
ศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งาน
Job Placement for seniors

การประชุม ก.พ. คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๑ 



การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ในบริบทสังคมสูงอายุ
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ของสังคมไทย

ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ

สถานการณ์ผู้สูงวัยในราชการ

สถานการณ์และแนวโน้ม
บ าเหน็จบ านาญ

• การขยายอายุการท างาน 
โดยการขยายอายุเกษียณ
และส่งเสริมการท างาน
หลังเกษียณ

• มาตรการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
เพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ

• แผนพัฒนาก าลังคนภาครัฐ
ให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ
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ประชากร 1 ใน 3 จะเป็นผู้สูงอายุ

สังคมสูงอายุ

2548

สังคมสูงอายุ
ระดับ

สมบูรณ์

2564

สังคม
สูงอายุ
ระดับ           

สุดยอด

2574

10%

20%

28%

คนอายุยืนแต่รายได้หลังเกษียณไม่เพียงพอ 

ที่มา : สถานการณ์ผู้สูงอายไุทย พ.ศ. 2558, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

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 มีแนวโน้มขาดแคลนแรงงาน

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของสังคมไทย
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อัตราการเพิ่มของประชากรในประเทศกลุ่มอาเซียน



สถานการณ์ผู้สูงวัยในราชการ
• จ านวนบุคลากรที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น อัตราการเกษียณอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ในช่วง 10 ปีข้างหน้า

4ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง วันที่ 28 พ.ค. 61 
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• ก าลังคนรุ่น-เก่ารุ่นใหม่ไม่สมดุล

ที่มา : ข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ  ปี 2561 ศูนย์สารสนเทศ ส านักงาน ก.พ.
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43%
41%
37%
36%
36%
36%
35%
34%
34%
33%
32%
30%
29%
29%
28%
27%
27%
27%
24%
23%

ทรัพยากรฯ
คมนาคม

ศึกษาธิการ
แรงงาน

เกษตรและสหกรณ์
มหาดไทย

อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม

การพัฒนาสังคมฯ
การคลัง

ส านักนายกรัฐมนตรี
การต่างประเทศ

พลังงาน
ภาพรวม
ยุติธรรม

การท่องเท่ียวและกีฬา
ดิจิทัลฯ
พาณิชย์

วิทยาศาสตร์ฯ
สาธารณสุข

ร้อยละของจ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญในช่วงวัยต่าง ๆ จ าแนกตามกระทรวง
อายุไม่เกิน 30 ปี อายุ 31-50 ปี อายุมากกว่า 50 ปี



สถานการณ์และแนวโน้มบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี

เวลาออม
เท่าเดิม

เวลาใช้เงินหลังเกษียณ
นานขึ้น

+ อัตราเงินเฟ้อ

23 ปี

2528อายุ 60 ปี ปี 2528
ปี 2558

ปี 2578

18 ปี

21 ปี

ระยะเวลารับบ านาญยาวนานเกินกว่าที่รัฐได้ออกแบบไว้
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 การดูแลผู้สูงอายุ และการศึกษา

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงข้ึน

ที่มา : ประมาณการรายจา่ยสวสัดิการภาคสาธารณะโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2555 
และประมาณการบ าเหน็จบ านาญข้าราชการโดยกรมบัญชกีลาง ปี 2556

ปี พ.ศ. 2494

44 ปี

ปี พ.ศ. 2561

76 ปี
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ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคม

มติคณะรัฐมนตรี
และข้อสั่งการ

ของนายกรัฐมนตรี

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหาร

นโยบาย
ประเทศไทย 4.0

• ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัว
• ปรับภารกิจและพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐ

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
• น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ 

ระบบการท างานที่เป็นดจิิทัลมาใช้

• ปฏิรูปภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0
• ปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล 
• บูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูล 

ด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน

• น าเทคโนโลยีมาสนับสนนุ
การปฏิบัติงาน

• การทดแทนอัตราว่างจากผล
การเกษียณอายุของข้าราชการ
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น 

• การดึงดูดและจูงใจพนักงาน
ราชการศักยภาพสูง

• ขยายอายุเกษียณราชการ
เป็น 63 ปี 

• แก้ไข พ.ร.บ. บ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ

• โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด 
ปรับตัวได้เร็ว 

• ระบบงานมีผลสัมฤทธ์สูง
• ก าลังคนภาครัฐมีขนาด

ที่เหมาะสม มีสมรรถนะสูง
• เตรียมก าลังคนเพื่อรองรับ

สังคมสูงอายุ
• มีแผนและแนวทาง

การใช้ประโยชน์ก าลังคน
สูงอายุที่มีศักยภาพ

7



ศักยภาพในการท างานของผู้สูงอายุ

8

• ปัจจุบันประชากรไทยมีอายุคาดเฉลี่ย (life expectancy) เมื่อแรกเกิดประมาณ 76 ปี*
• มีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (healthy life expectancy) จนถึงอายุประมาณ 67 ปี**
• ผู้สูงอายุไทยท างานมากขึ้น*** ผู้มีอายุ 65 – 69 ปี จ านวนเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศยังคงท างาน

*ข้อมูลประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
** ข้อมูลองค์การอนามัยโลก อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชากรไทยปี พ.ศ. ๒๕๕๙
*** ท่ีมา : การส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร พ.ศ. 2556- 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้าน
การประมง

56%

พนักงานบริการและผู้
จ าหน่ายสินค้า

20%

ช่างฝีมือและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

9%

ผู้ประกอบอาชีพงาน
พื้นฐาน

7%

อาชีพอื่น ๆ
8% อาชีพของผู้สูงอายุ พ.ศ. 2560



ข้าราชการบางส่วนขยายอายุการท างานแล้ว

9

พ.ร.บ. บ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ

60 ปี

ข้าราชการตุลาการ

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 44 ปี
อายุที่มีสิทธิเริ่มรับบ านาญ 55 ปี

ข้าราชการอัยการ

ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา

65 ปี
ข้าราชการพลเรือนสามัญ*

ไม่เกิน 70 ปี
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ*

ไม่เกิน 70 ปี

พ.ศ. 2494 2542 2543

65 ปี หรือ 70 ปี

2550 2553 2554 2561

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 76 ปี
อายุที่มีสิทธิเริ่มรับบ านาญ 50 ปี

ข้าราชการ ป.ป.ช.**
ไม่เกิน 70 ปี

1. ต าแหน่งรองศาสตราจารยห์รือศาสตราจารย์
2. ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโสและระดับทักษะพิเศษ
3. ปี 2553 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และปี 2558 ต าแหน่งประเภทวิชาการยุติธรรมในสาขากระบวนการยุติธรรม

หรือประเภทวิชาการในสาขาต าแหน่งทั่วไปและด ารงต าแหน่งระดบัเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ

25582551



• ส่วนใหญ่ก าหนดอายุเกษียณที่ 65 ปี 
• บางประเทศมีแนวโน้มขยายถึง 68-70 ปี 
• บางประเทศไม่ก าหนดอายุเกษียณ เช่น สหรัฐอเมริกา

10

ผู้สูงอายุทั่วโลกยังคงท างาน
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Future Currentอายุเกษียณของประชากร กลุ่มประเทศ OECD

ท่ีมา : ฐานข้อมูล OECD ณ เดือนมิถุนายน 2561



(ร่าง) แผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐ
ให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ

(การประชุม ก.พ. ครั้งท่ี 10/2561 วันที่ 8 ต.ค. 61)

อยู่ระหว่างด าเนินการ

การก าหนดโครงสร้าง
ต าแหน่งงานและ

อัตราก าลัง

การน าระบบบริหารอายุ 
(Age Management) มา

ใช้ในส่วนราชการ

การขยาย
อายุการท างาน

การจัดท าแผนพัฒนา
ก าลังคนภาครัฐให้พร้อม

เข้าสู่การสูงวัย

การปรับปรุง
บ าเหน็จบ านาญและสิทธิ

ประโยชน์

(การประชุม ก.พ. ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 21 พ.ย. 59)
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ และข้อเสนอที่ ก.พ. มีมติเห็นชอบ

11

ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงการเกษียณอายุของขา้ราชการ

ข้อเสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สงูวัยเขา้สูง่าน 
(Job Placement for Seniors)

• เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ
ในเบื้องต้นตามผลการศึกษา และให้น าไปหารือเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ ข้าราชการ หน่วยงาน และคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง

(การประชุม ก.พ. คร้ังท่ี 12/2561 วันที่ 17 ธ.ค. 61)

(การประชุม ก.พ. คร้ังที่ 1/2560 วันที่ 16 ม.ค. 60 และคร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61)

• เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งาน 
(Job Placement for Seniors) โดยพัฒนาเป็นหน่วยให้บริการ
รูปแบบพิเศษ 

(ร่าง) มาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐ
เพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ

(การประชุม ก.พ. ครั้งท่ี 11/2561 วันที่ 5 พ.ย. 61)



(ร่าง) มาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ

1. การปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ 
ต้องสอดคล้องและช่วยให้การใช้อัตราก าลัง
เหมาะสมกับภารกิจ มีความคุ้มค่า 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับ
สังคมสูงอายุ ต้องน าไปสู่การธ ารงรักษาและเพิ่ม
ขีดความสามารถของภาครัฐในการจัดท าและ
ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ก าลังคนภาครัฐมีขนาดและขีดความสามารถ
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 
พร้อมรองรับสังคมสูงอายุ และบริบทการบริหารราชการ
ที่เปลี่ยนแปลงไป

2. ภาครัฐสามารถใช้ก าลังคนทุกช่วงอายุที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมายหลักการ

มาตรการ

ปรับโครงสร้างอัตราก าลังให้มีขนาด
ที่เหมาะสม (Right-Sizing)

1 ปรับปรุงอายุเกษียณและขยายระยะเวลา
การท างานของข้าราชการให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นและลักษณะงานภาครัฐ

2

ปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่งงาน 
และการบริหารอัตราก าลังภาครัฐให้เหมาะสมกับ
ภารกิจและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

3
พัฒนาระบบบริหารอายุ 
(Age Management) ส าหรับส่วนราชการ

4



ศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สงูวัยเข้าสู่งาน (Job Placement for Seniors)

13

วัตถุประสงค์
• เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการที่พ้นจากราชการไปแล้ว

สมัครใจด ารงบทบาทที่มีคุณค่าต่อสังคม มีสุขภาพ
กายสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตตามดัชนี
ความสุขของสังคม

• เพื่อรองรับการลดอัตราก าลังและโครงสร้างต าแหน่ง
งานใหม่ ซึ่งอาจจ าเป็นต้องมีการถ่ายโอนก าลังคน
ตามความสมัครใจไปสู่งานท่ีเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้ที่พ้นจากราชการไปแล้ว

2. ผู้ที่ก าลังจะพ้นจากราชการภายในระยะเวลา 1-2 ปี

3. ผู้ที่มีอายุ 56 ปีข้ึนไปที่มีความประสงค์จะออกจาก
ราชการ

4. ผู้ที่ประสงค์จะเปลีย่นเส้นทางชีวิตหรือต้องการ
สนับสนุนโอกาสการท างานที่เหมาะสม

การให้บริการ

ให้ค าปรึกษาแนะน า ประสานจัดหางาน                  
จากหน่วยงานต่าง ๆ

ประเมินสมรรถนะ 
จัดคนให้เหมาะกับงาน

ฝึกอบรม
ปรับเปลี่ยนทักษะ

บริการเชิงรุก  
สนับสนุนการเข้าสู่งาน



การด าเนินงานศูนย์เตรียมบุคลากรภาครฐัผู้สูงวัยเขา้สู่งาน

14

การจัดท าฐานข้อมูลข้าราชการผู้เกษียณอายุ

การส ารวจความสนใจในการท างานหลังเกษียณ (ปี 61-63)

การขอจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นหน่วยให้บริการรูปแบบพิเศษ

การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าสู่งานหลังเกษียณ

การศึกษาโอกาสในการจ้างงานในหน่วยงานต่าง ๆ

การน าร่องด าเนินโครงการ อาทิ โครงการที่ปรึกษาศูนย์ด ารงธรรม
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หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนพัฒนาศักยภาพ

ก าลังคนภาครัฐ
ทุกประเภท ทุกระดับ 

และทุกช่วงวัย
ได้รับการพัฒนา
ให้มีความพร้อม
เข้าสู่สังคมสูงวัย
เพื่อเป็นประชากร

ที่มีศักยภาพ 
(Active Aging)

1.เพื่อพัฒนาก าลังคนภาครัฐ
ทุกประเภทให้มีความพร้อมเข้าสู่
สังคมสูงวัย (Active Aging)

1. ก าลังคนภาครัฐที่เกษียณอายุ
ไปแล้ว เป็นผู้สูงวัยที่มีศักยภาพ 
(Active Aging) สามารถเป็น
พลังขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่งเสริมและพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐให้เป็นประชาชนสูงวัยท่ีมี
ศักยภาพ 

2.เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่
เกษียณอายุ ใช้ชีวิตหลังเกษียณ
อย่างมีศักยภาพและเป็นพลัง
ขับเคลื่อนประเทศ

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ก าลังคนภาครัฐมีขีดความสามารถ
ในการบริหารเพื่อให้ก าลังคนสูงอายุ
ใช้ศักยภาพได้เต็มที่และท างาน
ร่วมกับคนต่างวัยได้อย่างราบรื่น

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาและส่งเสริมก าลังคน
ภาครัฐท่ีจะเกษียณอายุและมี
ศักยภาพในการท างานต่อ

3.เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายของช่วงอายุ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. ภาครัฐสามารถบริหารจัดการเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย
อย่างเป็นระบบ มีเครื่องมือและ
สื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อส่ือสาร
ส าหรับการใช้สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนัก และ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่
สังคมสูงวัย

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและส่งเสริมส่วนราชการ
ให้มีความพร้อมที่จะบริหารก าลังคน
ภาครัฐในบริบทสังคมสูงวัย

การประชุม ก.พ. คร้ังท่ี 10/2561 วันที่ 8 ตุลาคม 2561

(ร่าง) แผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย



ผลการส ารวจข้อมูลความสนใจในการท างาน
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563



ภาพรวมความสนใจในการท างานหลังเกษียณ

ความสนใจท างานหลังเกษียณ
จ านวน

(คน)

๑. สนใจ ๓,๑๗๓

๒. ไม่สนใจ ๓,๐๙๘

รวม ๖,๒๗๑

สนใจ
ร้อยละ ๕๐.๖

ไม่สนใจ
ร้อยละ ๔๙.๔

การประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเขา้สู่สงัคมสูงอายุ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
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ความสนใจในการท างานหลังเกษียณและระดับต าแหน่ง

1370

1474

230

24

920

1836

354

63

0 500 1000 1500 2000

ประเภททัว่ไป

ประเภทวชิาการ

ประเภทอ านวยการ

ประเภทบรหิาร

สนใจ

ไมส่นใจ

การประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเขา้สู่สงัคมสูงอายุ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
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ความเชี่ยวชาญของผู้ที่มีความสนใจที่จะท างานหลังเกษียณ

๑. ด้านเกษตร ๖๗๗ คน

๒. ด้านสังคม ๕๕๗ คน

๓. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ๕๓๒ คน

๔. ด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ ๔๑๗ คน

๕. ด้านการวางแผนพัฒนา ๓๙๘ คน
19



หมวดงานที่ข้าราชการสนใจท าหลังเกษียณ

๑. ที่ปรึกษา/กรรมการ ๗๒๗ คน

๒. วิทยากร/บรรยายให้ความรู้ ๗๙๙ คน

๓. งานบริการสังคม ๗๙๑ คน

๔. ธุรกิจส่วนตัว/การลงทุน ๖๐๙ คน

๕. เกษตรกรรม/ปศุสัตว/์การประมง/ชลประทาน ๕๐๘ คน
20



ลักษณะงานที่ข้าราชการสนใจท าหลังเกษียณ 

งานชั่วคราว/งานโครงการ ๑,๓๖๔ คน

งานประจ า ๑,๑๒๒ คน

งานพาร์ทไทม์ ๙๗๙ คน

งานรับไปท าที่บ้าน ๘๕๐ คน

๒
๑

๔
๓

การประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเขา้สู่สงัคมสูงอายุ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
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ประเภทงานที่ข้าราชการสนใจท าหลังเกษียณ

ลักษณะงาน
จ านวน

(คน)

๑. แบบมีค่าตอบแทน ๑,๘๗๔

๒. แบบไม่มีค่าตอบแทน ๓๘

๓. แบบมีหรือไม่มีค่าตอบแทนก็ได้ ๑,๒๖๑

มี/ไม่มีค่าตอบแทนก็ได้
ร้อยละ ๓๙.๗

มีค่าตอบแทน
ร้อยละ ๕๙.๑

ไม่มีค่าตอบแทน
ร้อยละ ๔.๒ 22



จังหวัดที่ข้าราชการสนใจท าหลงัเกษียณ

กรุงเทพมหานคร ๘๓๓ คน

นนทบุรี ๑๖๒ คน

ขอนแก่น ๑๑๙ คน

นครราชสมีา ๙๙ คน

เชียงใหม่ ๑๓๑ คน

๑
๒
๓
๔
๕

การประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเขา้สู่สงัคมสูงอายุ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
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สาเหตุที่ข้าราชการไม่สนใจท างานหลังเกษียณ 
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การประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเขา้สู่สงัคมสูงอายุ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
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25

สมัครลงทะเบียนศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งาน

• http://survey.ocsc.go.th/ocscsurvey/index.php/195235?newtest=Y

ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
ส านักงาน ก.พ.

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8843

http://survey.ocsc.go.th/ocscsurvey/index.php/195235?newtest=Y

