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วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงระบบการเกษียณอายุของข้าราชการ คือ การปรับปรุงกฎหมาย
บ าเหน็จบ านาญในภาพรวมทั้งระบบให้สอดคล้องกับโครงสร้างอายุและลักษณะงานของข้าราชการ และ
สามารถรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในอนาคต โดยมีขอบเขตใน
การศึกษา คือ ก าหนดกรอบหรือปัจจัยที่ก าหนดอายุเกษียณของข้าราชการ เช่น อายุ ประสิทธิภาพของร่างกาย 
ฯลฯ ให้สอดคล้องกับระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ ตลอดจนก าหนดกรอบสิทธิประโยชน์การเกษียณอายุ 
รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการน าไปสู่การปฏิบัติและการวิจัยในอนาคต 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ มีองค์ประกอบ ๔ ส่วน คือ ปัจจัยในการก าหนดการเกษียณอายุ
ประเภทการเกษียณอายุ กลุ่มลักษณะงาน และสิทธิประโยชน์ของการเกษียณอายุ 

 ระเบียบวิธีในการศึกษาครั้งนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์และ
ประมวลข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเกษียณอายุและสิทธิประโยชน์ 

 วิธีการวิเคราะห์โดยผ่านกระบวนการของการระดมความคิดเห็นจากตัวแทนกลุ่มงาน จ านวน ๓ กลุ่ม 
คือ กลุ่มทั่วไป กลุ่มวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มอ านวยการ อย่างไรก็ตาม ส าหรับกลุ่มผู้บริหารไม่ได้เชิญ
ตัวแทนมาระดมความคิดเห็น แต่ได้เชิญผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่มาเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้บริหาร 
ในขณะเดียวกัน ก็มีการสัมภาษณ์ผู้แทนกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) และ นายกสมาคมการ
จัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) โดยมีประเด็นในการระดมความคิดเห็น ดังนี้ 

 ปัจจัยในการก าหนดการเกษียณอายุ 
 ประเภทการเกษียณอายุ 
 กรอบสิทธิประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
  อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาครั้งนี้ใช้ตัวแบบของ Lezear’s Model และ The Three Pillar Model ของธนาคารโลก 
โดยสรุปได้ว่า 
  

 ๑. กำรวำงแผนก ำลังคน (Workforce Planning) หมายถึง การวางแผนก าลังคนในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ  ในเชิงปริมาณ หมายถึง การก าหนดอัตราก าลังที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน คือจ านวนบุคลากร
ต้องไม่มากหรือน้อยเกินไป และอัตราส่วนของก าลังคนในมิติของเพศ อายุ ต้องมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับลักษณะงาน จากการศึกษาของ The Department for Work and Pension ประเทศอังกฤษ (๒๐๐๒) 
ได้สรุปว่า การเกษียณอายุจะต้องมีความยืดหยุ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เติบโตและพัฒนาองค์กรให้
ก้าวหน้า ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า การเปลี่ยนเลือดใหม่ (Young Blood) เข้ามาทดแทนตลอดเวลา ในขณะที่การ
วางแผนก าลังคนเชิงคุณภาพ หมายถึง การพัฒนาก าลังคนให้มีระดับสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสม 
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เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรทีทักษะที่หลากหลาย ซึ่งท าให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้หลายรูปแบบ (Multi-skills and Multi-tasks) 
 ๒. กำรเพิ่มผลผลิต (Productivity) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการก าหนดอายุที่มีความเหมาะสมที่จะ
เกษียณ จากการศึกษาของ Meadow (๒๐๐๓) พบว่า อายุมีความสัมพันธ์ต่อการเพ่ิมผลผลิต กล่าวคือ 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุน้อย มีแนวโน้มในการเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุมาก 
 

 ๓. สมรรถภำพร่ำงกำย (Physical Conditions) หมายถึง ความแข็งแรงของร่างกายที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยสมรรถภาพทางร่างกายจะลดลงตามอายุที่สูงขึ้น ดังนั้น การเกษียณอายุ
ตามลักษณะงานจะมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะร่างกาย เช่น ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เสี่ยงภัย อาจจะต้องเกษียณอายุ
เร็วกว่าลักษณะงานประเภทอ่ืน 
 

 ๔. กำรปรับโครงสร้ำงองค์กร (Organization Restructure) หมายถึง เมื่อองค์กรมีการปรับ
โครงสร้างให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ บทบาท และภารกิจใหม่ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัด
อัตราก าลังเพ่ือความเหมาะสม ดังนั้น จึงอาจจ าเป็นที่จะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากองค์กรก่อนการ
เกษียณอายุในระบบปกต ิ
  

 ๕. สภำพของบุคคล ซึ่งหมายความรวมถึง สุขภาพกาย สุขภาพจิต ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะ ความพร้อม ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความช านาญ เป็นต้น กรณีการ
ออกจากงานก่อนอายุเกษียณ ปรากฏข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของข้าราชการผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนก าหนด ว่าเหตุผลหลักในการเข้าร่วมโครงการคือ ต้องการพักผ่อน 
เหตุผลรองลงมาที่พบคือ มีความตั้งใจที่จะลาออกก่อนอายุ ๖๐ ปี เนื่องจากต้องการดูแลครอบครัว หรือมี
ปัญหาสุขภาพ ฯลฯ ส่วนกรณีที่มีการปฏิบัติงานภายหลังจากอายุ ๖๐ ปี พบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศิริราช ว่าการจ้างผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ปฏิบัติงานต่อ
ภายหลังอายุ ๖๐ ปี ส่วนใหญ่มีผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างจากผลการปฏิบัติงานก่อนอายุ ๖๐ ปี ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า การปฏิบัติงานหรือเลิกปฏิบัติงานมีความแตกต่างหลากหลายแล้วแต่สภาพของบุคคล 
  

 ๖. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ เช่น งานที่มีลักษณะเสียงภัย ตรากตร า หรือจ าเจ ควรเกษียณอายุก่อนงาน
ลักษณะอ่ืน ซึ่งจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อน
ก าหนด พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปี จ านวน ๑๑,๖๘๗ คน (ร้อยละ ๖.๘๗) ซึ่งเป็น
จ านวนมากในล าดับที่สองของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด และส่วนใหญ่เป็นทหารชั้นประทวนที่ท างานเสี่ยง
อันตรายและตรากตร า ในทางตรงข้าม งานที่ต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากข้าราชการรุ่นหนึ่งไปสู่
ข้าราชการอีกรุ่นหนึ่ง งานที่ต้องอาศัยความช านาญการเป็นพิเศษ งานที่ต้องการประสบการณ์ทางวิชาการ 
งานที่มีความขาดแคลนก าลังรน ปรากฏว่า ผู้ปฏิบัติงานยังสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่ง
ตุลาการและอัยการ ซึ่งหากผ่านการประเมินสมรรถภาพ ก็สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ตราบใดที่อายุไม่เกิน 
๗๐ ปี หรือในภาคราชการพลเรือนในขณะที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับเกี่ยวกับการต่ออายุราชการ ก็ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ามีการจ้างผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี ปฏิบัติงานต่อในต าแหน่งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ 
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 ๗. ค่ำตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับภายหลังการเกษียณอายุก็เป็นปัจจัยที่
ส าคัญต่อการเกษียณอายุ แม้ว่าในภาคราชการไทย ข้าราชการที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป หรือ มีอายุราชการ 
๒๕ ปีขึ้นไป สามารถขอลาออกได้โดยเลือกรับบ าเหน็จหรือบ านาญ แต่เมื่อมีโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : 
เกษียณก่อนก าหนด ซึ่งก าหนดค่าตอบแทนเพ่ิมเติม โดยให้ได้รับเงินขวัญถึงและเงินเพ่ิมบ านาญ จึงปรากฏว่า 
มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้ง ๓ รุ่น ประมาณร้อยละ ๑๐ ที่ให้เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการว่า มีสิ่งจูงใจที่
ดี นอกจากนั้น ในต่างประเทศ หลายประเทศได้ใช้มาตรการจูงใจ เช่น ในกรณีที่ต้องการให้ออกก่อนก าหนดก็
เพ่ิมสิ่งจูงใจ ในทางกลับกัน เมื่อต้องการให้ปฏิบัติงานต่อไปก็ลดสิ่งจูงใจ หากประสงค์จะออกก่อนอายุเกษียณ
ที่ก าหนด และเพ่ิมสิ่งจูงใจหากยังคงปฏิบัติงานต่อไป 
 ๘. อ่ืน ๆ เช่น ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐบาล อัตราการว่างงาน งบประมาณแผ่นดิน ซึ่ง
ล้วนมีผลต่อการเกษียณอายุ 
 

ประเภทกำรเกษียณอำยุมี ๔ ประเภท คือ 
  

 ประเภทท่ี ๑ กำรเกษียณแบบทำงเลือก (Optional Type)  หมายถึง การเกษียณอายุที่
ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานยุติการท างานโดยความสมัครใจ 

 ประเภทท่ี ๒ กำรเกษียณแบบทำงเลือกพิเศษ (Special Optional Type)  หมายถึงการ
เกษียณอายุที่ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานยุติการท างานเมื่อถึงอายุที่ก าหนด หรือเมื่อหมดสัญญาการจ้าง 

 ประเภทท่ี ๓ กำรเกษียณแบบก่อนก ำหนด (Early Optional Type)  หมายถึงการเกษียณอายุ
ที่ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานยุติการท างาน หรือสมัครใจที่จะยุติการท างานอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้าง
องค์กรหรือการยุบเลิกต าแหน่ง 

 ประเภทท่ี ๔ กำรเกษียณเนื่องมำจำกไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ (Inefficient Service Type) 
หมายถึง การเกษียณอายุที่ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องยุติการท างาน เนื่องมาจากด้อยประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ป่วย หรือ ทุพพลภาพ เป็นต้น 
 

ประเภทลักษณะงำน มี ๔ ลักษณะ ได้แก่ 
 งำนลักษณะบริหำร : ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภทบริหาร ควรเกษียณอายุที่ ๖๐ ปี 
 งำนลักษณะวิชำกำร/วิชำชีพเฉพำะ : ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพ
เฉพาะ  ควรเกษียณอายุที่ ๕๕-๗๐ ปี 
 งำนลักษณะทั่วไป : ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททั่วไปนั้น ควรเกษียณอายุที่ ๕๐-๕๕ 
ปี อย่างไรก็ตาม ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งประเภทนี้ซึ่งอยู่ในระดับทักษะพิเศษควรเกษียณอายุที่ ๕๕-๖๕ ป ี
 

กรอบสิทธิประโยชน์ของกำรเกษียณอำยุ 
 

 ๑. จ่ายบ าเหน็จบ านาญ ซึ่งอาจแตกต่างกันตามประเภทการเกษียณอายุ ยกเว้นกรณีของงาน
ลักษณะบริหาร ที่ผู้ด ารงต าแหน่งมีสัญญาจ้าง (Term of Employment) ซึ่งจะท าให้ไม่ได้รัยสิทธิประโยชน์นี้ 
  



๔ 
 
 ๒. การเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ โดยผู้เป็นสมาชิกจะได้เงินสมทบจากรัฐเพ่ือเข้ากองทุนใน
อัตราเท่ากับที่ตนเองจ่ายให้กับกองทุน 
  

 ๓. การเปิดทางเลือกให้ข้าราชการผู้เกษียณอายุได้ลงทุนหรือออมในกองทุนบ าเหน็จบ านาญ อ่ืน ๆ ที่
เอกชนเป็นผู้บริหาร หรือรัฐ และเอกชนร่วมทุนบริหาร 
  
 ๔. สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น สิทธิการเป็นสมาชิกศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (Career Promotion 
Center) เพ่ือได้รับสิทธิในการพัฒนาอาชีพใหม่ หรือได้รับการปรึกษาการประกอบอาชีพ หรือได้รับการ
สนับสนุนการหาแหล่งเงินทุน 
 
 

 ส าหรับระบบเกษียณอายุที่เหมาะสมส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในประเทศไทย ควรจะเป็น 
(๑) การเกษียณอายุตามลักษณะงาน โดยให้เลือก  (๒) ประเภทการเกษียณอายุ (Types of retirement) 
และ (๓) กรอบสิทธิประโยชน์ตามประเภทการเกษียณอายุ ภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยด้านอายุและสภาพของ
บุคคล การวางแผนก าลังคน การเพ่ิมผลผลิต สมรรถภาพของร่างกาย การปรับโครงสร้างองค์กร ทั้งนี้ จะต้อง
มีการจัดท าหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขให้ชัดเจน 
 
 

 ส าหรับข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบการเกษียณอายุสามารถสรุปได้เป็น ๓ ระยะ คือ ระยะสั้น 
ระยะปานกลาง และ ระยะยาว 
 

 ระยะสั้น (ภายใน ๑ ปี) 
 

จัดตั้งคณะท างานด้านการเกษียณอายุ และระบบสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้การศึกษาระบบการ
เกษียณอายุมีความละเอียดและครอบคลุมประเด็นส าคัญ เช่น สิทธิประโยชน์ตามกลุ่มลักษณะ
งาน เป็นต้น โดยคณะท างานอาจจะประกอบไปด้วยผู้แทนจาก ส านักงาน ก.พ.  กรมบัญชีกลาง 
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองทุนเกษียณอายุ
และประกันสุขภาพ (Retirement and Medicare Fund : RMF)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข.) และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 
 

 ระยะปำนกลำง (๒-๓ ปี) 
 

 ควรมีการศึกษาการเกษียณอายุในเชิงนโยบาย ((Policy Research) อาท ิ
 กรอบและหลักเกณฑ์การเกษียณอายุที่เหมาะสม 
 การศึกษาการเกษียณอายุเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study) ระหว่าง

ภาครัฐบาล ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และต่างประเทศ 

 ควรมีการศึกษาระบบสิทธิประโยชน์ของการเกษียณอายุในเชิงนโยบาย (Policy Research) 
อาท ิ
 สิทธิประโยชน์ กับการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐบาล 



๕ 
 

 การศึกษาสิทธิประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study) ระหว่างภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และต่างประเทศ 

 จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายให้  ก .พ.   และคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ เ พ่ือปรับปรุ ง
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

 เท่าที่ผ่านมา ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐขาดความยืดหยุ่น โดยใช้หลักการ
บริหารที่เป็น “One Size Fit All” จึงท าให้การสรรหาและธ ารงรักษาผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความรู้ความสามารถท าได้ล าบากมาก ดังนั้น การปรับปรุงระบบการทรัพยากรบุคคลใน
ภาพรวมทั้งระบบตั้งแต่การสรรหาจนถึงการเกษียณอายุ เช่น การจ าแนกลักษณะงานให้
ชัดเจน การพัฒนาบุคลากรโดยอิงสมรรถนะ การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนให้เหมาะสม
กับระดับสมรรถนะ รวมไปถึงการจัดสวัสดิการในรูปแบบของ Cafeteria ที่แต่ละกลุ่ม
ลักษณะงานสามารถเลือกได้เอง บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
 

 ระยะยำว (๓-๕ ปี) 
 

 จัดท าคู่มือหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติ อาทิ หลักเกณฑ์การเกษียณอายุและสิทธิประโยชน์ 

 การขยายจ านวนกองทุนบ าเหน็จบ านาญที่รัฐบาลและเอกชนร่วมทุน หรือรัฐบาลให้การ
รับรองความน่าเชื่อถือของกองทุนบ าเหน็จบ านาญเอกชน เพ่ือกระตุ้นให้ข้าราชการเข้ามา
ออมและลงทุนในกองทุนต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 

 ควรมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (Career Promotion Center) เพ่ือเป็นศูนย์
ในการให้บริการข้อมูลอาชีพ การฝึกอบรม การให้ค าปรึกษาและการหาแหล่งเงินทุน 

 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารระบบบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ ซึ่งอาจจะเป็นคณะกรรมการที่
บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นระบบเดียวกัน 

 สร้างหรือพัฒนากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานภาครัฐให้เข้มแข็ง โดย
สามารถบริหารจัดการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นอิสระ เช่น การบริหารและ
ก าหนดต าแหน่งได้เอง การก าหนด Technical Competencies  และการก าหนด
ค่าตอบแทนภายในกรอบของรัฐบาล ในขณะที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ควรมีหน้าที่ในเชิงก าหนดนโยบายภาพกว้าง 

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

  

 


