
 

 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

และถือว่าการบริหารทุนมนุษย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
ต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร ขณะเดียวกันการสร้างแรงจูงใจก็เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน การจูงใจอาจด าเนินการได้ในทุกกระบวนการของ 
การบริหารงานบุคคล ตั้งแตก่ารจูงใจเพ่ือดึงดูดคนดีคนเก่งเข้าสู่ระบบราชการ การจูงใจเพ่ือรักษาคนดีคนเก่งที่มี
อยู่ในระบบราชการให้ทุ่มเทท างานอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ของแผ่นดิน
อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และยั่งยืน การที่บุคลากรภาครัฐจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องเป็นผู้ที่มี
ศักยภาพ ความรู้ และความสามารถ เพ่ือผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามความต้องการขององค์กร ข้าราชการ 
จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ ตระหนักรู้ในหลากหลายมิติอย่างเต็ม
ความสามารถและด้วยความอุทิศตน ซึ่งต้องใช้พละก าลัง และการมีสุขภาพที่ดีทัง้ร่างกายและจิตใจ  

ในการประชุม ก.พ.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ร่างแผนการพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่การสูงอายุ ตามมติ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริหารเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า การพฒันาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยถือเป็นเรื่องใหม่เนื่องจากสังคมโลก
และสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Mindset) ของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ และหน่วยงานของรัฐ โดยบุคลากรภาครัฐจะต้องตระหนักว่าการมีอายุยืนยาวขึ้น 
จ าเป็นต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานยาวนานกว่าเดิม จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและได้รับการพัฒนา
เสริมสร้างทักษะให้สามารถประกอบอาชีพได้ตลอดชีวิต ขณะที่หน่วยงานรั ฐต้องรับผิดชอบในการจัด
สภาพแวดล้อมและระบบการบริหารงานให้เอื้อต่อสังคมสูงอายุ ซ่ึงการเตรียมก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคม
สูงอายุมีขอบเขตที่กว้างขวาง นอกจากนี้ ให้น าแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย  
ไปผนวกเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงวัย โดยปรับชื่อเป็น แผนพัฒนาศักยภาพก าลังคน
ภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ  

ส านักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการบริหารงาน
บุคคลและการพัฒนาบุคลากรในราชการพลเรือน จึงเห็นความจ าเป็นที่จะจัดให้มี การพัฒนาข้าราชการ 
สูงวัย และที่จะเกษียณอายุราชการ ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้ความสนใจและความส าคัญ เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจ และมีพลังที่จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคม ขณะเดียวกันเพ่ือให้ข้าราชการสูงวัย และที่จะ
เกษียณอายุราชการได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานและการด ารงชีวิต รวมทั้งได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็น เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับปรับใช้ในการด าเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 



๒ 

 

ทั้งเรื่องการปฏิบัติงาน เรื่องส่วนตัว และเมื่อพ้นจากราชการแล้ว ส านักงาน ก.พ. จึงได้จัดโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพ 
ที่ถูกวิธี และการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการไปแล้ว 

๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ เพ่ือการวางแผนชีวิต
ภายหลังเกษียณอายุราชการ 

๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน และสร้าง
เครือข่ายในการสร้างกลุ่มเพ่ือท าประโยชน์แก่สังคม 

๒.๔  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แนวทางในการจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์สู่คนรุ่นใหม่ เพ่ือเตรียมก าลังคนให้มีความพร้อมและสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการ 

๒.๕ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเพ่ิมเติมทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพหลัง
เกษียณอายุราชการ (Post-retirement career) 

 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย  

๓.๑  หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ (กลุ่มที่ ๑) ส าหรับข้าราชการที่จะ
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวนประมาณ ๓๐๐ คน  

๓.๒  หลักสูตรสร้างดุลยภาพข้าราชการสูงวัย (กลุ่มที่ ๒) ส าหรับข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปี
ขึ้นไป จ านวน ๓๐๐ คน 

 
๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
๔.๑.๑  มีข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการเข้าร่วมโครงการฯ หลักสูตรปัจฉิมนิเทศ

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ (กลุ่มที่ ๑) หลักสูตรที ่๑ จ านวนประมาณ ๓๐๐ คน  
๔.๑.๒  มีข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการฯ หลักสูตรสร้างดุลยภาพ

ข้าราชการสูงวัย (กลุ่มที่ ๒) จ านวน ๓๐๐ คน 
๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 

๔.๒.๑  ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน 
การบริหารการเงิน ความรูเ้รื่อง Digital ส าหรับผู้สูงวัย การดูแลตนเอง จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ สามารถน าไป
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันภายหลังการเกษียณอายุราชการได้อย่างมีคุณค่า 

๔.๒.๒  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต 
สามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิตแก่บุคคลอื่นในสังคม 

 
 



๓ 

 

๕. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ 
๕.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต 
 ร้อยละ ๘๕ ของข้าราชการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต เพ่ือการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ  
๕.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

๕.๒.๑  ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
การบริหารการเงิน Digital ส าหรบัผู้สูงวัย และการดูแลตนเอง สามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีความสุข 

๕.๒.๒ ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้าง
คุณภาพ และคุณค่าของชีวิต ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ ดีในการด าเนินชีวิต 
แก่บุคคลอื่นในสังคม 

 
๖.  แผนการด าเนินการ ระยะเวลา และสถานที่ด าเนินการ 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ แบ่งการด าเนินการออกเป็น  
๒ หลักสูตร โดยแยกตามกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ  
(กลุ่มท่ี ๑) ส าหรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหลักสูตรสร้างดุลยภาพ
ข้าราชการสูงวัย (กลุ่มท่ี ๒) ส าหรับข้าราชการสูงวัย ที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป รายละเอียดดังนี้ 

๖.๑ หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ (กลุ่มที ่๑)  
เป็นการด าเนินการอบรมให้กับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๖ ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยสถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ. เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ปฏิบัติการ Zoom และสื่อสังคม
ออนไลน์ YouTube โดยมีประเด็นหัวข้อวิชาการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมและวางแผนชีวิตภายหลัง
เกษียณอายุราชการไปแล้วในเรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงได้ การบริหารด้านการเงิน การดูแลสุขภาพ การเรียนรู้
ด้าน IT ส าหรับผู้สูงวัย โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอด
องค์ความรู้  

๖.๒  หลักสูตรสร้างดุลยภาพข้าราชการสูงวัย (กลุ่มที่ ๒)  
ด าเนินการโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ. ระยะเวลา ๓ วัน ระหว่าง

วันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom โดยมีประเด็นหัวข้อ
วิชาในการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมและวางแผนชีวิตก่อนการเกษียณอายุราชการ สิทธิประโยชน์อันพึงได้  
การบริหารด้านการเงิน การดูแลสุขภาพ การเรียนรู้ด้าน IT ส าหรับผู้สูงวัย โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ และ 
ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 
 
 
 



๔ 

 

๗.  งบประมาณค่าใช้จ่าย 
๗.๑ หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ (กลุ่มที่ ๑) ส านักงาน ก.พ. รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Youtube 
๗.๒ หลักสูตรสร้างดุลยภาพข้าราชการสูงวัย (กลุ่มที่ ๒) ส านักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Youtube 

๘. การบริหารโครงการ/การประเมินผลโครงการ 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ. น าเสนอผลการด าเนินโครงการ และผลการ

ประเมินโครงการต่อฝ่ายบริหารส านักงาน ก.พ. และ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนา 
 

๙.  ที่ปรึกษาโครงการ 
 ๙.๑ นางสาวสุลักขณา  ธรรมานสุติ รองเลขาธิการ ก.พ. 
 ๙.๒ นางอรวรรณ  คงธนขันติธร ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาขา้ราชการพลเรือน 
 ๙.๓ นางศิริวรรณ  เมนะโพธิ ผู้อ านวยการวิทยาลัยข้าราชการและนวัตกรรมการพัฒนา 
 
๑๐.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ๑๐.๑ นางสาวณัฏฐิกา ณวรรณโณ        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 ๑๐.๒ นางสาวพัชรา  คุ้มเสถียร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 ๑๐.๓ นางสาวศิริพร ธรรมทิกูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๑๐ , ๑๗๗๒ และ ๑๗๔๗  
 โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๐ 
 

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


