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แนวคิดใหม่ โครงการสวัสดิการสาหรับข้ าราชการและพนักงานของรัฐ
การเข้ าทางานในภาครั ฐ นัน้ มี ขนั ้ ตอนตังแต่
้ ในการรับเข้ าไปจนถึง ขัน้ ออกจากราชการ ซึ่งเป็ น
ขัน้ ตอนสุดท้ าย ส าหรั บช่วงระยะเวลาในการทางานโดยทั่วไปคนๆ หนึ่ง จะมี ระยะเวลาในการทางาน
ประมาณ 30-42 ปี (เริ่ มอายุ 18ปี ไปจนถึงเกษี ยณอายุ 60 ปี ) และเมื่อออกจากราชการแล้ ว เงินที่ได้ รับจะ
อยู่ในการจ่ายตามระเบียบระบบบาเหน็จบานาญข้ าราชการ หรื อการรับเงินเป็ นบานาญ (รายเดือน) และ
บาเหน็จ ซึ่งเป็ นเงินก้ อนเดียว แล้ วแต่ความประสงค์และด้ วยเงื่อนเวลาและเหตุผลที่กาหนดไว้ ในระเบียบ
ดังนัน้ การจัดระบบสวัสดิการให้ กบั บุคลากรของรัฐ จึงมีความสาคัญและมี ความจาเป็ นในยุคโลกาภิวตั น์ที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเกือบทุกด้ าน
สาหรับชีวิตข้ าราชการและพนักงานของรัฐส่วนมากจะเริ่ มทางาน เมื่ออายุประมาณ 20 กว่าปี ขึ ้น
เป็ น ซึ่งถือว่าเป็ นช่วงเริ่ มก่อร่ างสร้ างตัวของชีวิตตนเองและไปสู่การมีครอบครัวในอนาคต ดังนัน้ ความ
ต้ องการด้ านการเงินหรื อการมี ปัจ จัยพื น้ ฐาน อาทิเช่น บ้ านหลัง แรกของตนเอง การใช้ เงินส าหรั บการ
แต่งงาน การใช้ เงินสาหรับการศึกษาของบุตร เป็ นต้ น การจะไปกู้เงินจากแหล่งสถาบันการเงินต่างๆ จะต้ อง
เสียค่าดอกเบี ้ยพร้ อมเงินต้ นในขณะที่ตนเองเงินก็ไม่มากพอที่จะส่งในจานวนเงิ นที่มาก อาจจะเกินกาลัง
ของชีวิตข้ าราชการและพนักงานชันผู
้ ้ น้อยในช่วงเริ่ มต้ น นี ไ้ ด้ หากทางรัฐบาลหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
อาทิเช่น สานักงานข้ าราชการพลเรื อน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม สวัสดิการและสวัสดิภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ เป็ นต้ น ได้ เข้ ามามี ส่วนร่ วมในการกาหนด
นโยบายหรื อแนวทางในการช่วยเหลือการจัดสวัสดิการในรูปแบบใหม่ให้ กบั ข้ าราชการและพนักงานของรัฐ
ก็จะช่วยสร้ างความมัน่ คงและความมัง่ คัง่ ในอนาคตให้ กบั บุคลากรกลุม่ นี ้ได้
จากสภาพปั ญหาที่พบในปั จจุบนั เช่น การเป็ นหนี ้ของบุคลากรทางการศึกษา (ครู) และข้ าราชการ
ที่เป็ นข่าวมาอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ปั ญหานี ้จะแก้ ไขอย่างไรให้ ความเดือดร้ อนนันบรรเทาและลดน้
้
อยลง
เพื่อให้ สภาพชีวิตของบุคลากรมีความสุขและสร้ างรากฐานชีวิตได้ ด้วยตนเอง อีกทังเป็
้ นการแรงจูงใจในการ
ทางานให้ กบั หน่วยงานในระยะยาว โดยขอเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการแนวใหม่ ซึ่งมีหลักคิดจาก
ระยะเวลาในการทางานของข้ าราชการและพนักงานของรั ฐ ที่มีระยะเวลาในการทางานประมาณ
30-42 ปี (เริ่ มอายุ 18ปี ไปจนถึงเกษียณอายุ 60 ปี ) มาเป็ นกรอบกาหนดช่ วงเวลาในการให้ เงิน
ล่ วงหน้ า (หรื อจะเรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่นได้ ตามความเหมาะสม) ซึ่งแบ่งจ่ายตามช่วงระยะเวลาตามจานวน
เงินที่กาหนดในแต่ละช่วง ดังนี ้
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จานวนเงินที่ได้ รับในรูปเงินช่วยเหลือก่อนเกษี ยณอายุ (บาท)
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ช่วงอายุงานตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนถึงเกษียณอายุ (ปี )
เพื่ออธิบายให้ เห็นภาพการให้ สวัสดิการในแนวคิดใหม่ที่เข้ าใจง่ายขึ ้น ดังนี ้คือ เมื่อเข้ ารับราชการ
ในช่วง1-5 ปี แรกคือ อยู่ทางานครบใน 5 ปี แรก เป็ นช่วงเวลาที่เริ่ มต้ นการทางานและสร้ างฐานของชีวิตจะ
ได้ รับเงินช่วยเหลือจานวน 200,000 บาท เพื่อไปใช้ ในการสร้ างครอบครัวหรื อเพื่อซื ้อบ้ านหลังแรก และหาก
ยังรับราชการต่อเนื่องก็จะได้ รับเงินเกษี ยณก่อนล่วงหน้ าตามสัดส่วนที่ลดทอนตามความเหมาะสมต่อไป ก็
จะช่วยให้ ไม่เป็ นภาระในการต้ องส่งดอกเบี ้ยกับสถาบันการเงินและนอกระบบที่ สูงเกินกว่าจะผ่อนได้ ใน
ฐานเงินเดือนที่ยงั ต่าอยู่ และถ้ ายังอยู่และทางานต่อเนื่องก็จะได้ รับเงินช่วยเหลือเป็ นเงินตามระยะเวลาที่
ทางาน ซึ่งเป็ นการสร้ างแรงจูงใจการทางานอยู่กบั องค์กรในระยะยาว และเมื่อหลังจากเกษี ยณอายุแล้ ว
ข้ าราชการก็ จะมีปัจจัยพืน้ ฐานและความเป็ นอยู่ของครอบครัวที่ไม่ลาบากมากนัก เพราะได้ มีการวาง
แผนการใช้ เ งิ นให้ กับตนเองและครอบครัว มาตัง้ แต่เริ่ มต้ นจนถึงเกษี ยณอายุ สาหรับแนวคิดนีเ้ ป็ นการ
กาหนดกรอบการจ่ายเงิ นตามระยะเวลาในภาพกว้ างๆ ซึ่ง ยัง ไม่ไ ด้ ลงไปถึง รายละเอี ยดถึง เกณฑ์ การ
จ่ายเงินว่าเป็ นจานวนเท่าไรถึงจะมีความเหมาะสมในแต่ละช่วงระยะเวลาที่รับราชการ
สาหรับในแนวคิดนี ้น่าจะเป็ นแนวทางใหม่ที่ชว่ ยให้ ข้าราชการและพนักงานของรัฐรุ่นใหม่ๆ มีความ
มัน่ คงและมัง่ คัง่ ในชีวิตมากกว่าขึ ้นและดีกว่าเดิม หากเลือกเดินตามแนวทางสวัสดิการแนวใหม่นี ้ ซึ่งเป็ น
ทางเลือกใหม่ ส่วนผู้ที่ยงั ยึดติดในรู ปแบบเดิมก็คงรับเงินภายหลังจากเกษี ยณอายุราชการหรื อลาออกจาก
ราชการแล้ ว
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