๑. หลักสูตรที่ ๒.๑ โปรแกรม “โลกใบใหม่ – ชีวิตหลังเกษียณ ยุคโควิด 19”  
ดำเนินการโดยชมรมรักษ์สุขภาพ เดอะเลกาซี หลักสูตรจะใช้วิธีการบรรยายให้ความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติ เนื้อหาวิชา
ประกอบด้วยการดูแลสุขภาพระหว่างวิทยาการการแพทย์สมัยใหม่ การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) 
และ ธรรมชาติบำบัด (Alternative Therapy) การฝึกจิตสมาธิ การออกกำลังกายเพ่ือส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม 
และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และหลักการปฏิบัติไปใช้ในการดูแลสุขภาพ 
ในชีวิตประจำวันได้ สถานที่ดำเนินการ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 

๒. หลักสูตรที่  ๒ .๒ โปรแกรม “เพ่ิมพลังชีวิต พิชิตด้วย N-E-W-S-T-A-R-T” 
ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น หลักสูตรจะใช้วิธีการบรรยาย สัมมนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ และการจัดทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ และ 
แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพ และคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ จากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือไปสู่การปฏิบัติจริง
ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง สถานที่ดำเนินการ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

๓. หลักสูตรที่ ๒.๓ การสร้างความสุข...เสริมความม่ันคง วัยเกษียณ ด้วยโปรแกรม 
“การเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือความมั่นคงให้กับชีวิต พิชิตโรค ชะลอวัย ด้วยภูมิปัญญาไทย” ดำเนินการ 
โดยชมรมสุขภาพภูมิปัญญาไทย Me Tour และศูนย์ฝึกอบรม อภัยภูเบศร เดย์สปา หลักสูตรจะใช้วิธีการบรรยาย
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขด้วยการสร้างงานศิลปะและ
การเปิดมุมมองเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและธรรมชาติ  
สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตวัยเกษียณด้วยการวางแผนความมั่นคงทางการเงินอย่างง่ายๆ และการเสริมสร้าง 
แรงบันดาลใจ ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพโดยการชะลอวัย ไกลโรคด้วยภูมิปัญญาไทยประยุกต์ (แนวทางการ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีโดยผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์ทางเลือก) การเรียนรู้วิธีการ 
ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยอันจะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สถานที่ดำเนินการ โรงแรม
จันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก และศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศร เดย์สปา จังหวัดปราจีนบุรี 

๔. หลักสูตรที่ ๒.๔ โปรแกรม “ Retire & Restart” การค้นพบครั้งใหม่หลังวัยเกษียณ 
ดำเนินการโดย นิตยสาร โอ-ลั้นลา นิตยสารสำหรับผู้สูงวัย หลักสูตรจะใช้วิธีการบรรยายอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ 
พร้อมฝึกปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมข้าราชการเกษียณให้ครอบคลุมมิติต่างๆ เน้นการสร้างทัศนคติเชิงบวก 
ในการมองตัวเองอย่างมีคุณค่า นำเสนอทางเลือกอันหลากหลายของการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีพลังสร้างสรรค์ 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญคือ การเชิญผู้สูงวัยต้นแบบ (Role Model) มาเป็นแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสให้ 
ได้ทดลองปฏิบัติจริง การเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น “เครื่องมือ” ในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ สถานที่ดำเนินการ โรงแรม ณ เวลา จงัหวัดราชบุรี 

๕. หลักสูตรที่ ๒.๕ โปรแกรม “สุขภาพดี ชีวีเปี่ยมสุข เพ่ือชีวิตที่ดีกว่าในวัยเกษียณ” 
ดำเนินการโดย บริษัท เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล จำกัด หลักสูตรจะใช้วิธีการบรรยายอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ 
พร้อมฝึกปฏิบัติเพ่ือเป็นหลักคิด แนวทางปฏิบัติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
และมีคุณค่าในวัยเกษียณอายุราชการ สามารถทำตนเป็นประโยชน์แก่สังคม ด้วยโปรแกรมการอบรมที่มีคุณภาพ 
ทั้งการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ สถานที่ดำเนินการ ศูนย์อบรมเหลาจือเต้าเต๋อซิ่นซีสากล จังหวัดกาญจนบุรี 



๕ 

๖. หลักสูตรที่  ๒.๖ โปรแกรม “สุขกาย ชะลอวัย ใส่ ใจสุขภาพ” ดำเนินการโดย 
สำนักงานศูนย์สุขภาพศรีวารีชีวารักษ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  หลักสูตรจะใช้วิธีการบรรยาย
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติ เป็นการผสานการแพทย์ด้านการชะลอวัย ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน 
แผนตะวันออก และการแพทย์แผนจีน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ในการปรับสภาพร่างกายและสภาพจิตใจ 
ให้อยู่ ในสภาวะสมดุล ผ่อนคลายความตึ งเครียด ลดความวิตกกังวล กระตุ้นการรับรู้  เสริมสร้ างสมาธิ   
สร้างสัมพันธภาพที่ดีไปพร้อมกับการพัฒนาการเรียนรู้และความจำ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ 
ด้านศาสตร์ชะลอวัยทั้งศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันและศาสตร์การแพทย์แผนจีน สถานที่ดำเนินการ ศูนย์สุขภาพ
ศรีวารีชีวารักษ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

๗. หลักสูตรที่  ๒.๗ โปรแกรม “ตระเวนรอบกรุง ปรุงอาหาร หาไอเดียสร้างงาน 
หลังเกษียณ” ดำเนินการโดย สถาบันอาหาร หลักสูตรจะใช้วิธีการบรรยายอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมฝึก
ปฏิบัติ เปิดมุมมองของโลกอาหารตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบปลอดภัยแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ การปรุงอาหารสุขภาพ 
การดูแลสุขภาพผ่านโภชนาการ ตลอดจนการมองหาไอเดียสำหรับการต่อยอดในเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการผลิต 
ทั้งในระดับครัวเรือน และระดับอุตสาหกรรม ตลอดจนการทำการตลาดออนไลน์ พร้อมทั้งหาแรงบันดาลใจ 
จากการตระเวนกินรอบกรุง เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ 
ไปพร้อมกับการสัมผัสผ่านประสบการณ์จริง พร้อมเสริมทักษะที่จำเป็นด้านการเงิน และการดูแลสุขภาพกายใจ  
โดยหลักสูตรนี้จะปูทางให้ผู้เข้าร่วมโครงการก้าวสู่การเกษียณได้อย่างยั่งยืน และมีคุณค่า สถานที่ดำเนินการ  
โรงแรมนูโว ซิตี้ บางลำพู กรุงเทพฯ 

สำหรับการดำเนินการในกิจกรรมที่  ๓ (หลักสูตรที่  ๒ ) จะเริ่มดำเนินการ 
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระลอกใหมทุ่เลาลง และได้รับ
อนุญาตจากรัฐบาลให้สามารถดำเนินการจัดอบรมได้ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานทราบ 
ในโอกาสต่อไป 

 ๖.๔ กิจกรรมที่ ๔ (หลักสูตรที่ ๓) การจัดการอบรมแบบออนไลน์ ระยะเวลา ๑ วัน ดำเนินการโดย
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน เป็นการจัดอบรมที่นำผลสรุปจากการสำรวจความต้องการและความพร้อม 
ในการเรียนรู้ ในกิจกรรมที่ ๑ มากำหนดเป็นประเด็นหัวข้อวิชาในการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  
เพ่ือเตรียมความพร้อมภายหลังเกษียณอายุราชการไปแล้วในเรื่อง Digital สำหรับผู้สูงวัย และการดูแลตนเอง 
เพ่ือการวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ 
มาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้  

๗. แผนการดำเนินการ    

• กิจกรรมที่ ๒ (หลักสูตรที่ ๑) วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

• กิจกรรมที่ ๔ (หลักสูตรที่ ๓) วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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๘.  สถานที่ดำเนินการ  

 ดำเนินการออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ ห้อง ๓๕๐๒ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

๙.  งบประมาณค่าใช้จ่าย    

 สำนักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

๑๐. การประเมินผลโครงการ 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการประเมินผลเพ่ือนำมาปรับปรุง 
การดำเนินการต่อไป ดังนี้ 

๑๐.๑ ประเมินผลพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการโดยวิธีการสังเกต 
๑๐.๒ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 

๑๑.  ที่ปรึกษาโครงการ 

 ๑๑.๑ นางชุติมา  หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. 
 ๑๑.๒ นายสมศักดิ ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
 ๑๑.๓ นางสาวรพีพร มณีพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยข้าราชการพลเรือน 

๑๒.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 เจ้าหน้าทีว่ิทยาลัยข้าราชการพลเรือน สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 
 โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๑๐, ๑๐๑๔, ๑๗๖๗ และ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๒๕  
 โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 
 

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


