
               

 

โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

หลักสูตรท่ี ๒.๑ 

เพื่อเปนหลักคิด  แนวทางปฏบิตัชิวีติอยางมีความสุข และมคีุณคาในวยัเกษยีณอายรุาชการ 

ดวยโปรแกรมคุณภาพ 
 “Smart 60 สงูวยัอยางสงา” 

      ณ เดอะเลกาซ ีริเวอรแคว รสีอรท กาญจนบรุ ี 

รุนท่ี ๑ วันจันทรท่ี 25 มีนาคม –  วันศุกรท่ี 29 มีนาคม 2562  (๑๒๐ คน) 

รุนท่ี ๒ วันจันทรท่ี ๒๙ เมษายน – วันศุกรท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  (๑๒๐ คน) 

รุนท่ี ๓ วันจันทรท่ี ๒๗ พฤษภาคม – วันศุกรท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  (๑๒๐ คน) 

 รุนท่ี 4 วันจันทรท่ี 17 มิถุนายน – วันศุกรท่ี  21 มิถุนายน 2562  (120 คน) 

รุนท่ี ๕ วันจันทรท่ี ๑ กรกฎาคม – วันศุกรท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  (๑๒๐ คน) 

รุนท่ี ๖ วันจันทรท่ี ๒๒ กรกฎาคม – วันศุกรท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  (๑๒๐ คน) 

รุนท่ี ๗ วันจันทรท่ี ๕ สิงหาคม – วันศุกรท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  (๑๒๐ คน) 

 

วัน/เวลา กิจกรรม 

วันท่ีหนึ่ง (วันจันทร)  สํานักงาน ก.พ. จ.นนทบรุ ี -  เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท  กาญจนบุรี 

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

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

๑๑.๓๐– ๑๒.๐๐ น. เดินทางถึงเดอะ เลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท รับเครื่องดื่มตอนรับ 

 ชี้แจงรายละเอียดโปรแกรม และแนะนําวิทยากร  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กิจกรรมกลุมสัมพันธแนะนําโปรแกรม ทีมงาน ผูเขารวมโครงการ 
๑๖.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. กิจกรรมสุขภาพ อบสมุนไพร /สระสปา / นวดเพ่ือสขุภาพ / แอโรบิคในน้าํ 

๑๘.๓๐  – ๒๐.๓๐ น. อาหารเย็นเพ่ือสุขภาพ /พักผอนตามอัธยาศัย 

วันท่ีสอง (วันอังคาร) 

๐๕.๐๐ น. ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call)   

๐๕.๓๐ น. เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ออกกําลังกาย “โยคะ”                           
๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเชาเพ่ือสุขภาพและปฏิบัติภารกิจสวนตัว 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. บรรยาย “สายกลางเพื่อชวีติ และการดูแลสขุภาพองครวม”                         
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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วัน/เวลา กิจกรรม 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. พรอมกันท่ีหองประชุมถายรูปทําทําเนียบรุน 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. บรรยาย  “กจิกรรม เรยีนรูฝกปฏบิตั ิทําเสื้อมดัยอม” เพื่อผูยากไร (CSR) 
๑๕.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. กิจกรรมสุขภาพ อบสมุนไพร /สระสปา / นวดเพ่ือสุขภาพ / แอโรบิคในน้ํา 

๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. อาหารเย็นเพ่ือสุขภาพ 

๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ / พักผอนตามอัธยาศัย 

วันท่ีสาม (วันพุธ) 

๐๕.๓๐ น. ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call) 

๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชาและปฏิบัติภารกิจสวนตัว 
07.00 – 07.30 น. รวมทําบุญใสบาตรและรับพรจากพระภิกษุสงฆ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. ออกเดินทางศึกษาดูงาน “ศูนยการเรียนรู...คายสุรสีห” โครงการตามแนวพระราชปรัชญา 

จังหวัดทหารบก กาญจนบุรี ศูนยการเรียนรูคายสุรสีห ซ่ึงไดนอมนําแนวพระราชปรัชญา

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ ซ่ึงเปนสถานท่ีใหความรูดานเศรษฐกิจ

พอเพียง ดานการสรางฝายชะลอน้ํา  การปศุสัตว การเกษตร ฯลฯ 

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

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ศึกษาดูงาน “เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔”  เมืองจําลองศึกษาวัฒนธรรมยุคอดีตวิถีชีวิตของ
ชาวสยาม ท่ีแสดงใหชาวไทยไดรูวาบรรพบุรุษของเรานั้นมีภูมิปญญาไมแพชาติใดในโลก 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ (เลือกประธานรุน-ตั้งชื่อรุน) / พักผอนตามอัธยาศัย 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น / พักผอนตามอัธยาศัย 
วันท่ีส่ี  (วันพฤหัสบดี) 

๐๕.๐๐ น. ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call) 

๐๕.๓๐ น. เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ออกกําลังกายบริหาร “ชีก่ง”         
๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเชาและปฏิบัติภารกิจสวนตัว 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย “Smart Money …..ทางเลือกหลังเกษยีณ” 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. บรรยาย  “สูงวยั....หวัใจ IT” 
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
 สรุปแนวความคิด...สรางสรรคอําลา 

๒๒.๐๐ น. พักผอนตามอัธยาศัย 
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หมายเหตุ  

- ผูเขารวมโครงการจะตองเสียคาใชจายคนละ ๙,8๐๐.- บาท (คาอาหาร ๔,๒๕๐.- บาท คาอาหารวาง 
๕๐๐.- บาท คาท่ีพัก ๓,๖๐๐.- บาท คาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวางสํานักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี - เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท – ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ๙๕๐.- บาท  คาวิทยากรและ
อุปกรณในการฝกอบรม 500 บาท) 

- พักเดี่ยวเพ่ิมทานละ ๒,๒๐๐ บาท 

- อาหารท่ีจัดไวรองรับผูเขารวมโครงการฯ ตลอดหลักสูตรเปนอาหารไมมีเนื้อสัตวประเภท หมู ไก วัว 
เนื้อสัตวจะเปนประเภท ปลา กุง เตาหู ผักตาง ๆ รับประทานขาวกลอง  (ยกเวนอาหารม้ือเชาเปน
แบบอเมริกันเบรคฟสและม้ืออาหารท่ีรับประทานนอกรีสอรท) ในหลักสูตรไมมีบริการ กาแฟ และ
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

 
สอบถามขอมลูเพิม่เตมิไดที่  

- เจาหนาท่ีชมรมรักษสุขภาพ เดอะเลกาซี คุณธนวรรณ แชมสุน   โทร. 081 323 1021 / 
063 875 5383 /คุณณัฐกานต  ลัทธิธรรม 065 269 1954 
สํานักงานกรุงเทพฯ 02 860 7601-9  เบอรรีสอรท 063 875 5380 / 034 673 635-38 

- โปรแกรมและเวลาอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชนของผูเขาอบรม  
- ผูเขารวมโครงการสามารถนวดไดคนละ ๑ ครั้ง ๑ ชั่วโมง  
- วิทยากร สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

 
 
 

วัน/เวลา กิจกรรม 

วันท่ีหา (วันศุกร) 

๐๕.๓๐ น. ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call) 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา ปฏิบัติภารกิจสวนตัวพรอมเก็บสัมภาระและเช็คเอาท 

๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางจากเลกาซี สูสะพานขามแมน้ําแคว  

๐๘.๓๐ –๑๐.๓๐ น. เดินทางถึงสะพานขามแมน้ําแคว เพ่ือศึกษาดูงานสะพานประวัติศาสตรสมัยสงครามโลก

ครั้งท่ี ๒ 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ศึกษาดูงาน “ณ สทัธา อทุยานไทย” สถานท่ีปลูกฝงรากเหงาความเปนไทย สงเสริม
อนุรักษ วัฒนธรรม พระพุทธศาสนา 

๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ออกเดินทาง กลับสํานักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท จ.นนทบรุี   

๑๗.๐๐ น. เดินทางถึงสํานักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท จ.นนทบุรี โดยสวัสดิภาพ 
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เอกสารประกอบคาํบรรยาย  

- ทําเนียบรุน (USB) 
- อุปกรณประกอบการอบรม 

 
สิง่ทีต่องเตรยีมในการเดนิทาง 

- การแตงกายชุดเสื้อผาสุภาพ (ผูหญิงนุงกางเกงได)  และชุดวันเลี้ยงอําลา (ตามอัธยาศัย)   
- ยารักษาโรคประจําตัว / รม / หมวก / กลองถายรูป / แวนตากันแดด /   
- ชุดขาสั้น สําหรับแอโรบิคในน้ํา  /เสื้อ - กางเกง รองเทากีฬา สําหรับการออกกําลัง 
- รองเทาสวมสบายสําหรับใสเดินทาง 

................................................. 


