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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และอีกประมาณ ๒๐ ปีข้างหน้า 
จะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุประมาณ ๑ ใน ๓ ของประชากรทั้งประเทศ จ านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและ
อัตราการเกิดที่ลดลง อาจส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนก าลังคนในวัยแรงงาน ซึ่งอายุคาดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 

อาจส่งผลต่อความเพียงพอของรายได้และคุณภาพชีวิตหลังเกษียณ รวมทั้งความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ 
ในส่วนของก าลังคนภาครัฐ พบว่า จ านวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  
และจะเกษียณอายุราชการเป็นจ านวนนมากในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้า ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาการขาดช่วง 
ของก าลังคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ความไม่สมดุลของก าลังคนแต่ละช่วงวัย รวมทั้ง 
ขีดความสามารถในการจัดท าและให้บริการสาธาธารณะของภาครัฐ  ขณะที่อัตราก าลังคนภาครัฐเพิ่มขึ้น  
การบริหารก าลังคนขาดการบูรณาการ และไม่ได้ใช้ก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ก าลังคนสูงอายุในภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
จึงก าหนดให้มีการปรับขนาดก าลังคนภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง และเตรียมก าลังคน 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุและการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ขณะที่แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
ได้ก าหนดให้มีการขยายอายุเกษียณราชการจาก ๖๐ ปี เป็น ๖๓ ปี โดยทยอยปรับอายุเกษียณทุก ๒ ปี เพิ่มขึ้น ๑ ปี 
เพื่อให้ส่วนราชการสามารถใช้ประโยชน์จากก าลังคนสูงวัยในภาครัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ส านักงาน ก.พ. ได้จัดท าร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 
เสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญ (ก.พ.) มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑  

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยจะใช้เป็นกรอบส าหรับการด าเนินงานขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ภาครัฐมีขนาดอัตราก าลังและ 

ขีดความสามารถที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ พร้อมรองรับสังคมสูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถปรับตัวต่อบริบทการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสามารถใช้ก าลังคนทุกช่วงอายุที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพ  

ร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ  ประกอบด้วย  
๔ มาตรการ สรุปได้ดังนี้ 
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มาตรการที่ ๑ ปรับโครงสร้างอัตราก าลังให้มีขนาดที่เหมาะสม (Right-Sizing) มีเป้าประสงค์
เพื่อให้การปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการสอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างอัตราก าลังภาครัฐให้มีขนาด
และขีดความสามารถที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายในระยะยาว และส่วนราชการมีอัตราก าลัง  

ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยแผนงาน/โคร งการ/กิจกรรม  
๓ แผนงาน ได้แก่ (๑) ก าหนดกรอบอัตราก าลังภาครัฐและสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคคล เพื่อให้แต่ละส่วนราชการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๒) จัดท าแผนก าลังคนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทาง 

ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และ (๓) ปรับระบบงานและบริหารอัตราก าลังให้สมดุล  
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 

มาตรการที่ ๒ ปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่งงาน และการบริหารอัตราก าลังภาครัฐให้เหมาะสมกับ
ภารกิจและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างต าแหน่งงานภาครัฐให้เหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจ ทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายประเทศไทย 

๔.๐ รวมทั้งมีต าแหน่งงานและรูปแบบ/วิธีการจ้างงานที่เหมาะสมกับบุคลากรสูงอายุ และสอดคล้องกับภารกิจ
ภาครัฐและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๒ แผนงาน ได้แก่  
(๑) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อทบทวน (ปรับปรุง เพิ่ม ลด ยุบเลิก หรือเปลี่ยนแปลง) ต าแหน่งงานที่อาจน าเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน (Disruptive Technologies) มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น และ (๒) ปรับเปลี่ยนต าแหน่งงานและพัฒนารูปแบบการจ้างงานให้สอดคล้องกับบริบทภาครัฐ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

มาตรการที่ ๓ ปรับปรุงอายุเกษียณและขยายระยะเวลาการท างานของข้าราชการให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและลักษณะงานภาครัฐ มีเป้าประสงค์ให้ก าลังคนสูงอายุในภาครัฐซึ่งมีศักยภาพ ยังคงเป็นก าลังส าคัญ 
(Active Aging) ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภาครัฐใช้ก าลังคนภาครัฐ
สูงอายุซึ่งยังมีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบุคลากรภาครัฐมีความพร้อมและมีโอกาส
เข้าถึงการจ้างงานหลังเกษียณ การขยายอายุการท างานของก าลังคนภาครัฐสอดคล้องกับลักษณะงานและ
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของสังคมไทย ประกอบด้วยแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ๓ แผนงาน ได้แก่ (๑) ปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ (๒) ศึกษาแนวทาง 
การปรับปรุงระบบบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการหลังการเกษียณอายุราชการ (๓) เตรียมความพร้อมและ
ส่งเสริมการท างานหลังเกษียณอายุราชการ 
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มาตรการที ่ ๔ พัฒนาระบบบริหารอายุ (Age Management) ส าหรับส่วนราชการ  
มีเป้าประสงค์ให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตอบสนองต่อก าลังคนภาครัฐที่เข้าสู่วัยสูงอายุ สอดคล้องกับ
บริบทที่มีความแตกต่างหลากหลายในเรื่องช่วงอายุ (Age Diversity) โดยบุคลากรสูงอายุมีโอกาสปฏิบัติงาน 

ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับศักยภาพตามวัย มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการท างาน 

รวมทั้งมีโอกาสก้าวหน้าในงานที่ปฏิบัติ มีระบบการท างานมีความยืดหยุ่น เป็นธรรม และส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการท างาน และส่วนราชการสามารถธ ารงรักษาและใช้ประโยชน์จากความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ  

ของบุคลากรสูงอายุเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญ ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๕ แผนงาน 
ได้แก่ (๑) พัฒนาระบบและส่งเสริมให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ( Job Rotation) อย่างเป็นระบบ  
(๒) พัฒนาระบบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการท างานหลังเกษียณ (Post – Retirement Career) 
(๓) พัฒนาระบบการท างานที่มีความยืดหยุ่น (Flexible Work Arrangement) (๔) พัฒนาระบบจูงใจ และ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับช่วงอายุ และ (๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

ในการน าร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุไปสู่การปฏิบัติ 
ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดหลัก แผนงาน โครงการ และกิจกรรมตัวชี้วัดระดับแผนงาน รวมทั้งหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบและก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ เพื่อให้สามารถน ามาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถติดตามผลการด าเนินงานและ
ความก้าวหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ส านักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

เพื่อรองรับสังคมสูงอายุฉบับนี้ จะเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ส านักงาน ก.พ. 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 

สารบัญ 

 หน้า 
บทสรปุผู้บริหาร II 

๑. บทน า ๑ 

๑.๑ สถานการณ์และแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร ๑ 

๑.๒ สถานการณ์และแนวโนม้ก าลังคนภาครัฐ ๒ 

๑.๓ สถานการณ์และแนวโนม้บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ๔ 

๒. แนวทางการพฒันาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ๖ 

๒.๑ ทิศทาง นโยบาย และยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๗ 

๒.๒ แนวคิด แนวทาง และแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี ๑๐ 

๓. มาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครฐัเพื่อรองรับสงัคมสูงอาย ุ ๑๕ 

๓.๑ หลักการ ๑๕ 

๓.๒ เป้าหมาย ๑๕ 

๓.๓ มาตรการ ๑๕ 

๓.๔ ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ ๒๓ 

๓.๕ การน ามาตรการไปสู่การปฏิบัติ ๒๓ 

  

ภาคผนวก ๒๕ 

สรุปร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ๒๗ 

  

 

 

 



 

 

๑ . บทน า 
 

๑.๑ สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร 

๑) ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และอีกประมาณ  
๒๐ ปีข้างหน้า จะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุประมาณ ๑ ใน ๓ ของประชากรทั้งประเทศ ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น 

จะมีบทบาทในเชิงเศรษฐกิจและสังคมน้อยลงหากไม่ได้มีการสร้างบทบาทให้กับผู้สูงอายุ และอาจประสบปัญหา
คุณภาพชีวิตหากไม่มีการเตรียมการให้มีสุขภาวะที่พร้อมต่อการด ารงชีวิตที่มีอายุยืนยาวขึ้น  

 

๒) ประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มขาดแคลนและมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ 
จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ประชากรวัยแรงงานของไทยมีแนวโน้มลดลงเร็วกว่าและรุนแรงกว่า
ประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากอัตราเจริญพันธุ์รวม (Total Fertility Rate) ของประชากรไทยลดลงและ
ไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง ๓๐ ปีข้างหน้า๑ สถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
ของประชากร ภาวะการลงทุน ภาวะการออม รวมทั้งการจัดเก็บภาษีเงินได้ของภาครัฐ ในขณะที่รัฐมีค่าใช้จ่าย
ทางด้านสวัสดิการผู้สูงอายุมากขึ้น จึงอาจน าไปสู่การขาดดุลงบประมาณและการสะสมหนี้สาธารณะ๒ 
 

๓) ศักยภาพในการเกื้อหนุนของครอบครัวและสังคมลดลง ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น๓ 
จากข้อมูลของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย พบว่า ประมาณ ๑ ใน ๓ ของประชากรสูงอายุ 
มีรายได้ต่ ากว่ามาตรฐาน บุตรซึ่งเคยเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของผู้สูงอายุมีสัดส่วนลดลง ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังคนเดียว
หรืออยู่ตามล าพังกับผู้สูงอายุด้วยกันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่ยังคงท างานมีจ านวนเพิ่มขึ้น  
โดยส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุ ๖๐ – ๖๔ ปี นอกจากนี้ ผู้มีอายุ ๖๕ – ๖๙ ปี จ านวนเกือบครึ่งหนึ่ง ก็ยังคงท างาน 

 

 

 

 

 

 

                                                             

๑
 อัตราเจริญพันธุ์รวม หมายถึง จ านวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งให้ก าเนิดตลอดวัยมีบุตรของตน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๘ ประชากรไทยมี
อัตราเจริญพันธุ์รวมประมาณ ๔.๐ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๙๓ ประมาณการว่าอัตราเจริญพันธุ์รวมจะลดลงเหลือเพียง ๑.๙ 

๒ ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อเศรษฐกิจไทย, TRF Policy Brief  ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๓   
๓

 ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๖๐, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) 
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สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร 

 

๑.๒ สถานการณ์และแนวโน้มก าลังคนภาครัฐ๔ 

๑) ภาครัฐเป็นนายจ้างรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีก าลังคนทุกประเภท (ทั้งฝ่ายพลเรือน
และทหาร) จ านวน ๒.๘ ล้านอัตรา หรือคิดเป็นร้อยละ ๗ ของจ านวนประชากรวัยแรงงาน และร้อยละ ๔  
ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ๕ ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นข้าราชการ อีกส่วนหนึ่งใช้การจ้างงานรูปแบบอื่น 
ได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
และพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ก าลังคนส่วนใหญ่อยู่ในการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

๒) อัตราก าลังภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๕๘ 
ภายใต้นโยบายลดขนาดก าลังคน พบว่า ก าลังคนภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๖๓ โดยอัตราก าลังข้าราชการ
สังกัดฝ่ายบริหารทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 
๑๓.๗๐๖ ส่วนอัตราก าลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และอัตราก าลังข้าราชการ
นอกฝ่ายบริหาร มีแนวโน้มเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๒๗.๔๘ และร้อยละ ๗๒๖.๕๓ ตามล าดับ  

                                                             

๔ ข้อมูลก าลังคนภาครัฐ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. 
๕

 ข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติและกรมการปกครอง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประชากรไทยมจี านวน ๖๕.๗ ล้านคน เป็นประชากรวัยแรงงาน
จ านวน ๓๘.๖ ล้านคน  

๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และข้าราชการทหารมีอัตราก าลังลดลง ส่วนข้าราชการ
พลเรือนสามัญและข้าราชการต ารวจมีอัตราก าลังเพิ่มขึ้น 



 

ร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสงัคมสงูอาย ุ ๓ 

 

๓) การจ้างงานรูปแบบอื่นที่มิใช่ข้าราชการมีอัตราก าลังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๖๕.๗๙ พนักงานราชการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕๙.๓๘ และพนักงานจ้างเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๗๘.๔๗ ขณะที่ข้าราชการมีอัตราก าลังเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๙๕ จ านวนลูกจ้างประจ าลดลงร้อยละ 
๔๗.๖๑๗ และลูกจ้างช่ัวคราวลดลงร้อยละ ๑.๗๐  

๔) ข้าราชการจะเกษียณอายุจ านวนมาก และมีแนวโน้มจะเกิดวิกฤติของการขาดช่วง
ก าลังคนที่มีความรู้และประสบการณ์ท างานสูง โดยปัจจุบันส่วนราชการระดับกระทรวงส่วนใหญ่มีข้าราชการ
อายุไม่เกิน ๓๐ ปี ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ขณะที่มีข้าราชการอายุมากกว่า ๕๐ ปี เกินกว่าร้อยละ ๓๐  
ของข้าราชการทั้งหมด ดังนั้น ในอีก ๑๐ ปี ข้างหน้า ข้าราชการกลุ่มที่มีความรู้และประสบการณ์ท างานสูง 

จะเกษียณอายุจ านวนมาก ขณะที่การสรรหาข้าราชการใหม่เพื่อทดแทนมีแนวโน้มยากขึ้น เนื่องจากประชากร 

วัยท างานมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน หากไม่มีการบริหารจัดการหรือมีมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบ 

อาจมีผลต่อความพร้อมและความต่อเน่ืองของการบริหารราชการและคุณภาพของการให้บริการสาธารณะ  

                                                             

๗ อัตราการลดลงของลูกจ้างประจ าเป็นผลมาจากการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจ าที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ
และว่างโดยเหตุอ่ืน 
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๕) การบริหารก าลังคนยังขาดบูรณาการและมิได้ใช้ก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
โดยอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น การที่ส่วนราชการยังมิได้พิจารณาทบทวนภาพรวมของการใช้
ก าลังคนแต่ละประเภทการจ้างงานให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน การจ ากัดอัตราข้าราชการ  

ซึ่งส่งผลให้มีการจ้างพนักงานราชการหรือใช้การจ้างงานรูปแบบอื่นเพื่อทดแทนการบรรจุข้าราชการ และ  

การบริหารอัตราก าลังในระดับกระทรวงซึ่งในทางปฏิบัติยังขาดความยืดหยุ่น ไม่สามารถเกลี่ยหรือตัดโอน
อัตราก าลังข้ามระหว่างกระทรวงได้อย่างคล่องตัว เป็นต้น 

๑.๓ สถานการณ์และแนวโน้มบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ๘ 

๑) ค่าใช้จ่ายบ าเหน็จบ านาญภาครัฐมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะยาว เนื่องจากมีข้าราชการ 

ที่เกษียณอายุจ านวนมาก และอาจมีชีวิตหลังเกษียณยาวนานเกินกว่าที่รัฐได้ออกแบบไว้ตามพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งในช่วงเวลาที่มีการตรากฎหมายนั้นประชากรไทยมีอายุคาดเฉลี่ย 
(Life Expectancy) เมื่อแรกเกิดประมาณ ๔๔ ปี แต่ปัจจุบันอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ ๗๖ ปี ทั้งนี้  
จากข้อมูลของกรมบัญชีกลาง ระบุว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้รับบ านาญจ านวน ๖๒๒,๘๗๖ ราย และมีค่าใช้จ่าย
ด้านบ านาญจ านวน ๑๘๗,๒๕๒ ล้านบาท และคาดว่าในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ( พ.ศ. ๒๕๘๐) จ านวนผู้รับบ านาญ
อาจเพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่า ส่วนค่าใช้จ่ายด้านบ านาญอาจเพิ่มขึ้นเป็น ๔ เท่า  

๒) รายได้หลังเกษียณอาจไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพตามมาตรฐานของสังคม   
เนื่องจากบุคคลมีระยะเวลาออมเงินในระหว่างที่ท างานเท่าเดิม แต่มีระยะเวลาใช้เงินในช่วงหลังเกษียณยาวนานขึ้น  
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุหกสิบปี ๑๘ ปี แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 
ปี พ.ศ. ๒๕๗๘ อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุหกสิบปี เพิ่มขึ้นเป็น ๒๑ ปี และ ๒๓ ปี ตามล าดับ นอกจากนี้ มูลค่า 
ของเงินบ านาญยังอาจลดลงเนื่องจากภาวะเงินเฟ้ออีกด้วย 

๓) อัตราส่วนของจ านวนข้าราชการที่ยังรับราชการต่อจ านวนข้าราชการเกษียณ 

ที่รับบ าเหน็จบ านาญมีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีข้าราชการที่ยังรับราชการ ๕ คนต่อจ านวน
ข้าราชการเกษียณ ๑ คน ขณะที่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีข้าราชการที่ยังรับราชการเพียง ๓ คนต่อจ านวน
ข้าราชการเกษียณ ๑ คน โดยที่ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการในปัจจุบันจะต้องจ่ายเงินสะสมเข้าสู่กองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ดังนั้น หากข้าราชการที่จะจ่ายเงินสะสมเข้าสู่กองทุนบ าเหน็จบ านาญมีจ านวน
ลดลงมากแต่มีจ านวนข้าราชการเกษียณเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการได้  

                                                             

๘ ข้อมูลก าลังคนภาครัฐ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. 



 

ร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสงัคมสงูอาย ุ ๕ 

 

จากสถานการณ์และแนวโน้มข้างต้น ภาครัฐจึงต้องเร่งพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
รวมทั้งเตรียมบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรองรับสังคมสูงอายุและบริบทที่เปลี่ยนแปลง เพื่อรักษาขีดความสามารถ
ในการจัดท าและให้บริการสาธารณะ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐสูงอายุเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันในชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคง รวมทั้งสามารถด ารงบทบาทที่มีคุณค่าต่อสังคม
และประเทศต่อไป 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถำนกำรณ   ะ นวโน้ บ ำเ น็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 



 

ร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสงัคมสงูอาย ุ ๖ 

 

 

๒. แนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

ประเทศต่าง ๆ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยมีนโยบายและมาตรการ
ที่หลากหลาย ซึ่งแนวทางขององค์การอนามัยโลกได้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะ ๓ ประการ คือ  
(๑) การมีสุขภาพที่ดี (Healthy) (๒) การมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต (Security) และ (๓) การมีส่วนร่วม 

กับชุมชนหรือสังคม (Participation) เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีพฤฒิพลัง (Active Aging) ในการพัฒนาประเทศ
ต่อไปตามศักยภาพ โดยหลายประเทศได้ด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อเตรียมประชาชนให้พร้อมเข้าสู่การสูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการออมและปรับปรุงระบบบ านาญ รวมทั้งการขยายระยะเวลาการจ้างงานหรืออายุเกษียณ  

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบุคลากรภาครัฐ นอกจากจะต้องเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรสูงอายุแล้ว ยังต้องค านึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารราชการ ความคุ้มค่าของงบประมาณ   
และเสถียรภาพทางการคลังด้วย  

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมบุคลากรภาครัฐเข้าสู่สังคมสูงอายุ  
ทั้งในมิตทิี่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถของก าลังคน และมิติการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยคณะอนุกรรมการวิสามัญเกี ่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื ่อรองรับการเข้าสู ่สังคมสูงอายุ  
ภายใต้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

ในภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ๕ ด้าน ได้แก่  
 

(๑) การก าหนดโครงสร้างต าแหน่งงานและอัตราก าลังเพื่อให้ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
ไม่เป็นภาระงบประมาณในระยะยาวหากมีการขยายอายุเกษียณ  

(๒) การน าระบบบริหารอายุ (Age Management) มาใช้ในส่วนราชการ เพื่อสนับสนุน 

การท างานของผู้สูงอายุและก าลังคนหลากหลายช่วงวัยให้มีประสิทธิภาพ 

(๓) การจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่การสูงอายุ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง
พร้อมท างานหลังเกษียณ มีการออมเงินเพื่อวัยเกษียณอย่างเหมาะสม   

(๔) การขยายอายุการท างาน โดยการขยายอายุเกษียณของข้าราชการ และสนับสนุน 

การท างานต่อไปหลังจากพ้นจากราชการ  
(๕) การปรับปรุงบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เพื่อให้เป็นหลักประกันที่มั่นคงส าหรับข้าราชการ

และส่งเสริมเสถียรภาพทางการคลังของประเทศต่อไป 



 

ร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสงัคมสงูอาย ุ ๗ 

 

จากกรอบแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุข้างต้น 
คณะอนุกรรมการวิสามัญเกี ่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื ่อรองรับการเข้าสู ่สังคมส  ูงอายุ ได้จัดท า 

ร่างแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่การสูงอายุ ซึ่ง ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป รวมทั้งให้น าแผน
ดังกล่าวไปผนวกเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบวาระแห่งชาติเรื่องสังคมสูงอายุ ส าหรับร่างมาตรการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุฉบับนี้ ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  
๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
ด้านการก าหนดโครงสร้างต าแหน่งงานและอัตราก าลัง การน าระบบบริหารอายุ (Age Management)  

มาใช้ในส่วนราชการ และการขยายอายุการท างาน๙  โดยในการจัดท าแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อรองรับสังคมสูงอายุได้พิจารณาทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการปรับ
โครงสร้างอัตราก าลังและต าแหน่งงานในภาครัฐ เพื่อมิให้การขยายอายุเกษียณเกิดผลกระทบต่อขนาดก าลังคน
และค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐในระยะยาว รวมทั้งได้ศึกษาแนวคิด แนวทาง และแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) เพื่อประกอบการด าเนินการ สรุปได้ดังนี ้

๒.๑ ทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

 ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ก าหนดเป้าหมายให้ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม โดยการปรับภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ ยุบเลิกภารกิจที่ไม่จ าเป็น ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่น
รับไปด าเนินการ รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะบทบาทของหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ก ากับ
และหน่วยงานผู้ให้บริการ เพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม  

(๒) ภาครัฐมีความทันสมัย โดยการปรับโครงสร้างและระบบบริหารงาน
ราชการใหม่ที่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น และคล่องตัว สามารถยุบ เลิก ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร  
กฎ ระเบียบ ได้ตามสถานการณ์ รวมทั้งพัฒนาระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน านวัตกรรม 
เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ  

                                                             

๙
 ด้านการปรับปรุงบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ อยู่ในระหว่างด าเนินการ 



 

ร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสงัคมสงูอาย ุ ๘ 

 

 ๒) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดประเด็นปฏิรูปและ
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปก าลังคนภาครัฐ ดังนี้ 

(๑) ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน 

มีผลสัมฤทธิ์สูง  
 กลยุทธ์ที่ ๑    ก าหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบ

บริหารงานของรัฐ โดยแผนงานที่ ๑ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การของทุกส่วนราชการ และแผนงานที่ ๒ 
ปฏิรูประบบราชการ  

(๒) ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง 
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังน้ี  

 กลยุทธ์ที่ ๑ ก าหนดให้มีการจัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็น 

ในการบริการสาธารณะที่ส าคัญ และขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยแผนงานที่ ๑ 
วางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐ ทิศทางการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ  

กลยุทธ์ที่ ๒  ก าหนดให้มีการลดขนาดก าลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
ภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว โดยแผนงานที่ ๑ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน แผนงานที่ ๒ ลดอัตราก าลังและควบคุมค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคลภาครัฐให้ครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทที่ใช้ง บประมาณแผ่นดิน  
และแผนงานที่ ๓ จ้างงานรูปแบบอื่นซึ่งไม่มีภาระผูกพันด้านงบประมาณในระยะยาว หรือใช้การจ้างเหมา
บริการแทนการบรรจุข้าราชการ  

กลยุทธ์ที่ ๓ แผนงานที่  ๒ พัฒนาปรับเปลี่ยนทักษะและสมรรถนะ
ก าลังคนเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการจัดการภาครัฐ และแผนงานที่ ๓ เตรียมก าลังคนเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ

 ๓) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ในประเด็นปฏิรูปที่ ๒ กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม ก าหนดให้
มีการเสริมสร้างศักยภาพผู้สู งอายุ ในการท างาน โดยขยายอายุ เกษียณราชการเป็นอายุ  ๖๓ ปี 

 โดยทยอยปรับอายุเกษียณทุก ๒ ปี เพิ่มขึ้น ๑ ปี และก าหนดเป้าหมายให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษียณจากระบบราชการที่อายุ ๖๓ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมหน่วยงาน 

ที่ต้องใช้ศักยภาพทางร่างกาย โดยให้มีการศึกษาความเหมาะสมของต าแหน่งที่จะมีการขยายอายุเกษียณ  
แก้ไขพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญให้ขยายอายุเกษียณราชการเป็นอายุ ๖๓ ปี รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติ 
ของกฎหมายเพื่อให้สามารถจ้างงานผู้สูงอายุเป็นชิ้นงานได้ โดยผู้สูงอายุไม่ต้องผูกพันท างานเต็มเวลา  
๘ ชั่วโมงต่อวัน  
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๔) นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ก าหนดให้มีการปฏิรูปภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐  
โดยส่งเสริมให้ภาครัฐปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพการท างาน  

โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
(Government Integration) การน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Smart Operation) เพื่อให้เกิด
ความประหยัดและคุ้มค่า และยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา (Citizen-centric Service)   

๕) มติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ให้ลดการบรรจุ
ข้าราชการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ โดยควรเป็นการเพิ่มอัตราก าลังซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในระดับล่างให้มากขึ้น ทั้งข้าราชการและไม่ใช่ข้าราชการ และให้เพิ่มอัตราการบรรจุพนักงาน/ลูกจ้างพิเ ศษ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ 

(๓) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทาง 
การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นตามแนวทางที่คณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ก าหนด อาทิ ต าแหน่งประเภทวิชาการที่เป็นสายงาน
สนับสนุน ให้ทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นอย่างน้อย 

ร้อยละ ๑๐ ของอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของต าแหน่งประเภทวิชาการที่เป็นสายงานสนับสนุน 

ที่ส่วนราชการมีในปีนั้น ส่วนต าแหน่งประเภททั่วไปที่เป็นสายงานสนับสนุน ให้ทดแทนอัตราว่าง 

จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นทั้งหมด เป็นต้น 

(๔) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทาง 
การดึงดูดและจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีศักยภาพ 

เป็นที่ประจักษ์ เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง โดยมีกลยุทธ์และแนวทางในการดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย  
๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ความท้าทายในงาน ๒) ค่าตอบแทนที่เทียบเคียงได้กับตลาดแรงงาน ๓) เงื่อนไขการจ้างงาน
ที่มีความยืดหยุ่น ๔) กระบวนการสรรหาที่ไม่ซับซ้อน และ ๕) ระบบงานที่สอดคล้องกับสภาพและรูปแบบ 

การท างานของกลุ่มเป้าหมาย 
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๒.๒ แนวคิด แนวทาง และแบบอย่างการปฏิบัติที่ด ี

๑) วิธีการปรับโครงสร้างอัตราก าลังและต าแหน่งงาน 

จากการศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราก าลังและต าแหน่งงานขององค์กรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ สรุปแนวทางและวิธีด าเนินการได้ดังนี้ (๑) การบูรณาการกระบวนงาน (Process Integration) 
(๒) การจ้างบริษัทหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ (Outsource) หรือการถ่ายโอนงานที ่ไม่ใช่ภารกิจหลัก  
(Non-Core Functions) ไปสู ่องค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ  (๓) การใช้เทคโนโลยีเพื ่อลดกระบวนการ 

และขั ้นตอนการท างาน  (๔ )  การ เกลี ่ยอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับภาระงาน  (Re-balancing)  
(๕) การเปลี่ยนสภาพการจ้างโดยไม่ต้องใช้อัตราข้าราชการ (๖) การถ่ายโอนอัตราก าลังส่วนเกินจากงานที่ยุบเลิก 
(Redeployment) โดยอาจจ่ายเงินทดแทนเพื่อให้ออกจากงานตามความสมัครใจ (Buyout/Voluntary Early 

Retirement) หรือช่วยจัดหางานใหม่ที ่เหมาะสมภายในหรือภายนอกองค์กร (Out-Placement) และ  
(๗) การแยกหน่วยงานภายในออกไปเป็นองค์กรใหม่ (Spin-off / Sale Non-Core Assets)๑๐   

                                                             

๑๐
 การแยกหน่วยงานภายในออกไปเป็นองค์กรใหม่ (Spin - off / Sale Non - Core Assets) ในเชิงธุรกิจหมายถึงการน าบริษัทย่อย

หรือบริษัทร่วมของบริษัทจดทะเบียน (บริษัทแม่) แยกออกมาเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ( Initial Public Offering : IPO) และ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส าหรับตัวอย่างในภาคราชการ เห็นได้จากศึกษากรณีการปฏิรูประบบราชการของประเทศนิวซีแลนด์  
ซึ่งก็ใช้วิธีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับขนาดก าลังคน 

ท ศทำ  นโยบำย   ะยุท ศำ  ร กำรพ  นำประเทศ 



 

ร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสงัคมสงูอาย ุ ๑๑ 

 

๒) การก าหนดอายุเกษียณของต่างประเทศ  

จากข้อมูลของกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) พบว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๕  
(พ.ศ. ๒๕๔๘) เป็นต้นมา ประเทศสมาชิก OECD จ านวนอย่างน้อย ๒๑ ประเทศ (จาก ๓๕ ประเทศ)  
ได้ขยายระยะเวลาการจ้างงานเพื่อรองรับภาวะกดดันทางการคลังของประเทศ อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่าย  

ด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ในส่วนของก าลังภาครัฐประเทศที่มีรายได้สูงหลายประเทศได้มีการปรับ
ขยายอายุเกษียณที่มีสิทธิรับบ านาญเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ก าหนดที่อายุ ๖๕ ปี โดยบางประเทศมีแผนขยาย 

อายุเกษียณเป็นอายุ ๖๗ - ๗๐ ปี และบางประเทศมีการปรับอายุเกษียณที่มีสิทธิรับบ านาญตามอายุคาดเฉลี่ย
โดยอัตโนมัติ 

การขยายอายุที่มีสิทธิรับบ านาญของบุคลากรภาครัฐ 

ในประเทศที่มีรายได้สูงของกลุ่ม OECD จ านวน ๒๓ ประเทศ 

 

 
๓) การบริหารอายุ (Age management)  

 จากการศึกษาพบว่า  ในสหภาพยุโรปและประเทศสิงคโปร์ ได้จัดท าแนวทาง 

การบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ ในมิติต่าง ๆ (Dimensions of Age 
Management Practice) เพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ น านโยบายของรัฐไปปฏิบัต ิสรุปไดด้ังนี ้ 
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 (๑) การจ้างงานที่เป็นธรรม (Fair Employment) โดยการตรากฎหมายหรือ
แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ ใช้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยึดระบบคุณธรรม 
(Merit System) โดยไม่เลือกปฏิบัติด้านอายุ เพศ เช้ือชาติ สถานภาพสมรส ความบกพร่องของร่างกาย ฯลฯ  

 (๒) การพ ้นสภาพการ เป ็นพน ักงานและการวางแผนเปลี ่ยนผ ่าน 

สู ่การเกษียณอายุ (Employment Exit and the Transition to Retirement) โดยเน้นการให้ข ้อมูล 

และค าแนะน าแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษียณอายุ รวมทั้งการวางแผนเกี่ยวกับการท างานหลังเกษียณ  
ซึ่งแต่ละประเทศหรือแต่ละองค์กรมีวิธีการสนับสนุนหรือมีเงื่อนไข การจ้างงานที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศสิงคโปร์
มีกฎหมายจ้างกลับเข้าท างานใหม่ (Re-employment) ในสหภาพยุโรปมีการจ้างงานต่อไปชั่วคราว  
หรือการจัดหางานให้ในหน่วยงานอื่น เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบ  

จากการเกลี่ยอัตราก าลังได้รับการจ้างงาน โดยเฉพาะงานที่มีเงื่อนไขการปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับคุณสมบัติ 
เป็นงานที่ช่วยเพิ่มทักษะ และเหมาะสมกับวัย 

 (๓) การออกแบบงานใหม่ (Job Re - Design) โดยการทบทวน วิเคราะห์  
และออกแบบงานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  รวมถึงการออกแบบ
งานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานสูงอายุ อาทิ เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การปรับสถานที่และ
ใช้อุปกรณ์ปฏิบัติงานที่ เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์  (Ergonomics) การขยายขอบเขตของงาน  
(Job Enlargement) การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) การลดงานที่ไม่จ าเป็น (Job Trimming) และ
การจัดกลุ่มงานที่มีลักษณะงานคล้ายกันเป็นระบบหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เป็นต้น 

 (๔) การฝึกอบรมและการเรียนรู้ตลอดชีพ (Training and Lifelong Learning) 

โดยการวิเคราะห์ทักษะที่จ าเป็นส าหรับองค์กรและพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมกับทักษะ  
ระดับการศึกษา และวิธีการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานสูงอายุได้รับการพัฒนา
ศักยภาพที่เป็นจุดแข็งหรือตามความสนใจ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิต รวมทั้ง 
การจัดระบบงานและสถานที่ท างานที่ส่งเสริมการถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน
หลากหลายกลุ่มวัย เช่น การท างานเป็นทีม การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เป็นต้น 

 (๕) การพัฒนาในสายอาชีพ  (Career Development) โดยการวิเคราะห์ 
ความต้องการ สิ่งจูงใจ และความเครียดในการท างานของผู้สูงวัย รวมถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติงาน เพื่อจัดงานให้เหมาะสมกับศักยภาพในการท างานที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย และจัดท า  
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โปรไฟล์โอกาสได้รับการจ้างงาน (Employability Profiles) และโอกาสที่จะย้ายงานภายในองค์กร  
(Internal Mobility Opportunities) ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละราย 

 (๖) การจัดสภาพการท างานที ่ย ืดหยุ ่น  (Flexible Work Arrangement)  

โดยจัดระบบหรือเงื่อนไขการท างานที่ตอบสนองต่อวิธีการท างาน วิถีชีวิต และภาระในการดูแลครอบครัว  

ของผู้ปฏิบัติงาน ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการท างานและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวโดยไม่ต้องขาดงานหรือลาออกจากงาน อาท ิ

๖.๑ เงื่อนไขการท างานที่มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาและสถานที่ท างาน เช่น  
 ก) ชั่วโมงการท างานที่ยืดหยุ่น (Flexi-hours)  

 ข) การท างานแบบไม่เต็มเวลา (Part-time)  

ค) การแบ่งงานให้ท าโดยไม่จ าเป็นต้องท างานในวันเวลาเดียวกัน 
(Job Sharing)  

ง) การนับเวลาท างานรวมต่อสัปดาห์ให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 
(Compressed Workweeks) และ  

จ) การอนุญาตให้ท างานนอกส านักงานได้ (Flexplace) 
 

๖.๒ เงื่อนไขการจ้างงานที่มีการปรับให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น  
ก่อนเกษียณอายุ (Phased Retirement) หรือให้ได้รับเงินบ านาญบางส่วนควบคู่ไปกับการท างาน โดยได้รับ
ค่าตอบแทนหลังเกษียณอายุ (Partial Retirement) ซึ่งต้องมีการตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างและ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการท างาน รวมทั้งค่าตอบแทนที่จะได้รับ 

๖.๓ การออกแบบระบบการหมุนงานส าหรับผู ้ปฏิบัติงานสูงอายุ  
เพื่อออกจากงานที่ต้องท างานล่วงเวลาหรืองานพิเศษอื่น ๆ โดยอาจก าหนดให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณงานเพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการท างานด้วย 

  (๗) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) โดยการฝึกอบรม
ให้กับผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีบทบาทในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีความเป็นธรรม   
และมีเทคนิคในการรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ประเมินและผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน  

อาจมีอายุน้อยกว่าผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีวิธีการสื่อสารและการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีการน าระบบการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา  
และการประเมินตนเองมาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย 
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  (๘) การสนับสนุนดูแลรักษาสุขภาพหรือสร้างสุขภาวะ (Health Protection and 

Promotion/Well - being Programmes) โดยการส่งเสริมให้หน่วยงานจัดโครงการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบ มีความมุ่งมั่นในการรักษาสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน ส ารวจปัญหาหรือปัจจัยส าคัญ
ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เพื่อน าไปออกแบบวิธีการที่หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 
เช่น การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกาย การเลิกสูบบุหรี่ การตรวจสุขภาพ เป็นต้น  

  (๙) การบริหารก าลังคนหลากหลายช่วงวัย (Multi – Generational Workforce 

Management) โดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของผู้ปฏิบัติงานที่มีช่วงวัยแตกต่างกัน 
และสร้างสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานหลากหลายกลุ่มวัย ควบคู่ไปกับการวางระบบ
การฝึกอบรม การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ อาทิ การออกแบบสถานที่ท างานหรือจัดโครงการที่ส่งเสริม
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงาน  

ที่ช่วยเผยแพร่ค่านิยมและพฤติกรรมการท างานร่วมกันของคนหลากหลายกลุ่มวัย การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหาร และหัวหน้างานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ 

ความหลากหลายในองค์กร เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ในบางประเทศยังมีมาตรการจูงใจส าหรับภาคส่วนต่าง ๆ ที่น าแนวทางข้างต้น 

ไปปฏิบัติด้วย อาทิ การให้เงินสนับสนุนพิเศษ การให้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไก
ในการด าเนินการเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบ และแสวงหาโอกาสใหม่จาก
การเข้าสู่สังคมสูงอาย ุ
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๓. มาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

จากทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งแนวทางแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี 
ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงมีมติเห็นชอบร่างมาตรการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ตามที่ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร
เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุเสนอ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี ้ 

๓.๑ หลักการ 

๑) การปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ ต้องสอดคล้องและช่วยให้การใช้อัตราก าลัง
เหมาะสมกับภารกิจ มีความคุ้มค่า  

๒) การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ต้องน าไปสู่การธ ารงรักษา
และเพิ่มขีดความสามารถของภาครัฐในการจัดท าและให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธภิาพ 

๓.๒ เป้าหมาย 

๑) ก าลังคนภาครัฐมีขนาดและขีดความสามารถที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของส่วน
ราชการ พร้อมรองรับสังคมสูงอายุ และบริบทการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป 

๒) ภาครัฐสามารถใช้ก าลังคนทุกช่วงอายุที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๓.๓ มาตรการ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงเสนอมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ดังน้ี 

 มาตรการที่ ๑ ปรับโครงสร้างอัตราก าลังให้มีขนาดที่เหมาะสม (Right-Sizing) 

เป้าประสงค์  
๑) การปรับปร ุงการเกษียณอายุของข ้าราชการสอดคล้องก ับ 

การพัฒนาโครงสร้างอัตราก าลังภาครัฐให้มีขนาดและขีดความสามารถที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่าย
ในระยะยาว 

๒) ส่วนราชการมีอัตราก าลังที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจส าคัญ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวชี้วัดหลัก 

๑) มีกรอบอัตราก าล ังภาคร ัฐและสัดส ่วนค่าใช ้จ ่ายด้านบุคคล 

ที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ  

๒) ร ้อยละของส ่วนราชการซึ ่งม ีแผนก าล ังคนที ่เหมาะสมก ับ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 

๓) ร้อยละของส่วนราชการที่มีการปรับระบบงานและกระบวนการท างาน 
และบริหารอัตราก าลังให้สอดคล้องสมดุลกัน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

แผนงานที่ ๑ ก าหนดกรอบอัตราก าลังภาครัฐและสัดส่วนค่าใช้จา่ย
ด้านบุคคล เพื่อให้แต่ละส่วนราชการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑) ศึกษาเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังภาครัฐ และค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
ที่เหมาะสม โดยค านึงถึงบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละส่วนราชการ 

๒) เสนอคณะรัฐมนตรีก าหนดนโยบายเกี่ยวกับกรอบอัตราก าลังภาครัฐ
และสัดส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนงานที่ ๒ จัดท าแผนก าลังคนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

๑) ศึกษาเพื่อจัดท าตารางค านวณก าลังคน (Table of Workforce)  
และออกแบบสูตรค านวณส าหรับวิเคราะห์อัตราก าลังกลุ่มต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการ 

๒) ส่งเสร ิมส่วนราชการให้จ ัดท าแผนก าล ังคนที ่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเสนอ ก.พ. ให้ความเห็นชอบกรอบ
อัตราก าลัง ตามมาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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แผนงานที่ ๓ ปรับระบบงานและบริหารอัตราก าลังให้สมดุล  
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 

๑) ปรับบทบาทภารกิจ ระบบงาน และกระบวนการท างาน เพื่อให้ 
การบริหารก าลังคนภาครัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า โดยอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ (๑) การบูรณาการ 
กระบวนงาน (Process Integration) (๒) การจ้างบริษัทหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ (Outsource) หรือ
การถ่ายโอนงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลัก (Non-Core Functions) ให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ภาคเอกชน 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันทางเทคนิคหรือสถาบันวิชาการ (๓) การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดกระบวนการและ
ขั้นตอนการท างาน หรือ (๔) วิธีการอื่น ๆ อาทิ การแยกหน่วยงานภายในออกไปเป็นองค์กรใหม่ (Spin-off)  

๒) บริหารอัตราก าลังให้สมดุลและเหมาะสมกับภารกิจ โดยอาจ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ (๑) การเกลี่ยอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงาน (Re-balancing) (๒) การเปลี่ยนสภาพการจ้าง
โดยอาจไม่ต้องใช้อัตราข้าราชการหรือลดจ านวนข้าราชการลง และ (๓) ถ่ายโอนอัตราก าลังส่วนเกินจากงาน
ที่ยุบเลิก (Redeployment) โดยอาจจัดให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่สมัคร
ใจออกจากระบบราชการ และจัดหาต าแหน่งงานใหม่ในภาครัฐให้กับผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกจากราชการ 
หากไม่มีต าแหน่งงานที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนด อาจก าหนดให้ได้รับเงินชดเชย ซึ่งควรจ่ายน้อยกว่า
อัตราที่ได้รับจากโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด  

ทั้งนี้ ควรเร่งรัดน าผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังและวางแผนก าลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย
ก าลังคนภาครัฐ (คปร.) มาใช้ประกอบการด าเนินการ และส่งสัญญาณให้ส่วนราชการเกิดความตระหนัก 

ในการบริหารให้มีขนาดก าลังคนที่เหมาะสมด้วย ส าหรับการด าเนินการอาจก าหนดให้มีโครงการน าร่อง 
กับบางส่วนราชการ และมีแผนการด าเนินการเป็นระยะ 

มาตรการที่ ๒ ปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่งงาน และการบริหารอัตราก าลังภาครัฐ 

ให้เหมาะสมกับภารกิจและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

เป้าประสงค์  
๑) โครงสร้างต าแหน่งงานภาครัฐเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  

ทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 

๒) ภาครัฐมีต าแหน่งงานและรูปแบบ/วิธีการจ้างงานที่เหมาะสมกับ
บุคลากรสูงอายุ และสอดคล้องกับภารกิจภาครัฐและเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไป  



 

ร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสงัคมสงูอาย ุ ๑๘ 

 

ตัวชี้วัดหลัก 

๑) จ านวนต าแหน่งงานที่ได้รับการปรับปรุง (เพิ่ม ลด ยุบเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลง) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี 

๒) จ านวนต าแหน่งงานที่ได้รับการปรับปรุง (เพิ่ม ลด ยุบเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลง) ให้รองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสูงอายใุนภาครัฐ 

๓) ร้อยละของจ านวนต าแหน่งงานที่ใช้รูปแบบการจ้างงานอื่นที่ไม่ใช่
ข้าราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและบริบทภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แผนงานที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์เพื่อทบทวน (ปรับปรุง เพิ่ม ลด ยุบเลิก 
หรือเปลี่ยนแปลง) ต าแหน่งงานที่อาจน า เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน (Disruptive 
Technologies) มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ ต าแหน่งงานในสายงาน
สนับสนุนที่อาจทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยี เช่น เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

๑) ด าเนินโครงการน าร่องกับส่วนราชการระดับกระทรวง โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่จ าเป็นต้องมีการทบทวนบทบาทภารกิจ ออกแบบระบบงานและกระบวนงานใหม่ ปรับขนาด
ก าลังคน รวมทั้งปรับปรุงต าแหน่งงานและวิธีการจ้างงานให้เหมาะสม มีความยืดหยุ่นคล่องตัว 

๒) ติดตาม ประเมินผล และขยายการด าเนินการไปสู่ส่วนราชการอื่น  

แผนงานที่ ๒ ปรับเปลี่ยนต าแหน่งงานและพัฒนารูปแบบการจ้างงาน 

ให้สอดคล้องกับบริบทภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป  

๑) เร่งรัดและก ากับติดตามการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับแนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ 

ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการดึงดูดและ
จูงใจผู้มีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์  
เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง  

๒) ศึกษาทบทวนต าแหน่งงานและระบบการจ้างงานภาครัฐ 

เพื่อให้บุคลากรสูงอายุมีโอกาสใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์อย่างเต็มศักยภาพและ
สอดคล้องกับภารกิจภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป 



 

ร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสงัคมสงูอาย ุ ๑๙ 

 

มาตรการที่ ๓ ปรับปรุงอายุเกษียณและขยายระยะเวลาการท างานของข้าราชการ 
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและลักษณะงานภาครัฐ 

เป้าประสงค์  
๑) ก าลังคนสูงอายุในภาครัฐซึ่งมีศักยภาพ ยังคงเป็นก าลังส าคัญ 

(Active Aging) ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

๒) ภาครัฐใช้ก าลังคนภาครัฐสูงอายุซึ่งยังมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบุคลากรภาครัฐมีความพร้อมและมีโอกาสเข้าถึงการจ้างงานหลังเกษียณ  

๓) การขยายอายุการท างานของก าลังคนภาครัฐสอดคล้องกับลักษณะงาน
และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของสังคมไทย 

ตัวชี้วัดหลัก 

๑) รายละเอียดแนวทางการขยายอายุเกษียณราชการผ่านความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒) แนวทางการปรับปรุงระบบบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ 

หลังการเกษียณอายุราชการซึ ่งสมดุลก ับการขยายระยะเวลาการปฏิบัต ิงาน ผ่านความเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตรี ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓) มีระบบการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการท างานภายหลัง 
การเกษียณอายุราชการ 

๔) ร้อยละของบุคลากรสูงอายุ/ข้าราชการเกษียณที่ได้รับการจ้างงาน
หรือได้ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุราชการตามศักยภาพ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แผนงานที่ ๑ ปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ 
๑) จัดท ารายละเอ ียดแนวทางการปร ับปร ุงการเกษียณอายุ 

ของข้าราชการ ตามมติ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบ 

ในหลักการให้มีการปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ โดยมีแนวทางดังนี้  (๑) ปรับอายุเกษียณ 

ของข้าราชการเป็นอายุ ๖๕ ปี โดยพิจารณาตามความจ าเป็นตามลักษณะงาน (๒) มีขอบเขตครอบคลุม
ข้าราชการทุกประเภท โดยไม่รวมกลุ่มที่ใช้สมรรถภาพทางกายเป็นหลัก งานตรากตร า หรือเสี่ยงอันตราย  
และต าแหน่งประเภทบริหาร (๓) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ข้าราชการในปัจจุบันที่จะได้รับการขยายอายุเกษียณ 



 

ร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสงัคมสงูอาย ุ ๒๐ 

 

ก าหนดให้มีการปรับอายุเกษียณเพิ่มขึ้น ๑ ปี ในทุก ๒ ปี จนครบก าหนดอายุเกษียณที่ ๖๕ ปี เพื่อให้มีลักษณะ
ค่อยเป็นค่อยไป และ (๔) ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการภายหลังการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การขยายอายุเกษียณของข้าราชการ ก าหนดให้เกษียณอายุราชการที่อายุ ๖๐ ปี หรือ ๖๕ ปี แล้วแต่กรณี 
ตามลักษณะงานและประเภทต าแหน่ง 

๒) เสนอ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ 
โดยให้เริ่มด าเนินการกับข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการประเภทอ่ืนที่มีความพร้อมก่อน 

๓) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการขยายอายุเกษียณราชการ
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วย  

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐประเภทต่าง ๆ 

๔) ปรับขยายอายุเกษียณราชการตามแนวทางที่ผ่านความเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตรี 
แผนงานที่ ๒ ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบบ าเหน็จบ านาญ

และสวัสดิการหลังการเกษียณอายุราชการ  
๑) ศึกษาผลกระทบด้านงบประมาณ และค่าใช้จ่ายด้านบุคคล  

กรณีด าเนินการปรับปรุงการเกษียณอายขุองข้าราชการ หรือขยายระยะเวลาปฏิบัติราชการ 

๒) ศึกษาและพัฒนาระบบบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการหลังเกษียณ
ให้มีความสมดุลกับการปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ หรือการขยายระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 

แผนงานที่ ๓ เต ร ีย มความพร ้อมและส ่ง เ ส ร ิม ก า รท า ง าน 

หลังเกษียณอายุราชการ  
๑) จัดตั้งและเร่งรัดการด าเนินการของศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐ

ผู้สูงอายุเข้าสู่งาน (Job Placement for Seniors) ตามมติ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและส่งเสริมโอกาสการท างานภายหลัง เกษียณอายุราชการ  
โดยมีกิจกรรม อาทิ การให้ค าปรึกษา การประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งงานและการจับคู่งาน 
(Job Matching) การจัดหลักสูตรการอบรมพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรภาครัฐสูงอายุ 
การจัดท าฐานข้อมูลความเช่ียวชาญก าลังคนภาครัฐผู้สูงอาย ุ



 

ร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสงัคมสงูอาย ุ ๒๑ 

 

๒) พัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู ่สังคมสูงอายุ   
ตามมติ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยเตรียมก าลังคนภาครัฐ 

ที่จะเกษียณอายุและมีความประสงค์จะท างานต่อไปให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ   
และทัศนคติต่องานใหม่ที่จะปฏิบัต ิ

มาตรการที่ ๔  พัฒนาระบบบริหารอายุ (Age Management) ส าหรับส่วนราชการ 

เป้าประสงค์  
๑) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตอบสนองต่อก าลังคนภาครัฐ 

ที่เข้าสู่วัยสูงอายุ และสอดคล้องกับบริบทที่มีความแตกต่างหลากหลายในเรื่องช่วงอายุ (Age Diversity) 

๒) บุคลากรสูงอายุมีโอกาสปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพตามวัย มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้งมีโอกาสก้าวหน้า 

ในงานที่ปฏิบัต ิ

๓) ระบบการท างานมีความยืดหยุ่น เป็นธรรม และส่งเสริมประสิทธิภาพ 

ในการท างานของบุคลากรสูงอาย ุ

๔) ส่วนราชการสามารถธ ารงรักษาและใช้ประโยชน์จากความรู้ ทักษะ 
และความเช่ียวชาญของบุคลากรสูงอายุเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญ 

ตัวชี้วัดหลัก 

๑) ร้อยละของส่วนราชการที่มีการพัฒนาระบบงานและน าแนวทาง 
การบริหารอายุไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับบริบทภาครัฐที่เข้าสู่สังคมสูงอายุ 

๒) ร้อยละของบุคลากรสูงอายุที่ ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 

ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับศักยภาพ ทั้งในและต่างส่วนราชการ และในภาคส่วนอ่ืน 

๓) จ านวนระบบหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมโอกาสในการปฏิบัติงาน 

ที่เหมาะสมกับศักยภาพของบุคลากรในแต่ละช่วงวัย 

๔) จ านวนระบบสิ่งจูงใจที่สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพ
ของบุคลากรในแต่ละช่วงวัยและบุคลากรสูงอายุ 

๕) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสูงวัยต่อระบบการบริหารและ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

 



 

ร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสงัคมสงูอาย ุ ๒๒ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แผนงานที่ ๑ พัฒนาระบบและส่ ง เสริม ให้มี การสับ เปลี่ ยน
หมุนเวียนงาน (Job Rotation) อย่างเป็นระบบ เพื่อถ่ายเทอัตราก าลัง (Mobility) ไปสู่ต าแหน่งที่เหมาะสม 

กับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรสูงอายุ ทั้งภายในและระหว่างส่วนราชการ  

รวมทั้งระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่น 

๑) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มต าแหน่งงานในราชการ ให้เป็นต าแหน่ง
ที่สามารถหมุนเวียนบุคลากรสูงอายุไปปฏิบัติงานได้ ทั้งภายในและระหว่างส่วนราชการ 

๒) สร้างเครือข่ายกับองค์กรในภาคส่วนอื่นเพื่อให้ข้าราชการสูงอายุ 
มีโอกาสเปลี่ยนไปปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

แผนงานที่ ๒ พัฒนาระบบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การท างานหลังเกษียณ (Post – Retirement Career) ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อบริบทการเข้าสู่
สังคมสูงอายุ 

๑) ศึกษาเพื่อพัฒนาระบบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพในการท างานที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย  

๒) จัดท าฐานข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์โอกาสการเปลี่ยนงาน
ภายในองค์กร (Internal Mobility Opportunities) และโอกาสการจ้างงานหลังเกษียณอายุราชการ 

แผนงานที่ ๓ พัฒนาระบบการท างานที่มีความยืดหยุ่น (Flexible 

Work Arrangement) เหมาะสมกับช่วงอายุ ทั้ งในด้านสถานที่ท างาน เวลาการปฏิบัติงาน และวิธีการ 
ปฏิบัติราชการ รวมทั้งรูปแบบและเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม ไม่กีดกัน เลือกปฏิบัติ หรือมีอคติต่อ 

ความแตกต่างของช่วงอายุ 

๑) ศึกษาและพัฒนาระบบและวิธีการท างานให้มีความยืดหยุ่นและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในช่วงวัยต่าง ๆ  

๒) ศึกษาและพัฒนารูปแบบและเงื่อนไขการจ้างงาน  รวมทั้ ง
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสูงอายอุย่างเหมาะสมเป็นธรรม 

๓) สนับสนุนให้ส่ วนราชการออกแบบงานใหม่  (Job Re-Design)  

ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การปรับสถานที่และ
อุปกรณ์ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างาน การลดงานที่ไม่จ าเป็น (Job Trimming) เป็นต้น 



 

ร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสงัคมสงูอาย ุ ๒๓ 

 

แผนงานที่ ๔ พัฒนาระบบจูงใจ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมกับช่วงอายุ เพื่อรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการจ้างงานของบุคลากร
สูงอาย ุ(Employability) 

๑) ศึกษาเพื ่อออกแบบระบบจูงใจบุคลากรสูงอายุให้รักษาและ 

เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

๒) ปรับปรุงระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เกิด 

ความเป็นธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรต่างวัยมสีัมพันธภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน 

แผนงานที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) เพื ่อถ่ายทอดองค์ความรู ้จากบุคลากรสูงอายุที ่ม ีประสบการณ์และความเชี ่ยวชาญ  
เพื ่อสร ้างความต ่อ เนื ่อง ในการปฏิบ ัต ิงาน ( Continuity) โดยส ่วนราชการม ีผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานที ่พร ้อม 

ด ารงต าแหน่งส าค ัญ (Successor Pool) และไม ่ท าให ้เก ิดป ัญหาการบร ิการสาธารณะขาดช่วงหรือ 

ด้อยประสิทธิภาพ  
๑) ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 

จากบุคลากรสูงอายุ รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรหลากหลายกลุ่มวัย 

๒) บริหารจัดการความรูโ้ดยระบุ จัดเก็บ และถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
บุคลากรสูงอายุที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ  เพื่อน ามาใช้ ในการบริหารราชการให้ เกิด 

ความต่อเนื่อง 

๓.๔ ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

 ร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุมีก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ได้ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการในแต่ละแผนงาน/
โครงการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนมีตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละแผนงาน (รายละเอียดตามภาคผนวก) 

๓.๕ การน ามาตรการไปสู่การปฏิบัติ 

๑) มาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 
เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอการปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ และต้องมีแผนปฏิบัติการเพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการควบคู่ไปกับการขยายอายุเกษียณ 

๒) แม้ว่าบางมาตรการจะต้องใช้เวลาด าเนินการกว่าจะบรรลุผล อาทิ มาตรการ 

ปรับโครงสร้างอัตราก าลังให้มีขนาดที่เหมาะสม แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องส่งสัญญาณให้ส่วนราชการตระหนัก
ถึงความส าคัญในการด าเนินการตามมาตรการนี้ ทั้งนี้ อาจด าเนินโครงการน าร่องในบางส่วนราชการ  
(ระดับกระทรวง) หรือทยอยด าเนินการเป็นระยะตามความจ าเป็น เร ่งด ่วน  (Phasing) เพื ่อ ให ้มี 



 

ร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสงัคมสงูอาย ุ ๒๔ 

 

การด าเนินการตามมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุอย่างเป็นระบบ
และบูรณาการแบบองค์รวม 

๓) ต้องมีการชี้แจง สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ 

ตามมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ให้กับส่วนราชการ 

อย่างต่อเนื่อง 

 

 



 

 

  

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ร่างมาตรการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ๒๗ 

 

สรุปร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

ผู้รับผิดชอบ เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดหลัก 

(และตัวชี้วัดระดับแผนงาน) ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

มาตรการที่ ๑ ปรับโครงสรา้งอัตราก าลังใหม้ีขนาดที่เหมาะสม (Right-Sizing) 

แผนงานที่  ๑  

ก าหนดกรอบอัตราก าลังภาครัฐและสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคคล 
เพื่อให้แต่ละส่วนราชการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. ศึกษาเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังภาครัฐ และค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
ที่เหมาะสม โดยค านึงถึงบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละส่วนราชการ  

๒. เสนอคณะรัฐมนตรีก าหนดนโยบายเกี่ยวกับกรอบอัตราก าลังภาครัฐ
และสัดส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลให้สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจที่หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 

 

 

 

 

      

ส านักงาน ก.พ./ 
ส านักงาน ก.พ.ร./
คณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมาย
และนโยบาย
ก าลังคนภาครฐั/
องค์กรกลาง
บริหารงาน
บุคคลของ
ข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ 

 

๑. การปรับปรุงการเกษียณอายุ
ของข้าราชการสอดคล้องกับ 

ก า ร พ ัฒ น า โ ค ร ง ส ร ้า ง
อัตราก าลังภาครัฐให้มีขนาด
แ ล ะ ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ 

ที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
ค่าใช้จ่ายในระยะยาว 

๒. ส่วนราชการมีอัตราก าลัง 
ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจ
ส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

๑. มีกรอบอัตราก าลังภาครัฐ
แ ล ะ สั ด ส่ ว น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 

ด้านบุคคลที่ เหมาะสมกับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ 

 

 

 

 



 

 

ร่างมาตรการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ๒๘ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

ผู้รับผิดชอบ เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดหลัก 

(และตัวชี้วัดระดับแผนงาน) ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

แผนงานที่  ๒  

จั ดท าแผนก าลั งคนให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกั บทิ ศทาง 
ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ   
๑. ศึกษาเพื่อจัดท าตารางค านวณก าลังคน (Table of Workforce)  

และออกแบบสูตรค านวณส าหรับวิเคราะห์อัตราก าลังกลุ่มต่าง ๆ  
ให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการ 

๒. ส่งเสริมส่วนราชการให้จัดท าแผนก าลังคนที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
โดยเสนอ ก.พ. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก าลังตามมาตรา ๘ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ส านักงาน ก.พ./ 
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
ของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ/ 
คณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมาย
และนโยบาย
ก าลังคนภาครฐั 

  

๒. ร้อยละของส่วนราชการ 
ซึ่งมีแผนก าลังคนที่เหมาะสมกับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ 



 

 

ร่างมาตรการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ๒๙ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

ผู้รับผิดชอบ เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดหลัก 

(และตัวชี้วัดระดับแผนงาน) ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

แผนงานที่  ๓  

ปรับระบบงานและบริหารอัตราก าลังให้สมดุล มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่า  
๑. ปรับบทบาทภารกิจ ระบบงาน และกระบวนการท างาน โดยอาจ

ด าเนินการดังต่อไปนี ้
(๑) การบูรณาการกระบวนงาน (Process Integration)  
(๒) การจ้างบริษัทหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ (Outsource)  

หรือการถ่ายโอนงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลัก (Non-Core Functions) 

ให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือสถาบันทางเทคนิคหรือสถาบันวิชาการ  

(๓) การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดกระบวนการและขั้นตอนการท างาน 

(๔) วิธีการอื่น ๆ อาทิ  การแยกหน่วยงานภายในออกไปเป็น 

องค์กรใหม่ (Spin-off)  
 

      

ส านักงาน ก.พ.ร./
ส านักงาน ก.พ./ 
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
ของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ/
ส่วนราชการ/ 
กระทรวง 

  

๓. ร้อยละของส่วนราชการ 
ที่มีการปรับระบบงานและ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง า น  

และบริห า รอัต ร าก า ลัง  

ให้สอดคล้องสมดุลกัน 



 

 

ร่างมาตรการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ๓๐ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

ผู้รับผิดชอบ เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดหลัก 

(และตัวชี้วัดระดับแผนงาน) ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

๒. บริหารอัตราก าลังให้สมดุลและเหมาะสมกับภารกิจ โดยอาจ
ด าเนินการดังต่อไปนี ้
(๑) การเกลี่ยอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงาน (Re-balancing) 

(๒) การเปลี่ยนสภาพการจ้างโดยอาจไม่ต้องใช้อัตราข้าราชการ 

หรือลดจ านวนข้าราชการลง  
(๓) ถ่ายโอนอัตราก าลังส่วนเกินจากงานที่ยุบเลิก (Redeployment)  

โดยมีกิจกรรมดังนี ้
๑) จัด ให ้ม ีโครงการ เกษียณอาย ุก ่อนก าหนดส าหร ับ

กลุ่มเป้าหมายที่สมัครใจออกจากระบบราชการ  
๒) จัดหาต าแหน่งงานใหม่ในภาครัฐให้กับผู้ที่ไม่ประสงค์ 

จะออกจากราชการ หากไม่มีต าแหน่งงานที่เหมาะสม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อาจได้รับเงินชดเชย ซึ่งควรจ่าย 

น้อยกว่ าอั ตราที่ ไ ด้ รั บจาก โครงการ เกษี ยณอายุ 
ก่อนก าหนด 

 



 

 

ร่างมาตรการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ๓๑ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

ผู้รับผิดชอบ เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดหลัก 

(และตัวชี้วัดระดับแผนงาน) ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

มาตรการที่ ๒ ปรับปรงุโครงสร้างต าแหน่งงาน และการบริหารอัตราก าลังภาครัฐ ให้เหมาะสมกับภารกิจและบรบิทที่เปลี่ยนแปลงไป 

แผนงานที่  ๑  

ศึกษาวิเคราะห์เพื่อทบทวน (ปรับปรุง เพิ่ม ลด ยุบเลิก หรือเปลี่ยนแปลง) 
ต าแหน่งงานที่อาจน าเทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนแปลงแบบพลิกผัน  
(Disruptive Technologies) มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อาทิ ต าแหน่งงานในสายงานสนับสนุนที่อาจทดแทนได้ 
ด้วยเทคโนโลยี เช่น เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
๑. ด า เนิ น โครงการน า ร่ อ งกั บส่ วนราชการระดั บกระทรวง  

โดยเฉพาะหน่วยงานที่จ าเป็นต้องมีการทบทวนบทบาทภารกิจ 
ออกแบบระบบงานและกระบวนงานใหม่ ปรับขนาดก าลังคน 
รวมทั้งปรับปรุงต าแหน่งงานและวิธีการจ้างงานให้เหมาะสม  
มีความยดืหยุ่นคล่องตัว  

๒. ติดตาม ประเมินผล และขยายการด าเนินการไปสู่ส่วนราชการอื่น 

      

ส านักงาน ก.พ./
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
ของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ/ 
ส่วนราชการ 

 

๑. โครงสร้างต าแหน่งงานภาครัฐ
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ
ต า ม ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์ช า ต ิ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และ
นโยบายประเทศไทย ๔.๐  

๑. ภาครัฐมีต าแหน่งงาน
และรูปแบบ/วิธีการจ้างงานที่
เหมาะสมกับบุคลากรสูงอายุ 
และสอดคล้องกับภารกิจภาครัฐ
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

๑ . จ านวนต าแหน่ ง งาน 

ที่ได้รับการปรับปรุง (เพิ่ม ลด 
ยุบเลิก หรือเปลี่ยนแปลง)  
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
เทคโนโลย ี 

๒ . จ านวนต า แหน่ ง ง าน 

ที่ได้รับการปรับปรุง (เพิ่ม ลด 
ยุบเลิก หรือเปลี่ยนแปลง)  
ให้รองรับการปฏิบัติ งาน 

ของบุคลากรสูงอายุในภาครัฐ 

๓ . จ านวนส่ วนราชการ 
ที่ ด าเนิ นโครงการน าร่ อง
ทบทวนต าแหน่งงานจ านวน 

ไม่น้อยกว่า ๕ กระทรวง 
 



 

 

ร่างมาตรการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ๓๒ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

ผู้รับผิดชอบ เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดหลัก 

(และตัวชี้วัดระดับแผนงาน) ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

แผนงานที่  ๒  

ปรับเปลี่ยนต าแหน่งงานและพัฒนารูปแบบการจ้างงานให้สอดคล้องกับ
บริบทภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป  
๑. เร่งรัดและก ากับติดตามการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับแนวทางการทดแทนอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น 
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องแนวทาง
การดึ งดู ดและจู งใจผู้ มี ความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิพิ เศษ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์เป็น 

พนักงานราชการศักยภาพสูง 

      

ส านักงาน ก.พ./
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
ของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ/ 
ส่วนราชการ/ 
กระทรวง 

 

 

 

๑ . ร ้อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ต าแหน่งงานที่ ใช้รูปแบบ 

ก า ร จ ้า ง ง า น อื ่น ที ่ไ ม ่ใ ช่ 
ข้าราชการเพื่อให้สอดคล้องกับ 

ภารกิจและบริบทภาครัฐ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๒. ศึกษาทบทวนต าแหน่งงานและระบบการจ้างงานภาครัฐเพื่อให้
บุคลากรสูงอายุมีโอกาสใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และ
ประสบการณ์ อย่างเต็มศักยภาพและสอดคล้องกับภารกิจภาครัฐ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

        



 

 

ร่างมาตรการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ๓๓ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

ผู้รับผิดชอบ เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดหลัก 

(และตัวชี้วัดระดับแผนงาน) ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

มาตรการที่ ๓ ปรับปรงุอายเุกษียณและขยายระยะเวลาการท างานของข้าราชการให้สอดคล้องกบัความจ าเปน็และลักษณะงานภาครัฐ 

แผนงานที่  ๑  

ปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ  
๑. จ ัดท ารายละเอ ียดแนวทางการปร ับปร ุงการ เกษ ียณอายุ 

ของข้าราชการ ตามมติ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับปรุง 
การเกษียณอายุของข้าราชการ โดยมีแนวทางดังนี้ 
(๑) ปรับอายุเกษียณของข้าราชการเป็นอายุ ๖๕ ปี โดยพิจารณา

ตามความจ าเป็นตามลักษณะงาน 

(๒) มีขอบเขตครอบคลุมข้าราชการทุกประเภท โดยไม่รวมกลุ่มที่ใช้
สมรรถภาพทางกายเป็นหลัก งานตรากตร า หรือเสี่ยงอันตราย 
และต าแหนง่หน้าส่วนราชการ 

(๓) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ข้าราชการในปัจจุบันที่จะได้รับการขยาย 

อายุเกษียณ ก าหนดให้มีการปรับอายุเกษียณเพิ่มขึ้น ๑ ปี  
ในทุก ๒ ปี จนครบก าหนดอายุเกษียณที่ ๖๕ ปี เพื่อให้มีลักษณะ
ค่อยเป็นค่อยไป 

 

      

 

ส านักงาน ก.พ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ก าลังคนสูงอายุในภาครัฐ
ซึ่ ง มี ศั กยภาพ ยั งค ง เป็ น 

ก าลังส าคัญ (Active Aging) 

ใ น ก า ร ร ่ว ม ข ับ เ ค ลื ่อ น 

การพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมของประเทศ 

๒. ภาครัฐใช้ก าลังคนภาครัฐ
ส ูง อ า ย ุซึ ่ง ย ัง ม ีศักยภาพ 

ในการปฏิบั ติ ง าน ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด และบุคลากร
ภาครั ฐมี ความพร้ อมและ 
มีโอกาสเข้าถึงการจ้างงานหลัง
เกษียณ  
 

 

 

๑ . รายละเอี ยดแนวทาง 
การปรับปรุงการเกษียณอายุ
ข อ ง ข ้า ร า ช ก า ร ผ ่า น 

ค ว า ม เ ห ็น ช อ บ ข อ ง
คณะรัฐมนตรี ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒ . ร ะ ด ับ ค ว า ม ส า เ ร ็จ 

ใ น ก า ร ด า เ น ิน ก ิจ ก ร ร ม 

ตามแผนงานที่จะก าหนดขึ้น 



 

 

ร่างมาตรการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ๓๔ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

ผู้รับผิดชอบ เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดหลัก 

(และตัวชี้วัดระดับแผนงาน) ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

(๔) ข ้า ร าชการที ่ไ ด ้ร ับการบรรจ ุเ ข ้า ร ับ ร าชการภายหล ัง 

การประกาศใช้กฎหมายเกี ่ยวกับการขยายอายุเกษียณ  

ของข้าราชการ ก าหนดให้เกษียณอายุราชการที่อายุ ๖๐ ปี  
หรือ ๖๕ ปี แล้วแต่กรณีตามลักษณะงานและประเภทต าแหน่ง 

๒. เสนอ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ในหลักการ โดยให้เริ่มด าเนินการกับข้าราชการพลเรือนสามัญ  
และข้าราชการประเภทอื่นที่มีความพร้อมก่อน 

๓. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการขยายอายุเกษียณ
ราชการตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ได้แก่ กฎหมาย 

ว่ าด้ วยบ า เหน็ จบ านาญของข้ าราชการ กฎหมายว่ าด้ วย 

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ประเภทต่าง ๆ 

๔. ปรับขยายอายุเกษียณราชการตามแนวทางที่ผ่านความเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตรี 
 

 

 

 

 

 

ส านักงาน ก.พ. 
 

 

ส านักงาน ก.พ./ 
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
ของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ 

๓. การขยายอายุการท างาน 

ข อ ง ก า ล ัง ค น ภ า ค ร ัฐ  

ให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
รวมทั ้งการ เปลี ่ยนแปลง
โ ค ร ง ส ร ้า ง ป ร ะ ช า ก ร 

ของสังคมไทย 



 

 

ร่างมาตรการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ๓๕ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

ผู้รับผิดชอบ เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดหลัก 

(และตัวชี้วัดระดับแผนงาน) ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

แผนงานที่  ๒  

ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ
หลังการเกษียณอายุราชการ  
๑. ศึกษาผลกระทบด้านงบประมาณ และค่าใช้จ่ายด้านบุคคล  

กรณีด าเนินการปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ หรือขยาย
ระยะเวลาปฏิบัติราชการ  

๒. ศึกษาและพัฒนาระบบบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการหลังเกษียณ
ให้มีความสมดุลกับการปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ หรือ
การขยายระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

      

กระทรวงการคลัง/
ส านักงาน ก.พ./ 
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
ของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ 

 

  

๑ . แนวทางการปรับปรุ ง
ระบบบ าเหน็จบ านาญและ
สวัสดิการหลังเกษียณอายุ
ราชการผ่านความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 

 

ร่างมาตรการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ๓๖ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

ผู้รับผิดชอบ เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดหลัก 

(และตัวชี้วัดระดับแผนงาน) ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

แผนงานที่  ๓  

เตรียมความพร้อมและส่งเสริมการท างานหลังเกษียณอายุราชการ 
๑. จัดตั้งและเร่งรัดการด าเนินการศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงอายุ 

เข้าสู่งาน (Job Placement for Seniors) ตามมติ ก.พ. ในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนา
ทักษะความสามารถและส่งเสริมโอกาสการท างานภายหลัง
เกษียณอายุราชการ โดยมีกิจกรรม อาทิ การให้ค าปรึกษา การ
ประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งงานและการจับคู ่งาน 
(Job Matching) การจัดหลักสูตรการอบรมพัฒนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับบุคลากรภาครัฐสูงอายุ การจัดท าฐานข้อมูลความ
เชี่ยวชาญก าลังคนภาครัฐผู้สูงอายุ 

      

ส านักงาน ก.พ./ 
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
ของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ 

 

 

 

 

๑ . มี ร ะ บ บ ก า ร เ ต รี ย ม 

ความพร้อมและส่ ง เสริม 

ก า ร ท า ง า น ภ า ย ห ล ัง 

การเกษียณอายุราชการ 
๒ . ร้ อยละของบุ คลากร
สูงอายุ/ข้าราชการเกษียณ 

ที่ ได้ รับการจ้ างงานหรือ 

ได้ปฏิบัติงานหลังเกษียณ 

อายุราชการตามศักยภาพ 

๓ . ร้ อยละของก าลั งคน
ภาครัฐที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป 
ได้รับการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมสูงอายุตามแผน 

ที่ก าหนด 

๒. พัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ   
ตามมติ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเตรียมก าลังคนภาครัฐที่จะเกษียณอายุและ 

มีความประสงค์จะท างานต่อไปให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติต่องานใหม่ที่จะปฏิบัติ 

 

     ส านักงาน ก.พ./ 
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
ของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ 

 



 

 

ร่างมาตรการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ๓๗ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

ผู้รับผิดชอบ เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดหลัก 

(และตัวชี้วัดระดับแผนงาน) ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

มาตรการที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารอายุ (Age Management) ส าหรบัส่วนราชการ 
แผนงานที่  ๑  

พัฒนาระบบและส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  
อย่างเป็นระบบ เพื่อถ่ายเทอัตราก าลัง (Mobility) ไปสู่ต าแหน่ง
ที่ เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ของบุคลากรสูงอายุ ทั ้งภายในและระหว่างส่วนราชการ รวมทั้ง
ระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอ่ืน 

๑. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มต าแหน่งงานในราชการ ให้เป็นต าแหน่ง 
ที่สามารถหมุนเวียนบุคลากรสูงอายุไปปฏิบัติงานได้ ทั้งภายในและ
ระหว่างส่วนราชการ 

๒. สร้างเครือข่ายกับองค์กรในภาคส่วนอื่นเพื่อให้ข้าราชการสูงอายุ 
มีโอกาสเปลี่ยนไปปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

 

 

 

 

     ส านักงาน ก.พ./
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
ของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ 

๑. ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลตอบสนองต่อก าลังคน
ภาครัฐที่เข้าสู่วัยสูงอายุ และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ บ ริ บ ท ที่ มี 
ความแตกต่างหลากหลาย 

ในเรื่องช่วงอายุ (Age Diversity) 

๒ . บุคลากรสูงอายุมีโอกาส
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เหมาะสม
กับศักยภาพตามวัย มีแรงจูงใจ
ในการพัฒนาศั กยภาพและ
ประสิทธิภาพในการท างาน 

รวมทั้ งมี โอกาสก้ า ว ห น้ า 

ในงานที่ปฏิบัติ 

๓. ระบบการท างานมีความยืดหยุ่น 
เป็นธรรม และส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการท างานของบุคลากรสูงอายุ 

๑. ร้อยละของส่วนราชการที่
มีการพัฒนาระบบงานและ
น าแนวทางการบริหารอายุ 
ไปใช้ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับบริบท
ภาครัฐที่เข้าสู่สังคมสูงอาย ุ

๒ . ร้ อยละของบุ คลากร
สูงอายุที่ได้รับการมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
ที่ เหมาะสมกับศักยภาพ  
ทั้งในและต่างส่วนราชการ 
และในภาคส่วนอ่ืน 



 

 

ร่างมาตรการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ๓๘ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

ผู้รับผิดชอบ เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดหลัก 

(และตัวชี้วัดระดับแผนงาน) ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

แผนงานที่  ๒  

พัฒนาระบบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการท างาน  

หลังเกษียณ (Post – Retirement Career) ให้สอดคล้องและตอบสนอง
ต่อบริบทการเข้าสู่สังคมสูงอาย ุ

๑. ศึกษาเพื่อพัฒนาระบบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพในการท างานที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย  

๒. จัดท าฐานข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์โอกาสการเปลี่ยนงาน
ภายในองค์กร (Internal Mobility Opportunities) และโอกาส
การจ้างงานภายหลังเกษียณอายุราชการ 

      

ส านักงาน ก.พ./
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
ของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ/
กระทรวง 

 

๑. ส่วนราชการสามารถธ ารง
รั ก ษ า แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ 
จากความรู ้ ท ักษะ  และ 

ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
สูงอายุ เพื่อการขับเคลื่อน
ภารกิจส าคัญ 

 

 

๑ . จ า น ว น ร ะ บ บ ห รื อ
กิจกรรมที่ส่งเสริมโอกาส 

ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
กับศักยภาพของบุคลากร 

ในแต่ละช่วงวัย 

แผนงานที่  ๓  

พัฒนาระบบการท างานที่มีความยืดหยุ่น (Flexible Work Arrangement)

เหมาะสมกับช่วงอายุ ทั้งในด้านสถานที่ท างาน เวลาการปฏิบัติงาน 

และวิธีการปฏิบัติราชการ รวมทั้งรูปแบบและเงื่อนไขการจ้างงาน 

ที่เป็นธรรม ไม่กีดกัน เลือกปฏิบัติ หรือมีอคติต่อความแตกต่างของช่วงอายุ 
๑. ศึกษาและพัฒนาระบบและวิธีการท างานให้มีความยืดหยุ่น 

และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในช่วงวัยต่าง ๆ  

      

ส านักงาน ก.พ./ 
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
ของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ 

  

๑. จ านวนระบบงานที่ได้รับ
การพัฒนาให้สอดคล้องกับ 

การปฏิบัติงานของบุคลากร
สูงอายุ 

 



 

 

ร่างมาตรการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ๓๙ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

ผู้รับผิดชอบ เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดหลัก 

(และตัวชี้วัดระดับแผนงาน) ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

๒. ศึกษาและพัฒนารูปแบบและเงื่อนไขการจ้างงาน รวมทั้งกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรสูงอายุอย่างเหมาะสมเป็นธรรม 

๓. สนับสนุนให้ส่ วนราชการออกแบบงานใหม่  ( Job Re-Design) 

 ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การน าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการปฏิบัติงานการปรับสถานที่และอุปกรณ์ปฏิบัติงาน 

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างาน การลดงานที่ไม่จ าเป็น  
(Job Trimming) เป็นต้น 

แผนงานที่  ๔  

พัฒนาระบบจูงใจ และการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
กับช่วงอายุ เพื่อรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและ
การจ้างงานของบุคลากรสูงอายุ (Employability) 

๑. ศึกษาเพื่อออกแบบระบบจูงใจบุคลากรสูงอายุให้รักษาและ 

เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

๒. ปรับปรุงระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เกิดความเป็นธรรม 
และส่งเสริมให้บุคลากรต่างวัยมีสัมพันธภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 

 

      

ส านักงาน ก.พ. 
 

 

    
    ๑. จ านวนระบบสิ่งจูงใจ 

ที่สอดคล้องกับความต้องการ
และศักยภาพของบุคลากร
ในแต่ละช่วงวัยและบุคลากร
สูงอายุ 
    ๒. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรสูงวัยต่อระบบ
การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 



 

 

ร่างมาตรการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ๔๐ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

ผู้รับผิดชอบ เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดหลัก 

(และตัวชี้วัดระดับแผนงาน) ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

แผนงานที่  ๕  

พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรสูงอายุที่มีประสบการณ์และ 

ความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน (Continuity) 

โดยส่วนราชการมีผู ้ปฏิบ ัต ิง านที ่พร ้อมด ารงต าแหน่งส าค ัญ  

(Successor Pool) และไม่ท าให้เกิดปัญหาการบริการสาธารณะ 

ขาดช่วงหรือด้อยประสิทธิภาพ 

๑. ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 
จากบุคลากรสูงอายุ รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ของบุคลากรหลากหลายกลุ่มวัย  
๒. บริหารจัดการความรู้โดยระบุ จัดเก็บ และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

จากบุคลากรสูงอายุที่มีประสบการณ์และความเชี่ ยวชาญ  
เพื่อน ามาใช้ในการบริหารราชการให้เกิดความต่อเน่ือง 

      

องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
ของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ/
กระทรวง 

 

 

 

๑. ร้อยละของส่วนราชการ
ที่มีระบบการจัดการความรู้ 



 



สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล (สวพ.)
สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี

จัดพิมพและเผยแพรโดย

๔๗/๑๑๑ ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท ๐๒-๕๔๗-๑๐๐๐ โทรสาร ๐๒-๕๔๗-๑๘๖๘
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