




ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงและสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาง นุจรีย ทองแท นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. วังขนาย ทามวง กาญจนบุรี

2 นาง นิลุบล วังขนาย ครู  ชํานาญการ ทต. วังขนาย ทามวง กาญจนบุรี

3 นาง สิริพรรณ เอกสุภาพันธุ นักบริหารงานท่ัวไป  ระดบักลาง อบต. หนองตากยา ทามวง กาญจนบุรี

4 นาย วิรัติ นาคนชม นักบริหารงานชาง  ระดับสูง อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

5 นางสาว โนรา หมื่นนอย นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดบักลาง ทต. ซึ้ง ขลุง จันทบุรี

6 นาง สุภรักษ  นิลฉวี นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดบักลาง ทต. คลองแสนแสบ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

7 นาง นิธินันท ถิรเดชวรธันย นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม  ระดบักลาง ทม. บานบึง บานบึง ชลบุรี

8 นาง อรสุรัชย ปฐมโรจนฤทธ พยาบาล  ชํานาญการพิเศษ ทม. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

9 นาง คนึงนิจ เทพา เจาพนักงานธุรการ  ชํานาญงาน ทต. ปาบง สารภี เชียงใหม

10 นาย ฐิติ อินทะพันธุ นักบริหารงานท่ัวไป  ระดบักลาง ทม. เมืองแกนพัฒนา แมแตง เชียงใหม

11 นาง นงลักษณ วีระศรี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. สันกลาง สันกําแพง เชียงใหม

12 นาง พรรณราย รามสูรย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ อบต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง

13 นาง ขวัญใจ ศิริกุล นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดบักลาง อบต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง

14 นาย พลรัตน คสูมบัติ นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับตน อบต. ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม

15 นาง วิจิตรภรณ คํามุก นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับตน อบต. นาขมิ้น โพนสวรรค นครพนม

16 นาย อายิ หะมาดุลลาห นักบริหารงานสาธารณสขุ  ระดับตน อบต. สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส

17 จาสิบเอก ปานเทพวิมลรัตน อุปรโคตร นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดบักลาง อบต. สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ

18 นาย สงกรานต อัครวิจิตร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ

19 นาย นิวัฒน กัณหา นักบริหารงานทองถิ่น  ระดบักลาง อบต. บานดู นาโพธิ์ บุรีรัมย

20 นางสาว ฐิตินันท บุญรับ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. บานดู นาโพธิ์ บุรีรัมย

21 นาง ศุภรดา จันทรชูกลิ่น นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน ทต. บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

22 นาง อําไพวรรณ วรรณโชติ นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน อบต. บานพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

23 นาง จงรักษ พันธประเสริฐ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

24 นาง สุธินี  จันทรเดช เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

25 นางสาว ผลินภัทร  สังขสมบูรณ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. บานคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา

26 นาย จรัญ ปรางสุวรรณ นักบริหารงานการศึกษา  ระดบักลาง อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

27 นางสาว เนติรัตน รักสวัสดิ์ นักบริหารงานการคลัง  ระดบักลาง ทต. เขายอย เขายอย เพชรบุรี

28 นาง อารีรัตน เรียงรอง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. เดนชัย เดนชัย แพร

29 นางสาว จุฑามาศ กํายาน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ปงปาหวาย เดนชัย แพร

30 นางสาว ประคอง แกวอุต ครู  ชํานาญการ ทต. ปงปาหวาย เดนชัย แพร

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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31 จาสิบเอก มานพ ชมเชย นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับตน อบต. หัวฝาย สูงเมน แพร

32 นาย มนตรี ทอนมาตย นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน ทต. กุดชุมพัฒนา กุดชุม ยโสธร

33 นางสาว สสิรดา ลวนดํารงคกุล นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ขั้นไดใหญ เมืองยโสธร ยโสธร

34 นางสาว จรวยพร เจือจันทร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. บือมัง รามัน ยะลา

35 นาง อุบล คําภูแสน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทม. จอมพล จอมบึง ราชบุรี

36 นาง นฤมล พรหมสาขา ณ สกลนคร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี

37 นาง ฉวีวรรณ ปาลวัฒน นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดบักลาง อบต. ทาวุง ทาวุง ลพบุรี

38 นาย ประมาณ ศรีวิไล นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดบักลาง อบต. นิคมลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี

39 นางสาว ผกาทิพย บัวดี นักบริหารงานทั่วไป  ระดบักลาง อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี

40 นาย เอกรินทร ทิยาว นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับตน ทต. บานโฮง บานโฮง ลําพูน

41 นาย สุดใจ พจนา นักบริหารงานชาง  ระดับตน อบต. มวงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร

42 นาง รัตนา เกิดผล นักบริหารงานการคลัง  ระดบักลาง อบต. บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมทุรปราการ

43 นางสาว วิไลวรรณ กรดแกว ครู  ชํานาญการพิเศษ อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมทุรปราการ

44 นาง ปยะนุช กวักหิรัญ ครู  ชํานาญการ อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมทุรปราการ

45 นาย ถาวร สุทธิกิตติวรกุล นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับสูง อบจ. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

46 นาง เขมณัฏฐ กลั่นขํา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี

47 นางสาว ศุภลักษณ ปะละไทย นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดบักลาง ทม. สุโขทัยธานี เมอืงสุโขทัย สุโขทัย

48 นางสาว เสาวภา รัตนพันธุ นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดบักลาง ทต. พรุพี บานนาสาร สุราษฎรธานี

49 นาย โฉลม คะเณมา นักบริหารงานชาง  ระดับตน อบต. นาดี เมืองสุรินทร สุรินทร

50 นาย สมรชัย วารีดํา นักบริหารงานชาง  ระดับตน อบต. บุฤาษี เมืองสุรินทร สุรินทร

51 นาง นิภา แนบทางดี เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบจ. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร

52 นางสาว สุจินดา เสาสูง นักบริหารงานการคลัง  ระดบักลาง อบจ. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร

53 นาย สุรจิตร เพ็งสา นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดบักลาง อบต. วังทอง นาวัง หนองบัวลําภู

54 นาง วศินี ทวีพานิช นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ทองแสนขัน ทองแสนขัน อุตรดิตถ
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การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) ณ สถานท่ีในวันรายงานตัว 

2. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
3. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งดําเนินการ 

ตามมาตรการอยางเครงครัด 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานท่ีฝกอบรม 
6. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกท่ีไมมีสวนเกี่ยวของเขามา

ภายในอาคารสถานท่ีกอนไดรับอนุญาต  
 
 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน  -วันจันทร และพิธีเปด และพิธีปด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือผาพื้นถิ่น  
  - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย) 

 ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดําหรือกรมทา/รองเทาหุมสนสีดํา 
 หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา/รองเทาคัทชูสีดํา 

 
 

หมายเหตุ- ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 
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“เกษียณสร้างสุข” (Happy Retirement) รุ่น ๕ 

********************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 
  การเกษียณอายุราชการ หมายถึง การสิ้นก าหนดเวลารับราชการหรือการท างาน โดยส่วนใหญ่
ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย จะก าหนดให้บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ต้องเกษียณอายุ                   
พ้นจากสภาพการท างานเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนจากการตรากตร า ท ามาหาเลี้ยงชีพตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา และ
เมื่อต้องก้าวสู่วัยแห่งการเกษียณอายุ ความคิด ความรู้สึกและความหมายของการเกษียณอายุของแต่ละคนย่อมมี
ความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับทัศนคติและความพร้อมของแต่ละบุคคล หากบุคคลนั้นได้มีการเตรียมตัว
และวางแผนการด าเนินชีวิตไว้ล่วงหน้ามาเป็นอย่างดี ก็จะไม่กังวลกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่จะเกิดข้ึน แต่
ส าหรับผู้ที่ขาดการเตรียมความพร้อม การเกษียณอาจส่งผลกระทบมากมายตามมาทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย การ
ด าเนินชีวิต การสูญเสียรายได้ การไม่มั่นคงทางรายได้ซึ่งท าให้ไม่เกิดความมั่นคงทางการเงิน และการด ารงชีวิตใน
วัยหลังการเกษียณอายุ  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการ
พัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้พิจารณาเห็นถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อม                          
ในการเข้าสู่การเกษียณอายุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ข้าราชการหรือพนัก งานส่วนท้องถ่ิน                 
ได้ ใช้ชี วิตหลั งการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข อยู่ ในสั งคมอย่างมี คุณค่า จึ งได้มีการจัดท า                         
หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน “เกษียณสร้างสุข”                     
(Happy Retirement) ข้ึน 

๒.  วัตถุประสงค์  
  ๒.๑ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่จะเกษียณอายุได้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนภายหลัง
เกษียณอายุราชการ และสามารถปฏิบัติตนภายหลังการเกษียณอายุได้อย่างเหมาะสม มีความสุขและมีคุณภาพ 
  ๒.๒ เพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณอายุ
ราชการ 
  ๒.๓ เพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรกัษาสุขภาพร่างกายและจิตใจ วิธีการเข้า
สังคม การสร้างคุณค่า และการมองเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงวัย 
  ๒.๔ เพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ รู้วิธีการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น การออม การ
จัดการรายได้และรายจ่าย การสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจหรืออาชีพ 
 
 



 
 

๓. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/รุ่น 
 ๓.๑ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ินที่มอีายุครบ ๕๗ ปข้ึีนไป  
 ๓.๒ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ินที่มอีายุไม่ครบ ๕๗ ปี แต่รับการอนญุาตจาก 
       ผู้บังคับบัญชาใหเ้ข้ารับการอบรม 
 ๓.๓ จ านวนผู้เข้ารบัการอบรม ๑๐๐ คน / รุ่น 
๔. รายละเอียดและโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 
 ๔.๑ ระยะเวลาการศึกษาอบรม  ๙ วัน ดังนี ้
 ๔.๒ โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยอบรมในช้ันเรียน ๑๐ วิชา ๓๐ช่ัวโมง  
  (๑) วิชา จิตวิทยาให้บริการและมนุษยสมัพันธ์ 
  (๒) วิชา เกษียณอย่างไรให้มีความสุข Happy Retirement 
 (๓)  วิชา วิธีการวางแผนและการก าหนดแผนการด ารงชีวิตหลงัเกษียณอายุราชการ 
    (๔)  วิชา สวัสดิการและสิทธิของผู้เกษียณอายุราชการ 
       (๕)  วิชา ทางสายกลางเพื่อชีวิต การดูแลสุขภาพ ร่างกายและจิตใจของวัยเกษียณอายุ  
    (๖)  วิชา บริหารจิตเป็นมิตรกับตัวเอง (ศึกษาธรรมะ) 
    (๗)  วิชา เตรียมชีวิต  ก่อนวัยเกษียณ  
    (๘)  วิชา กิจกรรมเข้าจงัหวะ สอนเต้นลีลาศ และเต้นบาสโลบ 
    (๙)  วิชา ผู้สูงวัยหัวใจ IT 
  (๑๐) “ผูสู้งวัยใส่ใจปลูกจิตส านึก ฝึกจิตอาสา” 
 ๔.๓ ฝึกอบรมอาชีพ ท าเครื่องดื่มสมุนไพร ยาอม ยาดมสมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพ  ๓ วัน  
 ๔.๔ ศึกษาดูงาน ๒ วัน ณ สถานที่ปลูกฝังรากเหง้าความเปน็ไทย การส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
พระพุทธศาสนา 
 ๔.๕ กิจกรรมปฏิบัติธรรม    

๕. วิธีการท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
๑) บรรยาย/การสัมมนา 
๒) การน าอภิปราย/การอภิปรายเป็นคณะ 
๓) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝึกปฏิบัต ิ
๔) ถามตอบปญัหา 
๕) การเรียนรูจ้ากประสบการณ์และสถานทีจ่รงิ 

๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๖.๑  ผู้ที่จะเกษียณอายุมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนภายหลังเกษียณอายุราชการ และ
สามารถปฏิบัติตนภายหลังการเกษียณอายุได้อย่างเหมาะสม มีความสุขและมีคุณภาพ 
  ๖.๒  ผู้ที่จะเกษียณอายุมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณอายุราชการ 
  ๖.๓  ผู้ที่จะเกษียณอายุมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสขุภาพร่างกายและจติใจ วิธีการเข้าสังคม                                        
การสร้างคุณค่า และการมองเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงวัย 
 
 



 
 
  ๖.๔  ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ รู้วิธีการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น การออม การจัดการ
รายได้และรายจ่าย การสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจหรืออาชีพ 
  ๖.๕  ผู้เกษียณอายุจะสามารถท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนปลูกจิตส านึก ฝึกจิตอาสาให้กับคนใน
ครอบครัวและชุมชน 
 

๗. ค่าใช้จา่ยในการเขา้ร่วมหลกัสูตร 
๗.๑ ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนละ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

รวมค่าที่พักและอาหารระหว่างการอบรม ไม่รวมค่าพาหนะเดินทางไป-กลับในการอบรม ค่าลงทะเบียนดังกล่าวทาง
โครงการจะน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้โครงการส าเร็จลุล่วงดังวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น ค่าพัฒนา
หลักสูตรบริหารจัดการหลักสูตร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทน  ค่าเดินทางของวิทยากร เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ และผู้เข้ารับการอบรม (ระหว่างการอบรมในและต่างประเทศ) ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน 
อาหารเย็น ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ ค่าประสานงาน ค่าศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการ
จัดโครงการ  
 
๘. การช าระค่าลงทะเบียน 

๘.๑ ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถโอนค่าลงทะเบียนจ านวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาท 
ถ้วน) ให้ โอนเข้าบัญชี ช่ือ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่ งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ธนาคารกรุงไทย  สาขา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี ๙๘๓-๓-๕๙๐๘๖-๑ บัญชีออมทรัพย์ 

            ๘.๒ กรุณาเขียนช่ือ-องค์กรของท่านลงในใบหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งเข้าที่  
 

                                                
 

                             หรือ Tusw516@gmail.com  หากมข้ีอสงสยัในการสง่หลกัฐานการโอนเงนิสามารถสอบถามได้
ที่  นายอสัวิน สงัข์ทอง โทรศัพท์ ๙๘-๒๖๔-๓๓๔๒ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
โครงการความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสเคราะห์ศาสตร์  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(รองศาสตราจารย์เล็ก สมบัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด) และ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
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  ตารางการฝึกอบรม (รุ่น ๕)  

หลกัสตูรเตรยีมความพร้อมสู่การเกษียณอายขุองข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
“เกษียณสร้างสขุ” (Happy Retirement) 

ช่วงท่ี ๑ วนัท่ี ๒๘ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๖  
ณ สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี และศึกษาดงูาน จงัหวดัสมทุรสงคราม และจงัหวดัเพชรบรีุ 

อบรมในชัน้เรียน ๓ วนั และศึกษาดงูานต่างจงัหวดั ๖ วนั 
วนัและเวลา 
การบรรยาย 

  ช่ือวิชา จ านวน อาจารยผ์ูส้อน 

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖     
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

รายงานตัว/ลงทะเบียนรับเอกสาร 
พิธีเปิดการอบรม และปฐมนิเทศ 

 ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

ทีมงาน สพบ และ คณาจารย์ 
มธ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. วิชา เกษียณอย่างไรให้มีความสุข Happy Retirement 
วิธีการวางแผนและการก าหนดแผนการด ารงชีวิตหลังเกษียณอายุ
ราชการ 

๓  ชม. 
 

รศ.เล็ก สมบัติ 

๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ ชม. นางสาวฐิติมา ปุยอ๊อต 
วันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖๖  

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผู้สูงวัยหัวใจ IT และนวัตกรรม 
 

๓ ชม. น.ต.ดร.ชวพงศธร ไวสาริกรรม 
 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรมเข้าจังหวะ สอนเต้นลีลาศ และเต้นบาสโลบ 
 

    ๓ ชม. วิทยากรจากบึงยี่โถ 
 

วันที่ ๓0 มีนาคม ๒๕๖๖  

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สวัสดิการและสิทธิของผู้เกษียณอายุราชการ ๓ ชม. นางสาวอทิตยา พยาบาล 
กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง 

 
๓ ชม.  คณาจารย์ มธ. 

วันที่ 3๑ มีนาคม ๒๕๖๖  

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. บริหารจิตเป็นมิตรกับตัวเอง (ศึกษาธรรมะ) ๓ ชม. วิทยากรจาก เสถียรธรรมสถาน 
 

       ๑๓.๐๐ น.   ออกเดินทางสู่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี 

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. สถานที่ปลูกฝังรากเหง้าความเป็นไทย การส่งเสริมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม พระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม 
เดินทางสู่จังหวัดเพชรบุรี เข้าสู่ที่พัก  

 วัดจุฬามณี / วัดบ้านแหลม 
โรงแรม Eco Cozy Beach  

 
      
 
 
 
 



 
 

 วันและเวลา 
การบรรยาย. 

ชื่อวิชา จ านวน อาจารย์ผู้สอน 

วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๖   (ศึกษาดูงานในประเทศ) ณ หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบุรี/ โรงแรม Eco Cozy Beach 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ฝึกอบรมอาชีพ Color and Kram  ๓ ชม. ชุมชนบ่อแขมด้านใต้ 
  

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ฝึกอบรมอาชีพ สปาเท้าด้วยสมุนไพร และกิจกรรม 
D.I.Y 

๓ ชม. สปาเกลือกังหันทอง 
  

วันที่ 2 เมษายน ๒๕๖๖   (ศึกษาดูงานในประเทศ)  และกิจกรรม ณ  โรงแรม Eco Cozy Beach 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ฝึกอบรมอาชีพ หมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP  
นวัตวิถี ด้านการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย บ้านบางเกตุ หมู่ 
7 

๓ ชม. หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี 
บางเกตุ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ทางสายกลางเพื่อชีวิตการดูแลสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจของวัย
เกษียณอายุ 

๓  ชม. 
 

ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

  
วันที่ 3 เมษายน ๒๕๖๖    (ศึกษาดูงานในประเทศ) กิจกรรม Walk rally ฐานอาชีพ ณ  โรงแรม Eco Cozy Beach 

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. จิตวิทยาการให้บริการและมนุษย์สัมพันธ์ 
เตรียมชีวิต  ก่อนวัยเกษียณ (Ice Breaking /Group Dynamic / 
Life Graph และ Warp up   
ฝึกอบรมอาชีพ  ท ายาหม่องน  า  และท าขนม 
 (Walk rally) 

๖ ชม. อ.ดร.อาคร ประมงค์ และทีม 
โฮม แอท แอคทิวติี้   
  โรงแรมเอเซีย ชะอ า 

  

วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๖   (ศึกษาดูงานในประเทศ)  จังหวัดเพชรบุรี   

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ศึกษาดูงาน  โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด าริ ๓ ชม. โครงการชั่งหัวมัน/ 
วัดเขาเต่า 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สรุปบทเรียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการศึกษาดูงาน ๓ ชม. โรงแรม Eco Cozy Beach 

๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อน พ้องน้องพี่เกษียณสร้างสุข (การแต่งกาย ธีม ฮาวาย Style) 

วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๖   ออกจาก โรงแรมเอเซีย ชะอ า (เดินทางกลับ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่) 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สรปุการฝึกอบรมฯ  มอบใบประกาศฯ ปิดการอบรม ๓ ชม. รศ.เลก็ สมบตั ิและคณะฯ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เดนิทางกลบัสูส่ถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ ๓ ชม.   

  วิทยากรทัง้หมด ก าหนดการ และเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
หมายเหต ุ:  ข้อก าหนดในการอบรมในหลกัสตูรฯ 
                  ๑.  การเขา้ชัน้เรยีน ผูเ้ขา้รบัการอบรมฯ ตอ้งเขา้ชัน้เรยีนไม่น้อยกว่า ๘๐% ของการเรยีน 
                  ๒.  การศกึษาดูงานทุกแห่ง ผูเ้ขา้รบัการอบรมฯ ตอ้งเขา้ศกึษาดูงาน (หากไม่เขา้ศกึษาดูงานถอืว่าขาดชัว่โมงการอบรมฯ ตามก าหนดการ) 
                 ๓. การแต่งกาย 
                       ๓.๑ การอบรม ณ สถาบนัพฒันาบุคลากรท้องถ่ิน (ชาย ใส่เสื้อเชิต้ขาว กางเกงสีด า และสวมสูทด า), (หญิง ใส่เสื้อเชิต้ขาว กระโปรงด า 
และสวมสูทด า) 
                       ๓.๒  การศึกษาดงูาน ณ  จงัหวดัเพชรบุรี  หรือจงัหวดัอ่ืน ๆ   (ใส่เสื้อโปโลรุ่นที่ท่านบริหารจดัการร่วมกนัในรุ่น หรือเสื้อโปโลสีสุภาพ 
(หรอืสขีาว) กางเกงสดี า รองเทา้ผา้ใบ และชุดว่ายน ้า และชุดใส่โยคะในทะเล) 
                        ๓.๓  กิจกรรม “สานสมัพนัธ ์เพ่ือน พ้องน้องพ่ีเกษียณสร้างสขุ  การแต่งกาย  ธีม ( Hawaii Style) 

     ณ  หอ้งอาหาร โรงแรม Eco Cozy Beach 
****  จะนดัหมายอยา่งเป็นทางการอกีครัง้ในวนัปฐมนิเทศ **** 
 
 
 



                                  
  ตารางการฝึกอบรม (รุ่น ๕)  

หลกัสตูรเตรยีมความพร้อมสู่การเกษียณอายขุองข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
“เกษียณสร้างสขุ” (Happy Retirement) 
ช่วงท่ี ๒ วนัท่ี ๖ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ 

ณ คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์และสถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 
วนัท่ี 
  

 รายละเอียด 

วนัท่ี ๗-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖  สรปุ และประเมนิผลโครงการ 
 


