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EDITOR’S NOTE

สุข ... ที่จะเลือกใช้ชีวิต

เชื่อหรือไม่ว่าเราทุกคนเมื่อตื่นลืมตาตอนเช้า
สมองก็จะสั่งการให้ต้องคิดวางแผนในทุกวันตั้งแต่
ยังไม่ลุกจากเตียง จะอาบนํ้าแปรงฟันกี่โมง จะใส่
เสื้อผ้าสีอะไร จะขึ้นรถไฟฟ้าหรือเรียกแท็กซี่ไปทำ�งาน
หรือถ้าเป็นแผนที่มีระยะเวลาการคิดสักหน่อยก็เช่น
การวางแผนลาหยุ ดพักร้อน เตรียมตัวท่องเที ่ ย ว
ที่ไหนดี ที่พัก การเดินทาง พ็อคเก็ตมันนี่ต้องเตรียม
ไปเท่ า ไหร่ ถึ ง จะพอใช้ จ่ า ยให้ ส นุ ก สุ ข ตลอดทริ ป
เป็นการวางแผนใช้ชีวิตใระยะเวลาอันใกล้ ที่ใครๆ
ต่างก็เคยมีประสบการณ์

แต่ จ ะมี สั ก กี่ ค นที่ ฉุ ก ใจคิ ด ถึ ง ความสุ ข ของ
ชี วิ ตในวั น ข้ า งหน้ า หมายถึ ง ข้ า งหน้ า ไกลๆ ยาวๆ
ที่ก็อยากจะได้เดินทางท่องเที่ยวเหมือนกันนะ แต่เป็น
ทริปท่องเที่ยวของผู้สูงวัย ทริปปฏิบัติธรรม เดินสาย
ทำ�บุญ หรือจะเป็นความสุขที่จะได้มีอิสระการใช้ชีวิต
หลังเกษียณ โดยไม่ตอ้ งกังวลใจว่าจะมีเงินไม่พอใช้จา่ ย
ส่วนตัว หรือต้องรู้สึกเกรงใจลูกหลานถ้าต้องพึ่งพา
พวกเขา คงจะดีถ้าทำ�ทุกสิ่งได้อย่างใจโดยไม่ต้อง
อาศัยใคร ไม่ว่าจะใช้กิน เที่ยว รักษาตัว ทำ�บุญ
หรือแบ่งปันความสุขให้คนรอบข้าง อาจถึงเวลาแล้ว
ที่ จ ะคิ ด ให้ ไ กลและวางแผนเกษี ย ณตั้ ง แต่ วั น นี้
เพื่อความสุขของชีวิตสูงวัยที่เราได้เลือกแล้ว
วารสาร กบข. ฉบับนี้มีเรื่องสุขในวันนี้เพื่อ
สมาชิกมาอัปเดททั้งเรื่องสวัสดิการเปิดตัวใหม่ ที่มอบ
สิทธิพิเศษสุดเหนือใคร สมาชิกสามารถกดรับสิทธิ
ได้บน Mobile App กบข. ทั้ง iOS และ Android
รวมถึงการเปิดบริการไลน์ กบข. ช่องทางติดต่อใหม่
ให้สมาชิกได้ใกล้ชิดกับ กบข. มากยิ่งขึ้น ติดตาม
รายละเอียดได้ในเล่ม
พบกันฉบับหน้า เดือนตุลาคมค่ะ
กองบรรณาธิการ

เสนอแนะหรือต้องการรับข้อมูลข่าวสาร กบข.
แจ้งได้ที่
โทรศัพท์ : 0-2636-1000
Email : member@gpf.or.th
Contact Center : โทร. 1179
Line : @GPFcommunity
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กองบรรณาธิการ

วชิรา การสุทธิ์
พีรทัศน์ ชัยอภินันทิมา
วีรญา พิสุทธิ์พิบูลวงศ์
ชาญวิทย์ ลัภโต
ปรัชญาภรณ์ มกุลพานิช
อโนมา ปัทมานนท์
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พบกันเป็นประจำ�ที่นี่ หน้า 3 วารสาร กบข. พื้นที่ให้คุณถาม แล้วเราจะ
สรรหาคำ�ตอบมาให้คุณ สำ�หรับคำ�ถามของสมาชิกที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับ
ของทีร่ ะลึกทุกคำ�ถาม ฉบับนีม้ คี ำ�ถามไหนได้รบั การตีพมิ พ์บา้ ง มาติดตามกันเลยค่ะ

ถ้าสนใจออมเพิ่มต้องไปทำ�ที่ไหนครับ?
เลือกแจ้งตามความสะดวกได้ 3 ช่องทางค่ะ   
1. กรอก แบบแจ้งความประสงค์ในการสะสมเงินส่วนเพิ่ม แล้วส่งที่เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัด
   ของท่าน โดยสมาชิกและหน่วยงานต้นสังกัดไม่ต้องจัดส่งเอกสารมาที่ กบข.
2. ทางบริการ GPF Mobile App เลือกเมนู “ออมเพิ่ม”
3. ทางบริการ MY GPF เลือกเมนู สมัครการใช้บริการ กบข. “ออมเพิ่ม”

ออมเพิ่มแล้วรัฐสมทบให้ด้วยหรือไม่ค่ะ?
รัฐไม่สมทบเพิ่มค่ะ ภาครัฐยังคงส่งเงินสมทบในอัตรา 3% และเงินชดเชย 2% ของเงินเดือนเท่าเดิม

สมาชิก กบข. บรรจุรับราชการหลังปี 2540 ไม่มีสิทธิรับบำ�นาญจริงหรือไม่?
ไม่จริงค่ะ ข้าราชการทุกคนยังมีสิทธิรับบำ�นาญซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
ส่วนข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ด้วย นอกจากจะมีสิทธิรับบำ�นาญแล้ว ยังได้รับเงินออมเพื่อการเกษียณ
จาก กบข. อีกทางหนึ่งด้วย

สมาชิกพ้นสภาพรับบำ�นาญระหว่างสอบสวนทางวินยั จะยืน่ ขอรับเงิน กบข.ได้หรือไม่ และ
ได้รบั เงินอะไรบ้าง?
สามารถยื่นขอรับเงิน กบข. ได้ โดย กบข. จ่ายเงินสะสม เงินสมทบ เงินออมเพิ่ม(ถ้ามี) พร้อมผลประโยชน์
ตอบแทนให้ก่อน ส่วนเงินประเดิม(ถ้ามี) เงินชดเชย พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน กบข. จะจ่ายให้เมื่อผลการ
สอบสวนสิ้นสุดสมาชิกผู้นั้นไม่มีความผิดทางวินัย

เงินที่ออมกับ กบข. สามารถถอนมาใช้ก่อนได้หรือไม่่?
ไม่สามารถถอนออกมาใช้ก่อนได้ค่ะ  เงิน กบข. ของสมาชิกจะได้รับคืนเมื่อพ้นสมาชิกภาพ ซึ่งส่วนใหญ่คือ
เมื่อครบอายุเกษียณ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การให้สมาชิกออมเงินไว้ใช้จ่ายยามสูงวัยค่ะ

แจ้งอีเมลใหม่... สำ�หรับส่งคำ�ถามได้ท  ่ี gpfmember@gpf.or.th

สมาชิกเจ้าของคำ�ถามทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกมาลงในคอลัมน์ Page 3 ถาม-ตอบ ฉบับนีร้ อรับ
กระเป๋าผ้าทีร่ ะลึกจาก กบข. ได้เลยค่ะ
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HOT NEWS

“กบข. ร่วมกับ ธ.กรุงไทย
จัดโครงการสวัสดิการทางการเงินเพื่อสมาชิก กบข.”

เปิดตัวสวัสดิการลดรายจ่ายให้กับสมาชิก กบข. เท่านั้น

“สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพื่อสมาชิก กบข.”
อัตราดอกเบี้ยตํ่าพิเศษ 3 ปีแรก 7.25% ต่อปี
ให้วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน
สมาชิก กบข. ที่เป็นลูกค้าปัจจุบัน ยื่นกู้ขอปรับดอกเบี้ย
ช่วยลดภาระหนี้ได้
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้
เกียรติเ ป็ น ประธานในพิ ธี พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความ
ร่วมมือ “โครงการสวัสดิการทางการเงินเพื่อสมาชิก กบข.
โดยธนาคารกรุงไทย” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 อาคาร
สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง พร้อมมี
สื่อมวลชนเข้าร่วมงานจำ�นวนมาก
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นายวิทยั รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ
กบข. กล่าวว่า แนวนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับ
ทิศทางการดำ�เนินงานใหม่ท่เี น้นสมาชิกเป็นศูนย์กลาง
ซึ่งการนำ�เสนอสวัสดิการพิเศษแก่สมาชิก กบข. เป็น
กลยุทธ์หลัก มีเป้าหมายสำ�คัญเพื่อช่วยลดภาระค่า
ใช้ จ่ า ยและเสริ ม สภาพคล่ อ งทางการเงิ น ให้ กั บ
สมาชิก กบข.
กบข. จึงร่วมกับธนาคารกรุงไทย นำ�ร่องเปิด
ตัวสวัสดิการ “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ” สำ�หรับสมาชิก
กบข. เท่านั้น ด้วยอัตราดอกเบี้ย  7.25% ต่อปีใน 3 ปี
แรก จากปกติ  10.62% ต่อปี  ให้วงเงินสูงสุด 10 เท่า
ของรายได้ โดยมอบสิ ท ธิ พ ิ เ ศษนี ้ ใ ห้ ก ั บ สมาชิ ก
กบข.    ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏก่อนเปิดตัว
โครงการนี้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยลงทันที
โดยสมาชิกสามารถสมัครใช้บริการผ่าน GPF Mobile
App ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

Application ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
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นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ช่วยเสริมสภาพคล่องและ
ไว้ใช้จ่ายในยามจำ�เป็น ในอัตราดอกเบี้ยตํ่าสำ�หรับ
ความร่วมมือกับ กบข. ในครั้งนี้ ธนาคารคิดอัตรา
ดอกเบี้ยตํ่าลงกว่าปกติ เพื่อลดภาระค่าครองชีพและ
ทำ�ให้สมาชิก กบข. มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งใน
พันธกิจของธนาคารในการดูแลลูกค้า ทั้งนี้ ข้าราชการ
สมาชิก กบข. ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย
และหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ได้ ทำ�บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงเป็ น
สวัสดิการร่วมกับธนาคาร ทั้งลูกค้ารายเดิมและราย
ใหม่ สามารถสมัครใช้บริการสินเชือ่ กรุงไทยธนวัฏได้ท่ี
ธนาคารกรุงไทยสาขาทีม่ บี ญ
ั ชีเงินเดือน ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ
28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสมาชิก กบข. ที่มีเงินเดือน
มากกว่า 25,000 บาท ไม่ต้องมีบุคคลคํ้าประกัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call
Center 0-2111-1111
นายวิทัย รัตนากร กล่าวปิดท้ายว่า กบข.
จะทยอยเปิดตัวสวัสดิการใหม่ๆ ให้กับสมาชิกภายใน
ปีนี้ นอกเหนือจากสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏแล้ว จะมี
สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ประกันชีวิตแบบ
บำ�นาญ และ สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ กบข. เชื่อมั่นว่า
ตอบโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกอย่าง
แท้จริง สอบถามรายละเอียดเกีย่ วกับสวัสดิการ กบข.
ได้ที่ Call Center 1179 / Line กบข. (ID :
GPFcommunity) หรือดูได้ที่ Mobile App กบข.
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ชื่อ ‘กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการ’อาจทำ�ให้ใครหลายคนมองภาพ
กบข. เหมือนเป็นแหล่งเงินบำ�เหน็จและบำ�นาญ
สำ�หรับข้าราชการ ทัง้ ทีแ่ ท้จริงแล้วบทบาทของ
กบข. เป็นมากกว่าทีต่ คี วามจากชือ่ ทีใ่ ช้เรียกขาน

ถ้าดูจากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน
ขึ้นแต่แรกนั้น จะเห็นว่า กบข. มีหน้าที่จัดการเงิน
ลงทุนสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกันการจ่าย
บำ�เหน็จบำ�นาญของรัฐบาล นอกจากนั้นยังทำ�หน้าที่
ส่งเสริมการออมทรัพย์ของข้าราชการที่เป็นสมาชิก
กองทุน รวมถึงหน้าทีก่ ารจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
อื่นให้กับสมาชิกอีกด้วย ดังนั้น ด้วยวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งกองทุนทั้ง 3 ด้านนี้นี่เอง ที่ทำ�ให้ กบข. ไม่ได้
เป็นเพียงแหล่งเงินเกษียณของสมาชิก แต่ กบข. ยัง
มีหน้าที่ส่งต่อคุณค่าที่สร้างความมั่นคงทางการเงิน
และความสุขด้านอื่นมอบแก่สมาชิกอีกด้วย
GPF JOURNAL
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           ยังมีภารกิจอื่นอีกมากมายที่ กบข. อยู่ระหว่าง
เร่ ง ดำ�เนิ น การเพื่ อ ทยอยเปิ ด ให้ บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก
ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งทุกบริการถูกสร้างสรรค์
จั ดทำ�ขึ ้ น ตามแนวคิ ดที ่ ว ่ า ‘สมาชิ ก คื อ ศูน ย์ก ลาง’
โดย กบข. มุ ่ ง หวั ง จะเป็ น ผู ้ ท ี ่ ค อยอยู ่ เ คี ย งข้ า งใน
การสร้างเสถียรภาพของแผนการเกษียณ  และสร้าง
ความสุขระหว่างทางแก่สมาชิก กบข. ในทุกช่วงชีวิต
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ถ้าโลกนี้ ไม่มีคำ�ว่า “เกษียณ”

ถ้ามีคนบอกว่าอีกไม่นาน “โลกนี้จะไม่มีการเกษียณ” เพราะการกำ�หนดอายุเกษียณ
เป็นแนวคิดของ “ยุคเก่า” ซึ่งใช้ไม่ได้แล้วในยุคนี้ ยุคที่คนอายุยืนยาว แถมยังสุขภาพดี
มีแรงกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉง พร้อมจะทำ�สิ่งดีๆ ที่มีประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่าที่จะนั่งๆ
นอนๆ รอวันสุดท้ายของชีวิต
...เราจะเชื่อคำ�พูดนี้ไหม
...เราจะรูส้ กึ อย่างไร ดีใจ เสียใจ หรือ โกรธคนทีม่ า “ฉกฉวย” ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนของเราไป
แต่ไม่ว่า เราเชื่อหรือไม่ จะรู้สึกอย่างไร ก็ดูเหมือนโลกกำ�ลังจะเดินไปในแนวทางนี้แล้ว
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การ “กำ�หนดเกษียณอายุ” เกิดขึ้นมาเป็นร้อยปี โดยไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า เริ่มขึ้นเมื่อไร

(บางตำ�ราในต่างประเทศก็บอกว่าจริงๆ แล้วต้องย้อนไปถึงอาณาจักรโรมันกันเลย) ในงานวิจัย
และบทความเรื่อง “เกษียณเมื่อไหร่ ใครกำ�หนด” โดยอาจารย์และทีมนักวิจัย สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่าการเริ่มกำ�หนดอายุเกษียณมีความเกี่ยวโยงกับสวัสดิการที่
แรงงานจะได้รับเมื่อพ้นวัยแรงงานไปแล้ว
“แต่ละประเทศจะมีจดุ เริม่ ต้นของการเริม่ ต้นกำ�หนดอายุเกษียณต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั การพัฒนา
ระบบสวัสดิการ บำ�เหน็จ บำ�นาญ และผลประโยชน์ให้แก่แรงงานที่พ้นวัยทำ�งาน” นอกจากนี้การ
กำ�หนดอายุ เ กษี ย ณยั ง อยู ่ บ นฐานความคิ ด ที ่ ว ่ า อาชี พ หรื อ งานบางลั ก ษณะมี อ ั น ตรายหรื อ
ต้องการความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจในการทำ�งานเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย เช่น ทหารที่ต้อง
ออกรบหรือนักบินที่ต้องมีสมรรถนะในการทำ�งานสูง เพราะรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารจำ�นวนมาก
ทำ�ให้คนที่อายุมากไม่สามารถทำ�ได้ดีเท่ากับคนอายุน้อย

ทีม่ า : ปรับจาก บทความเรือ่ ง “เกษียณเมือ่ ไหร่ ใครกำ�หนด” โดย สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

สำ�หรับประเทศไทย การกำ�หนดอายุเกษียณตามพระราชบัญญัตบิ ำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
ตั้งแต่ปี 2494 ซึ่งในมาตรา 19 ระบุไว้ว่า...
“ข้าราชการซึง่ มีอายุครบหกสิบปีบริบรู ณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการ
เมือ่ สิน้ ปีงบประมาณทีข่ า้ ราชการผูน้ น้ั มีอายุครบหกสิบปีบริบรู ณ์”
ยกเว้นบางตำ�แหน่งที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น ตุลาการ กำ�หนดอายุเกษียณ
ที่ 65 ปี
ในขณะที่อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (จำ�นวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิต
ต่อไปอีกกี่ปี) เมื่อปี 2494 อยู่ที่ 44 ปี
แต่ปัจจุบันอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยไปไกลกว่านั้นมาก โดยเด็กที่เกิดในปี 2561 มีโอกาสที่
จะมีอายุเกิน 70 ปี ผู้ชาย 72.2 ปี และผู้หญิง 78.9 ปี และถ้าวันนี้เราอายุ 60 ปี จะมีความเป็นไปได้
ที่จะอายุยืนไปถึง 80.2 ปี สำ�หรับผู้ชาย และ 83.6 ปี สำ�หรับผู้หญิง หรือมากกว่า 20 ปีหลังจาก
เกษียณอายุ
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อายุคาดเฉลีย่ ของคนไทย

ทีม่ า : สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, มกราคม 2561

ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด ขององค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) พบว่า “อายุ
เกษียณ” ของ 98 ประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่ จ ะ
กำ�หนดอายุเกษียณ ตั้งแต่ 60-70 ปี ซึ่งหลายประเทศ
เริม่ ขยายอายุเกษียณให้นานขึน้ อายุมากขึน้ ส่วนหนึง่
เป็นผลจากคนในยุคปัจจุบัน แม้จะอายุมากขึ้นแต่
ศักยภาพไม่ได้ลดลงเหมือนในยุคที่ผ่านมา และอีก
ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก “กระเป๋าเงิน” ทั้งกระเป๋าเงิน
ของประเทศและกระเป๋าเงินของคนเกษียณ
จนกระทั่ ง มี ก ารเสนอไอเดี ย แบบสุ ด โต่ ง ว่ า
ในอนาคตถ้าอายุขัยของมนุษย์เพิ่มไปจนถึง 100 ปี
เราอาจจะต้องขยายอายุเกษียณไปเป็น 75 ปี หรือ
ลากยาวไปถึง 112.5 ปี ถ้าอายุขัยเพิ่มขึ้นไปถึง 150 ปี
เมื ่ อ ปี พ.ศ.2553 ผู ้ ห ญิ ง อั ง กฤษจะได้ ร ั บ
เงิ น บำ�นาญจากรัฐเมื่ออายุครบ 60 ปี และชายได้รับ
เมื่ออายุ 65 ปี แต่ภายในเดือนตุลาคมปี พ.ศ.2563
ทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะต้องรอจนถึงอายุ 66 ปี และยัง
มีงานวิจยั ในต่างประเทศทีค่ าดว่า ในช่วงต้นทศวรรษที่
ค.ศ.2060 คนยังคงต้องทำ�งานไปจนถึงอายุ 70 ปี
และถ้าต้องการใช้ชีวิตในมาตรฐานเดียวกับคนรุ่นพ่อ
รุ่นแม่จะต้องทำ�งานไปจนถึงอายุ 80 ปี
11
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ประเทศไทยเองมี ก ารขยายอายุ เ กษี ย ณ
แล้ว โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2551 กำ�หนดให้ขา้ ราชการพลเรือนสามัญซึง่ มีอายุ
ครบ                 60            ปีบริบรู ณ์ขน้ึ ไปบางตำ�แหน่งสามารถรับราชการ
ต่อไปได้อีกไม่เกิน 10 ปี ได้แก่ ตำ�แหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปและตำ�แหน่งประเภท
ทัว่ ไประดับอาวุโสขึน้ ไป ยกเว้นตำ�แหน่งประเภทบริหาร
และอำ�นวยการ โดยได้มีกำ�หนดบัญชีตำ�แหน่งที่ให้
อำ�นาจ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม สามารถ
พิจารณาการให้ ข้ า ราชการรับราชการต่อไปได้เอง
8 สายงาน คือ
1  นักกฎหมายกฤษฎีกา
2 แพทย์
3 ทันตแพทย์
4  นายสัตวแพทย์

5 ปฏิบัติงานช่างศิลปิน
6  คีตศิลป์
7  ดุริยางคศิลป์
8 นาฏศิลป์

สำ�หรับสายงานอื่นสามารถเสนอให้ ก.พ.
พิจารณาเป็นรายกรณีไปได้

นอกจากนี้ สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือ น (สำ�นั กงาน กพ.) ยังศึกษาเกี่ยวกับ การ
ขยายอายุ เกษียณราชการ (retire from service)
รวมถึงการศึกษาอายุที่ควรเกษียณจากงาน (retire
from job) มาระยะหนึ่งแล้ว
รวมถึงแนวคิดทีเ่ ป็น “ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์”
เมื่อเดือน เมษายน ที่ผ่านมา จากประเด็น “รัฐบาล
ประกาศให้เกษียณอายุราชการอายุ 63 ปี” ซึ่งถูกจุด
ไฟให้ใหญ่โต มีการแสดงความเห็นมากมายในโลก
โซเชียล จนกระทั่งภาครัฐต้องออกมาชี้แจงและ
ทำ�ความเข้าใจว่า “เป็นเพียงแนวทางในแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านสังคม”
แผนดั ง กล่ า วอยู่ ใ นหั ว ข้ อ การเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพผู้สูงอายุในการทำ�งาน โดยเสนอแผนขยาย
อายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี (โดยใช้
เวลา 6 ปี คือ 2 ปี ขยาย 1 ปี)
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำ�เนิด โฆษกประจำ�
สำ�นักนายกรัฐมนตรี บอกว่า “เป็นเพียงหนึ่งในแผน
ปฏิรูประบบข้าราชการเท่านั้น ซึ่งการจะขยายอายุ
ข้ า ราชการได้ นั้ น มี ข้ั น ตอนกฎหมายหลายขั้ น ตอน
โดยสำ�นักงาน ก.พ. จะต้องศึกษาข้อกฎหมายโดย
เฉพาะสายงานไหนที่ ตำ�แหน่ ง ขาดแคลนและมี
ข้ า ราชการที่ สู ง อายุ ส ามารถทำ�ได้ โ ดยจะพิ จ ารณา
เป็นกรณีไป”
นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ กพ. กล่าวว่า
จะมีการเดินหน้าการขยายเกษียณอายุราชการอย่าง
แน่นอน เนื ่ อ งจากเป็นที่ชัดเจนว่า ผู้ที่อายุ 60 ปี
ยังคงมีศักยภาพทำ�งานได้หลากหลาย และประชากร
รุ่นใหม่ ก ็ มี แนวโน้ มลดลง แต่ใ นรายละเอียดและ
ทางปฏิบัติจะยังคงมีขั้นตอนที่สำ�นักงาน ก.พ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมการอีก

แต่ถ้าวันนี้ เราไม่ใช่ข้าราชการ “การเกษียณ
อายุ” ของเราจะหมายถึงอะไร เพราะแต่ละคนจะมี
ความหมายการเกษียณไม่เหมือนกัน
บางคนอาจจะเกษียณเพราะอยากมีเวลาส่วนตัวมากขึน้
บางคนอาจจะเกษียณอายุเมื่อร่างกายไปไม่ไหว
บางคนอาจจะเกษียณจากความจำ�เป็นส่วนตัว
แต่สำ�หรับข้าราชการ การเกษียณอายุได้เกิด
จากความสมัครใจ (ซึ่งเป็นแบบเดียวกันในแทบทุก
ประเทศทั่วโลก)
ทีมนักวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล บอกว่า การที่สังคมบังคับให้
คนเกษียณ หรือ เลิกทำ�งาน เมื่ออายุเกิน 60 ปี เกิด
จาก “อคติแห่งวัย” และมุมมองต่อผู้สูงอายุแบบ
“เหมารวม” (stereotype) ว่า...
คนที่มีอายุเกิน 60 ปี ควรเลิกทำ�งานเพื่อมี
เวลาพักผ่อนมากขึ้น เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่มา
พร้อมกับอายุที่เพิ่มขึ้น
คนที ่ ม ี อ ายุ เ กิ น 60 ปี ไม่ ม ี ความสามารถ
ทำ�งานต่อได้ เนื่องจากประสิทธิภาพการทำ�งานลดลง
ไม่สามารถแข่งกับวัยแรงงานที่มีทักษะการทำ�งานสูง
กว่าหรือมีการศึกษาดีกว่า โดยไม่ได้ประเมินคุณค่า
หรือ ความสามารถในการทำ�งานที่แท้จริง
พร้ อ มกั บ สรุ ปว่ า การกำ�หนดอายุเกษียณ
แบบเหมารวม กำ�หนดโดยการประมาณ ไม่ได้มีการ
วัดสมรรถนะทีแ่ ท้จริง  ซึง่ ทำ�ให้เป็น “การเลือกปฏิบตั ิ
ต่อผู้สูงอายุ เนื่องจากอคติแห่งวัย”
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นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลอีกว่า ในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่กำ�หนดอายุที่จะได้รับ
สวัสดิการ แต่ไม่ได้กำ�หนดอายุเกษียณ การตัดสินใจเกษียณเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ถูกบังคับ
เพราะฉะนัน้ การเพิม่ อายุเกษียณ จึงเป็นการเพิม่ อายุทจ่ี ะเริม่ ได้สทิ ธิรบั บำ�เหน็จบำ�นาญ  
เพราะอายุเกษียณกับอายุทจ่ี ะเริม่ รับบำ�เหน็จบำ�นาญ หรืออายุเกิดสิทธิ เป็นคนละประเด็นกัน
สหรัฐอเมริกาที่เริ่มกำ�หนดอายุเกษียณเมื่อ พ.ศ.2463 แต่ พ.ศ.2520 สภาคองเกรสในสหรัฐอเมริกา
ได้ผา่ นกฎหมายว่าด้วยการกีดกันด้านอายุและการจ้างงาน (Age Discrimination in Employment
Act) ไม่อนุญาตให้ภาคส่วนต่างๆ ที่ไม่ ใช่รัฐบาลกลาง บังคับให้พนักงานเกษียณก่อนอายุ 69 ปี
และยกเลิกการบังคับเกษียณอายุโดยสิ้นเชิงในปี 2529 ยกเว้นบริษัทเล็กที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 12 คน
และบางสายงานทีอ่ ายุมผี ลต่อความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน เช่น ตำ�รวจ พนักงานดับเพลิง นักบิน
เพราะฉะนัน้ สหรัฐอเมริกาจึงไม่มกี ารบังคับให้เกษียณอายุ แต่จะมีการกำ�หนดอายุทจ่ี ะเริม่ ได้
รับสวัสดิการจากประกันสังคม โดยจะได้รบั สวัสดิการจากประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบเมือ่ อายุครบ
66 ปี และจะเพิม่ ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ ถึง 67 ปี ภายใน พ.ศ.2570

อายุเกษียณและอายุทเ่ี ริม่ รับบำ�นาญ/อายุเกิดสิทธิฯ กรณีชราภาพ ในภาคการจ้างงานของไทย

ทีม่ า : สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

แม้วา่ วันนีป้ ระเทศไทยยังไม่ได้ขยายอายุเกษียณเป็นการทัว่ ไป และอายุเกษียณกับอายุทจ่ี ะเริ่ม
รับบำ�เหน็จบำ�นาญเป็นเรื่องเดียวกัน แต่เชื่อได้เลยว่าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเราต้องเผชิญกับ
การเปลีย่ นแปลงนีแ้ น่นอน... เชือ่ ไหม
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wow

แ นะ

หลังเกษียณ
ใช้เวลาพักอย่างมีคุณค่า

เดือนกันยายนเป็นช่วงที่บรรดาข้าราชการจะได้เตรียมตัวอำ�ลาชีวิตรับราชการ หลังจากที่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประชาชนมาอย่างยาวนาน ผู้เขียนขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่จะได้เข้าสู่ช่วงชีวิตวัยเกษียณ
อย่างเป็นทางการ ซึ่งหลายท่านได้เตรียมพร้อมหาภารกิจให้ตนเองในช่วงหลังเกษียณเรียบร้อยแล้ว
แต่สำ�หรับหลายท่านที่ยังคุ้นเคยกับการมีภารกิจการงานแต่ละวันอยู่ ยังไม่รู้จะหยิบจับทำ�อะไรดี จึงขอแนะนำ�
อาชีพหลังเกษียณซึ่งมีหลากหลายอาชีพ โดยที่ไม่ต้องคำ�นึงถึงรายได้ที่จะได้รับ แต่เลือกทำ�งาน เพื่อเป็น
งานอดิเรกที่จะช่วยให้ชีวิตไม่เงียบเหงา ที่สำ�คัญควรเป็นอาชีพที่เราสนใจหรือเราอยากทำ�ตั้งแต่ยังไม่เกษียณ
(ไม่ว่าจะเกษียณที่อายุเท่าไรก็ตาม) แต่เพราะงานประจำ�ที่ทำ�อยู่อาจทำ�ให้ไม่มีเวลาได้ทำ�ในสิ่งที่รักหรือชอบ
ฉะนัน้ ช่วงชีวติ หลังเกษียณก็ถอื เป็นโอกาสทีด่ ใี นการเริม่ ต้นทำ�ในสิง่ ทีเ่ ราสนใจ โดยขอแนะนำ�อาชีพหลังเกษียณ
ที่น่าจะเหมาะกับคนวัยนี้ มีอะไรบ้างมาดูกัน

1. นักเขียน/คอลัมนิสต์

จัดว่าเป็นอาชีพที่สามารถเริ่มด้วยการลองเขียนสิ่งที่เราสนใจ
หรือถนัด แล้วส่งเรื่องที่เขียน ไปให้นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์พิจารณา
หรือเขียนเป็นเล่มหนังสือถ่ายทอดประสบการณ์ทำ�งาน หรือความชอบ
ส่วนตัว เช่น ชอบท่องเที่ยว ก็เขียนหนังสือแนะนำ�แหล่งท่องเที่ยว หรือ
ร้านอาหารชื่อดัง เป็นต้น

2. อาจารย์/วิทยากร
ตัวเลขอายุที่เพิ่มขึ้นคงไม่สำ�คัญเท่ากับประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน
เรียกได้ว่าเป็นคลังความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่แล้ว
อาชีพอาจารย์หรือวิทยากร มักต่อเนื่องจากอาชีพเดิมที่เคยทำ�ก่อนเกษียณ
หรือความชอบส่วนตัวจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญที่สามารถถ่ายทอดให้กับ
ผู้อื่นได้  
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ACTIVITIES

กันยายน 2561

หลักสูตรบราวนี
หลักสูตรสลัดโรล

หลักสูตรวุ้นกะทิแฟนซี
หลักสูตรกาแฟสด

หลักสูตรแซนวิช
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สมาชิก กบข. ร่วมฝึกอาชีพทั้ง 5 หลักสูตร
ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย
รวมจำ�นวน 157 คน
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร

ตุลาคม 2561

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก กบข. เท่านั้น
(สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน)
2 ตุลาคม 2561

จ.เพชรบุรี

ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน

ซาลาเปาไส้หมูสับ/ถั่วดำ�/เผือก หอยจ๊อปู + นํ้าจิ้มบ๊วย

ชา กาแฟสด

แซนวิชไส้ต่างๆ

วุ้นกะทิแฟนซี

26 ตุลาคม 2561

จ.อุบลราชธานี

ณ โรงแรมนาถสิริ เรสซิเด้นซ์

บราวนี่กรอบ

ขนมจีบหมู

ค่าสมัคร! เพียงหลักสูตรละ 199 บาท
รับจำ�นวนจำ�กัดหลักสูตรละ 20 คน/รอบ เท่านั้น

รอบเช้า 9.00-12.00 น.
รอบบ่าย 13.00-16.00 น.
(1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เลือกได้ 2 หลักสูตร)
*สามารถให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนได้

ชา กาแฟสด

แซนวิชทอด

ราดหน้าหมูหมัก

ขั้นตอนการสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.gpf.or.th
เลือกเมนู “สวัสดิการ” »» “เพิ่มรายได้”
กรอกใบสมัครส่งแฟกซ์มาที่ 02-6361691
ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก กบข.
ภายในวันที่ 27 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ทาง www.gpf.or.th
ในวันที่ 28 กันยายน 2561
GPF JOURNAL
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สิงหาคม 2561
จ.สตูล
ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการในจังหวัด รวม 114 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561
เวลา 9.00-16.00 น.
ณ โรงแรมพินนาเคิล วังใหม่
จัดโดย : กบข.

จ.อุทัยธานี
ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัด รวม 303 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 18 สิงหาคม 2561
เวลา 8.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
จัดโดย : สำ�นักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
(ในฐานะผู้แทนสมาชิก ประสานทาง กบข.
เป็นวิทยากร)
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จ.เลย
ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการในจังหวัด รวม 156 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561
เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์
จัดโดย : กบข.

จ.หนองบัวลำ�ภู
ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการในจังหวัด รวม 98 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561
เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท
จัดโดย : กบข.

GPF JOURNAL
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สัญจร... ตุลาคม 2561
นัดทั่วไป... กบข. จัดให้ทุกท่าน
1-5 ตุลาคม 2561

4-5 ตุลาคม 2561

17-18 ตุลาคม 2561

จ.เพชรบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

จ.สมุทรสงคราม

ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน

ณ โรงแรมหาดทอง

ณ โรงแรมทับทิมแม่กลองรีสอร์ท

จัดกิจกรรมวันละ 2 รอบ เช้า 9.00 - 11.30 น. / บ่าย 13.30 - 16.00 น.
สมาชิก กบข. หรือ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่สนใจเข้าร่วม กรุณาแจ้งล่วงหน้าได้ที่...
เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th
เลือกเมนู “สมาชิก”
เลือก“สมาชิกสัมพันธ์สัญจร”
คลิก “ลงทะเบียน” ด้านล่างจอ
คลิกสมัครเข้าร่วมตามวันที่ประสงค์
และระบุข้อมูลประจำ�ตัว

Line กบข. (ID Line : @GPFcommunity)
พิมพ์ขึ้นต้นว่า “กบข.” ตามด้วย
ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน
เบอร์มือถือที่ติดต่อได้
และรอบเวลา-วันที่ประสงค์จะเข้าร่วม
ตัวอย่าง กบข. / นายออม มั่งมี / 1234567890123 /
081-2345678 / ช,บ 27 มี.ค. 61

นัดหน่วยงาน..
3 ตุลาคม 2561

กบข. ก็จัดให้
เวลา 14.30 - 16.00 น.

สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

31 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 - 17.00 น.

สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

ณ ห้องประชุม 603 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ

หน่วยงานที่สนใจจัดอบรมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ กบข. ติดต่อ คุณวศิน เจริญสุข
ฝ่ายบริการสมาชิก กบข. โทร. 02-6361000 ต่อ 268
หมายเหตุ ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดูรายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กบข.
www.gpf.or.th เลือกเมนู “สมาชิก” »» “สมาชิกสัมพันธ์สัญจร”
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INTERVIEW
					
เดือนกันยายน…

ต่อเนือ่ งตุลาคมเป็นอีกช่วงเวลาสำ�คัญของ
				
ชีวติ ข้าราชการ หลังจากปฏิบตั หิ น้าทีม่ านับหลายสิบปีในนาม กบข. ขอแสดงความ
ยินดีกับข้าราชการและสมาชิก กบข. ทุกท่านที่เกษียณอายุราชการในปี 2561 นี้ และขอขอบพระคุณทุกท่าน
ทีไ่ ว้วางใจฝากเงินของท่านให้ กบข. ได้ดแู ลบริหารจัดการลงทุนสร้างผลตอบแทนให้งอกเงยเป็นรางวัลเงินก้อนใน
วาระเกษียณอายุราชการ บางท่านได้ถึงหลักหลายแสน บางท่านได้ถึง 2 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายหรือปลดภาระ
ปูทางเตรียมพร้อมให้ทา่ นก้าวต่อสูช่ ว่ งวัยเกษียณอย่างมีความสุข แต่มสี มาชิก กบข. ทีเ่ กษียณอายุราชการในปีน้ี
หลายร้อยท่าน เลือกยังไม่รบั เงินทัง้ หมดตามสิทธิท์ จ่ี ะได้รบั จาก กบข. โดยตัดสินใจคงเงินส่วนนัน้ “ออมต่อ”
กับ กบข. ซึง่ คอลัมน์ Interview ได้รบั เกียรติจากสมาชิก กบข. 5 ท่าน ทีต่ ดั สินใจเลือก “ออมต่อ” แตกต่าง
กันไปในทัง้ 4 รูปแบบ แล้วทำ�ไมทัง้ 5 ท่านถึงเลือก “ออมต่อ” เราไปพบคำ�ตอบกันเลย...

ฝากเงินทั้งหมดที่มีสิทธิ์ได้รับให้ กบข. บริหารต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ ศรุติสุต
อาจารย์ประจำ�คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เมือ่ ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการบำ�นาญ ความมัน่ คง
ทางการเงินจึงเป็นสิง่ สำ�คัญเมือ่ ถึงวัยเกษียณ ซึง่ ข้าพเจ้า
ยังไม่ความจำ�เป็นต้องใช้เงินจำ�นวนนี้ จึงตัดสินใจ
“ออมต่อ” โดยฝากเงินทัง้ หมดทีจ่ ะได้รบั ให้ กบข. ดูแล
นำ � ไปลงทุ น หาผลตอบแทนให้ เ พิ่ ม พู น ต่ อ เพราะ
ข้าพเจ้ามีความเชือ่ ใจ และมัน่ ใจว่ากองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการจะมีการกำ�กับกิจการได้อย่างมัน่ คง สามารถ
บริ ห ารทางการเงิ น ให้ กั บ ข้ า ราชการจำ � นวนมาก
ได้เป็นอย่างดี ดูได้จากข้าพเจ้าได้ส่งเงินกับ กบข.
หรือเรียกง่ายๆ ว่าเงินต้นของเราที่หักจากเงินเดือน
ทุกเดือนตั้งแต่เป็นสมาชิก กบข. รวมแล้วประมาณ
288,000 บาท รั ฐ สมทบให้อีกกว่า 548,000 บาท
พอถึงวาระเกษียณในปี 2561 นี้ ข้าพเจ้าจะได้รบั เงินก้อน
จาก กบข. รวมประมาณ 1,480,000 บาท นัน่ หมายถึง
กบข. สามารถหาผลตอบแทนให้ข้าพเจ้าได้อีกถึง
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644,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณ 77% ทั้งที่จริง
เงิ น ต้ น ของข้าพเจ้าได้เกิดกำ�ไรขึ้นแล้วตั้งแต่เงินที่
รัฐสมทบให้ จึงหาคำ�ว่าขาดทุนไม่เจอเลย ข้าพเจ้าจึง
ตัดสินใจไม่ยากเลยทีจ่ ะเลือกนำ�เงินทัง้ ก้อน “ออมต่อ”
กับ กบข. เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อไป
ซึ่งก็มีน้องๆ ที่จะเกษียณในปีหน้ามาขอคำ�
แนะนำ�ว่า จะออมต่อดีไ หม เลยแนะนำ�ไปว่าก็ควร
ออมต่อ เพราะ กบข. เป็นกองทุนของรัฐที่ใหญ่มาก
ถื อ เป็ น ที่ เ ก็ บ เงิ น ของเราได้ อ ย่ า งปลอดภั ย และให้
ผลตอบแทนดี ก ว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ แหล่ ง ลงทุ น อื่ น ๆ
ซึง่ ไม่นา่ จะได้ตา่ํ กว่า 3-4% เมือ่ เทียบกับการฝากสหกรณ์
เรียกได้ว่าเป็นลักษณะเหมือนกับไปลงทุนหรือเล่นหุน้
แต่แทนทีเ่ ราจะเล่นเอง ก็ให้ กบข. บริหารจัดการลงทุน
ให้แทน โดย กบข. จะบริหารเงินทำ�ให้เงินเพิ่มพูน
ได้ด้วยอัตราผลตอบแทนที่ไม่น้อยกว่านำ�เงินไปฝาก
ในกรณีอื่นๆ และในยามฉุกเฉินมีโอกาสเลือกที่จะ
ขอรับเงินคืนออกมาใช้ได้
โดยที่ผ่านมา กบข. ได้ช่วยให้มนุษย์ป้าอย่าง
ข้าพเจ้าที่ใช้เทคโนโลยีได้บางประเภท สามารถใช้
ช่องทางในการติดต่อ กบข. ได้ง่ายๆ คอยแนะนำ�ช่วย
เหลือเราเป็นอย่างดี ตรงไปตรงมา รวดเร็ว เจ้าหน้าที่
มีความรู้ความสามารถจริง อธิบายได้ชัดเจน โปร่งใส
จัดระบบบริหารภายในได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากนี้
มีการแจ้งข้อมูลมาเป็นหนังสือ รวมถึงทางเว็บไซต์
เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินได้

ฝากเงินทั้งหมดที่มีสิทธิ์ได้รับให้ กบข. บริหารต่อ
คุณดวงใจ วัฒนมะโน
ครูชำ�นาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) จ.นครปฐม
ดิ ฉั น ได้ รั บ แจ้ ง จากกรมบั ญ ชี ก ลางว่ า ได้ รั บ
เงินบำ�นาญเดือนละประมาณ 45,560 บาท ส่วนเงินที่
ออมไว้กับกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ หรือ
กบข. ก็ได้รับอีกจำ�นวนหนึ่ง ซึ่งดิฉันเลือก “ออมเพิ่ม”
กับ กบข. อีก 12% ของเงินเดือน เมื่อรวม 3% ที่ออม
ตามปกติ จึงรวมเป็น 15% เต็มตามสิทธิท์ ่ี กบข.กำ�หนด
ครั้ ง แรกตั้ ง ใจจะนำ � เงิ น ก้ อ นนี้ ไ ปใช้ ห นี้ ภ าระผู ก พั น
ทีซ่ อ้ื บ้าน แต่เมือ่ กบข. เปิดให้สมาชิก กบข. ทีเ่ กษียณแล้ว
สามารถฝากออมต่อได้ในรูปแบบออมต่อได้ท้งั จำ�นวน
กับทยอยรับเป็นงวดๆ ดิฉนั ตัดสินใจออมต่อทัง้ จำ�นวน
เพราะได้ศกึ ษาพลังผลตอบแทนทบต้นจากเงินออมกับ
กบข. และโอกาสทีเ่ ป็นไปได้สงู ที่ กบข. ซึง่ เป็นกองทุนรวม
ของรัฐ จะเติบโตไปเรื่อยๆ แม้อาจมีสะดุดบ้างตามภาวะ
กลไกการลงทุน ซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นปัญหาถ้าเราเรียนรู้
เรื่องการรอคอยและ โอกาส คงจะดีไม่น้อยที่ให้เงิน
ทำ�งานและสร้างรายได้ให้แก่เรา การฝากเงินไว้กบั กบข.
ให้บริหารต่อนั้นจะส่งผลดีกับดิฉัน คือในความเป็นมือ
อาชีพของผูบ้ ริหาร กบข. ดิฉนั เชือ่ ว่าเงินออมของดิฉนั

ที่ฝากไว้กับ กบข. จะเพิ่มพูนขึ้นอย่างเพียงพอในวัน
ข้างหน้า หรือเมื่อดิฉันพอใจกับเงินผลตอบแทนที่
เพิ่มพูนขึ้น ก็สามารถยื่นเรื่องขอรับคืนได้ทันที และ
จำ�นวนเงินตรงนี้คงช่วยตัวดิฉันไม่ให้เป็นภาระกับผู้อื่น
และอาจเป็นมรดกที่ทิ้งไว้ให้กับลูก
ส่วนความประทับใจที่มีต่อ กบข. นั้น เกิดจาก
เห็นความตั้งใจจริงของ กบข. ในการที่จะบริหารเงิน
ออมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก คณะกรรมการ
ผู้บริหารของ กบข. ได้จัดทำ�วีดีทัศน์ให้ความรู้เรื่อง
การบริหารเงิน สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิก กบข.
ควรรู ้ ห รื อ ได้ ร ั บ แผนทางเลื อ กการลงทุ น สำ � หรั บ
สมาชิก กบข. จัดฝึกอบรมอาชีพ จัดสวัสดิการต่างๆ
สิ่งที่ กบข. ได้จัดทำ�ให้กับสมาชิกนั้นมีความโปร่งใส
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเมนูต่างๆ ที่
เว็บไซต์ของ กบข. ด้วยเหตุผลนี้ดิฉันจึงเชื่อมั่นเรื่อง
การบริหารเงินออมอย่างมืออาชีพของ กบข. ยิ่งเมื่อ
ถึงวาระเกษียณอายุราชการ ดิฉันจึงตัดสินใจออมต่อ
ทั้งก้อนกับ กบข. โดยเลือกลงทุนในแผนหลัก
สำ�หรับดิฉัน เงินออม กบข. เปรียบเสมือน
”แม่ห่าน” ผลประโยชน์ที่ได้คือไข่ทองคำ� นับแต่นี้ไข่จะ
ทยอยออกมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะฟองเล็กหรือฟองใหญ่
เมื่อสะสมรวมกันมากๆ เข้าก็จะเกิดมูลค่ามหาศาล
ในวันข้างหน้า...
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ขอรับเงินที่มีสิทธ์ิได้รับบางส่วน
ส่วนที่เหลือให้ กบข. บริหารต่อ
คุณเขมจิรา ตุลยนิษก์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ โรงพยาบาลพัทลุง
มี ค วามมั ่ นใจว่าทีมบริหาร กบข. สามารถ
บริห ารเงิ นให้ งอกเงยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะ กบข.
เป็นองค์กรรัฐที่มีขนาดใหญ่และมีความมั่นคง ทำ�ให้มี
เงิ น เก็ บ ส่ ว นหนึ่ ง ไว้ ใ ช้ จ่ า ยในยามบั้ น ปลายชี วิ ต โดย
ไม่ต้องรบกวนลูกหลาน จึงเลือก “ออมต่อ” กับ กบข.
ในรูปแบบขอรับคืนมาก้อนหนึ่ง และเงินก้อนที่เหลือ
ให้ กบข. บริหารให้ต่อ โดยเชื่อมั่นว่า กบข. จะช่วย
ทำ�ให้เงินก้อนส่วนที่เลือก “ออมต่อ” กับ กบข. นั้น
ได้เกิดดอกออกผล เมื่อถึงคราวจำ�เป็นต้องใช้ในยาม
เจ็บป่วยไข้หรือช่วงที่หาเลี้ยงตนเองไม่ได้ สามารถ
ขอทยอยรับเงินออกมาใช้จ่ายหรือจะขอรับคืนมาทั้ง
ก้อนก็ได้ ส่วนเงินก้อนที่ขอรับมาก่อนตามสิทธิ์ใน
วาระเกษียณอายุราชการปี 2561 นี้ ก็เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนตามที่จำ�เป็นในการทำ�ธุรกิจหลังเกษียณ
เพราะถ้าเอาเงินออกมามากกว่านี้ก็อาจจะเผลอใช้เงิน
จนหมด แล้วเอาคืนไม่ได้ แต่ถ้า “ออมต่อ” กับ กบข.
ยังได้ผลตอบแทนงอกเงยและสามารถขอรับคืนได้
เมื่อต้องการ
สำ�หรับสมาชิกที่มีเงินเดือนไม่มาก คงได้เห็น
แล้วว่า กบข. ได้บริหารเงินให้สมาชิกมีเงินออมเพิม่ ขึน้
ซึ่งส่วนตัวดิฉันแล้วเป็นคนบริหารเงินไม่ค่อยเป็น ฝาก
เงินแต่กับธนาคาร ซึ่งก็ได้ดอกเบี้ยเล็กน้อยจนเกือบ
ไม่ได้เลย จึงรู้สึกสบายใจที่ได้ออมเงินกับ กบข. และ
ยังได้เลือก “ออมเพิ่ม” จาก 3% ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึง
ล่าสุดเลือกออมที่ 12%
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ขอรับเงินที่มีสิทธิ์ได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือ
ขอทยอยรับ
คุณอำ�นวย สมัยสงค์
นายช่างโยธาอาวุโส
สำ�นักวิศกรรมเพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ กรมพัฒนาทีด่ นิ
ที่เลือก “ออมต่อ” กับ กบข. ในรูปแบบ รับคืน
เป็นเงินก้อนส่วนหนึง่ มาก่อน ประมาณ 800,000 บาท
เพราะต้องนำ�เงินไปปลดหนี้เท่าที่มีภาระอยู่ ส่วนเงิน
ที่เหลือยังคงไว้ใน กบข. โดยทยอยรับคืนเดือนละ
5,000 บาท เพราะจะได้มีเงินเก็บไว้หาผลตอบแทนให้
งอกเงยไปเรื่อยๆ และก็ยังมีเงินมาใช้รายเดือนด้วย
ซึ่งเชื่อว่า กบข. จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่า
การนำ�เงินออกมาแล้วไปฝากกับสถาบันการเงินอื่น
ที่ สำ � คั ญ ผลตอบแทนหรื อ กำ � ไรที่ ไ ด้ ก็ ไ ม่ ต้ อ งเสี ย
ภาษีอีกด้วย แต่ล่าสุดลองได้คิดดูใหม่แล้ว ว่าจะ
ขอยื่นเรื่องเปลี่ยนรูปแบบการทยอยรับคืนจากราย
เดือนเปลี่ยนเป็นรายปี เพราะศึกษาข้อมูลเทียบแล้ว
การทยอยรับคืนเป็นรายปีจะได้รบั ผลประโยชน์มากกว่า
ทยอยรับคืนเป็นรายเดือน ซึ่งที่ตั้งใจไว้จริงๆ อยากจะ
ฝากเงินทัง้ ก้อน “ออมต่อ” กับ กบข. แต่ตดิ ทีว่ า่ ต้องนำ�เงิน
ส่วนหนึ่งมาปลดหนี้ก่อน
โดยขณะทีผ่ มรับราชการยังได้เลือก “ออมเพิม่ ”
กับ กบข. อีก 10% รวมเป็น 13% เพื่อเป็นการเก็บ
ออมเงินไปในตัว จนมาถึงวาระเกษียณอายุราชการ
ในปี 2561 นี้ ยิ่งทำ�ให้ผมรู้สึกคุ้มค่ามากที่ได้ตัดสินใจ
ลงทุนกับ กบข. เพราะเงินบำ�นาญก็ได้รับประมาณ
เดือนละ 30,000 บาท ไม่ตา่ งจากเพือ่ นทีเ่ กษียณอายุ
ในระดับเดียวกันมากนัก แถมมีเงินรายเดือนประมาณ
5,000 บาท จากที่ออมต่อไว้กับ กบข. เข้ามาเพิ่ม
และได้เงินก้อนประมาณ 800,000 บาท มาปลดหนี้
เป็นรางวัลในวันเกษียณอีกด้วย

เชิญชวน!
ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธ์ิได้รับ
คุณเนืองทรัพย์ นาคสุข
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลบางระจัน จ.สิงห์บุรี
การที่ไม่รับเงิน กบข. คืนมาทั้งก้อนครั้งเดียว
เมื่อถึงวาระเกษียณอายุราชการ แต่เลือก “ออมต่อ”
รูปแบบรับเงิน กบข. ทยอยคืนเป็นรายปี ก็เพื่อ
เป็นการได้ออมต่อไว้ใช้ในอนาคต โดยเงินที่รอทยอย
รับคืนก็ฝากให้ กบข. นำ�ไปลงทุนต่อให้มคี วามต่อเนือ่ ง
เพื่อสร้างผลตอบแทนให้งอกเงยเพิ่มขึ้นอีก แทนที่จะ
ได้รับตามจำ�นวนเงินก้อนตอนแรกที่เรามีสิทธิจะได้
รับตอนเกษียณ เพราะมั่นใจว่า กบข. สามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้กบั เงินของเราทีส่ งู กว่าการรับเงินก้อนมา
แล้วเราเอาไปฝากธนาคารทั่วไป โดยดูจากสถิติของ
กบข. ที่สร้างผลตอบแทนได้สูงในช่วงที่ผ่านๆ มา
ซึ ่ งการ “ออมต่อ” กับ กบข. เหมาะสมกับ
ผู้เกษียณที่ไม่ควรเสี่ยงต่อการลงทุนที่มีความเสี่ยง
สูง อีกอย่างถ้ารับเงินก้อนมาเก็บไว้เอง นอกจากจะไม่
ทำ�ให้เงินงอกเงยเพิ่มพูนด้วยตัวมันเองแล้ว เราอาจ
จะใช้ เ งิ น หมดจนไม่ เ หลื อ เป็ น มรดกไว้ ใ ห้ ลู ก หลาน

สมาชิก กบข. ร่วมบอกเล่า
ความรู้สึกประทับใจเกี่ยวกับ กบข.
ที่อยากบอกต่อให้เพื่อนสมาชิกได้รับรู้
หรือมีส่วนร่วมด้วย เช่น
“สิทธิพิเศษที่ได้รับ”
“ชวนออมเพิ่ม”
“ชวนออมต่อ”
“ชวนเลือกแผนการลงทุน” ฯลฯ
... ส่งมาได้ที่ ...

E-mail : gpfmember@gpf.or.th
ท่านที่ได้รับคัดเลือกลงคอลัมน์
Interview รับของที่ระลึกสุดพิเศษ
จากวารสาร กบข. ไปเลย
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หน้านี้...มีรางวัล
กิจกรรมร่วมสนุกกับ วารสาร กบข. ฉบับประจำ�เดือน กันยายน 2561

“บอกสิทธิพิเศษเกี่ยวกับประกันต่างๆ ที่
กบข. จัดให้สมาชิก มาอย่างน้อย
3 สิทธิพิเศษ”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมกิจกรรมคอลัมน์
“หน้านี้...มีรางวัล”
ฉบับประจำ�เดือน สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัล
สมุดโน้ต จาก กบข. 10 รางวัล ดังนี้
ชื่อ/อีเมล
1. Pranorm Boekban Official
2. ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง แพรพิลาส ศรีคำ�
3. มู๋แก้ว (noyjaiya8416)
4. นางสาวพงศ์วิไล. วิลัยพงษ์
5. Mintra (imnbd)
6. Ittikorn Bunnag (nont29018)
7. คุณสิรภัทร วิริยะวงศานุกูล
8. นายศุภชัย เพชรจำ�รัส
9. คุณพุทธางกูร หุ่นสะดี
10. นายศุภกร ตุลพงศ์

รอรับของรางวัลจาก กบข. ได้เลย.....
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ส่ง คำ�ตอบ พร้อมชื่อ-สกุล
และที่อยู่ เพื่อลุ้นรับรางวัล มาที่
gpfmember@gpf.or.th
ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561

ทาง กบข. จะสุ่มคัดเลือกรายชื่อผู้ที่ตอบถูก
จำ�นวน 20 ท่าน รับ
“ชุดสมุดบันทึก ปากกา พร้อมกระเป๋าผ้า
ใส่เครื่องเขียน GPF”
เป็นรางวัลประจำ�ฉบับเดือนกันยายน 2561
* ผลการสุ่มคัดเลือกรายชื่อผู้ที่ตอบถูก
ถือเป็นที่สิ้นสุด…
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