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เรียน  แจ้งท้าย 

สิ� งที� ส่งมาด้วย 1.โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ  ปี 2552 

 2.ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสตูรที�  1 

 3.ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสตูรที�   2.1 

 4.ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสตูรที�   2.2 

5. แบบฟอร์มแจ้งรายชื� อผู้สมัครเข้าโครงการ 

6. แผนผงัสถานที� ของ สาํนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 ด้วย สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลได้ตระหนักถึง   
ความสําคัญและคุณค่าของข้าราชการที� เกษียณอายุในแต่ละปี ซึ� ง ล้วนเป็นผู้มีความรู้ และ    
ประสบการณ์การทาํงานในภาคราชการ ที� สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ   ต่อไป
ได้ภายหลังจากที� พ้นจากหน้าที� ราชการไปแล้ว ในการนี?  จึงได้จัดทาํโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการขึ?น
เป็นประจาํทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื� อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ในเรื� องที� จะเป็นประโยชน์ 
และแลกเปลี� ยนประสบการณ์ที� จะนาํไปปรับใช้ในการเสริมสร้างคุณภาพและ คุณค่าของชีวิตภายหลัง
เกษียณอายุราชการ  และในปี 2552 นี?   โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการกาํหนดจัดดาํเนินการ จาํนวน 
2 หลักสตูร ประกอบด้วย   

หลกัสูตรที� 1 (ระยะเวลา 1 วัน) เป็นการจัดประชุมสัมมนาเพื� อแลกเปลี� ยนความรู้ และ
ข้อคิดเหน็ระหว่างผู้ที� จะเกษียณอายุของส่วนราชการต่างๆ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ ในการ
เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตภายหลังการเกษียณอายุราชการ โดยสาํนักงาน ก.พ.กาํหนดที�
จะจัดให้มีขึ?น ในวนัองัคารที�  24 มีนาคม 2552 เวลา 08.30 – 17.00 น.   ณ หอประชุมสุขุม
นยัประดิษฐ สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน สํานกังาน ก.พ.  ถนนติวานนท ์จังหวดันนทบุรี 
สาํหรับหลักสตูรนี? ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
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  หลกัสูตรที�2 (ระยะเวลา 5 วัน) เป็นการจัดประชุมสมัมนาให้ความรู้ เพิ� มเติมและเน้น
การฝึกปฏบิัติเพื� อที� จะสามารถนาํไปปรับใช้ด้วยตนเองได้ ซึ� งหลักสตูรนี?สาํนักงานก.พ.ได้ประสานให้
เอกชนรับไปดาํเนินการจาํนวน 2 หลกัสตูร ประกอบด้วย 

  หลกัสูตร 2.1 “  โปรแกรมสรา้งสรรคชี์วิตใหม่...ใส่ใจสุขภาพ ”ดาํเนินการ
โดยชมรมรักษ์สุขภาพเดอะเลกาซี หลักสูตรดังกล่าวจะประกอบด้วยเนื? อหาวิชาการด้านการดูแล
สุขภาพระหว่างวิทยาการการแพทย์สมัยใหม่กับการดําเนินชีวิตแนวธรรมชาติ และกิจกรรมต่างๆ
เพื� อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาํความรู้และหลักการปฏิบัติไปใช้ในการดูแลสุขภาพตามแนววิถี
ธรรมชาติในชีวิตประจําวันต่อไป หลักสูตรนี? กําหนดจะจัดที�  เดอะเลกาซี  ริเวอรแ์คว  รีสอร์ท 
อําเภอด่านมะขามเตี: ย จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 8 รุ่นๆละ 40-60 คน ระยะเวลา  5   วันทาํการ 
( วันจันทร์ -วันศุกร์) สาํหรับผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักสตูรจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายรายละ 7,750 บาท 
( ค่าอาหาร 3,450 บาท ค่าอาหารว่าง 500.- บาท  ค่าที� พัก 3,000 บาท ค่าพาหนะเดินทางไป-
กลับระหว่าง กรุงเทพฯ-เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อาํเภอด่านมะขามเตี? ย จังหวัดกาญจนบุรี 
800  บาท) ซึ� งสามารถเบิกจ่ายจากต้นสงักดัได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.  2549      โดยชาํระค่าใช้จ่ายทั?งหมด 
ในวันเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น ณ  สถานที� ที� เลือกเข้ารับการฝึกอบรม 

  หลกัสูตร 2.2 การเตรียมตวัเมื�อเกษียณอายุ“สู่ชีวิตใหม่...หลงัวยัทํางาน ” 
โดย ศูนย์ส่งเสริมสขุภาพมิชชั�น  หลักสตูรดังกล่าวจะเน้นการบรรยาย สมัมนา อภิปราย แลกเปลี� ยน
ความรู้  ประสบการณ์และการจัดทาํกิจกรรมร่วมกันโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบริการตรวจ
และรับคาํปรึกษาปัญหาสขุภาพ เพื� อจะได้รับรู้ถึงการเปลี� ยนแปลงทางสขุภาพ       ร่างกายและจิตใจ
ของผู้สูงอายุ และแนวทางการเสริมสร้าง สุขภาพและคุณภาพชีวิตที� จะนําไปสู่การปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจาํวันได้อย่างถูกต้องต่อไป หลักสตูรนี? กาํหนดจะจัดที�    ศูนยส่์งเสริมสุขภาพมิชชั�น อําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จํานวน 7 รุ่นๆละ 40-60 คนระยะเวลาดําเนินการ  5 วันทําการ            
( วันจันทร์ –วันศุกร์) สาํหรับผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักสตูรจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายรายละ 7,500 บาท 
( ค่าอาหาร 3,450 บาท ค่าอาหารว่าง 500 บาท ค่าที� พัก 3,000 บาท ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ
ระหว่าง กรุงเทพฯ - ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั�น อาํเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 550 บาท ) ซึ� ง
สามารถเบิกจ่ายจากต้นสงักัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ของส่วนราชการ ทั?งนี?  ผู้ประสงค์เข้าร่วม
โครงการจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายทั?งหมด ในวันเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น ณ สถานที� ที� เลือกเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
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ข้าราชการที� ประสงค์จะเข้าร่วม  โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ   ปี 2552 สามารถสมัคร
เข้าร่วมโครงการ หลักสตูรที�  1หรือหลักสตูรที�   2 หลักสตูรใดหลักสตูรหนึ� งหรือทั?งสองหลักสตูรกไ็ด้ 
แต่สาํหรับหลักสูตรที�  2 ให้เลือกระหว่างหลักสูตร 2.1 หรือ 2.2 อย่างใดอย่างหนึ� งเพียงหลักสูตร
เดียว โดยกรอกใบสมัครตามเอกสารในสิ� งที� ส่งมาด้วย 2 และ 3 หรือ 4 และเสนอขออนุมัติ
ผู้บังคับบัญชาเพื� อเข้ารับการอบรม ทั?งนี?  ให้ส่วนราชการแจ้งรายชื� อและรวบรวมใบสมัคร ส่งไปที�  
โครงการอบรมปัจฉิมนิเทศ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  สาํนักงาน ก.พ. ภายใน  วันจันทร์ที�  
23 กุมภาพันธุ ์ 2552 

 จึงเรียนมาเพื� อโปรดแจ้งให้ข้าราชการที� จะเกษียณอายุในปี  2552  ทราบ   และให้
การสนับสนุนข้าราชการที� ประสงค์จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที�  1 หรือหลักสูตรที�  2หรือทั?ง 2 
หลักสูตร โดยหลักสูตรที�  2 ให้เลือกระหว่างหลักสูตร 2.1 หรือหลักสูตร 2.2   พร้อมทั?งอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายสาํหรับหลักสตูรที�  2 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.  2549 ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ� ง 

  ขอแสดงความนับถอื 

 

 
       (นายนนทกิร  กาญจนะจิตรา) 

   รองเลขาธกิาร ก.พ. 
              ปฏบิัติราชการแทนเลขาธกิาร ก.พ. 

 

 

 

 

โครงการปัจฉิมนิเทศ  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
สาํนักงาน ก.พ.  จังหวัดนนทบุรี 
โทร. 0 2547  1072 
โทรสาร 0 2547 1752   , 0 2547 1783 

 

 

 



  

 

โครงการปัจฉิมนเิทศขา้ราชการเกษียณอายุ ปี 2552 
------------------ 

 

1.หลกัการและเหตุผล 

1.1 กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและถือว่าการบริหารทุนมนุษย์เพื� อสร้างมูลค่าเพิ� มให้ทรัพยากรบุคคลมี
สมรรถนะสูง ขึ? น เ ป็นกลยุทธ์ที� สํา คัญอย่างยิ� ง ต่อความสําเร็จอย่างยั� ง ยืนขององค์กร  
ขณะเดียวกันการสร้างแรงจูงใจกเ็ป็นกลยุทธ์ที� สาํคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลที� ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการทาํงาน การจูงใจอาจดาํเนินการได้ในทุกกระบวนการของการบริหารงานบุคคล 
ตั?งแต่การจูงใจเพื� อดึงดูดคนดีคนเก่งเข้าสู่ระบบราชการ  การจูงใจเพื� อรักษาคนดีคนเก่งที� มีอยู่
ในระบบราชการให้ทุ่มเททาํงานอย่างเตม็ศักยภาพ ในขณะเดียวกัน การจูงใจให้ข้าราชการที� มี
ประสบการณ์การทาํงานในภาคราชการ   และเคยทาํคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นเวลา
กว่า  25 ปี และเมื� อต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุแห่งการรับราชการนาน และข้าราชการที�
เกษียณอายุในแต่ละปีเหล่านี?  ต่างกเ็ป็นผู้ที� มีความรู้ความสามารถ  และมากด้วยประสบการณ์ 
และเป็นผู้นาํหรือผู้อาวุโสในครอบครัวของตนและชุมชน ซึ� งนับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที� มี
คุณค่าที� จะทาํประโยชน์ต่อไปได้อีกราชการจึงควรต้องตอบแทนเพื� อเสริมสร้างคุณภาพและเพิ� ม
คุณค่าของชีวิตเพื� อเป็นทรัพยากรที� มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติสบืไป 

          1.2  สาํนักงานก.พ.ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที� มีหน้าที� รับผดิชอบหลัก  ใน
การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรในราชการพลเรือน   จึงเหน็ความจาํเป็นที� จะจัดให้
มีการพัฒนาข้าราชการที� จะเกษียณอายุเพื� อให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้ความสนใจและ
ความสาํคัญเพื� อสร้างขวัญและกาํลังใจ และมีพลังที� จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคมและ
ขณะเดียวกัน    เพื� อให้ข้าราชการที� จะเกษียณอายุได้ถ่ายทอดแลกเปลี� ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการทาํงานและการดาํรงชีวิตรวมทั?งได้รับความรู้  ความเข้าใจในเรื� องต่างๆ ที�
จาํเป็นเพื� อเป็นแนวทางในการปรับใช้ในการดาํเนินชีวิตเมื� อพ้นจากราชการ และเนื� องจากการ
ปัจฉิมนิเทศข้าราชการที� เกษียณอายุ สํานักงาน ก.พ.ได้จัดขึ? นเป็นประจําทุกปีและได้รับผล
สะท้อนกลับในทางที� ดีเสมอมา   ในการนี? จึงได้จัดทาํ โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ   
ปีงบประมาณ   2552  ตามโครงการนี? ขึ?นมา                                                      
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2.   วตัถุประสงค ์

2.1 เพื� อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ในเรื� องการเปลี� ยนแปลงของผู้สงูอายุ การ
เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตเมื� อพ้นจากหน้าที� ราชการไปแล้ว 

2.2 เพื� อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ที� ได้รับไปปรับใช้และวางแผนชีวิต     
ภายหลังเกษียณอายุราชการ 

2.3 เพื� อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี� ยนประสบการณ์ร่วมกันและถ่ายทอด        
ประสบการณ์แก่ครอบครัว เพื� อนร่วมงาน และผู้สนใจอื� นๆ ต่อไป 

2.4 เพื� อให้ผู้เข้าร่วมโครงการที� มีปัญหาสขุภาพได้รับการแนะนาํวิธีการรักษาสุขภาพจาก
แพทย์ผู้ชาํนาญการเฉพาะทาง และได้ฝึกปฏบัิติการดูแลรักษาสขุภาพด้วยวิธธีรรมชาติบาํบัด 
3 . กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มข้าราชการที� จะเกษียณอายุราชการในปี 2552 และสมัครเข้าร่วมโครงการจาํนวน    
500 คน 
 

4.  ผลสมัฤทธิCของงานที�คาดหวงั 
4.1  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตเมื� อพ้น

จากหน้าที� ราชการไปแล้ว 
4.2  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการดูแลตนเองและนาํไปปรับใช้ในชีวิตประจาํวัน

ภายหลังการเกษียณอายุราชการได้อย่างมีคุณค่า 
4.3  ผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้สูงอายุที� มีสุขภาพดี ลดอัตราการเจ็บป่วยและลด        

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ� งจะเป็น
แบบอย่างที� ดีในการดาํเนินชีวิตแก่บุคคลอื� นในสงัคม 

 

4.  วิธีการวดัผลสมัฤทธิCของโครงการ 
4.1 ตวัชี: วดัผลผลิต 

  - จาํนวนผู้เข้าร่วมโครงการในหลักสตูรที� กาํหนดจาํนวน 2 หลักสตูร 
          - จํานวนข้าราชการที� เข้าร่วมโครงการและที� ไม่อาจเข้าร่วมโครงการได้รับ

เอกสารคู่มือแนวทางการรับค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื? อกูลสาํหรับข้าราชการ
เกษียณอายุไว้ใช้ประโยชน์ 
  

 

 

 



  

-3- 
4.2  ตวัชี: วดัผลลพัธ ์  
  -จํานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจจากการพัฒนาตาม
หลักสตูรที� กาํหนด  
  -จํานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจในการเสริมสร้าง   
คุณภาพและคุณค่าของชีวิตเมื� อพ้นจากหน้าที� ราชการไปแล้ว 
 

5. วิธีดาํเนนิการ  

 การดําเนินโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุจะแบ่งการดําเนินการออกเป็น 2 
หลักสตูร ประกอบด้วย 

หลกัสูตรที�  1  ระยะเวลา 1 วันทาํการ ดาํเนินการโดย  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
และใช้วิธีการจัดประชุมผู้เข้าร่วมโครงการเพื� อเตรียมความพร้อมในหัวข้อ เรื� องแนวทางการ
เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ  จาํนวน   4-6  ทา่น 
 หลกัสูตรที�  2  ระยะเวลา 5 วันทาํการ  จาํนวน 2 หลักสูตร ดาํเนินการโดยภาคเอกชน  2 
แห่งที� มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับ โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสถาบันพัฒนา   
ข้าราชการพลเรือน   ประกอบด้วย 

         หลกัสูตร  2.1 การรกัษาสุขภาพเมื�อเกษียณอายุ “ โปรแกรมสรา้งสรรคชี์วิตใหม่
....ใส่ใจสุขภาพ ”  ระยะเวลา 5 วันทาํการ  ดาํเนินการโดยชมรมรักษ์สขุภาพเดอะเลกาซี และใช้
วิธีการจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้  พร้อมฝึกปฏิบัติ การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองตามแนว
ผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์ทางเลือก( Alternative Medicine) และ 

ธรรมชาติบาํบัด (Alternative  Therapy ) การฝึกจิตฝึกสมาธ ิ และฝึกการออกกาํลังกายเพื� อส่งผลดี
ต่อสขุภาพโดยรวม จาํนวนประมาณ 8 รุ่น ๆ ละ 40-60 คน   โดยจัดที� เดอะเลกาซี      ริเวอร์แคว   
รีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี 

หลกัสูตร  2.2 การเตรียมตวัเมื�อเกษียณอายุ     “สู่ชีวิตใหม่...หลงัวยัทํางาน  ”  
ระยะเวลา 5  วันทาํการ  ดาํเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมสขุภาพมิชชั�นและใช้วิธกีาร จัดให้มีการบรรยาย 
สมัมนา อภิปรายเรื� องการเปลี� ยนแปลงของผู้สูงอายุ และแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่า
ของชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ  มีการแลกเปลี� ยนความรู้  ประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติและทาํกิจกรรม
ร่วมกันเพื� อทดลอง การออกกาํลังกาย  การทานอาหารเพื� อสุขภาพ  และรับคําแนะนําจากแพทย์
ผู้เชี� ยวชาญ และชาํนาญการเฉพาะทาง โดยจัดประมาณ  7 รุ่น ๆ ละประมาณ 40-60 คน  โดยจัดที�
ศูนย์ส่งเสริมสขุภาพมิชชั�น อาํเภอมวกเหลก็  จังหวัดสระบุรี 
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6. แผนการดาํเนนิการ                                                        
 หลกัสูตรที�  1    วนัองัคารที�   24  มีนาคม  2552 

หลกัสูตรที�  2.1 จํานวน   8  รุ่น  ดงันี:                        
รุ่นที�  1 วันจันทร์ที�  20 เมษายน     -   วนัศุกรที์�  24    เมษายน          2552 
รุ่นที�  2 วันจันทร์ที�  11 พฤษภาคม  -   วนัศุกรที์�  15    พฤษภาคม       2552    
รุ่นที�  3 วันจันทร์ที�  25 พฤษภาคม  -   วนัศุกรที์�     29    พฤษภาคม       2552 
รุ่นที�  4 วันจันทร์ที�    8 มิถุนายน    -   วนัศุกรที์�     12    มิถุนายน          2552 
รุ่นที�  5 วันจันทร์ที�  22 มิถุนายน    -  วนัศุกรที์�     26    มิถุนายน          2552 
รุ่นที�  6 วันจันทร์ที�  13 กรกฎาคม  -    วนัศุกรที์�     17    กรกฎาคม        2552 
รุ่นที�  7 วันจันทร์ที�  27 กรกฎาคม  -    วนัศุกรที์�     31    กรกฎาคม        2552 
รุ่นที�  8 วันจันทร์ที�  17 สิงหาคม    -    วนัศุกรที์�     21    สิงหาคม          2552 

หลกัสูตรที�  2.2 จํานวน  7 รุ่น   ดงันี:    
รุ่นที�  1 วันจันทร์ที�  20   เมษายน     -   วนัศุกรที์�     24    เมษายน          2552 
รุ่นที�  2 วันจันทร์ที�  18   พฤษภาคม  -   วนัศุกรที์�    22    พฤษภาคม       2552 
รุ่นที�  3 วันจันทร์ที�    1    มิถุนายน     -  วนัศุกรที์�        5    มิถุนายน          2552 
รุ่นที�  4 วันจันทร์ที�  29   มิถุนายน     -  วนัศุกรที์�        3    กรกฎาคม        2552 
รุ่นที�  5 วันจันทร์ที�  13   กรกฎาคม   -  วนัศุกรที์�     17    กรกฎาคม        2552 
รุ่นที�  6 วันจันทร์ที�  27   กรกฎาคม   -  วนัศุกรที์�     31    กรกฎาคม        2552 
รุ่นที�  7 วันจันทร์ที�  24  สิงหาคม     -  วนัศุกรที์�     28    สิงหาคม          2552 
   

  
7.     สถานที�ดาํเนนิการ 

 หลกัสูตรที�   1    ดาํเนินการที�  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สาํนักงาน  ก.พ.  
   จังหวัดนนทบุรี 

 หลกัสูตรที�  2.1  ดาํเนินการที�   เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท  อาํเภอด่านมะขามเตี?ย  
                      จังหวัดกาญจนบุรี 
 หลกัสูตรที�  2.2  ดาํเนินการที�   ศูนย์ส่งเสริมสขุภาพมิชชั�น       อาํเภอมวกเหลก็               
                      จังหวัดสระบุรี       

8.     ผูร้บัผิดชอบโครงการ  
           โครงการอบรมปัจฉิมนิเทศ  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สาํนักงาน ก.พ. 
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9.     งบประมาณค่าใชจ่้าย 

       หลกัสูตรที�  1  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย     
 หลกัสูตรที�  2  ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายตามหลักสตูรที� เลือกโดย 

สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสงักัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.  2549    โดยชาํระค่าใช้จ่ายทั?งหมด ในวันเข้ารับ
การอบรมในแต่ละรุ่น ณ  สถานที� ที� เลือกเข้ารับการฝึกอบรม ( เลือกไดห้ลกัสูตรใดหลกัสูตรหนึ� ง
เท่านั:น)  ดังนี?            

หลกัสูตรที�  2.1  “  โปรแกรมสรา้งสรรคชี์วิตใหม่...ใส่ใจสุขภาพ ”ดาํเนินการโดยชมรม
รักษ์สขุภาพเดอะเลกาซี  หลักสตูรดังกล่าวจะประกอบด้วยเนื?อหาวิชาการด้านการดูแลสขุภาพระหว่าง
วิทยาการการแพทย์สมัยใหม่กับการดาํเนินชีวิตแนวธรรมชาติ และกิจกรรมต่างๆเพื� อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถนําความรู้ และหลักการปฏิบัติไปใช้ในการดูแลสุขภาพตามแนววิถีธรรมชาติใน
ชีวิตประจาํวันต่อไป หลักสตูรนี?กาํหนดจะจัดที�  เดอะเลกาซี ริเวอรแ์คว รีสอรท์  อําเภอด่านมะขาม
เตี: ย จังหวดักาญจนบุรี จาํนวน 8 รุ่นๆละ 40-60 คน ระยะเวลา  5   วันทาํการ ( วันจันทร์ -วัน
ศุกร์) สาํหรับผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักสูตรจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรายละ 7,750 บาท ( ค่าอาหาร 
3,450 บาท ค่าอาหารว่าง 500.- บาท  ค่าที� พัก 3,000 บาท ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่าง 
กรุงเทพฯ-เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อาํเภอด่านมะขามเตี? ย จังหวัดกาญจนบุรี 800  บาท) ซึ� ง
สามารถเบิกจ่ายจากต้นสงักัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.  2549      โดยชาํระค่าใช้จ่ายทั?งหมด ในวันเข้ารับการ
อบรมในแต่ละรุ่น ณ  สถานที� ที� เลือกเข้ารับการฝึกอบรม  

หลกัสูตรที�  2.2 การเตรียมตวัเมื� อเกษียณอายุ “ สู่ชีวิตใหม่...หลงัวยัทํางาน “ โดย ศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพมิชชั�น  หลักสูตรดังกล่าวจะเน้นการบรรยาย สัมมนา อภิปรายแลกเปลี� ยนความรู้  
ประสบการณ์และการจัดทาํกิจกรรมร่วมกันโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบริการตรวจและรับ
คาํปรึกษาปัญหาสขุภาพ เพื� อจะได้รับรู้ถึงการเปลี� ยนแปลงทางสขุภาพ  ร่างกายและจิตใจของผู้สงูอายุ 
และแนวทางการเสริมสร้าง สุขภาพและคุณภาพชีวิตที� จะนําไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันได้
อย่างถูกต้องต่อไป หลักสตูรนี?กาํหนดจะจัดที�  ศูนยส่์งเสริมสุขภาพมิชชั�น อําเภอมวกเหล็ก จังหวดั
สระบุรี จาํนวน 7 รุ่นๆละ 40-60 คนระยะเวลา   ดาํเนินการ  5 วันทาํการ ( วันจันทร์ –วันศุกร์) 
สาํหรับผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักสูตรจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายรายละ 7,500 บาท ( ค่าอาหาร 3,450 
บาท ค่าอาหารว่าง 500 บาท ค่าที� พัก 3,000 บาท ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่าง กรุงเทพฯ- 
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั�น อาํเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 550 บาท ) ซึ� งสามารถเบิกจ่ายจาก     
ต้นสงักัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม      การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศของส่วนราชการ พ.ศ 2549  ทั?งนี?      ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายทั?งหมด ในวันเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น ณ สถานที� ที� เลือกเข้ารับการฝึกอบรม 
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10. ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายโดยรวม 

สอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ในการพัฒนาและเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากรเพื� อยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการและสอดคล้องกับการบริหารทุนมนุษย์
เพื� อเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลและสร้างเสริมสขุภาพของผู้ที� จะเกษียณอายุราชการให้มีคุณค่าอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสงัคมโดยรวมและสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 

 
11. การบริหารโครงการ 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สาํนักงานก.พ. บริหารโครงการและประสานการดาํเนินการ
โดยร่วมมือกบัศูนย์ส่งเสริมสขุภาพมิชชั�น และ ชมรมรักษ์สขุภาพเดอะเลกาซี  เพื� อจัดให้มีการพัฒนา
ผู้เข้าร่วมโครงการจากส่วนราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที� ตั?งไว้ 
 
12.  ผลที�คาดว่าจะไดร้บั 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ ความเข้าใจและข้อเสนอแนะต่างๆจากการเข้าร่วม
โครงการไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตที� เหมาะสม มีสขุภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที� ดีอยู่ใน
สงัคม และเป็นเครือข่ายการพัฒนาให้กบัครอบครัว เพื� อนร่วมโครงการและต่อสงัคมต่อไป 
 
ที�ปรึกษาโครงการ 
  
 1.นายนนทกิร    กาญจนะจิตรา   รองเลขาธกิาร ก.พ. 
 2.นายชาญวิทย์          ไกรฤกษ์    ผู้อาํนวยการสถาบนัพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
        รักษาการในตาํแหน่งที� ปรึกษาระบบราชการ 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 โครงการปัจฉิมนิเทศ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สาํนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

โทรศัพท ์ 0  2547  1072   
โทรสาร   0  2547  1752, 0 2547 1783 
 

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

 

 

 

          



  

 

สิ� งที� ส่งมาด้วย  2 

ใบสมคัร 
โครงการปัจฉิมนเิทศขา้ราชการเกษียณอาย ุ ปี 2552 ( หลกัสูตรที�  1 ) 

วนัองัคารที�   24 มีนาคม พ.ศ. 2552 
ณ หอประชุมสุขุมนยัประดิษฐ สาํนกังาน ก.พ. ถนนติวานนท ์จงัหวดันนทบุรี 

  ( โปรดกรอกขอ้ความใหค้รบถว้นดว้ยตวับรรจงหรือพิมพ ์) 

 
วนั/เดือน/ปีเกิด .................................................................................................................. 

ชื� อ-สกุล ( นาย /นาง/นางสาว /ยศ ) ................................................................................ 
วุฒิการศึกษา ( สูงสุด ) ....................................................................................................... 
ตําแหนง่ ( ปัจจุบนั ) ........................................................................................................... 
สงักดั ( สาํนกั/กอง ) .......................................................................................................... 
กรม /สาํนกังาน ................................................................................................................... 
กระทรวง .............................................................................................................................. 
สถานที� ทํางาน ....................................................................................................................... 
เลขที�  ................... ถนน........................................... อําเภอ/ เขต ........................................ 
จงัหวดั ................................ รหสัไปรษณีย ์................โทรศพัท ์(ที� ทํางาน ) ........................ 
โทรสาร ................................................................................................................................. 
สถานที� ติดต่อไดส้ะดวก ( ปัจจุบนั )...................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
โทรศพัท ์.............................โทรศพัทมื์อถือ..........................โทรสาร.................................... 
 

       

ลงชื� อผูส้มคัร........................................................ 
       ( ...........................................) 

     วนัที� สมคัร ........../......................../.................... 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอยีดและส่งใบสมัครได้ที�  
  โครงการปัจฉิมนิเทศ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สาํนักงาน ก.พ.  
  ถนนติวานนท ์ ตาํบลตลาดขวัญ  อาํเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 

  โทรศัพท ์0 2547 1072  
                   โทรสาร  0 2547 1752 ,  0 2547 1783 

                     



  

 กําหนดการ 
ปัจฉิมนเิทศขา้ราชการเกษียณอายุ ประจําปี 2552 (หลกัสูตรที�  1) 

วนัองัคารที�    24  มีนาคม  2552 
ณ  หอประชุมสุขุมนยัประดิษฐ  สํานกังาน ก.พ.  ถนนติวานนท ์ จงัหวดันนทบุรี 

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

  
07.30  - 08.30  น. ลงทะเบยีน 

 08.30  - 09.00  น. พิธีเปิดโดย   นายปรีชา  วชัราภยั  เลขาธิการ ก.พ. 

09.00  - 10.15  น. การบรรยายเรื� อง “ เกษียณอย่างไรใหเ้กษม ” 
            โดย ศาสตราจารย ์ นายแพทย ์ วิทยา นาควชัระ  

10.15  -10.30   น. พกัรบัประทานอาหารว่าง   
10.30  -12.00   น. การบรรยายเรื� อง “  เกษียณที� เกษมคืออย่างไร ” 
               โดย   นายแพทยเ์ฉก  ธนะสิริ 

12.00  -13.00   น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  

13.00  -15.00   น. การบรรยายเรื� อง  “ ธรรมชาติบาํบดั ” 
               โดย   นายแพทยที์ปทศัน ์ ชุณหสวสัดิกุล   

15.00  -15.15  น.  พกัรบัประทานอาหารว่าง   

15.15  -17.00  น.  เสวนาแลกเปลี�ยนความรูป้ระสบการณ ์ 
             เรื� อง “ สิทธิสวสัดิการ กิจกรรมผูสู้งอายุ ” 

                              โดย  นางอมฤดา   สุวรรณจินดา 
    ผูช่้วยฝ่ายสมาชิกสมัพนัธแ์ละกิจกรรมสาธารณะ 
                                    กองทุนบาํเหนจ็บาํนาญขา้ราชการ (กบข.) 

        นายมนสั       แจ่มเวหา  รองอธิบดีกรมบญัชีกลาง 
      รกัษาการในตําแหน่งที�ปรึกษาระบบราชการ 
                                             กรมบญัชีกลาง                                                                                   

    นายเดชอุดม  ไกรฤทธิC    นายกสภาทนายความ 
    นายสมโภชน ์ นพคุณ      รองเลขาธิการ  ก.พ. 
              17.00  น.        พิธีปิดโดย  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา รองเลขาธิการ ก.พ. 

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



  

         สิ� งที� ส่งมาด้วย 3 

ใบสมคัร 
โครงการปัจฉิมนเิทศขา้ราชการเกษียณอาย ุ ปี 2552( หลกัสูตรที�  2.1 ) 

ณ   เดอะเลกาซี ริเวอรแ์คว รีสอรท์ อําเภอด่านมะขามเตี: ย จงัหวดักาญจนบุรี   
 

( โปรดกรอกขอ้ความใหค้รบถว้นดว้ยตวับรรจงหรือพิมพ ์) 
วนั/เดือน/ปีเกิด .................................................................................................................. 
ชื� อ-สกุล ( นาย /นาง/นางสาว /ยศ ) ................................................................................ 
วุฒิการศึกษา ( สูงสุด ) ....................................................................................................... 
ตําแหนง่ ( ปัจจุบนั ) ........................................................................................................... 
สงักดั ( สาํนกั/กอง ) .......................................................................................................... 
กรม /สาํนกังาน ................................................................................................................... 
กระทรวง .............................................................................................................................. 
สถานที� ทํางาน ....................................................................................................................... 
เลขที�  ................... ถนน........................................... อําเภอ/ เขต ........................................ 
จงัหวดั ................................ รหสัไปรษณีย ์................โทรศพัท ์(ที� ทํางาน ) ........................ 
โทรสาร ................................................................................................................................ 
สถานที� ติดต่อไดส้ะดวก ( ปัจจุบนั )...................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
โทรศพัท ์.............................โทรศพัทมื์อถือ..........................โทรสาร..................................... 
ที� อยู่หลงัเกษียณบา้นเลขที� ...........ซอย/ตรอก........................................................................
ถนน........................................... อําเภอ/ เขต ............................จงัหวดั............................... 
รหสัไปรษณีย ์....................โทรศพัท ์( บา้น ).....................โทรศพัท(์มือถือ)........................   
  การจัดเข้าโครงการหลักสตูร 2.1จะจัดตามลาํดับวนัที� รับใบสมัคร เนื� องจากใน  แต่ละ
รุ่นสามารถรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ 40 คน ดังนั?น ขอให้เลือกรุ่นตามที� ทา่นประสงค์มากที� สดุ
   

ลาํดับที�  1 รุ่นที� ............วันที� ...................................  
ลาํดับที�  2 รุ่นที� ............วันที� ................................... 

 

ลงชื� อผูส้มคัร........................................................ 
       ( ...........................................) 

     วนัที� สมคัร ........../......................../.................... 
 
        (รายละเอยีดกาํหนดการหน้า 2) 
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กําหนดการหลกัสูตร 2.1 

          รุ่น                            กําหนดการอบรม 
     รุ่นที�  1( L 1 )    วนัจนัทรที์�     20  เมษายน      -   วนัศุกรที์�   24  เมษายน       2552 
     รุ่นที�  2( L 2 )    วนัจนัทรที์�     11  พฤษภาคม   -   วนัศุกรที์�   15  พฤษภาคม    2552  
     รุ่นที�  3( L 3)    วนัจนัทรที์�     25  พฤษภาคม   -   วนัศุกรที์�   29  พฤษภาคม    2552 
     รุ่นที�  4( L 4 )    วนัจนัทรที์�       8  มิถุนายน     -   วนัศุกรที์�    12  มิถุนายน      2552 
     รุ่นที�  5( L 5 )    วนัจนัทรที์�     22  มิถุนายน     -   วนัศุกรที์�    26  มิถุนายน      2552 
     รุ่นที�  6( L 6 )    วนัจนัทรที์�     13  กรกฎาคม   -   วนัศุกรที์�    17  กรกฎาคม     2552 
     รุ่นที�  7( L 7 ) วนัจนัทรที์�     27  กรกฎาคม   -   วนัศุกรที์�    31  กรกฎาคม     2552 
     รุ่นที�  8(L 8 ) วนัจนัทรที์�     17  สิงหาคม     -   วนัศุกรที์�    21  สิงหาคม       2552 

 
ทั?งนี?  สาํนักงาน ก.พ. จะแจ้งยืนยันการรับเข้าร่วมโครงการ  พร้อมทั?ง รายละเอยีดกาํหนดการ

ต่างๆและการเดนิทางให้ทราบโดยเรว็ต่อไป 
 
หมายเหตุ 
 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 2.1 ทุกคนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคนละ 7,750 บ ( ค่าอาหาร 
3,450 บาท ค่าที� พัก 3,000 บาท  ค่าอาหารว่าง 500 ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่าง 
กรุงเทพฯ-เดอะเลกาซี  ริเวอร์แควรีสอร์ท อาํเภอด่านมะขามเตี? ย จังหวัดกาญจนบุรี 800 บาท ) ซึ� ง
สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม      
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ทั?งนี?  ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนําค่าใช้จ่าย
ทั?งหมดไปจ่ายให้เดอะเลกาซี  ริเวอร์แคว รีสอร์ท ในวันที� เข้ารับการอบรมของแต่ละรุ่น 
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอยีดและส่งใบสมัครได้ที�  
  โครงการปัจฉิมนิเทศ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สาํนักงาน ก.พ.  
  ถนนติวานนท ์ ตาํบลตลาดขวัญ  อาํเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000 
  โทรศัพท ์0 2547 1072 , 0 2547  1796 

โทรสาร  0 2547 1752 , 0 2547 1783 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

สิ� งที� ส่งมาด้วย 4 
     ใบสมคัร 

โครงการปัจฉิมนเิทศขา้ราชการเกษียณอาย ุ ปี 2552 ( หลกัสูตรที�  2.2 ) 
ณ  ศูนยส่์งเสริมสุขภาพมิชชั�น อําเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี   

 
( โปรดกรอกขอ้ความใหค้รบถว้นดว้ยตวับรรจงหรือพิมพ ์) 

วนั/เดือน/ปีเกิด .................................................................................................................. 
ชื� อ-สกุล ( นาย /นาง/นางสาว /ยศ ) ................................................................................ 
วุฒิการศึกษา ( สูงสุด ) ....................................................................................................... 
ตําแหนง่ ( ปัจจุบนั ) ........................................................................................................... 
สงักดั ( สาํนกั/กอง ) .......................................................................................................... 
กรม /สาํนกังาน ................................................................................................................... 
กระทรวง .............................................................................................................................. 
สถานที� ทํางาน ....................................................................................................................... 
เลขที�  ................... ถนน........................................... อําเภอ/ เขต ........................................ 
จงัหวดั ................................ รหสัไปรษณีย ์................โทรศพัท ์(ที� ทํางาน ) ........................ 
โทรสาร ................................................................................................................................ 
สถานที� ติดต่อไดส้ะดวก ( ปัจจุบนั )...................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
โทรศพัท ์.............................โทรศพัทมื์อถือ..........................โทรสาร..................................... 
ที� อยู่หลงัเกษียณบา้นเลขที� ...........ซอย/ตรอก........................................................................
ถนน........................................... อําเภอ/ เขต ............................จงัหวดั............................... 
รหสัไปรษณีย ์....................โทรศพัท ์( บา้น ).....................โทรศพัท(์มือถือ)........................   
  การจัดเข้าโครงการหลักสตูร 2.2 จะจัดตามลาํดับวนัที� รับใบสมัคร เนื� องจากในแต่ละ
รุ่นสามารถรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ 60 คน ดังนั?น ขอให้เลือกรุ่นตามที� ทา่นประสงค์มากที� สดุ
  

ลาํดับที�  1 รุ่นที� ............วันที� ...................................  
ลาํดับที�  2 รุ่นที� ............วันที� ................................... 

 

ลงชื� อผูส้มคัร........................................................ 
       ( ...........................................) 

     วนัที� สมคัร ........../......................../.................... 
 
        (รายละเอยีดกาํหนดการหน้า 2) 
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กําหนดการหลกัสูตร 2.2 

          รุ่น                            กําหนดการอบรม 
     รุ่นที�  1( M 1 )   วนัจนัทรที์�     20  เมษายน      -   วนัศุกรที์�   24  เมษายน       2552 

     รุ่นที�  2( M 2 )   วนัจนัทรที์�     18  พฤษภาคม   -   วนัศุกรที์�   22  พฤษภาคม    2552 

     รุ่นที�  3( M 3)   วนัจนัทรที์�       1  มิถุนายน     -   วนัศุกรที์�     5   มิถุนายน      2552 

     รุ่นที�  4( M 4 )   วนัจนัทรที์�     29  มิถุนายน     -   วนัศุกรที์�     3   กรกฎาคม     2552 

     รุ่นที�  5( M 5 )   วนัจนัทรที์�     13  กรกฎาคม   -   วนัศุกรที์�    17  กรกฎาคม     2552 

     รุ่นที�  6( M 6 )   วนัจนัทรที์�     27  กรกฎาคม   -   วนัศุกรที์�    31  กรกฎาคม     2552 

     รุ่นที�  7( M 7)   วนัจนัทรที์�     24  สิงหาคม     -   วนัศุกรที์�    28  สิงหาคม       2552 

 
ทั?งนี?  สาํนักงาน ก.พ. จะแจ้งยืนยันการรับเข้าร่วมโครงการ  พร้อมทั?ง รายละเอยีดกาํหนดการ

ต่างๆและการเดนิทางให้ทราบโดยเรว็ต่อไป 
หมายเหตุ 
 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 2.2 ทุกคนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคนละ 7,500 บาท             ( 
ค่าอาหาร 3,450 บาท ค่าที� พัก 3,000 บาท ค่าอาหารว่าง 500 บาท ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ
ระหว่าง กรุงเทพฯ-ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั�น อาํเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  550 บาท ) ซึ� ง
สามารถเบิกจ่ายจากต้นสงักดัได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 
2549   ทั?งนี?  ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนาํค่าใช้จ่ายทั?งหมดไปจ่ายให้ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั�น ใน
วันที� เข้ารับการอบรมของแต่ละรุ่น 
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอยีดและส่งใบสมัครได้ที�  
         โครงการปัจฉิมนิเทศ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สาํนักงาน ก.พ.  
         ถนนติวานนท ์ ตาํบลตลาดขวัญ  อาํเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000 
         โทรศัพท ์0 2547 1072   ,  0  2547  1796 
                  โทรสาร   0 2547 1752  ,  0  2547  1783 
  
 
 

 

 



  

สิ� งที� ส่งมาด้วย 5 

 
 
 
แบบฟอรม์แจง้รายชื� อผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการปัจฉิมนเิทศขา้ราชการเกษียณอายปีุ 2552 
กระทรวง ........................................................ กรม .......................................................... 
หลกัสูตรที�  1 
  
ลําดบั 
  ที�  

        ชื� อ-สกุล             ตําแหนง่/ระดบั          สาํนกั/กอง 
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แบบฟอรม์แจง้รายชื� อผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการปัจฉิมนเิทศขา้ราชการเกษียณอายปีุ 2552 
 

กระทรวง ........................................................ กรม .......................................................... 
หลกัสูตรที�  2.1 
  
ลําดบั 
  ที�  

        ชื� อ-สกุล            ตําแหนง่/ระดบั        สาํนกั/กอง รุ่นที�
สมคัร 
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แบบฟอรม์แจง้รายชื� อผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการปัจฉิมนเิทศขา้ราชการเกษียณอายปีุ 2552 
 

กระทรวง ........................................................ กรม .......................................................... 
หลกัสูตรที�  2.2   
ลําดบั 
  ที�  

        ชื� อ-สกุล             ตําแหนง่/ระดบั        สาํนกั/กอง รุ่นที�
สมคัร 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



  

โครงการปัจฉิมนเิทศขา้ราชการเกษียณอายุ  

ประจําปี พ.ศ. 2552 (หลกัสูตร 2.1) 

ณ เดอะเลกาซี  ริเวอรแ์คว  รีสอรท์  จ. กาญจนบุรี 

วนั/เวลา รายละเอยีดโปรแกรม  

วันแรก   

07.30 น. พร้อมกนัที� สาํนักงาน ก.พ. ถ.ตวิานนท ์จ.นนทบุรี  

08.00 น. ออกเดนิทางสู่จงัหวัดกาญจนบุรี  (รับประทานอาหารว่างบนรถ)  

10.30 น. เดนิทางถงึกาญจนบุรี แวะชมสะพานข้ามแม่นํ?าแคว  

12.30 น. เดนิทางถงึเดอะเลกาซี ริเวอร์แคว  รับเครื� องดื� มต้อนรับ  

 อาหารกลางวนัเพื� อสขุภาพ  

13.30 น. ลงทะเบยีน  / แนะนาํโปรแกรม  วิทยากร  

14.00 น. กจิกรรมกลุ่มสมัพันธ ์

15.30 น. รับกุญแจเข้าห้องพัก พักผ่อนตามอธัยาศัย  

16.00 น. กจิกรรมสขุภาพ อบสมุนไพร/ นวดเพื� อสขุภาพ/แอโรบคิในนํ?า  

18.00 น. อาหารเยน็เพื� อสขุภาพ  

 พักผ่อนตามอธัยาศัย  

วนัที� สอง   

05.00 น. ตื� นนอนตอนเช้า (Morning Call)  

05.30 น. เครื� องดื� มเพื� อสขุภาพ  

06.00 น. ฝึกโยคะ นวดกดจุด   

08.00 น. อาหารเช้าเพื� อสขุภาพและปฏบิตัภิารกจิส่วนตวั  

09.00 น. บรรยาย “โภชนาการอาหารต้านโรค”  

12.00 น. อาหารกลางวนัเพื� อสขุภาพ  

13.00 น บรรยาย “การดูแลสขุภาพตามหลักอายุรเวท” 

15.00 น. แนะนาํการตรวจวิเคราะห์เมด็เลือด (Live Blood Cell Analysis)  

16.00 น. กจิกรรมสขุภาพ อบสมุนไพร/นวดเพื� อสขุภาพ/แอโรบคิในนํ?า  

18.00 น. อาหารเยน็เพื� อสขุภาพ  

19.30 น. กจิกรรมกลุ่มสมัพันธ ์   

  พักผ่อนตามอธัยาศัย 

 

 

 

 



  

วนัที� สาม   

05.00 น. ตื� นนอนตอนเช้า (Morning Call)  

05.30 น. เครื� องดื� มเพื� อสขุภาพ  

06.00 น.  ฝึกโยคะ/นวดกดจุด/สมาธคิลายเครียดดนตรีบาํบดั   

08.00 น. อาหารเช้าเพื� อสขุภาพและปฏบิตัภิารกจิส่วนตวั  

09.00 น. การตรวจและวิเคราะห์เมด็เลือด “Live Blood Analysis”   

 บรรยาย “การดูแลสขุภาพด้วยแพทย์ทางเลือก”  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น.    การตรวจและวิเคราะห์เมด็เลือด “Live Blood Analysis”  

 บรรยาย “วิตามนิบาํบดั”  

16.00 น. กจิกรรมสขุภาพ อบสมุนไพร/นวดเพื� อสขุภาพ/แอโรบคิในนํ?า  

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็เพื� อสขุภาพ  

19.00 น. เลือกประธานรุ่น  

 พักผ่อนตามอธัยาศัย  

วนัที� สี�    

05.00 น. ตื� นนอนตอนเช้า (Morning Call)  

05.30 น. เครื� องดื� มเพื� อสขุภาพ  

06.00 น. กายบริหาร “ชี� กง”  

08.00 น. อาหารเช้าเพื� อสขุภาพและปฏบิตัภิารกจิส่วนตวั  

09.00 น. บรรยาย " การวางแผนชวีิตหลังเกษียณ”   

12.00 น. ล่องแพรับประทานอาหารกลางวนัเพื� อสขุภาพ  

14.00 น. บรรยาย  “เรียนรู้ เรื� องการตรวจสขุภาพแบบ Spinal Setter”  

18.00  น. สงัสรรคอ์าํลาเพื� อนร่วมรุ่น  

 พักผ่อนตามอธัยาศัย  

วนัที� หา้   

05.00 น. ตื� นนอนตอนเช้า (Morning Call)  

05.30 น. เครื� องดื� มเพื� อสขุภาพ  

06.00 น. กายบริหาร “ชี� กง”  

08.00 น. ปฏบิตัภิารกจิส่วนตวัพร้อมเกบ็สมัภาระและรับประทานอาหารเช้า  

09.00 น. เดนิทางออกจากเดอะเลกาซี ริเวอร์แคว เดนิทางสู่ไร่คุณมนชมอตุสาหกรรมอาหารสขุภาพและสนิค้า OTOP  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ  แวะซื?อของฝากตามอธัยาศัย  

16.30 น. เดนิทางกลับถงึสาํนักงาน ก.พ. ถ.ตวิานนท ์จ.นนทบุรี  

หมายเหตุ  โปรแกรมอาจปรับเปลี� ยนได้ตามความเหมาะสมเพื� อประโยชน์ของผู้เข้าอบรม 
  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนวดได้คนละ 1 ครั!ง 



  

 

 

สิ� งที� ตอ้งนาํติดตวั   
- ยาประจาํตวั 

- ชุดเสื?อผ้าใส่สบาย และชุดสวยงามวันเลี?ยงสงัสรรคอ์าํลา 

- เสื?อ – กางเกง รองเท้ากฬีา สาํหรับใส่ออกกาํลังกาย 

- ชุดว่ายนํ?า  หรือ ชุดขาสั?นสาํหรับแอโรบคิในนํ?า 

- ร่ม / หมวก / กล้องถ่ายรปู / แว่นตากนัแดด  
 

อุปกรณ์แจกฟรี 
- เสื?อโปโล 

- เอกสารประกอบคาํบรรยาย 

- VCD กายบริหารชี� กง 

- หนังสอืรุ่น 

กาํหนดการ 
รุ่นที�   1  วันจนัทร์ที�          20 เมษายน - วันศุกร์ที�  24 เมษายน 2552 

รุ่นที�   2  วันจนัทร์ที�      11 พฤษภาคม - วันศุกร์ที�  15 พฤษภาคม 2552 

รุ่นที�   3  วันจนัทร์ที�   25 พฤษภาคม - วันศุกร์ที�  29 พฤษภาคม 2552 

รุ่นที�   4  วันจนัทร์ที�     8 มถุินายน - วันศุกร์ที�  12 มถุินายน 2552 

รุ่นที�   5  วันจนัทร์ที�  22 มถุินายน - วันศุกร์ที�    26 มถุินายน 2552 

รุ่นที�   6  วันจนัทร์ที�     13 กรกฎาคม - วันศุกร์ที�  17 กรกฎาคม 2552 

รุ่นที�   7  วันจนัทร์ที�    27 กรกฎาคม - วันศุกร์ที�  31 กรกฎาคม 2552 

รุ่นที�   8  วันจนัทร์ที�     17 สงิหาคม - วันศุกร์ที�  21 สงิหาคม 2552 

 
 


