โครงการสงเสริมการเรียนรูสูการพัฒนา ครั้งที่ 2๙
เรื่อง “Happy Money : วางแผนการเงินสูความมั่นคง”
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๖3
เวลา ๑๓.00 – 1๖.00 นาฬิกา
ณ หอง 6๐๒ ชั้น 6 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
*************************
๑. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ คือ สัดสวนคนสูงอายุจะมีมากขึ้น เมื่อเทียบกับกลุมคนวัย
ทํางาน และคนเราจะมีอายุยืนขึ้น สวัสดิการภาครัฐจึงไมเพียงพอตอการใชจาย คารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น
ดวยเทคโนโลยีทันสมัยขึ้น รวมไปถึงเงินเฟอที่บั่นทอนอํานาจการซื้อลง การวางแผนเกษียณอายุ จึงเปน
เรื่องสําคัญ หลายคนอาจมองเห็ นเปนเรื่องที่ไกลตัว อี กนานกวาจะเกษียณ หรื อไมก็ทํางานไปเรื่อย ๆ
จนกวา ไมมี แ รงทํา งาน ค อ ยหยุด ทํางาน โดยเฉพาะคนที่ เพิ่ง ก า วเขา สู วั ย ทํา งานยิ่ ง คิ ดว า เป น เรื่อ ง
ในอนาคตอีก ไกล ไวถึงวัย กอนคอ ยเตรีย มตัว แตในความเปน จริง ยิ่งอายุม ากขึ้น ก็ยิ่งมีความเสี่ยง
ตอโรคภัยไขเจ็บ ตอใหมีความตองการทํางานเพียงใด แตหากสภาพรางกายไมไหว ก็ไมสามารถทํางาน
หาเงินตอไปได ทําใหหลายคนเกิดความชะลาใจ คิดวา การวางแผนการเงินเปนเรื่องที่ยังไมถึงเวลา ดังนั้น
หากเราไม ม ีก ารวางแผนอย า งเปน ระบบ หรื อ ขาดการวางแผนที่ ดี อนาคตอาจเสี ่ย งต อ ใชชีวิ ต
อยางยากลําบาก หากไมมีเงินออมเงินเก็บที่มากพอที่จะดูแลตัวเองตอนเกษียณได
โดยทั่วไปแลว ในการวางแผนการเงิน จะพบวา คนในแตละชวงอายุ จะมีเรื่องที่ตองมุงเนน หรือ
ใหความสําคัญ แตกต างกัน เนื่องจากคนในแตละวัยอาจจะเจอสถานการณ ที่เขามาในชวงชีวิตที่ตางกัน
ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารวางแผน หรื อ การเตรี ย มตั ว รั บ มื อ ก็ ย อ มจะแตกต า งกั น ด ว ย การวางแผนการเงิ น
ก็เปรียบเสมือนกับการวางรากฐานใหชีวิต เพราะเงินคือตนทุนสําหรับทุกอยาง ทั้งบาน รถ คาใชจายในชีวิต
การศึ กษา ความเป น อยู ของคนในครอบครัว รวมถึ งช วงวัย เกษี ยณ การวางแผนการเงินจึงเป นปจจั ย
สําคัญที่ควรเริ่มตั้งแตแรกเริ่มทํางาน เพื่อสรางรากฐานในอนาคตใหมีความมั่นคงและแข็งแรง อยางไรก็ดี
แมจะรูถึงความสําคัญของการวางแผนการเงินแลว แตการจะตระหนักและเริ่มวางแผนการเงินจริง ๆ
คงเป นเรื่องยาก หากบุ คลากรในหน วยงานมีการบริหารจัดการเงิน อยางมี ประสิทธิภาพ ย อมสงผลต อ
หนาที่การงาน การเงิน อารมณ สุขภาพ รวมไปถึงครอบครัวที่ดีได ดวยเหตุนี้ สํานักงานศาลยุติธรรม
ซึ่งเปนหนวยงานในการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน จึงตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในหนวยงานใหมีพื้นฐานการดํารงชีวิตที่ดี จึงจัดโครงการสงเสริมการเรียนรูสูการพัฒนาขึ้น
เพื่อเสริมสรางองคความรูที่จําเปนตอการสรางรากฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิต เรื่อง “Happy Money :
วางแผนการเงินสูความมั่นคง”
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจตอการวางแผนทางการเงินอยางถูกวิธี
2.2 เพื่ อให ผู เข าร วมโครงการได เรี ย นรู และสามารถปรั บ รู ป แบบการวางแผนทางการเงิน ที่
เหมาะสมกับตนเอง
๓. คุณสมบัต.ิ ..

-2๓. คุณสมบัติผเู ขารวมโครงการ
๓.๑ ขาราชการฝายตุลาการศาลยุ ติธรรม สังกัดศาลและหนวยงานในสวนกลางและปริมณฑล
จํานวน 30 คน
๓.๒ ข าราชการฝ ายตุ ล าการศาลยุ ติ ธรรมที่ ป ฏิ บั ติงานสั งกั ดศาลในส วนภู มิ ภ าคผานระบบ
Streaming
๔. ขอบเขตเนื้อหา (๓ ชั่วโมง)
๔.๑ การบริหารเงินอยางไรใหมีเงินออม
๔.๒ การวางแผนทางการเงินระยะยาว
4.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
๔.๔ การวางแผนเกษียณอยางมั่นคง
๕. ระยะเวลา
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖3 เวลา ๑๓.๐๐ – 1๖.๐๐ นาฬิกา ( ๓ ชั่วโมง)
๖. วิธีการดําเนินการ
การบรรยาย และฝกปฏิบัติ
๗. สถานที่จัด
ณ หอง 6๐๒ ชั้น 6 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
๘. วิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกศาลยุติธรรม
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูรับ การอบรมสามารถนําความรูที่ได รับ ไปปรับ ใชในการวางแผนทางการเงินที่ เหมาะสมกับ
ตนเอง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสามารถใชชีวิตในวัยเกษียณไดอยางมีความสุข
๑๐. งบประมาณ
ใชงบประมาณสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
๑๑. การประเมินผล
๑๑.๑ ประเมินจากการรับการอบรมตลอดระยะเวลาการจัดโครงการ
๑๑.๒ ประเมินโดยใชแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ
๑๑.๓ ประเมิน ปฏิกิ ริยาของผู เขารั บการอบรมโดยการสั งเกตการณ ระหว างการจั ดโครงการ
เพื่อประเมินการเรียนรูและการมีสวนรวมของผูรับการอบรม
๑๒. ผูรับผิดชอบโครงการ
วิทยาลัยศาลยุตธิ รรม สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๘๔๒๔
ที่ปรึกษาโครงการ…

-3ที่ปรึกษาโครงการ
๑. นายพงษเดช วานิชกิตติกูล
๒. นางอุษา จิวะชาติ
3. นายปาลิต สันทนาคณิต
4. นางสาวณภัทร ปญจพลพงศ
5. นางอรพันธุ เต็มตามกมล
6. นางสาวพัชนภา อนันตสิทธิ์

เลขาธิการสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
รองเลขาธิการสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
ผูอํานวยการวิทยาลัยศาลยุติธรรม

ผูบริหารโครงการ
๑. นายธนพนธ ภักดี
๒. นางดวงกมล แตมแกว
3. นายเอกนรินทร ชนะดี
4. นายวรวุฒิ แซเฮง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล

งานผลิตเอกสารและโสตทัศนูปกรณ
สวนเทคโนโลยีการฝกอบรม
งานธุรการทั่วไปและงานกิจการหอพัก
สวนชวยอํานวยการ, สวนกิจการหอพักและอาคารสถานที่
กลุมขอมูลและเอกสารพัฒนา
สวนนโยบายและแผนการพัฒนา

