
การบูรณาการระบบบํานาญแห�งชาติ 

สถาบันวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 

ภายใต�การสนับสนุนของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู�สูงอายุไทย (มส. ผส.) 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

การประชุมระดมความคิด 

24 เมษายน 2558 
ห�องประชุมสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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หัวข�อการนําเสนอ 

• รูปแบบคณะกรรมการที่กํากับด�านนโยบายของไทย 

• ข�อเสนอแนะ 

• ที่มาและเหตุผล 
• การทบทวนวรรณกรรม 
 กลุ�มประเทศ EU 
 ญี่ปุ�น 
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ท่ีมาและเหตุผล 

ประกันสังคม, 
19.2% 

ข�าราชการ, 
7.8% 

ไม�มี, 73.0% 

• ประเทศไทยก�าวเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ 

• หลักประกันทางด�านรายได�สําหรับผู�สูงอายุไม�สามารถครอบคลุมกลุ�มวัยทํางาน 
ได�ครบทุกคน  
 

ท่ีมา: รวบรวมและคํานวณโดยคณะวิจยั 
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ท่ีมาและเหตุผล (ต�อ) 

• ระบบหลักประกันด�านรายได�สําหรับผู�สูงอายุของไทยยังเป�นแบบแยกส�วน 
 เร่ิมต�นในช�วงเวลาท่ีต�างกัน  
 มีความครอบคลุม/กลุ�มเป�าหมายท่ีต�างกัน  
 มีการสมทบและสิทธิประโยชน�ท่ีต�างกัน 
 ไม�สามารถเช่ือมต�อระบบบํานาญได�/ขาดความต�อเน่ืองเม่ือเปลีย่นระบบการจ�างงาน 

• หน�วยงานแต�ละแห�งมีคณะกรรมการกํากับดูแล (board) 

 

• ควรแก�ไขและปรับปรุงกลไกต�างๆ  

หรือผู�มีอํานาจในการกํากับดูแลเป�นของตัวเอง ทําให�การดําเนินนโยบายของหน�วยงานแต�ละ
แห�งเป�นไปในลักษณะท่ีต�างคนต�างทํา และอาจไม�สอดคล�องกัน 

เสนอแนวทางกฎหมายในการบูรณาการเชิงนโยบายของระบบบําเหน็จบํานาญของไทย
เพ่ือให�เป�นระบบหลักประกันรายได�สําหรับผู�สูงอายุท่ีมองในภาพรวม มีความสอดคล�องกัน 
เป�นธรรมและยั่งยืน 
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ท่ีมาและเหตุผล (ต�อ) 
  ระบบบาํเหน็จบาํนาญ

ข�าราชการ 
กองทุนบาํเหน็จ

บํานาญข�าราชการ 
(กบข.) 

กองทุนประกนัสงัคม (กรณชีราภาพ) 
สํานักงานประกนัสงัคม (สปส.) 

กองทุนการออม
แห�งชาติ(กอช.) 

เบี้ยยงัชีพผู�สงูอาย ุ

หน�วยงาน
กํากบัดูแล/
รับผิดชอบ 

กรมบัญชีกลาง กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการ 

สํานักงานประกันสังคม สํานักงานกอช. (อยู�
ระหว�างการดําเนินการ
จัดต้ัง) 

•คณะกรรมการผู�สูงอายุแห�งชาติ 
•กระทรวง พม. 
•กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

กลุ�มเป�าหมาย ข�าราชการ ข�าราชการ ลูกจ�างเอกชน (ม. 33)  
และ ม.39 

แรงงานนอกระบบ 
(ม. 40) 

แรงงานนอกระบบ ผู�มีอายุ 60 ป�ข้ึนไปท่ีไม�ได�เป�น
ข�าราชการหรืออยู�ภายใต�สปส. 

ป�ที่เริ่มต�น 2494 2539 2542 2542 และปรับปรุงล�าสุดป� 
2556 

ยังไม�ดําเนินการ  
(ออกพรบ. ป� 2554) 

2536 และปรับปรุงล�าสุดป� 2554 

การสมทบ รัฐบาล ข�าราชการ+รัฐบาล ผู�ประกันตน+นายจ�าง ผู�ประกันตน+รัฐบาล ผู�ประกันตน+รัฐบาล รัฐบาล 

รูปแบบ
ผลประโยชน� 

Define benefit Define 
contribution 

Define benefit Define contribution Define 
contribution 

Define benefit 

การจ�าย
ผลประโยชน� 

เงินเดือนเดือนสุดท�าย x 
เวลาราชการ/ 50 (ไม�เข�า
กบข.) หรือ เงินเดือน
เฉล่ีย 60 เดือนสุดท�าย x 
เวลาราชการ/ 50 (เข�า
กบข.) แต�ไม�เกิน ร�อยละ 
70 ของเงินเดือนเฉล่ีย 60 
เดือนสุดท�าย  

เงินออมพร�อม 
ดอกผล  

ร�อยละ 20 ของค�าจ�าง
เฉล่ีย 60 เดือนสุดท�ายท่ีใช�
เป�นฐานในการคํานวณเงิน
สมทบ + ร�อยละ 1.5 ต�อ 
ระยะเวลาการจ�ายเงิน
สมทบทุก 12 เดือน 
สําหรับระยะเวลาท่ีจ�ายเงิน
สมทบเกินกว�า 180 เดือน 

ม. 40:กรณีบําเหน็จ: เงิน
ออมพร�อมดอกผล และ 
กรณีบํานาญ: ข้ันตํ่าเดือนละ 
600 บาท 

เงินออมพร�อมดอกผล 
แต�หากตํ่ากว�าเดือนละ 
500 บาท จะได�รับเป�น
เงินดํารงชีพเดือนละ 
500 บาท 

600 บาทต�อเดือน อายุ 60-69 ป�
700 บาทต�อเดือน อายุ 70-79 ป�
800 บาทต�อเดือน อายุ 80-89 ป�
1,000 บาทต�อเดือน อายุ 90 ป�ข้ึนไป 

ระยะเวลาการ
รับผล 
ประโยชน� 

ตลอดชีวิต จ�ายท้ังก�อนเม่ือ
ออกจากราชการ
หรือมีสิทธิท่ีจะฝาก
ให�บริหารต�อ 

ตลอดชีวิต ม. 40: บําเหน็จรับครั้งเดียว 
บํานาญรับตลอดชีวิต 

ตลอดชีวิตหรือจนกว�า
เงินในบัญชีสมาชิกจะ
หมด 

ตลอดชีวิต 

ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะวิจยั 5 



การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบบํานาญของกลุ�มประเทศ EU 
• เป�นระบบท่ี settle แล�ว 
• ประกอบด�วยหลากหลายประเทศ (สมาชิก) 
• มีระบบการกําหนดนโยบายจากส�วนกลาง  
• มีความต�อเน่ืองของการเป�นสมาชิก 

ระบบบํานาญของประเทศญี่ปุ�น 
• ประเทศในกลุ�มเอเชีย 
• มีวัฒนธรรมองค�กรท่ีคล�ายของไทย 
• มีระบบการกําหนดนโยบายจากส�วนกลาง 
• มีระบบท่ีชัดเจน คลอบคลุมคนท้ังประเทศ และความต�อเน่ืองของการเป�นสมาชิก 
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ระบบบํานาญของกลุ�มประเทศ EU 

ความท�าทายของระบบบํานาญยุโรป 
• ความหลากหลายของประเทศสมาชิก 
• ระดับการพัฒนาของประเทศท่ีแตกต�างกัน 
• การเปลี่ยนแปลงของโครงสร�างประชากร 
• การเคลื่อนย�ายของแรงงานสูงท้ังภายในและระหว�างประเทศ 
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การปฏิรูประบบบํานาญของยุโรป 

การปฏิรปู ช�วงป� 1990-2007 
• เพิ่มความยืดหยุ�นด�านโครงสร�างของตลาดแรงงาน  

เน่ืองจากผู�ประกันมีจํานวนลดลง 
• ยกเลิกระบบ communist ในหลายๆ ประเทศสมาชิก 
• เพิ่มการเข�าถึงในระบบบํานาญท่ีสมาชิกสามารถเลือกได� 

เพื่อลดป�ญหาความยากจน 
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การปฏิรูประบบบํานาญของยุโรป (ต�อ) 

การปฏิรปู ช�วงป� 2011-2012 
• ให�ความสําคัญกับความย่ังยืน ม่ันคง และเพียงพอ ของระบบบํานาญ  
• คณะกรรมมาธิการของยุโรป เสนอ 5 ข�อในการปฏิรูประบบบํานาญ 

1. ขยายอายุเกษียณให�สอดคล�องกับอายุขัยท่ีเพิ่มขึ้น 
2. ควบคุมช�องทางในการเกษียณก�อนอายุเกษียณ 
3. สนับสนุนการทํางานท่ียาวขึ้นและเพิ่มช�องทางการทํางานให�กับผู�สูงอายุ 
4. เพิ่มความเสมอภาคของอายุเกษียณ 
5. สนันสนุนระบบการออมอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได� 
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ระบบบํานาญของยุโรป ในภาพรวม 

ประเทศเยอรมัน (1889) 

เป�นประเทศแรกท่ีเริ่มใช�ระบบ occupational pension 

เป�นประเทศแรกท่ีมีระบบบํานาญแบบถ�วนหน�า 

ประเทศเนเธอร�แลนด� (1949)  

10 

ป�จจุบันทุกประเทศสมาชกิมีระบบบํานาญแบบ multi pillar 



ลักษณะระบบบํานาญแบบ multi-pillar 

ท่ีมา: Eichhorst et al., 2011 
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บํานาญเฉลี่ยขั้นต่ําต�อเดือน 

ท่ีมา: Eichhorst et al., 2011 
12 

16.3 18 19.2 20.3 
22.8 23 24.3 

26.8 
29.4 

31.6 32 
35.5 35.6 

40.1 
42.5 

0

10

20

30

40

50



โครงสร�างการจัดการระบบบํานาญของยุโรป 

ท่ีมา: Hofmann & Turk, 2006 

• EU มีคณะกรรมการท่ีเก่ียวข�องจํานวน  4 คณะ โดยมี SPC (Social Protection 
Committee) ท่ีรับผิดชอบหลักในเรื่องบํานาญ 
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การทํางานของ 4 คณะกรรมการ 

• ทํางานร�วมกันกับ the Commission และ the Council จัดทํา Green Paper 
เพื่อกําหนดกรอบในการกําหนดเป�าหมายในภาพรวม และเป�นแนวทางในการ
ดําเนินงานด�านนโยบายต�างๆ ให�ประเทศสมาชิกนําไปปฏิบัติ เรียกว�า White 
Paper ซ่ึงมีความแตกต�างกันในแต�ละประเทศสมาชิก 

• ด�านระบบบํานาญ: SPC จะเป�นคณะกรรมการกลุ�มหลักและทํางานอย�างใกล�ชิด
กับ EPC EFC และ EMCO เพื่อจัดทํา Joint SPC-EPC paper หรือ joint 
report ส�งให� the Commission และ the Council เพื่อทํา Green Paper 
สําหรับใช�เป�นกรอบในการจัดทํา White Paper ต�อไป 
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คณะกรรมการ SPC  

Social Protection Committee (SPC)  

• ทําหน�าท่ีเก่ียวระบบบํานาญและสวัสดิการสังคมของประเทศสมาชิก 

• ประกอบด�วย ตัวแทน 2 ท�านจากประเทศสมาชิกท่ีมาจากกระทรวง 
ด�าน social affairs หรือ labour market 

• เลขาธิการมาจาก  the commission  

• มีกลุ�ม 1 ย�อย เรียกว�า the indicators group ทําหน�าท่ีกําหนด 
ตัวช้ีวัดทางสังคม และระบบบํานาญ 
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คณะกรรมการ EFC 

Economic and Financial Committee (EFC) 

• เพื่อแทน Monetary Committee ภายในสนธิสัญญามาสทริกส�  

• เพื่อระดมความคิดเห็นด�านนโยบายการเงินและการคลัง 

• ประกอบด�วย ตัวแทน 2 ท�านจากประเทศสมาชิก  
1 ท�านจากกระทรวงการคลัง และ 1 ท�านจากธนาคารกลางของประเทศ  
โดยต�องไม�เป�นนักการเมือง แต�สามารถทํางานใกล�ชิดกับนักการเมืองได� 
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คณะกรรมการ EPC 

Economic Policy Committee (EPC)  
• ทํางานร�วมกับ the Council เพื่อจัดทํา Broad Economic Policy 

Guideline และ Employment Guideline  

• ทําหน�าท่ี 
 เตรียมความพร�อมด�านนโยบายเศรษฐกิจและให�คําปรึกษาแก�  

the Commission และ the Council  
 ทํางานด�านการปฏิรูปร�วมกับ SPC  
 บางครั้ง: ทํางานร�วมกับ EFC  

• ประกอบด�วย ตัวแทน 2 ท�าน จากประเทศสมาชิก โดยมาจาก
กระทรวงการคลัง และ ธนาคารกลาง 

• ประชุมทุกเดือน และมากกว�า 13 ครั้ง/ป� 
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คณะกรรมการ EMCO 

Employment Committee (EMCO)  

• เป�นหน�วยท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายแรงงานในระดับพื้นท่ี ให�กับ  
the Commission และ the Council  

• จัดทํา the broad economic policy guideline และ  
the macroeconomic dialogue 

• ประกอบด�วย ตัวแทนจากประเทศสมาชิก และ 2 ท�านจาก the Commission   

• ประธานมีวาระ 2 ป�  

• ประชุม ประมาณ  8 ครั้ง/ป� 
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ระบบบํานาญของประเทศญ่ีปุ�น 

แบ�งผู�ประกันตนออกเป�น 3 กลุ�ม 
1. ผู�ประกอบอาชีพอิสระ คู�สมรสและผู�ท่ีไม�ได�ทํางานท่ีมีอายุระหว�าง 20-60 ป�  
2. ลูกจ�างภาคเอกชน และภาครัฐ  
3. คู�สมรสของกลุ�มท่ี 2 

แบ�งระบบบํานาญออกเป�น 3 ช้ัน 
ชั้นที่ 1 ระบบบํานาญแห�งชาติ (National Pension) ครอบคลุมประชาชนในช�วงวัยทํางาน 

ทุกคน โดยได�รับบํานาญขั้นพ้ืนฐาน (Basic pension)  
ชั้นที่ 2 ระบบบํานาญสําหรับลูกจ�าง ครอบคลุมทั้งลูกจ�างของภาครัฐ และเอกชน โดยเป�น

บํานาญที่เพ่ิมเติมขึ้นมาจากบํานาญขั้นพ้ืนฐาน  
ชั้นที่ 3 ระบบบํานาญแบบสมัครใจสําหรับลูกจ�าง (Employees’ / Corporation Pension 

Plan) และบุคคลทั่วไป (National Pension Fund/Individual Plan)  

ระบบบํานาญของรัฐจะครอบคลุมเฉพาะช้ันท่ี 1 และ 2 โดยเป�นแบบ Pay as you go 
ส�วนบํานาญช้ันท่ี 3 จะดําเนินการโดยภาคเอกชน  
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ระบบบํานาญของประเทศญ่ีปุ�น 

ท่ีมา: Ministry of Finance, Japan. 
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รูปแบบการเก็บเงินสมทบและการจ�ายเงินบํานาญ 

ผู�ประกันตนในกลุ�มที่ 1 

• จ�ายเงินสมทบ (premium) สําหรับบํานาญขั้นพ้ืนฐาน (basic pension) แบบคงท่ี 
และจ�ายให�แก� Japan Pension Service Agency (JPS) 

• ในป� 2532 ได�ปรับปรุงพรบ. บํานาญแห�งชาติ ให�การจ�ายเงินสมทบขึ้นกับ automatic 
price indexation system โดยปรับเพ่ิมป�ละ 280 เยนจนถึง 16,900 เยนในป� 2560 

• จํานวนเงินบํานาญ (old-age basic pension) จะคํานวณตามช�วงเวลาท่ีจ�ายเงิน
สมทบ โดยต�องจ�ายเงินสมทบมาไม�ต่ํากว�า 25 ป� (สูงสุด 40 ป�) และได�รับเม่ืออายุ 65 ป� 

• แหล�งเงินสําหรับการจ�ายบํานาญจะมาจากเงินสมทบของผู�ประกันตนและงบประมาณ
จากภาครัฐในสัดส�วนเท�าๆ กัน 
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รูปแบบการเก็บเงินสมทบและการจ�ายเงินบํานาญ (ต�อ) 

ผู�ประกันตนในกลุ�มที่ 2 
• จ�ายเงินสมทบแบบ flexible rate ขึ้นอยู�กับรายได� (เงินเดือน+โบนัส) ของผู�ประกันตน  
• ในป� 2547  พรบ. บํานาญแห�งชาติ ได�ปรับปรุงให�ปรับการจ�ายเงินสมทบเพ่ิมขึ้น 

ร�อยละ 0.354 ทุกเดือนกันยายน จนเท�ากับร�อยละ 18.3 ในป� 2560  
• เงินสมทบเป�นการร�วมจ�ายของลกูจ�างและนายจ�างในสัดส�วนท่ีเท�ากัน (50%)  

โดยนายจ�างหักจากเงินเดือนลูกจ�างและรวมกับส�วนของนายจ�างแล�วนําจ�ายให�แก� JPS 
• การจ�าย old age employee pension ประกอบด�วย 3 ส�วนคือ บํานาญพ้ืนฐาน 

(เหมือนกลุ�มท่ี 1) ส�วนท่ีขึ้นกับจํานวนเงินเดือน (remuneration related portion) 
และส�วนท่ี 3 บํานาญสําหรับภรรยาและบุตร  

ผู�ประกันตนในกลุ�มที่ 3 
• สําหรับกลุ�มน้ี (คู�สมรสของกลุ�มท่ี 2) ไม�ต�องจ�ายเงินสมทบเพราะถือว�ารวมอยู�ในเงิน

สมทบท่ีผู�ประกันตนในกลุ�มท่ี 2 ท่ีจ�ายผ�านระบบบํานาญสําหรับลูกจ�างแล�ว 
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บํานาญพื้นฐาน 

รูปแบบการเก็บเงินสมทบและการจ�ายเงินบํานาญ (ต�อ) 

ผู�ประกันตนกลุ�มที่ 1 
ผู�ประกอบอาชีพอิสระ และคู�สมรส และ

ผู�ไม�มีงานทําในช�วงอายุ 20-60 ป� 

  

รัฐบาล 

สมทบ 50% ของ
บํานาญพ้ืนฐาน 

50% 
50% 

ลูกจ�าง 

นายจ�าง 

ระบบบาํนาญแห�งชาต ิ
(National Pension) 

ระบบบาํนาญสําหรบัลกูจ�าง  
ภาครฐั (Mutual Aid Pension)  

ภาคเอกชน (Employees’ Pension Insurance)  

บัญชบีาํนาญพืน้ฐาน 
(Basic Pension 

Account) 

ผู�ประกันตนกลุ�มที่ 2 
ลูกจ�างภาคเอกชนและภาครัฐ  

บํานาญลูกจ�าง 

ผู�ประกันตนกลุ�มที่ 1 และกลุ�มที่ 3 (คู�สมรสของกลุ�มที่ 2) ผู�ประกันตนกลุ�มที่ 2 

ผู�รับ 
บํานาญ 

ผู�จ�าย 
บํานาญ 

ระบบ 
บํานาญ
แห�งชาติ 

เงินสมทบ 
บํานาญพ้ืนฐาน 

เงินสมทบ 
บํานาญลูกจ�าง 
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การปฎิรูประบบบํานาญ 

ญี่ปุ�นได�เร่ิมต�นการให�สวัสดกิารบํานาญในป� 2485 และได�มีการปฎิรูประบบบํานาญมาเป�นระยะๆ 
โดยท้ังฝ�ายการเมือง ข�าราชการประจํา คณะกรรมการบํานาญ เพื่อให�ระบบบํานาญสามารถ
ครอบคลุมประชาชนทุกคน มีธรรมาภิบาล โปร�งใส และยุติธรรม รวมท้ังให�สอดคล�องกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
ในป� 2543 คณะกรรมการด�านสวัสดิการสังคมภายใต�กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดกิาร 
ได�แต�งตั้งคณะกรรมการด�านบํานาญ (Committee of Pension) ซึ่งมีหน�าท่ีในการกําหนด
นโยบายเก่ียวกับบํานาญของญี่ปุ�น และประกอบด�วยกรรมการจํานวน 19 ท�าน ได�แก� นักวิชาการ 
(10) ตัวแทนจากสหภาพแรงงาน (2) ท่ีปรึกษา/นักวิจัย (2) และภาคเอกชน (3) 

ท้ังน้ีการปรับปรุงระบบบํานาญในแต�ละคร้ังได�คํานึงถึงประเด็นหลักต�างๆ ดังน้ี 
• การป�องกนัภาระทีจ่ะตกแก�คนวยัทาํงานในอนาคต  ปรับเพิ่มสัดส�วนเงินสนับสนุนเงินบํานาญ 

ขั้นพื้นฐานในส�วนของภาครัฐขึ้นเร่ือยๆ ตั้งแต�ป� 2547 จนเท�ากับคร่ึงนึง  โดยใช�เงินจาก
ภาษีมูลค�าเพิ่ม (consumption tax)  

• การจ�ายเงนิบาํนาญที่เหมาะสมแก�ผู�สงูอาย ุโดยการนํา macro-economic indexation  
มาใช�ปรับจํานวนเงินบํานาญท่ีจะจ�ายให�แก�ผู�ประกันตน  
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การปฎิรูประบบบํานาญ (ต�อ) 

• การสร�างความยัง่ยนืของระบบบาํนาญ โดยปรับเงินสมทบท้ังของบํานาญพื้นฐาน และบํานาญ
ลูกจ�าง การลดเงินบํานาญ การขยายอายุเร่ิมรับเงินบํานาญ การตรวจสอบเง่ือนไขและฐานะ
การเงินของกองทุนบํานาญแห�งชาติ (โดยมองไปถึง 100 ป�ข�างหน�า) ซึ่งจะทําอย�างน�อยหน่ึง
คร้ังในทุกๆ 5 ป� 

• การสร�างระบบที่รองรับการเปลีย่นแปลงของโครงสร�างประชากรและเศรษฐกิจ  เช�น  
 รองรับการท่ีผู�หญิงญี่ปุ�นได�เข�ามาทํางานในระบบมากขึ้น  
การเปล่ียนพฤติกรรมการทํางานท่ีเปล่ียนงานบ�อยขึ้น รวมท้ังการออกจากในระบบ  

(เป�นลูกจ�าง) ไปสู�นอกระบบ (อาชีพอิสระ) มากขึ้น  
การยกเว�นเงินสมทบในช�วงท่ีลาไปเล้ียงลูก เพื่อส�งเสริมครอบครัว 
พิจารณาช�วงอายุ (enrollment age) ในการจ�ายเงินสมทบ คนต�องการมีการศึกษาท่ี

สูงขึ้น จึงเรียนนานขึ้น และการขยายอายุเกษียณ โดยเพิ่มเป�น 25-65 ป� (เดิม 20-60 ป�) 
พิจารณาให�ครอบคลุมผู�ท่ีทํางานไม�เต็มเวลา เน่ืองจากในป�จจุบันท่ีมีการจ�างงานในรูปแบบ

ไม�เต็มเวลามากขึ้น 
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การปฎิรูปกองทุนบํานาญญ่ีปุ�น 

• กองทุนบาํนาญญีปุ่�น (Government Pension Investment Fund)  มีป�ญหาใน
ด�านธรรมาภิบาล (governance) โดยเฉพาะในด�านการตัดสินใจลงทุน 

• ป�จจุบัน ประธานกองทนุมอีาํนาจตดัสนิใจว�าจะลงทนุอย�างไร และท้ังหน�วยงานมีมือ
อาชีพท่ีมีความสามารถในการลงทุนเพียง 7 คน  

• เตรียมแก�ไขกระบวนการบรหิารงานโดยเสนอให�มกีารตัง้คณะกรรมการบรหิาร 
(board of directors) ประมาณ 6-7 คนเข�ามาดูแลองค�กร  

• จัดตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและธรรมาภบิาล (risk and governance 
committee) 
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รูปแบบคณะกรรมการต�างๆ ของประเทศไทย 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Policy Committee): กนง. 

• ภายใต� พ.ร.บ. ธปท. พ.ศ. 2551 

• รับผิดชอบด�านการกําหนดทิศทางของนโยบายการเงิน โดยทํางานร�วมกับ 
เจ�าหน�าท่ีของ ธปท. อย�างใกล�ชิดในการกําหนดทิศทางนโยบายการเงิน  

• องค�ประกอบ: มีท้ังหมด  7 คนเป�นเจ�าหน�าท่ีของธปท.  3 คน (ผู�ว�าการ  
และรองผู�ว�าการ  2 คน) และผู�ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  4 คน  
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รูปแบบคณะกรรมการต�างๆ ของประเทศไทย (ต�อ) 

คณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

• ภายใต�คําสั่งของ คสช. 

• กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจท้ังระบบเป�นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ มีความเป�นเอกภาพ สามารถแก�ไขป�ญหาต�างๆ  ส�งเสริมและ
สนับสนุนให�ภาคเอกชนเข�าร�วมกองทุนในกิจการของรัฐ โดยคํานึงถึงประโยชน�
สูงสุดของรัฐและประชาชนเป�นสําคัญ 

• องค�ประกอบ: เป�นข�าราชการการเมือง  3 คน (ร�อยละ 18) ข�าราชการประจํา 
8 คน (ร�อยละ 47) และผู�เช่ียวชาญภายนอก 6 คน (ร�อยละ 35) 
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ข�อเสนอแนะ 

การกําหนดนโยบายด�านบําเหน็จบํานาญควรคาํนึงถึง 

• ความเป�นธรรม (universal vs targeting, รับท้ังบําเหน็จและบํานาญ/เบ้ียยังชีพ) 

• การเปล่ียนแปลงโครงสร�างประชากร (ผู�สูงอายุเพ่ิม, การเกิดลดลง) 

• การเปล่ียนแปลงรูปแบบการทํางาน (ขยายอายุเกษียณ, เปล่ียนงานบ�อย, ทํางาน 
part time, ปรับระยะเวลาการจ�ายเงินสมทบ, เพ่ิมโอกาสการทํางานของผู�สูงอายุ) 

• ความเพียงพอของบํานาญ (ปรับตามเงินเฟ�อ) 

• ความยั่งยืนของกองทุน (อัตราการจ�ายเงินสมทบ, ทํา projection และประเมิน) 

 

เพ่ือสร�างความสอดคล�องกันในการกําหนดนโยบายด�านบําเหน็จบํานาญ และลดความ
ซ้ําซ�อนของการกํากับดูแลโดยหลายหน�วยงานจึงควรต้ังคณะกรรมการกลางด�าน
บําเหน็จบํานาญ 
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ข�อเสนอแนะ (ต�อ) 

การตั้งคณะกรรมการกลางที่เข�ามาดูแลด�านนโยบาย และกํากับหน�วยงานที่
ให�บริการบําเหน็จบํานาญ 

• ช่ือ: คณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแห�งชาติ 

• การแต�งตั้ง: ควรอยู�ภายใต�พรบ. ท่ีชัดเจนเหมือนกรณีคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน  (พรบ. ธปท.) หรือ คณะกรรมการผู�สูงอายุ (พรบ. ผู�สูงอายุ)  
แต�เพื่อความรวดเร็วในการแต�งตั้งอาจต�องใช�มติครม.   

• วัตถุประสงค�: เพื่อความเป�นเอกภาพในการกําหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร�
บําเหน็จบํานาญของประเทศ และกํากับการดําเนินงานตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร�  

30 



ข�อเสนอแนะ (ต�อ) 

(ร�าง) องค�ประกอบของคณะกรรมการ จํานวน 13 คน:  
• นายกรัฐมนตรี 
• อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
• อธิบดีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
• เลขาธิการกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
• เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
• ผู�อํานวยการกองทุนการออมแห�งชาติ 
• ผู�แทนในส�วนของผู�ประกันตน (ข�าราชการ ลูกจ�าง แรงงานนอกระบบ) ส�วนละ 1 คน 
• ผู�ทรงคุณวุฒิในด�านการเงิน การบริหารธุรกิจหรือการบัญชี จํานวน 3 คน 
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ข�อเสนอแนะ (ต�อ) 

อํานาจหน�าที่:  
• กําหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร�/แผนงานในภาพรวมของบําเหน็จบํานาญท่ีสอดคล�องกัน  

มีความเป�นธรรม และยั่งยืน และให�ข�อเสนอแก�ครม. เพ่ือดําเนินการต�อ 
• ส�งเสริม/สร�างกลไกการออมผ�านระบบบําเหน็จบํานาญ 
• ส�งเสริม/สร�างกลไกในการรักษาสถานภาพให�สมาชิกสามารถอยู�ในระบบได�อย�างต�อเน่ือง 
• ส�งเสริม/สร�างกลไกสร�างความยั่งยืนของบําเหน็จบํานาญ 
• พิจารณาอัตราบํานาญพ้ืนฐานและระบบบําเหน็จบํานาญโดยคํานึงถึงอัตราเงินเฟ�อ 
• พิจารณาอายุเกษียณและปรับระบบบําเหน็จบํานาญให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของ

โครงสร�างประชากร 
• ส�งเสริมการทําฐานข�อมูลรวมของสมาชิกและผู�รับบําเหน็จบํานาญระดับประเทศ 
• อํานวยความสะดวกในการแก�ไขกฎระเบียบท่ีรองรับการเปล่ียนแปลงท้ังทางด�านเศรษฐกิจ

และสังคม และสอดคล�องกันทุกระบบ/หน�วยงาน 
• ประสานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�มีการดําเนินการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร�/แผนงาน 
• ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบาย/ยทุธศาสตร�/แผนงาน 32 
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