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จำกสภำพกำรเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ ำ งอำยุ
สังคมไทยในปัจจุบันพบว่ำ ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้ำสู่
สั ง คมผู้ สู ง อำยุ (Aged Society) และก ำลั ง เข้ ำ ใกล้
กำรเป็นสั งคมผู้ สู งอำยุอย่ำงสมบู รณ์ (Completely
Aged Society) ในปี 2564 และคำดว่ำประเทศไทย
จะเข้ำ สู่ สั งคมผู้ สู งอำยุ ระดั บ สุ ด ยอด (Super-Aged
Society) ในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ โดยประเทศไทยจะมี
สัดส่วนของผู้สูงอำยุประมำณ 1 ใน 3 ของประชำกร
ทั้งประเทศ (สุรพงษ์ มำลี, 2561, น. 6) สถำนกำรณ์
โครงสร้ ำ งอำยุ ดั ง กล่ ำ วได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ หลำย
ภำคส่ ว นทั้ ง ภำครั ฐ และภำคเอกชนโดยเฉพำะ
หน่วยงำนภำครัฐที่กำลังเข้ำสู่กำรเป็น องค์กรผู้สูงอำยุ
และเกิดควำมเสี่ยงที่จะเสียองค์ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์ ที่ จ ำเป็ น ส ำหรั บ กำรขั บ เคลื่ อ น
ภ ำรกิ จ ส ำคั ญ ของภ ำครั ฐ โดยเป็ น ผลมำจำก
กำรเกษียณอำยุรำชกำรของกำลั งคนภำครัฐสู งอำยุ
จำนวนมำก ซึ่งจะนำไปสู่กำรขำดช่วงและควำมไม่ต่อเนื่อง
ในกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐ รวมถึงผลกระทบต่อ
กำรจัดทำบริกำรสำธำรณะและกำรให้บริกำรประชำชน
ในที่สุด
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ในขณะที่หลำยประเทศได้ก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุก่อนประเทศไทยมำนำนแล้ว ซึ่งล้วน
มีประสบกำรณ์ ในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำ ว โดยแนวทำงกำรดำเนินกำรของหลำยประเทศนั้น
มีควำมแตกต่ำงกั น ออกไป ตัว อย่ ำงเช่น ประเทศญี่ ปุ่ น ได้ ขยำยอำยุเกษียณรำชกำรจำก 60 ปี เป็น 65 ปี
โดยค่อย ๆ ขยำยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ปี และดำเนินกำรในทุก 3 ปี ส่วนประเทศอิตำลีกำหนดให้ผู้ชำยเกษียณ
อำยุ ร ำชกำรที่ 65 ปี และผู้ ห ญิ ง เกษี ย ณอำยุ ร ำชกำรที่ 60 ปี และน ำปั จ จั ย เรื่ อ งอำยุ เฉลี่ ย ที่ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ของประชำกรมำพิจำรณำกำหนดอำยุเกษียณรำชกำรอย่ำงเป็นทำงกำรตั้งแต่ปี 2558 สำหรับประเทศฝรั่งเศส
ได้ขยำยอำยุเกษีย ณรำชกำรจำก 60 ปี เป็ น 62 ปี และขยำยอำยุผู้ มีสิ ทธิรับบำนำญจำก 65 ปี เป็น 67 ปี
รวมทั้ งเพิ่ มจ ำนวนปี ขั้น ต่ำที่ผู้ รับ บ ำนำญต้องจ่ำยสมทบเข้ำกองทุ น ในขณะที่ ส หรำชอำณำจักรได้ ยกเลิ ก
อำยุเกษียณรำชกำรที่เคยกำหนดไว้ที่ 65 ปี (ภำณุภำคย์ พงศ์อติชำต, 2556, น. 14; อัครวินท์ ศำสนพิทักษ์,
2560, น. 93)
สำหรับประเทศไทย ภำครัฐมี แนวทำงกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์
สำมำรถรับรำชกำรต่อไปตำมกฎ ก.พ. ที่มีอยู่เดิมและได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์
สังคมผู้สูงอำยุในปัจจุบัน และภำครัฐยังได้ศึกษำแนวทำงใหม่เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงอำยุที่เกิดขึ้น คือ กำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำรจำก 60 ปี เป็น 63 ปี ซึ่งยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
รำยละเอียดเพื่อหำข้อสรุปให้เกิดกำรดำเนินกำรที่เหมำะสมร่วมกันต่อไป โดยทั้งสองแนวทำงดังกล่ำวนั้นถือว่ำ
เป็ น แนวทำงที่ ภ ำครั ฐสำมำรถน ำมำเตรี ย มรับ มือ กับกำรสู ญ เสี ยอั ตรำกำลั งคนภำครัฐ จำกกำรเข้ำสู่ สั งคม
ผู้สูงอำยุในปัจจุบันและในอนำคตได้
ดังนั้น ในบทควำมนี้จะกล่ำวถึงแนวทำงกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์
สำมำรถรับรำชกำรต่อไปตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์
รับ รำชกำรต่อไป พ.ศ. 2552 และกฎ ก.พ. ว่ำด้ ว ยกำรให้ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ซึ่งมีอำยุครบหกสิ บ ปี
บริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 รวมถึงกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมี
อำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกำศใช้เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2562
รวมถึ งแนวทำงกำรขยำยอำยุ เกษี ย ณรำชกำรจำก 60 ปี เป็ น 63 ปี แม้ ว่ ำ ในปั จ จุบั น จะยังไม่ ได้ ข้อ สรุ ป
เพื่อดำเนินกำรที่เหมำะสมร่วมกันก็ตำม แต่ก็นับว่ำเป็นแนวทำงที่ได้รับควำมสนใจจำกหลำยฝ่ำย เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนและหน่วยงำนภำครัฐ อื่น ๆ ในกำรเตรียมรับมือกับกำรสูญเสี ยอัตรำกำลังคนภำครัฐ
อันเนื่องมำจำกกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุต่อไป
แนวทางการให้ข้าราชการพลเรือนซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์สามารถรับราชการต่อไป
แนวทำงกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งมีอำยุครบหกสิ บปีบริบูรณ์สำมำรถรับรำชกำรต่อไปมีระบุ
เนื้อหำไว้ในกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป
พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม มีสำระสำคัญดังนี้
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1. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการ
ต่อไป พ.ศ. 2552
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้ออกกฎ ก.พ. ว่ำด้วย
กำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป พ.ศ. 2552 โดยอำศัยอำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ 8 (5)* และมำตรำ 108** แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
โดยมีสำระสำคัญ ดังนี้
1) กรณีที่ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสามารถรับราชการต่อไป
กำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือ
ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอำวุโส หรือตำแหน่งประเภท
ทั่ ว ไป ระดั บ ทั ก ษะพิ เศษ และมี อำยุ ค รบหกสิ บ ปี บ ริ บู รณ์ ในปี งบประมำณใด สำมำรถรั บ รำชกำรต่ อ ไป
เมื่อสิ้นปีงบประมำณที่ผู้นั้นมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ มี 3 กรณี ดังนี้
(1) กรณีที่มีเหตุผลและควำมจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
(2) กรณี ต ำแหน่ งที่ จ ะให้ ผู้ นั้ น รั บ รำชกำรต่ อ ไป ต้ อ งเป็ น ต ำแหน่ งที่ ก.พ. ก ำหนดให้
เป็นตำแหน่งที่มีควำมขำดแคลนบุคลำกรในเชิงปริมำณหรือเชิงคุณภำพ และหำผู้อื่นปฏิบัติงำนแทนได้ยำก
เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในทำงวิชำกำรหรือหน้ำที่ที่จะต้องใช้ควำมสำมำรถเฉพำะตัว
(3) กรณีตำแหน่งที่จะให้ผู้นั้นรับรำชกำรต่อไปต้องเป็นตำแหน่งที่ผู้นั้นครองอยู่เดิม
2) กาหนดเวลาที่จะให้รับราชการ
สำหรับ กำหนดเวลำครั้งแรกให้ รับ รำชกำรต่อไปได้ไม่เกินสี่ปีตำมควำมจำเป็น และให้
รับรำชกำรต่อไปอีกได้ครั้งละไม่เกินสำมปีถ้ำยังมีเหตุผลและควำมจำเป็น แต่ระยะเวลำทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้ว
ต้องไม่เกินสิบปี เมื่อครบกำหนดเวลำ ให้ผู้นั้นพ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
แต่ถ้ำควำมจำเป็นที่ให้ผู้นั้นรับ รำชกำรต่อไปหมดลงก่อนครบกำหนดเวลำดังกล่ำว ให้ผู้นั้นพ้นจำกรำชกำร
ตำมกฎหมำยว่ำ ด้ ว ยบ ำเหน็ จ บ ำนำญข้ ำรำชกำรก่ อ นครบก ำหนดเวลำดั งกล่ ำ วก็ ได้ แต่ ต้ อ งแจ้ งให้ ผู้ นั้ น
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน

*

พระรำชบัญญัติระเบี ยบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 มำตรำ 8 (5) กำหนดให้ ก.พ. มีอำนำจหน้ำที่ออก
กฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งกำรให้คำแนะนำ
หรื อ วำงแนวทำงในกำรปฏิ บั ติ ก ำรตำมพระรำชบั ญ ญั ติ นี้ กฎ ก.พ. เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ำกคณะรั ฐ มนตรี แ ละประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้
**
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 มำตรำ 108 กำหนดว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ผู้ใดเมื่ออำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมำณและทำงรำชกำรมีควำมจำเป็นที่จะให้รับรำชกำรต่อไปเพื่อปฏิบัติ หน้ำที่
ในทำงวิชำกำรหรือหน้ำที่ที่ต้องใช้ควำมสำมำรถเฉพำะตัว ในตำแหน่งตำมมำตรำ 46 (3) (ง) ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับ
เชี่ยวชำญ หรือ (จ) ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ หรือ (4) (ค) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอำวุโส หรือ (ง)
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ จะให้รับรำชกำรต่อไปอีกไม่เกินสิบปีก็ได้ตำมที่กำหนดในกฎ ก.พ.
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3) ข้อมูลที่ส่วนราชการต้องจัดทา
ส่วนรำชกำรต้องจัดทำข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ เมื่อมีควำมจำเป็นที่จะให้ ข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญสำมำรถรั บรำชกำรต่อไปเมื่อสิ้ นปีงบประมำณที่ผู้นั้นมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ โดยข้อมูล
ดังกล่ำวประกอบด้วย
(1) แผนงำน โครงกำร ตลอดจนภำรกิจที่มีควำมจำเป็นจะให้ผู้นั้นปฏิบัติ จำแนกเป็นรำยปี
(2) สภำวะกำรขำดแคลนบุคลำกรในเชิงปริมำณหรือเชิงคุณภำพทั้งในส่วนรำชกำรนั้นเอง
และในภำพรวม ควำมสำมำรถในทำงวิชำกำรหรือควำมสำมำรถเฉพำะตัวของผู้นั้น และควำมยำกในกำรหำผู้ที่
มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมมำปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้นั้น
(3) เหตุผ ลและควำมจำเป็นที่จำต้ องให้ ผู้นั้นปฏิบัติภำรกิจตำมแผนงำน และโครงกำร
ตลอดจนภำรกิจที่มีควำมจำเป็นจะให้ผู้นั้นปฏิบัติ จำแนกเป็นรำยปี
(4) ระยะเวลำที่จะให้ผู้นั้นรับรำชกำรต่อไป
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้นั้นตำมระยะเวลำที่จะให้ผู้นั้นรับรำชกำรต่อไป
4) หลักเกณฑ์
กำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญสำมำรถรับรำชกำรต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมำณที่ผู้นั้นมี
อำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับอำวุโสขึ้นไป
แล้วแต่กรณี ต่อเนื่องกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับถึงวันสิ้นปีงบประมำณนั้น
(2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ ทั กษะ ประสบกำรณ์ และมีผ ลงำนหรือ
ผลกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งดังกล่ำวเป็นที่ประจักษ์ และสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งนั้นต่อไปได้
(3) ไม่อยู่ ในระหว่ำงกำรถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนในกรณี ที่ ถูกกล่ ำวหำว่ำกระท ำ
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง
(4) ผ่ ำ นกำรตรวจสุ ข ภำพทั้ ง ทำงร่ ำ งกำยและจิ ต ใจตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำร
ที่คณะกรรมกำรแพทย์ที่ ก.พ. แต่งตั้งกำหนด
5) การพิจารณา
อนุกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวง เป็นผู้พิจำรณำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญ ซึ่งดำรงตำแหน่ งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือตำแหน่งประเภทวิช ำกำร ระดับทรงคุณ วุฒิ
และให้ อ.ก.พ.กรม เป็น ผู้พิจำรณำ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอำวุโส
หรื อ ต ำแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ทั ก ษะพิ เศษ ส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ที่ ก.พ. ก ำหนดให้ เป็ น ต ำแหน่ ง ที่ มี
ควำมขำดแคลนบุคลำกรในเชิงปริมำณหรือเชิงคุณภำพ และหำผู้อื่นปฏิบัติงำนแทนได้ยำกเพื่อปฏิบัติหน้ำที่
ในทำงวิชำกำรหรือหน้ำที่ที่จะต้องใช้ควำมสำมำรถเฉพำะตัว ให้ได้รับรำชกำรต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมำณที่ผู้นั้น
มีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์
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6) ระยะเวลาดาเนินการ
ส่วนรำชกำรต้องดำเนินกำรพิจำรณำภำยในเดือนมีนำคมของปีงบประมำณที่ข้ำรำชกำร
พลเรื อ นสำมั ญ ผู้ นั้ น จะมี อ ำยุ ค รบหกสิ บ ปี บ ริบู รณ์ และ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม แล้ ว แต่ ก รณี
ต้องพิจำรณำข้อเสนอของส่วนรำชกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนมิถุนำยนของปีงบประมำณนั้น
7) การเห็นชอบ
เมื่อ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม แล้วแต่กรณี เห็นชอบให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ผู้ ใ ดรั บ รำชกำรต่ อ ไปเมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมำณที่ ผู้ นั้ น มี อ ำยุ ค รบหกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ ให้ ผู้ มี อ ำนำจสั่ ง บรรจุ
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติระเบี ย บข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 และมีคำสั่งให้ ผู้ นั้นรับรำชกำรต่อไป รวมทั้ ง
ส่งสำเนำคำสั่งให้สำนักงำน ก.พ. และกรมบัญชีกลำงทรำบ เพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
8) คาสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับราชการต่อไป
กำรสั่ ง ให้ ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ รั บ รำชกำรต่ อ ไปเป็ น ครั้ ง แรกนั บ แต่ วั น สิ้ น
ปีงบประมำณที่ผู้นั้นมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้มีคำสั่งภำยในวันที่ 30 กันยำยนของปีงบประมำณที่ผู้นั้นมีอำยุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ และถ้ำได้รับควำมเห็นชอบให้รับรำชกำรต่อไปอีกเมื่อ ครบกำหนดเวลำที่ให้รับรำชกำร
ต่อไปแล้ว ให้มีคำสั่งก่อนวันครบกำหนดเวลำที่ให้รับรำชกำรต่อไปในครั้งก่อน
9) การดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งได้รับรำชกำรต่อไปตำมกฎ ก.พ. นี้ จะต้องดำรงตำแหน่งและ
ปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะตำแหน่งที่ให้รับรำชกำรต่อไปเท่ำนั้น ห้ำมย้ำย โอน หรือเลื่อนไปดำรงตำแหน่งประเภท
บริหำร ประเภทอำนวยกำร หรือตำแหน่งอื่น หรือจะรักษำรำชกำรแทน รักษำกำรในตำแหน่ง รับมอบอำนำจ
ให้ปฏิบัติรำชกำรแทน ไปช่วยรำชกำร หรือไปช่วยทำงำนชั่วครำวในตำแหน่งอื่น
ทั้ งนี้ ก.พ. มี ก ำรกำหนดบั ญ ชี ต ำแหน่ งที่ ได้ รับ รำชกำรต่ อ ไปตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้ ว ยกำรให้
ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ ซึ่ งมี อ ำยุ ค รบหกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ รั บ รำชกำรต่ อ ไป พ.ศ. 2552 ขึ้ น โดยปรำกฏ
รำยละเอียดดังตำรำงต่อไปนี้
ตาราง ตำแหน่งที่ได้รับรำชกำรต่อไปตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปี
บริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป พ.ศ. 2552
ตาแหน่งประเภท
สายงาน
วันที่ประกาศ
และระดับ
ต าแหน่ งป ระเภ ท (1) นักกฎหมำยกฤษฎีกำ
วันที่ 17 กันยำยน 2552
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ (2) แพทย์
เชี่ยวชาญหรือระดับ (3) ทันตแพทย์
ทรงคุณวุฒิ
(4) นำยสัตวแพทย์
(5) พั ฒ นำระบบรำชกำร (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพั ฒ นำ วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562
ระบบรำชกำร สำนักนำยกรัฐมนตรี)
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ตาแหน่งประเภท
และระดับ

สายงาน
(6) วิ ช ำกำรเศรษฐกิ จ (ส ำนั ก งำนเศรษฐกิ จ กำรคลั ง
กระทรวงกำรคลัง)
(7) วิเครำะห์รัฐวิสำหกิจ (สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลัง)
(8) วิ ช ำกำรตรวจสอบบั ญ ชี (กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
(9) วิชำกำรแผนที่ภำพถ่ำย (กรมที่ดิน กระทรวงมหำดไทย)
(10) วิ ช ำกำรละครและดนตรี (กรมศิ ล ปำกร กระทรวง
วัฒนธรรม)
(11) อักษรศำสตร์ (กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม)
(12) ประติมำกรรม (กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม)
(13) ภำษำโบรำณ (กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม)
(14) โบรำณคดี (กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม)
(15) มัณฑนศิลป์ (กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม)
(16) วิทยำศำสตร์ (กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม)
(17) ภัณฑำรักษ์ (กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม)
(18) สถำปัตยกรรม (กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม
และกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข)
(19) วิชำกำรช่ำงศิลป์ (กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม)
(20) จิตรกรรม (กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม)
(21) เภสั ช กรรม (ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข
กรมกำรแพทย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และ
กรมกำรแพทย์ แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลื อก กระทรวง
สำธำรณสุข)
(22) วิชำกำรอำหำรและยำ (สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ กระทรวงสำธำรณสุข)
(23) รั งสี กำรแพทย์ (ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข
กระทรวงสำธำรณสุข)
(24) กำยภำพบ ำบั ด (ส ำนักงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข
กระทรวงสำธำรณสุข)

วันที่ประกาศ
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ตาแหน่งประเภท
และระดับ

สายงาน

วันที่ประกาศ

(25) เทคนิคกำรแพทย์ (สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
กระทรวงสำธำรณสุข)
(26) พยำบำลวิชำชีพ (สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
กระทรวงสำธำรณสุข)
(27) วิ ช ำกำรสำธำรณ สุ ข (ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
สำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุข)
(28) วิศวกรรมโยธำ (กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวง
สำธำรณสุข)
(29) วิเครำะห์ น โยบำยและแผน (สำนักงำนคณะกรรมกำร
พิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ)
(30) นิ ติ ก ำร (กรมทรัพ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำ กรมพั ฒ นำธุ รกิ จ
กำรค้ ำ และส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงพำณิ ช ย์ กระทรวง
พำณิชย์)
(31) วิชำกำรคอมพิวเตอร์ (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์)
ต าแหน่ ง ประเภ ท (1) ปฏิบัติงำนช่ำงศิลปกรรม
วันที่ 17 กันยำยน 2552
ทั่ ว ไป ระดั บ ทั ก ษะ (2) คีตศิลป์
พิเศษ
(3) ดุริยำงคศิลป์
(4) นำฏศิลป์
ต าแหน่ ง ประเภ ท (1) ต ำแหน่ งในสำยงำนปฏิ บั ติ งำนชั่ งตวงวัด (กรมกำรค้ ำ วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562
ทั่วไป ระดับอาวุโส ภำยใน กระทรวงพำณิชย์)
ที่มา: “บั ญ ชีตำแหน่ งที่ ก.พ. กำหนดให้ เป็น ตำแหน่งที่ได้รับ รำชกำรต่อไป” โดย ส ำนักงำน ก.พ., 2552
และ “ว 4/2562 กำรปรับปรุงบัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับรำชกำรต่อไป ตำมกฎ ก.พ.
ว่ ำ ด้ ว ยกำรให้ ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ ซึ่ ง มี อ ำยุ ค รบหกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ รั บ รำชกำรต่ อ ไป พ.ศ. 2552”
โดย สำนักงำน ก.พ., 2562.
ทั้งนี้ กำรประกำศใช้กฎ ก.พ. ว่ำด้ว ยกำรให้ ข้ำรำชกำรพลเรื อนสำมัญ ซึ่งมีอำยุครบหกสิ บ ปี
บริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป พ.ศ. 2552 เป็นกำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญรับรำชกำร
ต่อไปตำมควำมประสงค์ของทำงรำชกำร โดยคำนึงถึงควำมสมัครใจของข้ำรำชกำร อีกทั้งตำแหน่งที่จะให้ผู้นั้น
รับรำชกำรต่อไปเป็นตำแหน่งที่มีอยู่เดิม ไม่ได้เป็นกำรกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่

8
2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการ
ต่อไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
หลั งจำกกฎ ก.พ. ว่ำด้ ว ยกำรให้ ข้ ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ซึ่ งมี อ ำยุ ค รบหกสิ บ ปี บ ริบู รณ์
รั บ รำชกำรต่ อ ไป พ.ศ. 2552 ได้ ป ระกำศในรำชกิ จ จำนุ เบกษำเมื่ อวั น ที่ 17 กั น ยำยน 2552 ต่ อ มำ ก.พ.
พิจำรณำเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำว โดยกำรประกำศกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปี บริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ในรำชกิจจำนุเบกษำ
เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2553 โดยมีสำระสำคัญดังนี้
1) กรณีที่ส่วนราชการไม่อาจดาเนินการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับราชการต่อไป
กรณี ที่ ส่ ว นรำชกำรไม่ อ ำจด ำเนิ น กำรให้ ข้ ำรำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ ซึ่ งด ำรงต ำแหน่ ง
ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ หรือดำรงตำแหน่งประเภท
ทั่วไป ระดับอำวุโส หรือ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ รับรำชกำรต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมำณ
ที่ผู้นั้นมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ตำมกฎ ก.พ. ได้ เพรำะเหตุที่ตำแหน่งที่ประสงค์จะให้ข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมั ญ รั บ รำชกำรต่ อ ไปไม่ ได้ เป็ น ต ำแหน่ งที่ ก.พ. ก ำหนดให้ เป็ น ต ำแหน่ งที่ มี ค วำมขำดแคลนบุ ค ลำกร
ในเชิงปริมำณหรือเชิงคุณภำพ และหำผู้อื่นปฏิบัติงำนแทนได้ยำกเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในทำงวิชำกำรหรือหน้ำที่
ที่จะต้องใช้ควำมสำมำรถเฉพำะตัว ให้ ส่วนรำชกำรนั้นระบุตำแหน่งและตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งดังกล่ำว
พร้ อมทั้ งจั ด ท ำข้ อมู ล ประกอบกำรพิ จ ำรณำเมื่ อ มีค วำมจำเป็ น ที่ จ ะให้ ข้ำรำชกำรพลเรือ นสำมั ญ สำมำรถ
รับ รำชกำรต่ อไปเมื่อ สิ้ น ปี งบประมำณที่ ผู้ นั้ น มีอ ำยุค รบหกสิ บ ปี บ ริบู รณ์ * เสนอ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.
กระทรวง แล้ ว แต่ ก รณี และ ก.พ. เพื่ อ พิ จ ำรณำตำมล ำดั บ โดยต้ อ งเสนอให้ ก.พ. พิ จ ำรณำภำยใน
เดือนมิถุนำยนของปีงบประมำณนั้น ทั้งนี้ ให้ ก.พ. พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดในกฎ ก.พ. นี้
และเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำก ก.พ. แล้ว ให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญรับรำชกำรต่อไปเป็นครั้งแรกนับแต่
วันสิ้นปีงบประมำณที่ผู้นั้น มีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ โดยให้มีคำสั่งภำยในวันที่ 30 กันยำยน ของปีงบประมำณ
ที่ผู้นั้นมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ทั้งนี้ กำรประกำศใช้กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปี
บริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 เป็นกำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีที่ ก.พ. ยังไม่ได้กำหนด
ตำแหน่ งของข้ำรำชกำรให้ เป็น ตำแหน่ง ที่จ ะให้ข้ำรำชกำรรับรำชกำรได้ต่อไป เพื่อให้ ส่วนรำชกำรสำมำรถ
*

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเมื่อมีควำมจำเป็นที่จะให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญสำมำรถรับรำชกำรต่อไป
เมื่อสิ้นปีงบประมำณที่ผู้นั้นมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประกอบด้วย (1) แผนงำน โครงกำร ตลอดจนภำรกิจที่มี ควำมจำเป็น
จะให้ผู้นั้นปฏิบัติ จำแนกเป็นรำยปี (2) สภำวะกำรขำดแคลนบุคลำกรในเชิงปริมำณหรือเชิงคุณภำพทั้งในส่วนรำชกำรนั้นเอง
และในภำพรวม ควำมสำมำรถในทำงวิชำกำรหรือควำมสำมำรถเฉพำะตัวของผู้นั้น และควำมยำกในกำรหำผู้ที่ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเหมำะสมมำปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้นั้น (3) เหตุผลและควำมจำเป็นที่จำต้องให้ผู้นั้นปฏิบัติภำรกิจตำมแผนงำน
และโครงกำร ตลอดจนภำรกิจที่มีควำมจำเป็นจะให้ผู้นั้นปฏิบัติ จำแนกเป็นรำยปี (4) ระยะเวลำที่จะให้ผู้นั้นรับรำชกำรต่อไป
และ (5) ข้อมูลเกี่ยวกับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้นั้นตำมระยะเวลำที่จะให้ผู้นั้นรับรำชกำรต่อไป
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ดำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรที่มีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และเข้ำหลักเกณฑ์ในเรื่องอื่น สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป
ได้อีกไม่เกินสิบปี
3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
แม้ ว่ำจะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติ ม กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบ
หกสิบปีบริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป พ.ศ. 2552 โดยกำรประกำศกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 แล้วก็ตำม แต่ในสภำวกำรณ์ปัจจุบัน
ที่สังคมไทยกำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมสูงวัย ภำครัฐจึงมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป พ.ศ. 2552 ขึ้น โดยกำรประกำศกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ในรำชกิจจำนุเบกษำ
เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2562 โดยมีสำระสำคัญดังนี้
1) ยกเลิกกรณีที่ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสามารถรับราชการต่อไป
แม้ว่ำ กฎ ก.พ. ว่ำด้ ว ยกำรให้ ข้ำรำชกำรพลเรือ นสำมั ญ ซึ่งมีอำยุค รบหกสิ บ ปีบ ริบู รณ์
รั บ รำชกำรต่ อ ไป พ.ศ. 2552 จะระบุ ใ ห้ ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ ที่ ด ำรงต ำแหน่ ง ประเภทวิ ช ำกำร
ระดับเชี่ยวชำญ หรือตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอำวุโส
หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ และมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมำณใด สำมำรถ
รับรำชกำรต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมำณที่ผู้นั้นมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ใน 3 กรณี
แต่ ก ฎ ก.พ. ว่ ำ ด้ ว ยกำรให้ ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ ซึ่ ง มี อ ำยุ ค รบหกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์
รับรำชกำรต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้ยกเลิกกรณีตำแหน่งที่จะให้ผู้นั้นรับรำชกำรต่อไปต้องเป็นตำแหน่ง
ที่ผู้นั้นครองอยู่เดิม โดยให้คงไว้แค่สองกรณีคือ กรณีมีเหตุผลและควำมจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
และกรณี ต ำแหน่ ง ที่ จ ะให้ ผู้ นั้ น รั บ รำชกำรต่ อ ไป ต้ อ งเป็ น ต ำแหน่ งที่ ก.พ. ก ำหนดให้ เป็ น ต ำแหน่ ง ที่ มี
ควำมขำดแคลนบุคลำกรในเชิงปริมำณหรือเชิงคุณภำพ และหำผู้อื่นปฏิบัติงำนแทนได้ยำกเพื่อปฏิบัติหน้ำที่
ในทำงวิชำกำรหรือหน้ำที่ที่จะต้องใช้ควำมสำมำรถเฉพำะตัว
2) หลักเกณฑ์ของการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสามารถรับราชการต่อไป
กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับรำชกำร
ต่อไป (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้ยกเลิก “หลักเกณฑ์ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป
หรื อ ประเภททั่ ว ไป ระดั บ อำวุ โ สขึ้ น ไป แล้ ว แต่ ก รณี ต่ อ เนื่ อ งกั น มำแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ ำ หนึ่ ง ปี นั บ ถึ ง
วันสิ้นปีงบประมำณนั้น” และให้เปลี่ยนเป็น “หลักเกณฑ์ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับเชี่ยวชำญขึ้นไปหรือประเภททั่วไป ระดับอำวุโสขึ้นไป แล้วแต่กรณี ต่อเนื่องกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี”
แทน ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ ทักษะ ประสบกำรณ์ และมีผลงำนหรื อ
ผลกำรปฏิ บั ติ งำนในต ำแหน่ งดั งกล่ ำวเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ และสำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ในต ำแหน่ งนั้ น ต่ อ ไปได้
และหลักเกณฑ์ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนในกรณีที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำควำมผิดวินัย
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อย่ำงร้ำยแรง รวมทั้งหลั กเกณฑ์ผ่ำนกำรตรวจสุขภำพทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่คณะกรรมกำรแพทย์ที่ ก.พ. แต่งตั้งกำหนด ไว้ตำมเดิม
ทั้ ง นี้ กฎ ก.พ. ว่ ำ ด้ ว ยกำรให้ ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ ซึ่ ง มี อ ำยุ ค รบหกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์
รับ รำชกำรต่อ ไป (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2562 เป็ น กำรก ำหนดคุณ สมบัติ ในกำรได้ รับ กำรพิ จ ำรณำให้ ส ำมำรถ
รับรำชกำรต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมำณที่ผู้นั้นมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ โดยนำระยะเวลำของกำรเคยดำรง
ตำแหน่ งประเภทวิช ำกำร ระดั บ เชี่ย วชำญขึ้ น ไป หรือประเภททั่ ว ไป ระดั บ อำวุโสขึ้ น ไป ซึ่ งมี ระยะเวลำ
ต่อเนื่ องกัน มำแล้วไม่น้ อยกว่ำหนึ่ งปี มำกำหนดเป็นคุณ สมบัติเพื่อเป็นกำรบรรเทำปัญหำควำมขำดแคลน
บุคลำกรในสำขำที่เป็นภำรกิจสำคัญของรัฐ และเพื่อรองรับปัญหำกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัย
แนวทางการขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี
ข้ อ มู ล สถิ ติ จ ำกกรมบั ญ ชี ก ลำงในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ่ ำนมำ (ช่ ว งปี 2551-2560) แสดงให้ เห็ น ว่ ำ
มีข้ำรำชกำรทุกประเภทเกษียณอำยุประมำณ 391,040 คน (เฉลี่ยปีละ 39,104 คน) โดยในช่วงปี 2558-2560
มีผู้เกษียณอำยุจำนวน 45,678 คน/ 43,597 คน/ และ 40,022 คน ตำมลำดับ ส่วนข้อมูลข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญปรำกฏว่ำในช่วงปี 2561-2570 จะมีข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเกษียณอำยุ รวมจำนวน 117,652 คน
(เฉลี่ ย ปี ล ะ 11,765 คน) โดยในช่ว งปี 2561-2563 จะมี ผู้ เกษี ยณอำยุ จำนวน 8,539 คน/ 10,068 คน/
และ 11,017 คน ตำมล ำดับ (ส ำนั กงำน ก.พ., งำนกำรสื่อสำรองค์กร, 2561ก) ซึ่งข้อมูลดังกล่ ำวแสดงถึง
กำรก้ำวเข้ำสู่สังคมสูงอำยุของระบบรำชกำรไทย และแนวทำงหนึ่งที่ภ ำครัฐสำมำรถนำมำเตรียมรับมือกับ
กำรสูญเสียอัตรำกำลังคนภำครัฐจำกกำรเข้ำสู่สังคมสูงอำยุในปัจจุบันและในอนำคตคือ แนวทำงกำรขยำยอำยุ
เกษีย ณรำชกำรจำก 60 ปี เป็ น 63 ปี ที่ได้ปรำกฏขึ้นในวันที่ 6 เมษำยน 2561 เมื่อรำชกิจจำนุเบกษำได้
เผยแพร่ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำรประกำศแผนกำรปฏิรูปประเทศ จำนวน 11 เรื่อง ใน 6 เล่ม
แนวทำงกำรขยำยอำยุ เกษีย ณรำชกำรจำก 60 ปี เป็น 63 ปี ได้ ปรำกฏเนื้อหำอยู่ในเล่ มที่ 5
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม ในประเด็นกำรปฏิรูปที่ 2 กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม หัวข้อกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพผู้สูงอำยุในกำรทำงำน ในกิจกรรมที่ 1 ซึ่งระบุว่ำขยำยอำยุเกษียณรำชกำรจำก 60 ปี เป็น 63 ปี
(โดยใช้เวลำ 6 ปี คือ 2 ปี ขยำย 1 ปี )* เพื่อเป็นต้นแบบในกำรขยำยเวลำกำรทำงำน (กำรค่อย ๆ ขยำยเวลำ
จะไม่กระทบต่อกำรจ้ำงงำนคนรุ่นใหม่ที่ทดแทนคนที่เกษียณอำยุ รำชกำร) โดยไม่ครอบคลุมหน่วยงำนที่ต้องใช้
ศักยภำพทำงร่ำงกำย ขณะที่วิธีกำรกำหนดให้ ศึกษำควำมเหมำะสมของตำแหน่งที่จะมีกำรขยำยอำยุเกษียณ
รำชกำร และแก้ไข พ.ร.บ.บำเหน็จบำนำญให้ขยำยอำยุเกษียณรำชกำรเป็น 63 ปี โดยมีผู้รับผิดชอบหลักคือ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) และคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ส่วนเป้ำหมำยคือ
* ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปี

2562 และปี 2563 ให้ไปเกษียณอำยุรำชกำรเมื่ออำยุ 61 ปี ผู้ที่จะเกษียณอำยุ
รำชกำรในปี 2564 และปี 2565 ให้ไปเกษียณอำยุรำชกำรเมื่ออำยุ 62 ปี และผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปี 2566 และ
ปี 2567 ให้ไปเกษียณอำยุรำชกำรเมื่ออำยุ 63 ปี และหลังจำกนั้นให้ทั้งหมดเกษียณอำยุรำชกำรเมื่ออำยุ 63 ปี ซึ่งแนวทำงกำร
ขยำยอำยุ เกษี ย ณรำชกำรจำก 60 ปี เป็ น 63 ปี เป็ น เพี ย งข้ อ เสนอในแผนกำรปฏิ รู ป ประเทศด้ ำ นสั งคม และแม้ ว่ ำ
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคมจะมีผลบังคับใช้แล้วก็ตำม แต่ในทำงปฏิบัติจะมีผลต่อเมื่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับไปกำหนด
รำยละเอียด ปรับแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และประกำศบังคับใช้
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ข้ำรำชกำร พนั กงำน รัฐวิสำหกิจ และเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐเกษียณอำยุที่ 63 ปี ในปี 2567 และมีตัวชี้วัดเป็ น
ข้ำรำชกำร พนักงำน รัฐวิสำหกิจ และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีศักยภำพมีอำยุเกษียณรำชกำรเพิ่มขึ้น 1 ปี ในทุก ๆ
2 ปี กระทั่งปี 2567 (“ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำรประกำศแผนกำรปฏิรูปประเทศ (เล่มที่ 5),”
2561, น. 34)
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรปฏิ รูป ประเทศด้ำนสั งคมได้กำหนดให้ ส ำนักงำน ก.พ. เป็นผู้ รับผิ ดชอบ
หลักในกำรศึกษำเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ ำ นสั ง คม ในประเด็ น ควำมเหมำะสมของต ำแหน่ ง ที่ จ ะมี ก ำรขยำยอำยุ เกษี ย ณ รำชกำร และแก้ ไ ข
พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญให้ขยำยอำยุเกษียณรำชกำรเป็นอำยุ 63 ปี ซึ่งสำนักงำน ก.พ. ได้มีกำรศึกษำ
เพื่อจัดทำรำยละเอียดแนวทำงกำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม โดยกำหนด
สำระสำคัญให้กำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำรเป็นมำตรกำรเพื่อรองรับสังคมสูงอำยุ และสนับสนุนให้บุคลำกร
ภำครัฐทำงำนหรือมีอำชีพหลังเกษียณ รวมทั้งมีกำรบริหำรกำลังคนภำครัฐในช่วงวัยต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม
โดยมีควำมคืบหน้ำในกำรศึกษำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทำงกำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำร
ดังนี้ (เมธินี เทพมณี, 2562; สำนักงำน ก.พ., งำนกำรสื่อสำรองค์กร, 2562ข; สำนักงำน ก.พ., งำนกำรสื่อสำร
องค์กร, 2562ค)
1) การเสนอแนวทางการขยายอายุเกษียณราชการตามลักษณะงาน
สำนั กงำน ก.พ. ได้น ำแนวทำงกำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำรตำมลั กษณะงำนเสนอต่อ ก.พ.
เพื่ อพิจำรณำ และ ก.พ. ได้มีมติเห็ น ชอบเกี่ยวกับแนวทำงกำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำรตำมลั กษณะงำน
และให้สำนักงำน ก.พ. จัดรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ซึง่ สำนักงำน ก.พ. ได้จัดสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทำงกำรเกษียณอำยุของข้ำรำชกำรกลุ่มต่ำง ๆ
ประกอบด้ ว ย (1) กลุ่ ม ที่ ใ ช้ ส มรรถภำพทำงกำย งำนตรำกตร ำหรื อ เสี่ ย งภั ย (2) กลุ่ ม ที่ ท ำงำนทั่ ว ไป
ไม่ใช้แรงกำย (3) กลุ่มที่ใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำกำรขั้นสูง และ (4) กลุ่มผู้บริหำรของหน่วยงำน จำก
ผู้แทนองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรทุกประเภท ผู้บริหำรและผู้แทนข้ำรำชกำรในสำยงำนต่ำง ๆ
ของส่วนรำชกำรเมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2561 และวันที่ 23 กรกฎำคม 2561 โดยสำนักงำน ก.พ. จะนำ
ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นเสนอ ก.พ. พิจำรณำเพื่อประกอบกำรดำเนินกำรต่อไป
2) การจัดประชุมหารือร่วมกัน
สำนักงำน ก.พ. ได้จัดประชุมหำรือร่วมกับองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรประเภทต่ำง ๆ
อำทิ ทหำร ตำรวจ ครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรส่ว นท้องถิ่น เพื่อหำรือแนวทำงดำเนินกำร
ขยำยอำยุเกษียณรำชกำรเมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2562 โดยมีผู้แทนหน่วยงำนและองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคล
ของข้ ำรำชกำรประเภทต่ ำง ๆ เข้ ำร่ ว มประชุม จ ำนวน 16 หน่ ว ยงำน ซึ่งส่ ว นใหญ่ เห็ น ด้ ว ยกั บ แนวทำง
กำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำรตำมลักษณะงำนที่สำนักงำน ก.พ. เสนอ และมีควำมพร้อมในกำรดำเนินกำร
ร่วมกันต่อไป โดยสำนักงำน ก.พ. ได้นำเสนอ ก.พ. รับทรำบผลกำรหำรือร่วมกับ องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรประเภทต่ำง ๆ เกี่ยวกับแนวทำงดำเนินกำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำรดังกล่ำวแล้ว แต่ยังคง
มีประเด็นที่ต้องศึกษำในรำยละเอียดของแนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ เช่น กำรประมำณ
กำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำรของข้ำรำชกำรแต่ละประเภทและศึกษำรูปแบบสิทธิประโยชน์
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และสวัสดิกำรหลังกำรเกษียณอำยุรำชกำร กำรจำแนกตำแหน่งตำมลักษณะงำนของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
และข้ำรำชกำรประเภทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับหำกมีกำรขยำยอำยุเกษียณ
รำชกำร เป็นต้น
3) การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น
ส ำนั ก งำน ก.พ. ได้ จั ด สั ม มนำรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กำรปรั บ ปรุ ง กำรเกษี ย ณอำยุ
ตำมลักษณะงำน จำนวน 5 ครั้ง ในวันที่ 18 มกรำคม 2562 วันที่ 25 มกรำคม 2562 วันที่ 1 กุมภำพันธ์
2562 วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562 และวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 โดยมีข้ำรำชกำรซึ่งเป็นผู้แทนจำก 89 สำยงำน
จ ำนวนรวม 256 คน เข้ำร่ ว มประชุ ม และส ำนั ก งำน ก.พ. ยั งได้ ดำเนิ น กำรส ำรวจควำมคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ
กำรปรับปรุงกำรเกษียณอำยุตำมลักษณะงำนเพิ่มเติมโดยใช้แบบสำรวจออนไลน์ เพื่อให้กำรรับฟังควำมคิดเห็น
เป็ น ไปอย่ ำงกว้ ำ งขวำงและทั่ ว ถึ ง รวมทั้ งมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งที่ ค รอบคลุ ม โดยจะน ำผลกำรส ำรวจดั ง กล่ ำ ว
มำประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงกำรเกษียณอำยุของข้ำรำชกำรต่อไป
4) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจำกข้ำรำชกำรแต่ละประเภทมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องแตกต่ำงกัน เช่น กฎหมำยที่เกี่ยวกับ
กำรบริห ำรงำนบุ คคลและกำรเกษีย ณอำยุของข้ำรำชกำรประเภทต่ำง ๆ กฎหมำยว่ำด้วยบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำร เป็ น ต้ น ซึ่ งกำรพิ จ ำรณำปรั บ ปรุงแก้ ไขกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ อ งเหล่ ำนี้ ต้ อ งมี ค วำมสอดคล้ อ งกั น
โดยสำนักงำน ก.พ. และกระทรวงกำรคลังกำลังร่วมกันดำเนินกำรศึกษำปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยว่ำด้วยบำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำรเกี่ยวกับระบบบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรขยำยอำยุเกษียณ
รำชกำร รวมถึงกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ ำยในกำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำรของข้ำรำชกำรแต่ล ะประเภท
และศึกษำรูปแบบสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรหลังกำรเกษียณอำยุ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้ข้ำรำชกำรมีรำยได้
อย่ำงเพียงพอและใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่ำงมีคุณภำพ
5) การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ
สำนักงำน ก.พ. ได้ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้เป็นผู้สูงอำยุที่มีศักยภำพ (Active Aging)
เพื่อเตรียมควำมพร้อมกำลังคนภำครัฐ สู่สังคมผู้สูงอำยุ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีแผนจัดกำรพัฒนำ
เพื่อเตรียมควำมพร้อมกำลังคนภำครัฐเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) หลักสูตรอำยุ
ไม่สำคัญ...พร้อม (ตำม) ทันสมัย (2) หลักสูตรเตรียมตัวเตรียมใจไปกับวันข้ำงหน้ำ (3) หลักสูตรอยู่อย่ำงไร
ให้ ส มำร์ ทหลั งเกษี ยณ (4) หลั กสู ตรสมดุล ชีวิตที่ส ร้ำงได้ (5) หลั กสู ตรบุ คลำกรยุคใหม่ใส่ ใจผู้ สู งอำยุ และ
(6) หลักสูตรต่ำงวัยไม่ใช่ปัญหำ
6) การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงำน ก.พ. ได้ศึกษำควำมต้องกำรในกำรจ้ำงงำนผู้สู งอำยุในส่วนรำชกำรและหน่วยงำน
ของรัฐ และจัดทำฐำนข้อมูลควำมเชี่ยวชำญของข้ำรำชกำรผู้สูงอำยุ รวมทั้งพัฒนำศูนย์เตรียมบุคลำกรภำครัฐ
ผู้ สู งวัย เข้ำสู่ งำน (Job Placement for Seniors) ซึ่ งจะมี บ ทบำทส ำคั ญ ในกำรส่ งเสริม ให้ บุ ค ลำกรภำครัฐ
มีโอกำสท ำงำน และได้รั บ กำรพั ฒ นำเพื่ อปรับ เปลี่ ยนทั กษะให้ เหมำะสมกับ ช่ว งวัยและสภำพกำรท ำงำน
ภำยหลังกำรเกษียณอำยุ รำชกำร ซึ่งเป็ น กำรเตรียมบุคลำกรภำครัฐให้ พร้อมเข้ำสู่ กำรสูงวัย มีสุ ขภำพกำย
และสุขภำพจิตดี มีหลักประกันในกำรดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคม
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ทั้งนี้ กำรเสนอแนวทำงกำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำรตำมลักษณะงำน กำรจัดประชุมหำรือร่วมกัน
กำรจัดสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กำรพัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำร
กำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่สำนักงำน ก.พ. ดำเนินกำรนั้น เป็นไปเพื่อให้กำรขยำยอำยุเกษียณ
รำชกำรตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นแผนกำรปฏิ รู ป ประเทศด้ ำ นสั ง คมเกิ ด ข้ อ สรุ ป อย่ ำ งเหมำะสม รอบคอบ
และสอดคล้องกับบริบทของระบบรำชกำร ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำเพื่อนำไปสู่กำรดำเนินกำร
ที่เหมำะสมร่วมกันต่อไป
บทสรุปและข้อคิดเห็นของผู้ศึกษา
จำกแนวโน้มกำรสูญเสียกำลังคนภำครัฐอันเนื่องมำจำกจำนวนผู้เกษียณอำยุที่เพิ่มขึ้นอั นเป็น
ผลมำจำกกำรที่ประเทศไทยเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุ ได้ส่งผลให้ภำครั ฐไทยต้องเตรียมกำรและแสวงหำ
แนวทำงใหม่ ๆ เพื่อรองรับกำรขำดแคลนกำลังคนภำครัฐที่มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ ทักษะ
ประสบกำรณ์ กำรที่บทควำมนี้ให้ควำมสำคัญกับแนวทำงกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปี
บริบูรณ์สำมำรถรับ รำชกำรต่อไปซึ่งได้มีกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว และแนวทำงกำรขยำยอำยุ
เกษียณรำชกำรจำก 60 ปี เป็น 63 ปี ซึ่งยังอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำหำข้อสรุป เนื่องจำกทั้งสองแนวทำงนี้ถือเป็น
แนวทำงสำคัญที่จะสำมำรถแก้ไขปั ญหำกำรสูญ เสียกำลังคนภำครัฐจำกกำรเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุได้
ในปัจจุบันและอนำคต
แนวทำงกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์สำมำรถรับรำชกำรต่อไป
ตำมที่ปรำกฏในกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป
ทั้งสำมฉบับนั้น ไม่ใช่สิทธิของข้ำรำชกำรที่จะขอรับรำชกำรต่อ แต่เป็นกำรต่ออำยุรำชกำรในบำงตำแหน่งที่เป็น
ควำมจำเป็นของทำงรำชกำรที่มีควำมยำกในกำรหำผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสมมำปฏิบัติหน้ำที่แทน
โดยต้องคำนึงถึงควำมสมัครใจของข้ำรำชกำร ซึ่งผู้ที่จะให้รับรำชกำรต่อไปต้องมีควำมสำมำรถในทำงวิชำกำร
หรือควำมสำมำรถเฉพำะตัว และต้องนำระยะเวลำของกำรเคยดำรงตำแหน่งมำใช้เป็นคุณสมบัติในกำรได้รับ
กำรพิจำรณำให้สำมำรถรับ รำชกำรต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมำณที่ผู้นั้นมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ อีกทั้งต้อง
ผ่ำนกำรตรวจสุขภำพทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ อนึ่ง กำรให้รับรำชกำรต่อไปกำหนดให้ ครั้งแรกไม่เกิน 4 ปี
และครั้งต่อไปไม่เกินครั้งละ 3 ปี โดยรวมระยะเวลำทั้งหมดไม่เกิน 10 ปี และต้องผ่ำนกำรพิจำรณำของ อ.ก.พ.กรม
หรื อ อ.ก.พ.กระทรวง หรื อ ก.พ. แล้ ว แต่ ก รณี ตำมแนวทำงและระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ทั้ งนี้
กำรปรับปรุงแก้ไขกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับรำชกำร
ต่ อ ไป พ.ศ. 2552 ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ม ำตั้ ง แต่ ปี 2552 นั้ น ส่ ง ผลให้ ส่ ว นรำชกำรมี ค วำมคล่ อ งตั ว ใน
กำรดำเนินกำรทีเ่ หมำะสมกับสถำนกำรณ์และควำมจำเป็นมำกยิ่งขึ้น
ในขณะที่แนวทำงกำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำรจำก 60 ปี เป็น 63 ปี ถือเป็นกำรเสริมสร้ำง
ศัก ยภำพผู้ สู งอำยุ ในกำรท ำงำนของแผนปฏิ รูป ประเทศด้ ำนสั งคม ที่ แ ม้ว่ ำในขณะนี้ จ ะเป็ น เพี ยงแนวคิ ด
และแนวทำงที่ยังไม่ได้ข้อยุติ แต่ในเบื้ องต้น ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบแนวทำงตำมผลกำรศึกษำกำรขยำยอำยุ
เกษีย ณรำชกำรที่คำนึงถึงลั กษณะงำน และควรสอดคล้องกับอำยุขัยและศักยภำพในกำรทำงำนที่ เพิ่มขึ้น
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ของประชำกร รวมถึงกำรดำเนินกำรในมำตรกำรอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรทำงำนหลังอำยุ 60 ปี กำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐให้พร้อม
รองรั บ กำรท ำงำนร่ ว มกั น ของคนหลำกหลำยช่ ว งวั ย เป็ น ต้ น และมี ก ำรน ำแนวทำงดั ง กล่ ำ วไปรั บ ฟั ง
ควำมคิ ด เห็ น และหำรื อ ร่ ว มกั บ องค์ ก รกลำงบริ ห ำรงำนบุ ค คลของข้ ำ รำชกำรประเภทต่ ำ ง ๆ รวมทั้ ง
คณะกรรมกำรจั ด ท ำยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ และคณะกรรมกำรปฏิ รูป ประเทศด้ ำนที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อ หำข้ อ สรุ ป
จำกกำรศึกษำที่ชัดเจน และหำกมีกำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำรในอนำคต ภำครัฐจะต้องมีกำรแก้ไขกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยว่ำด้วยบำเหน็จบำนำญของข้ำรำชกำร หรือกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลของข้ำรำชกำรประเภทต่ำง ๆ ซึ่งขั้นตอนกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยย่อมต้องใช้ระยะเวลำพอสมควร
ซึ่ ง บทสรุ ป ของกำรทบทวนแนวทำงกำรขยำยอำยุ เ กษี ย ณรำชกำรจะออกมำในรู ป ใด คงต้ อ งอำศั ย
กำรศึกษำวิจัยโดยรอบคอบและรอบด้ำน พร้อมด้วยกำรพิจำรณำอย่ำงละเอียดลึกซึ้งเพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย
ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ ภำครัฐต้องไม่มองข้ำมควำมสำคัญของกำรประชำสัมพันธ์เรื่องดังกล่ำวให้ทรำบทั่วกัน
ก่อนกำรดำเนินกำร เพรำะจะเป็นกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้ให้กับบุคลำกรภำครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
จนเกิดกำรยอมรับร่วมกันได้ในที่สุด
อย่ำงไรก็ตำม กล่ำวได้ว่ำแนวทำงกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์
สำมำรถรับรำชกำรต่อไป และแนวทำงกำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำรจำก 60 ปี เป็น 63 ปี เป็นกำรปฏิรูป
ระบบรำชกำรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิรูปประเทศตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560
มำตรำ 258 ข. ด้ ำ นกำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น (3) ให้ มี ก ำรปรั บ ปรุ งและพั ฒ นำโครงสร้ ำงและระบบ
กำรบริหำรงำนของรัฐและแผนกำลังคนภำครัฐให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยใหม่ ๆ โดยต้อง
ดำเนินกำรให้เหมำะสมกับภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐแต่ละหน่วยงำนที่แตกต่ำงกัน ซึ่ง กำรปฏิรูปดังกล่ำว
จะเป็ น กำรพลิ กวิกฤติของกำลั งคนภำครัฐ ที่กำลัง เข้ำสู่ สังคมผู้ สูงอำยุให้ กลำยเป็น โอกำสในกำรขับเคลื่ อน
กำรพัฒนำประเทศ โดยมีกำลังคนภำครัฐสูงวัยที่มีประสบกำรณ์ อีกทั้งมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีเข้ำมำ
มีส่ วนร่วมในกำรขับ เคลื่ อนภำรกิจส ำคัญ ของภำครัฐ ซึ่งจะช่วยพัฒ นำประเทศไทยให้ มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนต่อไปในอนำคต
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