
การบริหารทรพัยากรบุคคลภาครัฐในบริบทสังคมสูงอายุ  

แผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐ 
ให้พร้อมเข้าสู่สงัคมสูงอายุ 

ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล 

ส านักงาน ก.พ. 
การสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ ๑ เรือ่ง ก าลังคนภาครัฐพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ  

๒๘ มกราคม ๒๕๖๒   



การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐในบริบทสังคมสูงอาย ุ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ของสังคมไทย 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม / 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

สถานการณ์ผู้สูงวัยในราชการ 

สถานการณ์และแนวโน้มบ าเหน็จ
บ านาญ 

 การปรับปรุงการเกษียณอายุ 
   ของข้าราชการ 
 มาตรการพัฒนาระบบบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือรองรับ 
   สังคมสูงอาย ุ
 แผนพัฒนาก าลังคนภาครัฐให้พร้อม 
   เข้าสูส่ังคมสูงอายุ  

 

2 



3 

ประชากร 1 ใน 3 จะเป็นผู้สูงอาย ุ

สังคมสูงอายุ 

2548 

สังคมสูงอายุ
ระดับ

สมบูรณ ์

2564 

สังคม
สูงอายุ
ระดับ           

สุดยอด 

2574 

10% 

20% 

28% 

คนอายุยืนแต่รายได้หลังเกษียณไม่เพียงพอ  

ที่มา : สถานการณ์ผู้สูงอายไุทย พ.ศ. 2558, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายไุทย 

สัดส่วนผู้สูงอายุ  18% 

66% 

16% 13% 

52% 

35% 

ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น เด็กและคนวัยท างานลดลง 

ที่มา: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
World Population Prospects: The 2015 Revision, custom data acquired via website.  

ปี 2558 ปี 2588 

ที่มา: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division (2015). อ้างแล้ว. 

66 ปี 

74 ปี 

ปี 2528 

ปี 2558 

ปี 2578 78 ปี 

อัตราการเพิ่มของประชากรลดลง มีแนวโนม้ขาดแคลนแรงงาน 

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของสังคมไทย 
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อินโดนีเซีย มาเลเซยี ฟิลิปปินส ์
สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม 

อัตราการเพิ่มของประชากรในประเทศกลุ่มอาเซียน 



สถานการณ์ผู้สูงอายุในราชการ 
• จ านวนบุคลากรทีม่ีอายุมากกว่า 50 ปี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

• ปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2560 มีข้าราชการเกษียณอายุจ านวน 391,050 คน  

• อัตราการเกษียณอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 10 ปีขา้งหน้า 

 

 

ที่มา : ข้อมูลประมาณการข้าราชการที่เกษียณอายุ กรมบัญชีกลาง 4 
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของข้าราชการ 
• ก าลังคนรุ่น-เก่ารุ่นใหม่ไม่สมดลุ 

ที่มา : ข้อมูลข้าราชการพลเรอืนสามัญ  ปี 2561 ศูนย์สารสนเทศ ส านักงาน ก.พ. 



สถานการณ์และแนวโนม้บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี 

เวลาออมเท่า
เดิม 

เวลาใช้เงินหลังเกษียณ 
นานขึน้ 

+ อัตราเงินเฟ้อ 

23 ป ี

2528 อายุ 60 ปี ปี 2528 
ปี 2558 

ปี 2578 

18 ป ี

21 ป ี

ระยะเวลารับบ านาญยาวนานเกนิกว่าที่รัฐได้ออกแบบไว้
ในระบบบ านาญแบบก าหนดประโยชน์ทดแทน 

รายได้หลังเกษียณไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ  อัตราส่วนจ านวนข้าราชการที่ยังรับราชการ 
ต่อจ านวนผู้รับบ าเหน็จบ านาญลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ปี พ.ศ.  ข้าราชการที่ยังรับราชการ ข้าราชการบ านาญ 

2551 

2556 

2561 

ค่าใช้จ่ายด้านบ านาญเพ่ิมสูงขึ้นในระยะยาว 

*รายจ่ายสวัสดิการภาคสาธารณะ รวมค่าใช้จ่าย ๓ ประเภท คือ การรักษาพยาบาล การดูแลผูสู้งอายุ และการศกึษา 

อายุคาดเฉลี่ยเมือ่แรกเกิดสูงขึ้น 

ที่มา : ประมาณการรายจา่ยสวัสดิการภาคสาธารณะโดยส านกังานเศรษฐกจิการคลัง ปี 2555  
และประมาณการบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการโดยกรมบัญชกีลาง ปี 2556  

ปี พ.ศ. 2494  

44 ปี 

ปี พ.ศ. 2561  

76 ปี 

6 



แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านสังคม 

• ขยายอายุเกษียณเป็น 63 ปี 
• ทยอยปรับอายุเกษียณเพิ่มขึ้น 

• เป้าหมาย : ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
รัฐวิสาหกิจ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

• ไม่ครอบคลุมงานทีต่้องใช้ศักยภาพ 
ทางกาย 

• แก้ไขกฎหมายบ าเหน็จบ านาญ 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

• เตรียมก าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

• เป้าหมาย : ภาครัฐมีแผนและแนวทาง 
การใช้ประโยชน์ก าลังคนสูงอายุที่มีศักยภาพ 
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(ร่าง) แผนพัฒนาศักยภาพก าลงัคนภาครัฐ 
ให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

(การประชุม ก.พ. ครั้งท่ี๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๘ ต.ค. ๖๑) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

การก าหนดโครงสร้าง
ต าแหน่งงานและ

อัตราก าลัง 

การน าระบบบรหิารอายุ 
(Age Management) มา

ใช้ในส่วนราชการ 

การขยาย 
อายุการท างาน 

การจัดท าแผนพฒันา
ก าลังคนภาครัฐให้พร้อม

เข้าสู่การสูงวัย 

การปรับปรุง 
บ าเหน็จบ านาญและสิทธิ

ประโยชน์ 

(การประชุม ก.พ. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๙) 
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ และข้อเสนอที่ ก.พ. มีมตเิห็นชอบ 
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ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ 

ข้อเสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งาน  
(Job Placement for Seniors) 

• เห็นชอบให้มีการปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ   
และรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง  (การประชุม ก.พ. คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๑) 

(การประชุม ก.พ. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ วันที ่๑๖ ม.ค. ๖๐ และคร้ังที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวนัที่ ๑๓ มี.ค. ๖๑) 

• เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐ 
ผู้สูงวัยเข้าสู่งาน โดยพัฒนาเป็นหน่วยให้บริการรูปแบบพิเศษ  

(ร่าง) มาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
เพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ 

(การประชุม ก.พ. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๕ พ.ย. ๖๑) 
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 แนวทางการปรับปรุงอายุเกษียณของข้าราชการ 
 

1 



ผลการศึกษาเก่ียวกับแนวทางการปรับปรงุการเกษียณอายุของข้าราชการ 

การก าหนดอายุการท างานและอายุเกษียณมีความเกี่ยวข้องกับอายุขัยของประชากร 
(ทั้งการบรรจุเข้าท างานและการเกษียณอายุ) 

การขยายระยะเวลาการจ้างงานและการทบทวนอายุเกษียณเป็นมาตรการส าคัญท่ีประเทศและองค์กรต่าง ๆ  
เลือกใชเ้พื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

ลักษณะงานของภาครฐัแต่ละประเภทต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีช่วงอายุการท างานยาว-สั้น แตกต่างกัน  
อายุการท างานและอายุเกษียณจึงต้องเหมาะสมกับลักษณะงานแต่ละประเภทซึ่งมคีวามแตกต่างกันด้วย 

ลักษณะงานท่ีต้องใช้
สมรรถภาพทางกาย
ตรากตร าหรือเสี่ยงอันตราย 
ควรก าหนดอายุการท างาน
สั้นกว่างานประเภทอ่ืน 

ลักษณะงานท่ัวไปท่ีไม่ต้อง
ใช้สมรรถภาพทางกาย หาก
ไม่มีปญัหาสขุภาพอาจ
ท างานต่อไปได้ตาม
ศักยภาพ 

ลักษณะงานท่ีใช้วิชาการขั้นสูงหรอืต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ทกัษะประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ หรือ 
ดุลพินิจในการตัดสินใจ หรือเป็นงานท่ีต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตัวท่ีหาผู้อื่นทดแทนได้ยาก หรือ
เป็นงานท่ีมีความขาดบุคลากร 

ต าแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน 
ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารและประเภทอ านวยการ 
 

55 – 60 ปี 60 – 65 ปี 65 – 70 ปี 60 – 65 ปี 

1 

2 

3 

การขยายอายุเกษียณให้กับข้าราชการเหมือนกันทั้งหมดในทุกลักษณะงาน/ต าแหน่งงาน อาจเป็นวิธีการที่ไม่
เหมาะสม 4 

Retire from Job Retire from Service 

10 



การขยายอายุการท างานควรด าเนินการควบคู่กับการทบทวนโครงสร้างต าแหน่งงานและอัตราก าลัง 5 

Disruptive Technology  
จะท าให้โครงสร้างหน่วยงาน 

ระบบงาน และต าแหน่งงานของ
หน่วยงานภาครัฐต้องปรบัตัว

อย่างรวดเร็ว 

ต าแหน่งงานส่วนหนึ่งอาจถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี และต้องมีการออกแบบงานใหม่ 

การด าเนนิการปรับปรุงขนาดก าลังคนภาครัฐให้เหมาะสม (Right Sizing) ด้วยวิธีการต่างๆ  
จะช่วยให้การด าเนินการขยายอายุเกษียณของข้าราชการบรรลุวตัถปุระสงค์ที่ตั้งไว้ 

ให้ทดแทนอัตราว่างจากผลกาเกษียณอายุ
ของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น 

ให้ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังของส่วนราชการให้สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

จ านวนต าแหน่งงานและอัตราก าลังในภาครัฐลดลง 

ไมม่ีความจ าเป็นต้องขยายอายุเกษียณในบางต าแหน่งงาน 
ที่ไมส่อดคล้องกับภารกิจของภาครัฐในอนาคต 

มติคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 

11 

ผลการศึกษาเก่ียวกับการปรบัปรุงการเกษียณอายุของขา้ราชการ (ต่อ) 
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แนวทางการปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ มาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับสังคมสงูอายุ 2 



(ร่าง) มาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

๑. การปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ  
ต้องสอดคลอ้งและช่วยให้การใช้อัตราก าลัง
เหมาะสมกับภารกิจ มคีวามคุ้มค่า  

๒. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคม
สูงอายุ ต้องน าไปสู่การธ ารงรักษาและเพิ่มขดี
ความสามารถของภาครัฐในการจัดท าและใหบ้ริการ
สาธารณะอย่างมีประสทิธิภาพ 

๑. ก าลังคนภาครัฐมีขนาดและขีดความสามารถ 
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ  
พร้อมรองรับสังคมสงูอายุ และบริบทการบริหารราชการ
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๒. ภาครัฐสามารถใช้ก าลังคนทุกช่วงอายุที่มีอยู่ 
อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมาย หลักการ 

มาตรการ 

ปรับโครงสร้างอัตราก าลังให้มีขนาด 
ที่เหมาะสม (Right-Sizing) 

๑ ปรับปรุงอายุเกษียณและขยายระยะเวลา 
การท างานของข้าราชการให้สอดคล้อง 
กับความจ าเป็นและลักษณะงานภาครัฐ 

๒ 

ปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่งงาน  
และการบริหารอัตราก าลังภาครัฐให้เหมาะสมกับ
ภารกิจและบริบททีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

๓ 
พัฒนาระบบบริหารอายุ  
(Age Management) ส าหรับส่วนราชการ 

๔ 



ศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งาน 
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วัตถุประสงค ์

• เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการท่ีพ้นจากราชการไปแล้วสมัครใจ
ด ารงบทบาทที่มีคุณค่าต่อสังคม มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
มีความมั่นคงในชีวิตตามดัชนีความสุขของสังคม 

• เพื่อรองรับการลดอัตราก าลังและโครงสร้างต าแหนง่งาน
ใหม่ ซึ่งอาจจ าเป็นต้องมีการลดหรือยุบเลิกบางสายงาน 
บางต าแหน่ง และการถ่ายโอนก าลังคนตามความสมัครใจ
ไปสู่งานท่ีเหมาะสม 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้ที่พ้นจากราชการไปแล้ว 

2. ผู้ที่ก าลังจะพ้นจากราชการภายในระยะเวลา 1-2 ปี 

3. ผู้ที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไปทีม่ีความประสงค์จะออกจาก
ราชการ 

4. ผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนเสน้ทางชีวิตหรือต้องการ
สนับสนุนโอกาสการท างานที่เหมาะสม 

การให้บริการ 

ให้ค าปรึกษาแนะน า ประสานจัดหางาน                  
จากหน่วยงานต่าง ๆ 

ประเมินสมรรถนะ                  
ฝึกอบรม และจับคู่งาน                       

(Job Matching) 

บริการเชิงรุก                   
สนับสนนุการเข้าสู่งาน 
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แผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 3 

(มติ ก.พ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๘ ต.ค. ๖๑) 



ยุทธศาสตรท์ี ่๑ 

มาตรการที่ ๑ มาตรการที่ ๒ มาตรการที่ ๓ มาตรการที่ ๔ มาตรการที่ ๕ 
พัฒนาก าลังคนภาครัฐ ให้มี

ความรู ้ความเข้าใจ ทักษะและ
ทัศนคติเพื่อการเป็นประชาชน

สูงอายุที่มีศักยภาพ 

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน 
การเจ็บป่วย และดูแลตนเอง

เบื้องต้น ทั้งสุขภาพกาย 
และสขุภาพจิต 

พัฒนาก าลังคนภาครัฐให้ตระหนักถึง
ความสมดลุของชีวติสว่นตวั 

กับการท างาน  
(Work-life Balance) 

ส่งเสริมและสร้างวินัย การออม
ให้กับก าลังคนภาครัฐ 

ส่งเสริมให้ก าลังคนภาครัฐ 
ให้มีจิตส านึกส าหรับการมีส่วน

ร่วมในสังคม 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่๒ 

มาตรการที่ ๒ มาตรการที่ ๑ 

พัฒนาก าลังสาคนภาครัฐท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจทักษะและ
ทัศนคติเพ่ือการเป็นประชาชน

สูงวัย 
ท่ีมีศักยภาพ 

มาตรการที่ ๓ มาตรการที่ ๒ มาตรการที่ ๑ 
บริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ

ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย
ของช่วงอายุให้สามารถท างาน

ร่วมกันได ้

ปรับแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารทรัพยากรบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกับบริบท 

สังคมสูงอายุ 

ส่งเสริมและพฒันาก าลังคนภาครัฐ 
ให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ  

ความตระหนักและความพรอ้ม 
เข้าสู่สังคมสูงอายุ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ภาครัฐให้ถูกต้อง และทันสมัย  
ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น 

 

พัฒนาก าลังคนภาครัฐ ที่จะเกษียณอายุ
และมคีวามประสงค์จะท างานต่อไป 
ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และ

ทัศนคติต่องานใหม่ 
ที่จะปฏิบัต ิ

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๓ 

เป้าหมาย : 
๑) ก าลังคนภาครัฐท่ีเกษียณอายุไปแล้วเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ  
(Active Aging) สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
๒) ผู้เก่ียวข้องกับการบริหารก าลังคนภาครัฐมีขีดความสามารถในการบริหาร
เพื่อให้ก าลังคนสูงอายุสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และท างานร่วมกัน
กับบุคลากรต่างวัยได้อย่างราบรื่น 
๓) ภาครัฐสามารถบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ
อย่างเป็นระบบ มีเครื่องมือ และสื่อประเภทต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการสร้าง 
ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่
สังคมสูงอายุ 

หลักการ : 
ก าลังคนภาครัฐทุกประเภท  ทุกระดับ 
และทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มี
ความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ เพื่อเป็น
ประชากรที่มีศักยภาพ (Active Aging) 

วัตถุประสงค์ :  
๑ )  เพื่ อ พั ฒ น าก า ลั ง ค น ภ าค รั ฐ ทุ กป ร ะ เ ภท ให้ มี 
ความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Active Aging) 
๒) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่เกษียณอายุใช้ชีวิต 
หลังเกษียณอย่างมีศักยภาพและเป็นพลังขับเคลื่อน
ประเทศ 
๓) เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย 
ของช่วงอายุให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล 



พัฒนาก าลังสาคนภาครัฐท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจทักษะและ
ทัศนคติเพ่ือการเป็นประชาชน

สูงวัย 
ท่ีมีศักยภาพ 

มาตรการที่ ๓ มาตรการที่ ๒ มาตรการที่ ๑ 
บริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ

ท่ามกลางความแตกต่าง
หลากหลายของช่วงอายุให้
สามารถท างานร่วมกันได้ 

ปรับแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารทรัพยากรบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกับบริบท 

สังคมสูงอายุ 

ส่งเสริมและพฒันาก าลังคนภาครัฐ
ให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ 

ความตระหนัก และความพรอ้ม
เข้าสู่สังคมสูงอายุ 

มาตรการที่ ๒ มาตรการที่ ๑ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูล

ผู้สูงอายุภาครัฐให้ถูกต้อง และ
ทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึงและ

สืบค้น 
 

พัฒนาก าลังคนภาครัฐ ที่จะ
เกษียณอายุและมีความประสงค์จะ

ท างานต่อไป ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
และทัศนคต ิ

ต่องานใหม่ที่จะปฏิบัติ 
 เป้าประสงค์ :  

ภาครัฐมีฐานข้อมูลก าลังคน
ภาครัฐสูงวัย (อายุ ๕๕-๖๕ ปี) 
ที่ประสงค์จะท างานต่อไป 
 

๒ ตัวช้ีวัด 
๑ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 เป้าประสงค์ :  
ก าลังคนภาครัฐทุกประเภทที่จะเกษียณ
และมีความประสงค์จะท างานต่อ ได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะสมรรถนะ 
และทัศนคติส าหรับงานท่ีจะท าต่อไป 
 
๔ ตัวช้ีวัด 
๓ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าประสงค์ :  
ส่ ว น ร า ชก า รส า ม า ร ถ
บริหารก าลังคนภาครัฐ 
ที่ ช่ ว งอายุ แตกต่ า งกั น
ท างานร่วมกันได้ 
 

๔ ตัวช้ีวัด 
๒ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าประสงค์ :  
ส่วนราชการมีแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทสังคมสูงอาย ุ

เป้าประสงค์ :  
ก าลังคนภาครัฐมีความรู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  ค ว า ม
ตระหนัก และความพร้อม
เข้าสู่สังคมสูงอายุ 
 ๒ ตัวช้ีวัด 

๒ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑ ตัวช้ีวัด 
๑ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ ๑ มาตรการที่ ๒ มาตรการที่ ๓ มาตรการที่ ๔ มาตรการที่ ๕ 
พัฒนาก าลังคนภาครัฐ ให้มี

ความรู ้ความเข้าใจ ทักษะและ
ทัศนคติ เพื่อการเป็นประชาชน

สูงอายุที่มีศักยภาพ 

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการ
เจ็บป่วย และดูแลตนเองเบื้องต้น  
ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 

พัฒนาก าลังคนภาครัฐให้ตระหนักถึง 
ความสมดุลของชีวิตส่วนตวักับการ

ท างาน (Work-life Balance) 

ส่งเสริมและสร้างวินัย การออม
ให้กับก าลังคนภาครัฐ 

ส่งเสริมให้ก าลังคนภาครัฐ 
ให้มีจิตส านึกส าหรับการมีส่วน

ร่วมในสังคม 
 

เป้าประสงค์ :  
ก าลังคนภาครัฐทุกประเภท ทุก
ร ะ ดั บ  แ ล ะ ทุ ก ช่ ว ง วั ย  
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
และทัศนคติที่จะเป็นผู้สูงอายุ 
ที่มีศักยภาพ 

 เป้าประสงค์ :  
ก าลังคนภาครัฐทุกประเภท   
ทุกระดับ และทุกช่วงวัย 
มีความรอบรู้เรื่องสุขภาพ 
และสามารถดูแลตนเอง 
ในเบื้องต้นได้ 

เป้าประสงค์ :  
ก าลั งคนภาครั ฐทุกประ เภท      
ทุกช่วงวัย มีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักถึงความส าคัญของ 
ความสมดุ ลของ ชีวิ ตกับการ
ท างาน (Work-Life Balance)  

เป้าประสงค์ :  
ก าลั งคนภาครั ฐทุ กช่ วงวั ย  
มีความรู้ ความเข้าใจประโยชน์เรื่อง
หลักการออมที่ ถู กต้ อง และ
สาม า รถจั ด ก า รกา ร เ งิ น 
ส่วนบุคคลได้ 
 

เป้าประสงค์ :  
ก าลังคนภาครัฐทุกประเภท ทุก
ช่วงวัย มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สั ง ค ม แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม
สาธารณประโยชน ์
 
 ๔ ตัวชีว้ัด 

๒ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

๒ ตัวชีว้ัด 
๓ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

๓ ตัวชีว้ัด 
๓ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

๒ ตัวชีว้ัด 
๑ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

๓ ตัวชีว้ัด 
๓ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี ่๓ 
ยุทธศาสตรท์ี ่๒ 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑ 



 
ร่างแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ        
มีขอบเขตครอบคลุม ข้าราชการทุกประเภท (รวมทั้งข้าราชการทหาร) 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
 

ขอบเขตความครอบคลุมของแผน 

 ระยะเวลาด าเนินการ 
ร่างแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ         
มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕                  
ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักงาน ก.พ.  กรมกิจการผู้สูงอายุ  กบข. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
NGO กระทรวงสาธารณสุข : กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ สถาบัน
เวชศาสตร์ กรมอนามัย  องค์กรกลางการบริหารงานบคุคลต่าง ๆ  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตามแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนภาครัฐให้เป็นประชาชนสูงอายุ 
ที่มีศักยภาพ  

กลุ่มเป้าหมาย 
ก าลังคนภาครัฐทุกประเภท ทุกระดับ และทุกช่วงวัย ได้รับ 
การพัฒนาก่อนเกษียณอายุ (ช่วงแรก เน้นกลุม่อายุ ๕๐ ปีก่อน) 

การด าเนินการ 
- ส านักงาน ก.พ. จัดท าหลักสูตรกลาง 
๑. เตรียมตัว เตรียมใจ ไปกับวันข้างหน้า 
๒. อยู่อย่างไร .. ใหส้มาร์ทหลังเกษียณ 
๓. อายุไม่ส าคัญ..พร้อม (ตาม) ทันสมัย 
๔. สมดุลชีวิต..ที่สร้างได้ 
- องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล ด าเนินการจัดอบรม 

ก าลังคนภาครัฐพร้อมเป็น
ประชากรสูงอายุที่มีศักยภาพ 
เมื่อออกจากระบบราชการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตามแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาและส่งเสริมก าลังคนภาครัฐท่ีจะเกษียณอายุและ
มีศักยภาพในการท างานต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ก าลังคนภาครัฐท่ีจะเกษียณอายุและมีความประสงคจ์ะ
ท างานต่อไป 

การด าเนินการ 
-ส านักงาน ก.พ. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย 
๑. การพัฒนาระบบต าแหน่งงานและความรู้ ทักษะ และ 
สมรรถนะใหม่ ส าหรับการจ้างงานผู้สูงอายุในภาครัฐ 
๒. เครื่องมือส าหรับการประเมินและวิเคราะห์ความพร้อม 
ด้านสมรรถนะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐที่จะเกษียณ 
อายุและยังมีศักยภาพในการท างานต่อไป 

ก าลงัคนภาครัฐทีจ่ะเกษียณอายุและ  
มีความประสงค์จะท างานต่อไป     
ไดร้ับการเตรียมความพร้อมให้มี

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ 
ต่องานใหม่ที่จะปฏิบัต ิ
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตามแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาและส่งเสริมส่วนราชการให้มีความพร้อมที่จะ
บริหารก าลังคนภาครัฐในบริบทสังคมสูงอาย ุ

กลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนราชการได้รับการเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ต่างวัยท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การด าเนินการ 
-ส านักงาน ก.พ.  
: จัดท าหลักสูตรกลาง 
๑.บุคลากรยุคใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ 
๒. ต่างวัย..ไม่ใช่ปัญหา 
: ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย 
๑.การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับ 
การเข้าสู่สังคมสูงอายุของบุคลากรภาครัฐ 

ส่วนราชการได้รับการเตรียม      
ความพร้อมให้สามารถบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่ต่างวัย         
ท างานร่วมกันได้                 

อย่างมีประสิทธิภาพ 



ก าลังคนภาครัฐทุกประเภท  ทุกระดับ และทุกช่วงวัย
ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
เพ่ือเป็นประชากรที่มีศักยภาพ (Active Aging) 

๑) เพ่ือพัฒนาก าลังคนภาครัฐทุกประเภท ให้มีความพร้อม
เข้าสู่สังคมสูงอายุ (Active Aging) 

๒) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่เกษียณอายุใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
   อย่างมีศักยภาพและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ 
๓) เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย     
     ของช่วงอายุให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๑) ก าลังคนภาครัฐที่เกษียณอายุไปแล้วเป็นผู้สูงอายุท่ีมี
ศักยภาพ (Active Aging) สามารถเป็นพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ 

๒)  ผู้ เกี่ ย วข้ อ งกั บการบ ริหารก าลั งคนภาค รัฐมี ขี ด 
ความสามารถในการบริหารเพ่ือให้ก าลังคนสูงอายุ
สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และท างานร่วมกัน 
กับบุคลากรต่างวัยได้อย่างราบร่ืน 

๓) ภาครัฐสามารถบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมสูงอายุอย่างเป็นระบบ มีเคร่ืองมือ และสื่อประเภท
ต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
ความตระหนัก และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่
สังคมสูงอายุ 

หลกัการ 

วัตถุประสงค ์ 

เป้าหมาย  

 
๒. อยู่อย่างไร… 
ให้สมาร์ทหลัง

เกษียณ? 
 

 
๑.เตรียมตัว เตรียมใจ 

ไปกับวันข้างหน้า 

 

หลักสูตรกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

การส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ 

ให้เป็นประชาชนสูงอายุที่มีศักยภาพ 

มาตรการที่ ๑ 

พัฒนาก าลังคนภาครัฐให้มีความรู้  

ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติ  

เพ่ือการเป็นประชาชนสูงอายุที่มี

ศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ / มาตรการที่ ๓ 

พัฒนาก าลังคนภาครัฐให้ตระหนักถึงความสมดุล 

ของชี วิตส่ วนตั วกับการท างาน (Work–Life 

Balance) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  

การพัฒนาและส่งเสริมส่วนราชการ   

ให้มีความพร้อมที่จะบริหารก าลังคน

ภาครัฐในบริบทสังคมสูงอายุ 

มาตรการที่ ๑ 

บริ ห า ร จั ดก า รก า ลั ง คน ภ าครั ฐ    

ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย    

ของช่ ว งอายุ ให้ ส ามารถท า ง าน 

ร่วมกันได้ 
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ติดตามข่าวการขยายอายุเกษียณ 

• https://www.ocsc.go.th/blog/2018/
05/ไขขอ้สงสยักับเลขาธิการ-กพ-กรณี
เกษียณอายุราชการ-63-ปี 
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