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บทคัดยอ 
ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) เปนท่ีเรียบรอยแลว โดยจากรายงานการ

สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยในป 2557 พบวาประเทศไทยมีประชากรสูงอายุคิดเปนรอยละ 14.9 
ของประชากรท้ังสิ้น และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ทุกป การมีหลักประกันรายไดสําหรับผูสูงอายุเปนสิ่งท่ี
จําเปนอยางยิ่งสําหรับการดํารงชีพของผูสูงอายุ 

ระบบบําเหน็จบํานาญของไทยยังประสบปญหาในเรื่องความครอบคลุม เพียงพอ และยั่งยืน โดย
ระบบหลักประกันรายไดสําหรับผูสูงอายุของไทยท่ีมีการดําเนินการในปจจุบันสามารถแบงออกไดเปนระบบ
สําหรับขาราชการ ระบบสําหรับลูกจางเอกชน และระบบสําหรับประชาชนท่ัวไป มีกองทุนและหนวยงานท่ี
เก่ียวของคือ บําเหน็จบํานาญขาราชการท่ีมีการกํากับดูแลโดยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) สิทธิ
ประโยชนกรณีบํานาญชราภาพของลูกจางเอกชนท่ีบริหารจัดการโดยสํานักงานประกันสังคม (สปส.) และเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุท่ีบริหารจัดการโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ระบบบํานาญของไทยยังเปนแบบแยกสวน มีความแตกตางกันท้ังในดานเง่ือนไขการเกิดสิทธิ การ
สมทบจากรัฐ และระดับสิทธิประโยชน ทําใหผูมีงานทําไมสามารถเชื่อมตอระบบบํานาญหลายระบบไดเม่ือมี
การเปลี่ยนการจางงาน การท่ีแตละหนวยงานมีคณะกรรมการกํากับดูแล (board) หรือผูมีอํานาจในการกํากับ
ดูแลคนละคณะ และแตละคณะมิไดมีการทํางานท่ีบูรณาการกัน ทําใหมีขอจํากัดในดานความเปนเอกภาพและ
ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงควรมีการแกไขและปรับปรุงใหมีกลไกการบูรณาการเชิงนโยบายของ
ระบบบําเหน็จบํานาญของไทยโดยมีคณะกรรมการกลางท่ีจะชวยใหระบบหลักประกันรายไดสําหรับผูสูงอายุ
ของไทยเปนระบบท่ีมีการมองในภาพรวม มีนโยบายท่ีสอดคลองกัน มีความเปนธรรม สงเสริม/สรางความ
ตอเนื่องของการออม สรางองคความรู และมีความยั่งยืน รวมท้ังลดตนทุนในการบริหารจัดการ 

ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมของระบบบํานาญของกลุมประเทศยุโรป (EU) และ
ญี่ปุน โดยเปนการเรียนรูจากประสบการณของประเทศท่ีมีระบบบํานาญมายาวนานจนประสบผลสําเร็จ และมี
พัฒนาการในการเชื่อมโยงระบบบํานาญ รวมท้ังการสัมภาษณหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในดานการกําหนด
นโยบายและภาคปฏบิัต ิ

การเปลี่ยนแปลงดานนโยบายเก่ียวกับบํานาญของยุโรปสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดาน
โครงสรางประชากรท่ีมีประชากรผูสูงอายุมากข้ึนและความทาทายดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การเคลื่อนยาย
ของประชากรวัยแรงงาน การปฏิรูประบบบํานาญจึงเกิดข้ึนหลายครั้งโดยตระหนักถึงความครอบคลุม ความ
ยั่งยืน และความเพียงพอของระบบบํานาญ ปจจุบันระบบบํานาญของยุโรปประกอบดวย 3 เสาหลัก (pillar) 
เสาท่ี 1 เปนแบบบังคับใหประชาชนทุกคนเขารวม เสาท่ี 2 เปนสวนท่ีเสริมใหแกผูท่ีทํางาน โดยเปนท้ังแบบ
บังคับและสมัครใจ เสาท่ี 3 เปนสวนท่ีมีการจัดการโดยภาคเอกชนท่ีเปดโอกาสใหประชาชนสามารถสมัครเขา
รวมไดตามความสมัครใจ 

เนื่องจากระบบบํานาญของยุ โรปมีความซับซอนอยางมาก ดังนั้นจึงตองมีหนวยงานและ
คณะกรรมการจากประเทศสมาชิกเขามาเปนคณะทํางานรวมเพ่ือใหเกิดความรวมมือและมีกรอบดานนโยบาย
บําเหน็จบํานาญท่ีสามารถใหประเทศสมาชิกนําไปปฏิบัติตอได โดยคณะทํางานประกอบดวย ตัวแทนจาก 
European Commission, European Parliament และ Council ซ่ึงจะตองทํางานรวมกับคณะกรรมการ
ตางๆ เพ่ือใหคําปรึกษาดานโยบายและกฏหมายในดานระบบบํานาญ โดยกลุมคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 
ประกอบดวย 4 คณะ คือ The Economic and Financial Committee (EFC), The Economic Policy 
Committee (EPC), The Employment Committee (EMCO) และ The Social Protection 
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Committee (SPC) ซ่ึงมี SPC เปนคณะกรรมการหลักดานบํานาญ อยางไรก็ดี ท้ัง 4 คณะจะทํางานรวมกัน
เพ่ือรางขอตกลงท่ีผานการเห็นชอบจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ และคณะกรรมการตองทํางานรวมกันอยาง
ใกลชิดกับคณะทํางานในระบบสหภาพยุโรป 

สวนระบบบํานาญญี่ปุนนั้น แบงผูประกันตนออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) ผูประกอบอาชีพอิสระ คูสมรส
และผูท่ีไมไดทํางานท่ีมีอายุระหวาง 20-60 ป 2) ลูกจางภาคเอกชน และภาครัฐ และ 3) คูสมรสของกลุมท่ี 2 
และแบงระบบบํานาญออกเปน 3 ชั้น คือ ชั้นท่ี 1 ระบบบํานาญแหงชาติ ครอบคลุมประชาชนในชวงวัยทํางาน
ทุกคน โดยไดรับบํานาญข้ันพ้ืนฐาน ชั้นท่ี 2 ระบบบํานาญสําหรับลูกจาง ครอบคลุมท้ังลูกจางของภาครัฐ และ
เอกชน โดยเปนบํานาญท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมาจากบํานาญข้ันพ้ืนฐาน และชั้นท่ี 3 ระบบบํานาญแบบสมัครใจสําหรับ
ลูกจาง และบุคคลท่ัวไป ท้ังนี้ระบบบํานาญของรัฐจะครอบคลุมเฉพาะชั้นท่ี 1 และ 2 โดยเปนแบบ Pay as 
you go สวนบํานาญชั้นท่ี 3 จะดําเนินการโดยภาคเอกชน 

ประเทศญ่ีปุนมีการปฎิรูประบบบํานาญมาเปนระยะๆ นับตั้งแตเริ่มตนการใหสวัสดิการบํานาญในป
พ.ศ. 2485 จากท้ังฝายการเมือง ขาราชการประจํา คณะกรรมการบํานาญ เพ่ือใหระบบบํานาญสามารถ
ครอบคลุมประชาชนทุกคน มีธรรมาภิบาล โปรงใส และยุติธรรม รวมท้ังใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังนี้ ประชาชนทุกคนตองไดรับบํานาญพ้ืนฐาน การ
ปองกันภาระท่ีจะตกแกคนวัยทํางานในอนาคต การจายเงินบํานาญท่ีเหมาะสมแกผูสูงอายุ การสรางความ
ยั่งยืนของระบบบํานาญ และการสรางระบบท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรและเศรษฐกิจ 

ท่ีผานมาประเทศไทยไดจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติท่ีมีวัตถุประสงคในการกําหนดนโยบายในดาน
ตางๆ และกํากับดูแลการดําเนินการของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามนโยบายมาแลวหลายคณะ โดย
รูปแบบของของการจัดตั้งมีท้ังภายใตพระราชบัญญัติ เชน คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ภายใตคําสั่ง
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ เชน คณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

ผลการศึกษาพบวาเพ่ือความสอดคลองกัน ความเปนธรรม และความยั่งยืนของระบบบําเหน็จบํานาญ
ของไทย การกําหนดนโยบายดานบําเหน็จบํานาญควรคํานึงถึง ความเปนธรรม การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน ความเพียงพอของบํานาญ การเชื่อมตอและความตอเนื่องของ
การอยูในระบบบํานาญ และความยั่งยืนของกองทุน นอกจากนี้ควรจัดตั้งคณะกรรมการกลางดานบําเหน็จ
บํานาญท่ีเขามาดูแลดานนโยบาย และประสานการทํางานรวมกันของหนวยงานท่ีใหบริการบําเหน็จบํานาญ 
และการจัดการขอมูลสมาชิกรวมกัน เพ่ือสรางความสอดคลองกันในการกําหนดนโยบายดานบําเหน็จบํานาญ 
และลดความซํ้าซอนของการกํากับดูแลโดยหลายหนวยงาน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อ: คณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

• ฝายเลขาฯ:  สํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติ  

• อยูภายใตพรบ. สํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

• องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ จํานวน 15 คน: 
นายกรัฐมนตรี (ประธาน) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เลขาธิการ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ผูอํานวยการกองทุนการ
ออมแหงชาติ ผูแทนในสวนของกองทุนบําเหน็จบํานาญเอกชน ผูแทนในสวนของผูประกันตน
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หรือสมาชิก (ขาราชการ ลูกจาง แรงงานนอกระบบ) สวนละ 1 คน เลขาธิการสํานักงานบําเหน็จ
บํานาญแหงชาติ (กรรมการและเลขานุการ) และในกรณีท่ีจําเปนสามารถต้ังคณะอนุกรรมการ
เพ่ือสนับสนุนการทํางานท่ีเก่ียวของ เชน ปญหาของระบบบําเหน็จบํานาญท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ
และสังคม การแตงตั้งอนุกรรมการยังสามารถใหมีสวนรวมจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ เชน สวน
ทองถ่ิน ภาคประชาสังคม หรือภาคเอกชน เปนตน 

• อํานาจหนาท่ี:  
 กําหนดนโยบายบําเหน็จบํานาญท่ีสอดคลองกัน มีความเปนธรรม และยั่งยืน กําหนดอัตรา

บํานาญพ้ืนฐาน และกําหนดอายุการรับสิทธิประโยชนดานบํานาญ ใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร และเสนอนโยบายแกครม. กอนนําไปปฏิบัติ 

 สงเสริม/สรางกลไกการออมผานระบบบําเหน็จบํานาญ 
 สงเสริม/สรางกลไกในการรักษาสถานภาพใหสมาชิกสามารถอยูในระบบไดอยางตอเนื่อง 
 สงเสริม/สรางกลไกสรางความยั่งยืนของบําเหน็จบํานาญ 
 สงเสริมการทําฐานขอมูลรวมของสมาชิกและผูรับบําเหน็จบํานาญระดับประเทศและการ

จัดเก็บขอมูลวัยกอนสูงอายุและวัยสูงอายุ 
 ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนงาน 

หนวยงาน: สํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

• อํานาจหนาท่ี: 
 ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 
 เปนฝายธุรการใหแกคณะกรรมการฯ ในการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ี 
 สงเสริมความรูความเขาใจในดานการเงินเพ่ือการเกษียณอายุ 
 จัดทําระบบฐานขอมูลรวมของระบบทะเบียนสมาชิกและการรับประโยชนบําเหน็จบํานาญ

ของประเทศ 
 จัดทําการสุมเก็บขอมูลผูสูงอายุและวัยกอนสูงอายุโดยการติดตามตลอดชีพ ท่ีครอบคลุมมิติ

ทางสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงเก่ียวกับผูสูงอายุไทย 
และสามารถนําขอมูลไปสนับสนุนการทําขอเสนอเชิงนโยบาย 

 สนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับวัยสูงอายุและวัยกอนสูงอายุเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูกําหนด
นโยบาย 

 ประสานงานกับหนวยงานท่ี เ ก่ียวของ เ พ่ือให มีการดํ า เนินการตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

 เปดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบาํนาญแหงชาติภายในเวลาท่ี
กําหนด 

กลไกการบูรณาการเชิงนโยบายของระบบบําเหน็จบํานาญของไทยโดยการต้ังคณะกรรมการกลางจะ
ชวยใหระบบหลักประกันรายไดสําหรับผูสูงอายุของไทยเปนระบบท่ีมีการมองในภาพรวม มีนโยบายท่ี
สอดคลองกัน มีความเปนธรรม สงเสริม/สรางความตอเนื่องของการออม สรางองคความรู และมีความยั่งยืน 
รวมท้ังชวยลดตนทุนในการบริหารจัดการระบบบํานาญของไทย ท้ังนี้ การบูรณาการเชิงนโยบายของระบบ
บําเหน็จบํานาญมิไดเสนอใหมีการยุบหรือรวมกองทุนของท้ังสามระบบ แตเสนอใหมีการทํางานรวมกันเพ่ือ
บูรณาการกัน  
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Abstract 
Thailand has already entered the aging society, given that a proportion of the aging 

population to a total population is over 10%.  For example, the survey of the aging 
population in Thailand in 2012 found that Thailand's aging populations were accounted for 
14.9 percent of the total population.  Therefore, income security for the elderly is essential 
for their livings.  Still, problems of Thailand's pension system were found in relation to its 
coverage, adequacy and sustainability.  Currently, Thailand’s pension systems are classified 
as Civil Service Pension managed by Government Pension Fund (GPF), old-age social security 
benefits managed by Social Security Office and old-age pension managed by Department of 
Local Administration. 

Thailand's pension system is fragmented.  Each system has its specific conditions of 
coverage, contributions from government and levels of benefits.  In practice, insured cannot 
continuously contribute into the systems when change jobs, resulting in lower pension 
income.  Seriously, the Board of committees is differentiated by its responsibilities and so 
on, as well as it is a lack of harmonization between the schemes.  Therefore, Thailand’s 
mechanisms of pension policy should be improved and harmonized through the super 
board as the whole in association with fairness, a continuity of savings, acknowledgement, 
sustainability as well as the reduction in administrative costs of pension. 

In order to determine the mechanisms of success in pension systems, the literatures 
about the pension system in the European Union (EU) and Japan, where pension systems 
are considerably successful and integrated were reviewed in this study.  Authorities and 
expertise who work on pension systems were also interviewed about both pension policy 
and practice in Thailand. 

The results of this study show that in order to achieve adequacy, fairness and 
sustainability of the pension system in Thailand, the pension policy makers should take into 
account changes in, for example, population structure, working patterns, adequacy of 
pensions, connection and the continuation of the pension system and sustainability of the 
Pension Fund.  In addition, the national pension policy committee should be established to 
cooperate and build a consensus on the pension policy including pension database, 
regulatory agencies and the pension services as well as the reduction in overlapping works 
of all pension-related agencies.  Characteristics and responsibilities of the national pension 
policy committees are detailed below. 

Name: National Pension Policy Committee 

• Secretary: National Pension Office 
• Under the Act of National Pension Office 
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• Composition of the Board: 15 Members: Prime Minister (Chairman), Secretary of 
Ministry of Finance, Secretary of Ministry of Interior, Secretary of Ministry of Social 
Development and Human Security, Secretary General of the National Economic 
and Social Development, Governor of the Bank of Thailand, President of the Stock 
Exchange of Thailand, Secretary General of the Pension Fund, Secretary General of 
the Social Security Office, Director of the National Savings Fund, representative of 
private pension funds, representatives of the insured (one from civil servants, one 
from employed workers and another one from informal sector) and the Secretary 
General of the National Pension Office (as Committee and Secretary). 

And, the sub-committees on economic, social and other areas as appropriate.  
The joint committees of stakeholders are from taxation, employment, local 
authorities and private sectors. 

• Responsibilities:  
 Regulating pension policy in relation to the fairness and sustainability, basic 

pension, age of receiving pension income in association with changes in 
demographic structure to send to the Cabinet for considerations before being 
implemented.  

 Promoting / enhancing the strategies and mechanisms of savings through the 
pension system. 

 Promoting / creating the mechanisms to maintain memberships of insured 
continuously. 

 Promoting / enhancing the mechanisms of sustainability of the pension 
system. 

 Nationally harmonizing database about insured and beneficiaries including all 
age groups.  

 Monitoring and evaluating the policy implementations / strategies / plans. 

Institute: National Pension Office  

• Responsibilities:  
 Following up the regulation of the National Pension Committee 
 Facilitating the National Pension Policy Committee. 
 Promoting a better understanding of the finances for retirement. 
 Nationally building the national pension databases about pension registration 

and benefits 
 Building a data storage system for all age groups over life span composing of 

health, social and economic dimensions to create a comprehensive 
understanding about the phenomena of aging society in Thailand and to 
develop reliable evidence. 
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 Highly supporting development and research on all age groups to benefit the 
policy-making process and decision. 

 Coordinating with relevant agencies to ensure the implementation of policies 
of the National Pension Policy Committee. 

 Exploring and reporting the meeting minutes of the National Pension Policy 
Committee. 

The mechanisms of harmonization of the pension systems in Thailand by the 
National Pension Policy Committee are to allow and guarantee income for the elderly as a 
whole.  Pension policies will also be associated with the fairness promotion / building 
continuity of savings, acknowledgement and sustainability as well as the reduction of 
Thailand’s pension management expenditures.  However, the harmonization of Thailand’s 
pension system is not to dissolve and combine the funds of the three schemes but rather to 
regulate the cooperation of pension policy. 
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กิตติกรรมประกาศ 
รายงานการวิจัยนี้สําเร็จดวยการสนับสนุนจากหลายภาคสวน ท้ังในสวนของทุนวิจัย ขอมูล และ

คําปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆ โดยในการศึกษานี้คณะวิจัยยังไดไปสัมภาษณหนวยงานท่ีเก่ียวของไดแก 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ สํานักงานประกันสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

นอกจากนี้ คณะวิจัยขอขอบคุณมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีใหการสนับสนุนทุนวิจัยและใหโอกาสในการเรียนรูรวมกับ
หนวยงานดานบําเหน็จบํานาญในระหวางทํางานวิจัย 

ความบกพรองท่ีอาจจะมีข้ึนโดยไมไดคาดหมายในงานวิจัยนี้เปนความรับผิดชอบของคณะวิจัย ไม
เก่ียวของกับหนวยงานท่ีใหทุนวิจัยหรือหนวยงานท่ีนักวิจัยสังกัดอยู 

 
 

 

คณะวิจัย 
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คํานํา 
ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) เปนท่ีเรียบรอยแลว โดยมีสัดสวนผูสูงอาย ุ

(อายุ 60 ปข้ึนไป) เกินกวารอยละ 10 ของประชากร และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ทุกป อยางไรก็ดี
หลักประกันทางดานรายไดสําหรับผูสูงอายุท่ีมีอยูในปจุบันยังไมสามารถครอบคลุมกลุมวัยทํางานไดครบทุกคน 
ไมเพียงพอตอการดํารงชีพข้ันพ้ืนฐานโดยเฉพาะในอนาคต และมีความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง โดย
ระบบหลักประกันรายไดสําหรับผูสูงอายุของไทยท่ีมีการดําเนินการในปจจุบันสามารถแบงออกไดเปนระบบ
สําหรับขาราชการ (บําเหน็จบํานาญขาราชการท่ีมีการกํากับดูแลโดยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือ
กบข.) ระบบสําหรับลูกจางเอกชน (สิทธิประโยชนกรณีบํานาญชราภาพของลูกจางเอกชนท่ีบริหารจัดการโดย
สํานักงานประกันสังคม หรือสปส.) และระบบสําหรับประชาชนท่ัวไป (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ีบริหารจัดการโดย
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

นอกเหนือจากปญหาท่ีกลาวถึงขางตนแลว การท่ีวิวัฒนาการของหลักประกันดานรายไดสําหรับ
ผูสูงอายุในแตละกลุม เริ่มตนในชวงเวลาท่ีตางกัน มีเง่ือนไขการเกิดสิทธิท่ีตางกัน มีการสมทบจากรัฐท่ีตางกัน 
และระดับสิทธิประโยชนท่ีตางกัน สงผลใหหลักประกันรายไดสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทยยังไมมีความเปน
หนึ่งเดียว และมีปญหาเรื่องความเปนธรรมจากการไดรับการสนับสนุนจากรัฐ สมาชิก/ผูประกันตนไมสามารถ
เชื่อมตอระบบบํานาญหลายระบบได จึงเกิดการขาดความตอเนื่องเม่ือมีการเปลี่ยนการจางงาน รวมท้ัง
ประเด็นในดานความม่ันคงในระยะยาว นอกจากนี้การท่ีหนวยงานรับผิดชอบแตละแหงมีคณะกรรมการกํากับ
ดูแล (board) หรือผูมีอํานาจในการกํากับดูแลเปนของตัวเอง และแตละคณะมิไดมีการทํางานท่ีบูรณาการกัน 
ทําใหการดําเนินนโยบายของหนวยงานแตละแหงอาจไมสอดคลองกัน และไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน อันจะ
สงผลเสียตอประชาชนท่ีเปนผูประกันตนได โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูประกันตนมีการเปลี่ยนอาชีพ และไม
สามารถยายกองทุนได ทําใหการสงเงินสมทบไมตอเนื่อง และสงผลใหขาดคุณสมบัติในการรับเงินหลักประกัน
รายไดหรือไดรับไมเต็มจํานวนได 

ดวยการพัฒนาของหลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุแบบแยกสวนดังท่ีกลาวมาขางตน ทําใหคน
ไทยไมสามารถมีหลักประกันท่ีม่ันคงได การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุในอนาคตจะมีท้ังปญหาเศรษฐกิจและสังคม
ตามมา เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว และการสงเสริมใหประเทศไทยมีระบบหลักประกันรายไดสําหรับผูสูงอายุ
ท่ียั่งยืน และมีความเปนธรรม จึงควรมีการแกไขและปรับปรุงกลไกการบูรณาการระบบบําเหน็จบํานาญในเชิง
นโยบายระดับประเทศใหสอดคลองกัน มีความเปนธรรม และมีความยั่งยืน 
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การบูรณาการระบบบํานาญแหงชาติ 

บทที่ 1: บทนํา 

1.1 ความเปนมา หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) เปนท่ีเรียบรอยแลว โดยมีสัดสวนผูสูงอายุ
(อายุ 60 ปข้ึนไป) เกินกวารอยละ 10 ของประชากร และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ทุกป ซ่ึงไดมีการคาดวาในป 
2565 ก็จะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ หรือ Aged Society (สัดสวนประชากรผูสูงอายุตอประชากร
รวมเกินรอยละ 20) และเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 26.6 ในป 2573 หรือเทากับวาคนไทยทุกๆ 4 คน จะมีผูสูงอายุอยู
ดวย 1 คนซ่ึงกลุมผูสูงอายุในอนาคตเหลานั้นก็คือผูท่ีอยูในวัยทํางานในปจจุบัน (รูปท่ี 1) 

รูปท่ี 1: จํานวนประชากรผูสูงอายุและสัดสวนตอประชากรท้ังหมด 

 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

หลังวิกฤตเศรษฐกิจในปพ.ศ. 2540 เจาหนาท่ีจากธนาคารโลก (WB) และธนาคารเพ่ือการพัฒนา
เอเชีย (ADB) ไดเขามาใหคําแนะนําเรื่องระบบบํานาญของไทย โดยพบวาระบบบํานาญของไทยในขณะนั้นมี
ปญหาในเรื่องความครอบคลุม ความเพียงพอ และความยั่งยืน อยางไรก็ดีจนถึงปจจุบัน หลักประกันทางดาน
รายไดสําหรับผูสูงอายุก็ยังไมสามารถครอบคลุมกลุมวัยทํางานไดครบทุกคน ผูมีงานทําท่ีเปนขาราชการมี
หลักประกันรายไดสําหรับการสูงอายุดวยระบบบําเหน็จบํานาญของขาราชการ และกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (กบข.) ผูทํางานท่ีเปนลูกจางภาคเอกชน (มาตรา 33 และ 39) หรือเปนแรงงานนอกระบบ (มาตรา 
40) อาจไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพของกองทุนประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม (สปส.) ในขณะ
ท่ีกลุมแรงงานนอกระบบและคนวัยทํางานซ่ึงควรจะไดรับหลักประกันรายไดเม่ือสูงอายุจากระบบกองทุนการ
ออมแหงชาติ (กอช.) อยางไรก็ดีจนถึงขณะนี้ กองทุนดังกลาวแมจะมีพระราชบัญญัติออกมาตั้งแตป 2554 
และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปเม่ือมีนาคม 2558 แลวก็ตาม แตก็ยังไมไดมีการดําเนินการอยาง
เปนรูปธรรม ทําใหคนกลุมนี้ซ่ึงคิดเปนรอยละ 73 ของประชากรประเทศยังไมมีสวัสดิการในดานหลักประกัน
รายไดสําหรับการเขาสูวัยสูงอายุ (รูปท่ี 2) 
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การบูรณาการระบบบํานาญแหงชาติ 

สําหรับในเรื่องความเพียงพอนั้น จะเห็นไดวาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุซ่ึงเปนหลักประกันรายไดท่ีมีจํานวน
ผูสูงอายุไดรับมากท่ีสุดนั้น อัตราสูงสุดท่ีไดรับในปจจุบันคือ 1,000 บาทตอเดือน ซ่ึงนอยกวาเสนความยากจน
ปพ.ศ. 2556 ถึง 1.5 เทา หากผูท่ีเกษียณไมไดรับบํานาญจากกองทุนประกันสังคม กบข. หรือเปนขาราชการ
บํานาญแลว จะประสบปญหาในการใชชีวิตหลังเกษียณได และเม่ือคํานึงถึงอัตราเงินเฟอในอนาคต ในขณะท่ี
เงินบํานาญไมไดปรับเพ่ิมข้ึนตาม จะยิ่งทําใหความรุนแรงของปญหาเพ่ิมข้ึนอีก สําหรับเรื่องความยั่งยืนของ
กองทุนตางๆ นั้น ในสวนของกองทุนประกันสังคมซ่ึงเปนแบบ define benefit นั้น มีการประมาณการวา
กองทุนฯ จะประสบปญหาทางการเงินจนถึงข้ันลมละลายไดภายใน 20 ปหลังมีการจายเงินบํานาญหากไมมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บเงินสมทบและ/หรือการจายเงินบํานาญ สวนการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ีมา
จากงบประมาณของรัฐ ก็จะเปนการสรางภาระทางการคลังใหแกประเทศได 

รูปท่ี 2: สัดสวนผูท่ีมีสวัสดิการบําเหน็จ บํานาญตอประชากรในปพ.ศ. 2556 

 
ท่ีมา: คํานวณโดยคณะวิจัย 

ท้ังนี้วิวัฒนาการของการใหหลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทยเริ่มมีความซับซอน
ข้ึนในระยะหลัง กลาวคือ ภาคการเมืองพยายามหาเสียงกับผูสูงอายุดวยการเพ่ิมจํานวนเงินเบี้ยยังชีพตอเดือน 
ภาคประชาชนก็ไมสามารถรอการเริ่มระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุของรัฐได จึงไดพัฒนากองทุน
สวัสดิการชุมชนใหครอบคลุมถึงเรื่องบําเหน็จบํานาญ และสามารถเจรจากับภาครัฐจนไดรับเงินสมทบเขา
กองทุนคนละหนึ่งบาทตอวัน สวนภาคประชาสังคม/แรงงานนอกระบบซ่ึงตองการออมเพ่ือการเกษียณอายุ
เชนกัน จึงไดผลักดันใหรัฐสมทบเงินแกผูประกันตนมาตรา 40 ของพรบ. ประกันสังคม เหตุการณเหลานี้
เกิดข้ึนไปพรอมๆ กับการท่ี พรบ. กองทุนการออมแหงชาติ กําลังถูกรางข้ึน เพ่ือใหครอบคลุมประชากรวัย
ทํางานท้ังหมดท่ีไมใชขาราชการหรือผูประกันตนมาตรา 33 และ 39 

นอกจากปญหาท่ีกลาวถึงขางตนแลว ระบบหลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุของไทยยังเปน
แบบแยกสวน โดยในปจจุบันสามารถแบงออกหลักๆ ไดเปนระบบสําหรับขาราชการ ระบบสําหรับลูกจาง
เอกชน และระบบสําหรับประชาชนท่ัวไป มีกองทุนและหนวยงานท่ีเก่ียวของคือ บําเหน็จบํานาญขาราชการท่ี
มีการกํากับดูแลโดยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) สิทธิประโยชนกรณีบํานาญชราภาพของลูกจาง
เอกชนท่ีบริหารจัดการโดยสํานักงานประกันสังคม (สปส.) และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ีบริหารจัดการโดยกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยระบบท่ีมีการพัฒนาท่ีขาดทิศทาง ตางคนตางทําเชนนี้ ไดทําใหการมี
หลักประกันรายไดสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทยท่ีมีความเปนหนึ่งเดียว มีความเปนธรรมจากการไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐ และมีความม่ันคงในระยะยาว คงเกิดข้ึนไดยากดังแสดงในตารางท่ี 1 จะเห็นวา วิวัฒนาการ
ของหลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุแตละกลุม เริ่มตนในชวงเวลาท่ีตางกัน มีเง่ือนไขการเกิดสิทธิท่ี
ตางกัน มีการสมทบจากรัฐท่ีตางกัน และระดับสิทธิประโยชนท่ีตางกัน 
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นอกจากนี้การท่ีหนวยงานรับผิดชอบแตละแหงมีคณะกรรมการกํากับดูแล (board) หรือผูมีอํานาจใน
การกํากับดูแลเปนของตัวเอง และแตละคณะมิไดมีการทํางานท่ีบูรณาการกัน ทําใหการดําเนินนโยบายของ
หนวยงานแตละแหงอาจไมสอดคลองกัน และไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน อันจะสงผลเสียตอประชาชนท่ีเปน
ผูประกันตนได โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูประกันตนมีการเปลี่ยนอาชีพ และไมสามารถยายกองทุนได ทําใหการสง
เงินสมทบไมตอเนื่อง และสงผลใหขาดคุณสมบัติในการรับเงินหลักประกันรายไดหรือไดรับไมเต็มจํานวนได 
รวมท้ังขาดความยืดหยุนในการแกไขระเบียบ กฎเกณฑในการดําเนินการของหนวยงานท่ีรับผิดชอบดาน
บําเหน็จบํานาญ และการท่ีแตละแหงตองมีระบบฐานขอมูลเปนของตัวเอง ทําใหเกิดการลงทุนในเรื่องระบบ
ขอมูลและ IT ท่ีซํ้าซอนกัน อันเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณและทรัพยากรของประเทศ 

ดวยการท่ีระบบหลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุเปนแบบแยกสวนดังท่ีกลาวมาขางตน ทําให
คนไทยไมสามารถมีหลักประกันท่ีม่ันคงได การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุในอนาคตจะมีท้ังปญหาเศรษฐกิจและ
สังคมตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะของการเปนผูสูงอายุนั้นความสามารถในการทํางานลดลง มีแนวโนมท่ี
รายไดจะลดลงหรือไมมีเลย สวัสดิการท่ีแตกตางกันอยางมากไดสรางความเหลื่อมล้ําใหมากข้ึน สรางปญหา
การจัดสรรทรัพยากรท่ีขาดประสิทธิภาพ และปญหาความไมเปนธรรมจากภาครัฐ และปญหาจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
ถาไมมีการแกไขและไมมีการจัดการในเชิงนโยบายอยางชัดเจน ท้ังนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว จึงควรมีการ
แกไขและปรับปรุงกลไกตางๆ ท่ีไดเกิดข้ึนแลวเพ่ือใหประเทศไทยมีระบบหลักประกันรายไดสําหรับผูสูงอายุท่ี
ยั่งยืน และมีความเปนธรรม ในการศึกษานี้จึงมุงเนนกลไกการบูรณาการเชิงนโยบายของระบบบําเหน็จบํานาญ
ของไทยโดยการตั้งคณะกรรมการกลางท่ีจะชวยใหระบบหลักประกันรายไดสําหรับผูสูงอายุของไทยเปนระบบ
ท่ีมีการมองในภาพรวม มีนโยบายท่ีสอดคลองกัน มีความเปนธรรม สงเสริม/สรางความตอเนื่องของการออม 
สรางองคความรู และมีความยั่งยืน รวมท้ังชวยลดตนทุนในการบริหารจัดการระบบบํานาญของไทย 

1.2 กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

1. การทบทวนวรรณกรรมไทยและตางประเทศ โดยเฉพาะกลไกการบูรณาการ รูปแบบและการกําหนด
นโยบาย รวมท้ังระบบโครงสรางของคณะกรรมการท่ีเขามากํากับและกําหนดนโยบายของระบบ
บํานาญแหงชาติ 

2. การสัมภาษณนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญท้ังในสวนของผูกําหนดนโยบายและผูปฏิบัติ 

3. การประชุมระดมความคิดรวมกับผูท่ีเก่ียวของและมีสวนไดสวนเสียจากระบบบํานาญแหงชาติ 

4. การคิดวิเคราะหและเขียนรายงาน 

1.3 วัตถุประสงค และเปาหมาย 

1. ทบทวนวรรณกรรมของไทยและตางประเทศ ในดานรูปแบบ/นโยบายบําเหน็จบํานาญ และกลไก
การบูรณาการและการกําหนดนโยบายระบบบําเหน็จบํานาญในตางประเทศ 

2. ศึกษากลไกท่ีจะสามารถทําใหระบบบําเหน็จบํานาญของประเทศมีความสอดคลองกัน และชวยลด
ความเสี่ยงใหแกประชากรท่ีเขาสูวัยสูงอายุไดทุกกลุมอาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ 

3. ออกแบบกลไกการกําหนดนโยบายบําเหน็จบํานาญของประเทศและเสนอแนวทางกฎหมายในการ 
บูรณาการระบบบําเหน็จบาํนาญ 
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ตารางท่ี 1: เปรียบเทียบการสมทบและผลประโยชนของสวัสดิการรายไดผูสูงอายุ 

 ระบบบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 

กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (กบข.) 

กองทุนประกันสังคม (กรณีชราภาพ) 
สํานักงานประกันสังคม (สปส.) 

กองทุนการออมแหงชาติ
(กอช.) 

เบี้ยยงัชีพผูสูงอาย ุ

หนวยงานกํากบั
ดูแล/รับผิดชอบ 

กรมบัญชีกลาง กองทุนบําเหน็จบาํนาญ
ขาราชการ 

สํานักงานประกันสังคม สํานักงานกอช. (อยูระหวาง
การดําเนินการจัดต้ัง) 

• คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 

• สํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 
เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอาย ุ

• กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

กลุมเปาหมาย ขาราชการ ขาราชการ ลูกจางเอกชน (ม. 33) และ ม.39 แรงงานนอกระบบ (ม. 40) แรงงานนอกระบบ ผูมีอายุ 60 ปขึ้นไปที่ไมไดเปนขาราชการ
หรืออยูภายใตสปส. 

ปที่เร่ิมตน 2494 2539 2542 2542 และปรับปรุงลาสุดป 2556 ยังไมดําเนินการ  
(ออกพรบ. ป 2554) 

2536 และปรับปรุงลาสุดป 2554 

การสมทบ รัฐบาล ขาราชการ+รัฐบาล ผูประกันตน+นายจาง ผูประกันตน+รัฐบาล ผูประกันตน+รัฐบาล รัฐบาล 

รูปแบบ
ผลประโยชน 

Define benefit Define contribution Define benefit Define contribution Define contribution Define benefit 

การจาย
ผลประโยชน 

เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลา
ราชการ/ 50 (กรณีไมเขากบข.) 
หรือ เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือน
สุดทาย x เวลาราชการ/ 50 
(กรณีเขากบข.) แตไมเกิน 
รอยละ 70 ของเงินเดือนเฉล่ีย 
60 เดือนสุดทาย  

เงินออมพรอม 
ดอกผล  

รอยละ 20 ของคาจางเฉล่ีย 60 
เดือนสุดทายที่ใชเปนฐานในการ
คํานวณเงินสมทบ(15,000 บาท) 
+ รอยละ 1.5 ตอ ระยะเวลาการ
จายเงินสมทบทุก 12 เดือน 
สําหรับระยะเวลาที่จายเงิน
สมทบเกินกวา 180 เดือน 

ม. 40:กรณีบําเหน็จ: เงินออมพรอม
ดอกผล และ กรณีบํานาญ: ขั้นตํ่า
เดือนละ 600 บาท 

เงินออมพรอมดอกผล แตหาก
ตํ่ากวาเดือนละ 500 บาท จะ
ไดรับเปนเงินดํารงชีพเดือนละ 
500 บาท 

600 บาทตอเดือน ผูที่มีอายุ 60-69 ป700 
บาทตอเดือน ผูที่มีอาย ุ70-79 ป800 บาท
ตอเดือน ผูที่มีอายุ 80-89 ป1,000 บาท
ตอเดือน ผูที่มีอายุ 90 ปขึ้นไป 

ระยะเวลาการ
รับผลประโยชน 

ตลอดชีวิต จายทั้งกอนเมื่อออกจาก
ราชการหรือมีสิทธิที่จะ
ฝากใหบริหารตอ 

ตลอดชีวิต ม. 40: บําเหน็จรับคร้ังเดียว 
บํานาญรับตลอดชวีิต 

ตลอดชีวิตหรือจนกวาเงินใน
บัญชีสมาชิกจะหมด 

ตลอดชีวิต 

หมายเหตุ: ไมรวมขาราชการทองถ่ินและกทม., ขาราชการรัฐวิสาหกิจ, ครู ครูใหญ และครูรร. เอกชน  ซึ่งมีกองทุนแยกตางหาก 
ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะวิจัย 
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1.4 ระยะเวลาการวิจัยและแผนการทํางาน 

งานวิจัยนี้มีระยะเวลาดําเนินงาน 4 เดือนและมีแผนการทํางานดังนี้ 

กิจกรรม/ระยะเวลา เดือนท่ี 
1 2 3 4 

1. ทบทวนวรรณกรรมไทยและตางประเทศ X X X X 

2. สัมภาษณและประชุมระดมความคิด โดยมีหนวยงานเปาหมายหลัก
ไดแก สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
สํานักงานประกันสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สถาบันพัฒนา
องคกรการเงินชุมชน และภาคประชาสังคม ภายใตการหารือรวมกัน
กับมส.ผส. 

  X X 

3. ศึกษาและจัดทําขอเสนอในการบูรณาการระบบบําเหน็จบํานาญ 
ของประเทศ 

  X X 

4. ศึกษาและปรับปรุงขอเสนอในการบูรณาการและแนวทางของกฎหมายท่ี
จะบูรณาการระบบบําเหน็จบํานาญของประเทศ 

   X 

5. สงรายงานความกาวหนา   X  

6. สงรายงานฉบับสมบูรณ    X 

1.5 การนําเสนอรายงาน 

รายงานนี้ประกอบดวย 6 บท โดยบทท่ี 1 เปนการเกริ่นนําถึงท่ีมาและเหตุผลในการทําวิจัย พรอมท้ัง
วัตถุประสงค กรอบแนวคิด และวิธีการวิจัย บทท่ี 2 เปนการทบทวนวรรณกรรมระบบบําเหน็จบํานาญของ
กลุมประเทศ EU และประเทศญ่ีปุน สวนบทท่ี 3 กลาวถึงรูปแบบคณะกรรมการกํากับดานนโยบายท่ีมีอยูใน
ประเทศไทย การสรุปผลการสัมภาษณหนวยงานท่ีเก่ียวของและการประชุมระดมความคิดจะถูกนําเสนอในบท
ท่ี 4 สําหรับบทท่ี 5 เปนขอเสนอของการวิจัยในการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 
และบทท่ี 6 เปนบทสรุปของงานวิจัยนี้ 
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บทที่ 2: ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมระบบบํานาญของกลุมประเทศ EU และญี่ปุน เพ่ือ
เปนการเรียนรูจากประสบการณของประเทศท่ีมีระบบบํานาญมายาวนานจนประสบผลสําเร็จ และมี
พัฒนาการในการเชื่อมโยงระบบบํานาญ ท้ังนี้กลุม EU นั้นมีระบบบํานาญท่ีดําเนินการมายาวนาน เปนระบบท่ี
ลงตัว (settle) แลว โดยประะกอบดวยหลากหลายประเทศ (สมาชิก) มีระบบการกําหนดนโยบายจาก
สวนกลาง และมีความตอเนื่องของการเปนสมาชิก สวนประเทศญ่ีปุนนั้น เปนประเทศในกลุมเอเชีย มี
วัฒนธรรมองคกรท่ีคลายของไทย มีระบบบํานาญท่ีชัดเจน คลอบคลุมคนท้ังประเทศ และความตอเนื่องของ
การเปนสมาชิก และมีระบบการกําหนดนโยบายในภาพรวมจากสวนกลาง 

2.1 ระบบบํานาญของกลุมประเทศ EU 

งานวิจัยในสวนนี้เปนการรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญเก่ียวกับระบบบํานาญของยุโรปในภาพรวม เก่ียวกับ
ลักษณะของระบบบํานาญและกลไกท่ีสําคัญในการกํากับดูแลและการจัดการระบบบํานาญของยุโรปเพ่ือใหผูท่ี
มีสวนไดสวนเสียไดรับประโยชนมากท่ีสุดไมวาจะเปน ประชาชน รัฐบาล หรือ หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

สถานการณท่ัวไปในยุโรป 

ในชวงตนของ 1980s ยุโรปประสบกับสถานการณท่ีมีความทาทายตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงดาน
โครงสรางประชากร เชน การเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของจํานวนผูสูงอายุ การเพ่ิมจํานวนตลาดใหม โลกาภิวัฒน 
และความซับซอนจากความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกท้ัง 27 ประเทศท่ีมีความหลากหลายทางดานตางๆ 
ทําใหเกิดการเปลี่ยนทางดานระบบบํานาญของยุโรป เพ่ือสรางความม่ันคงดานการเงินการคลังของระบบ
บํานาญสาธารณะ (public pension system) ในอนาคต (Ghailani et al., 2011) 

การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรท่ีมีอัตราการเกิดลดลง และประชากรมีอายุท่ียืนข้ึนในยุโรป 
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราสวนการเปนภาระของผูสูงอายุ 01 (Old-age dependency ratio) โดยพบวา 
อัตราการเปนภาระจะเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 25 ในปค.ศ. 2007 เปนรอยละ 50 ในปค.ศ. 2050 ซ่ึงหมายความวา 
ในปค.ศ. 2007 มีผูท่ีอยูในวัยทํางาน 4 คนเลี้ยงดูผูสูงอายุ 1 คน และลดลงเหลือ ผูท่ีอยูในวัยทํางาน 2 คน ท่ี
จะคอยเลี้ยงดูผูสูงอายุ 1 คน ในปค.ศ. 2050 (Eichhorst et al., 2011) ดังนั้น รัฐบาลจึงตองเขามาดูแล
ผูสูงอายุมากข้ึน ทําใหรัฐบาลตองใชงบประมาณอยางมากในการจัดสรรสวัสดิการในการดูแลผูสูงอายุและผูท่ี
เก่ียวของ และประเทศสมาชิกทุกประเทศไดตระหนักถึงความทาทายท่ีเกิดข้ึน การปฏิรูประบบบํานาญของ
ประเทศสมาชิกคือทางออกท่ีจะสามารถรับมือกับความทาทายดังกลาว (Eichhorst et al., 2011) 

การเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของจํานวนประชากรผูสูงอายุซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของอายุขัยเฉลี่ย
และการลดลงของอัตราการเกิด ภาระท่ีเพ่ิมข้ึนของรัฐบาลจากการลดลงของจํานวนประชากรวัยทํางานใน
ประเทศสมาชิกซ่ึงเปนผูท่ีจายเงินสมทบใหกับระบบบํานาญทําใหทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญดานความ
ม่ันคงและยั่งยืนของระบบบํานาญในประเทศสมาชิก ดังนั้น กฎหมายดานงบประมาณและระบบบํานาญจึงอยู

1 อัตราสวนของประชากรท่ีอยูในกลุมอายุนอกวัยแรงงานตอประชากรในวัยแรงงาน โดยมีขอสมมตุิวา กลุมอายุนอก
วัยแรงงานท่ีตองพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจ ไดแก กลุมประชากรเด็ก (อายตุ่ํากวา 15 ป) และกลุมประชากรสูงอายุ (อายุ 60 หรือ 65 
ปข้ึนไป) สวนประชากรท่ีเปนท่ีพ่ึงของประชากรกลุมอ่ืน คือ ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 หรือ 15-64 ป)  
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ในวาระทางกฎหมายท่ีสําคัญของยุโรป ระบบบํานาญในประเทศสมาชิกท่ีขับเคลื่อนดวยการสมทบเงินผาน
ระบบภาษีของประชากรวัยทํางานไดรับผลกระทบคอนขางมากเนื่องจากมีจํานวนผูท่ีสามารถสมทบลดลงและ
การเพ่ิมจํานวนของประชากรผูสูงอายุหรือผูท่ีรับบํานาญอยางรวดเร็วในประเทศสมาชิกทําใหในปค.ศ. 2050 
ประเทศในยุโรปจะพบกับปญหาดานงบประมาณของระบบบํานาญ ซ่ึงณ ปจจุบัน ประเทศสมาชิกมีการปฏิรูป
ระบบบํานาญท้ังหมด 5 ดาน1

2  คือ  

1. ปรับอายุเกษียณตามอายุขัยท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. ลดโอกาสการเกษียณกอนอายุ 

3. เพ่ิมโอกาสการทํางานใหกับประชากรเพศหญิง 

4. ปรับปรุงระบบบํานาญแบบ Multi-pillar systems 

5. ปรับลดผลประโยชนในระบบบํานาญปจจุบันของผูถือสิทธิ 

ความหลากหลายของของประเทศสมาชิกท้ัง 27 ประเทศในยุโรป ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ทําใหแตละประเทศสมาชิกมีรูปแบบและการบริหารจัดการระบบบํานาญท่ีแตกตางกันไปดวย 
ดังนั้นภายใตกรอบกฎหมายของยุโรป แตละประเทศสมาชิกไดรับสิทธิในการคิดคน ออกแบบ ดําเนินการ และ
ตรวจสอบ ระบบบํานาญและระบบสวัสดิการสังคมตางๆ ภายในประเทศ และประเทศสมาชิกแตละประเทศ
ตองใหความรวมมือในระดับยุโรปภายใตกฎหมายของยุโรปเชนกัน ซ่ึงความรวมมือนี้จะอยูภายใตสนธิสัญญา
สตอกโฮลม (Stockholm Strategy)2

3  

การปฏิรปูระบบบํานาญ 

ปจจุบันระบบบํานาญของยุโรปเปนแบบ multi-pillar ซ่ึงมีหลายข้ันดวยกัน โดยเปลี่ยนจากแบบ 
single pillar ตั้งแตประมาณป 1980s ในระบบบํานาญแบบ multi-pillar ก็ไดถูกปฏิรูปหลายครั้งดวยกัน 
เพ่ือปรับใหเขากับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิก (Ghailani 
et al., 2011) ตัวอยางการปฏิรูประบบบํานาญในยุโรป เชน  

ชวงป ค.ศ. 1990-2007 

ความรวมมือกันระหวางประเทศสมาชิกเปนสิ่งท่ีดีและมีความทาทาย ซ่ึงผูกําหนดนโยบาย (policy 
maker) มองวา การรวมกลุมของประเทศหลายๆ ประเทศในแถบยุโรปมีความทาทายในเชิงนโยบาย 
โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือบรรลุเปาหมายเดียวกัน และความรวมมือกันระหวางหนวยงาน 
รัฐบาลตองทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก คือ ความทาทายท่ี
สําคัญของระบบบํานาญโดยเฉพาะดาน institutional design, risk-pooling ในกลุมประเทศสมาชิก 
นอกจากนี้ บางประเทศเคยปกครองดวยระบบ communist ซ่ึงปจจุบันไมมีระบบนี้อีกแลว (Hermerijck, 
2006, อางอิงใน Ghailani et al., 2011) หลังจากมีการปฏิรูปของระบบบํานาญทําใหเกิดการเคลื่อนยายของ
แรงงานมากข้ึน และขยายโอกาสในการทํางานเพ่ิมจํานวนผูสมทบเขากองทุนระบบบํานาญมากข้ึน หลังจากมี

2 Eichhorst, W. et al. (2011). Pension systems in the EU-Contingent liabilities and assets in the 
public and private sector. Directorate Generla for Internal Policies: Policies Department A: Economic and 
Scientific Policy.  

3Parent, A-S & Kucharczyck, M. Guide to the EU work on pensions, AGE Platform Europe. 
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การปฏิรูปของระบบบํานาญทําใหเกิดการเคลื่อนยายของแรงงานมากข้ึน และขยายโอกาสในการทํางานเพ่ิม 
จํานวนผูสมทบเขากองทุนระบบบํานาญมากข้ึน (Palier, 2003; อางอิงใน Ghailani et al., 2011) 

บางประเทศท่ีเคยเปนระบบ communist เชน ประเทศโปแลนด เอสโตเนีย และสโลเวเกีย ซ่ึงเปน
การรวมอํานาจผูกขาด (public monopoly) ซ่ึงถูกยกเลิกไปแลวในปจจุบัน จากการปฏิรูปท่ีเกิดข้ึนทําใหมี
การเปลี่ยนแปลงดานนโยบายอยางมากมายในประเทศดังกลาว ซ่ึงรวมไปถึงนโยบายดานระบบบํานาญดวย 
เชน ประเทศเอสโตเนียและโปแลนด การปฏิรูประบบบํานาญเกิดข้ึนพรอมกับการเพ่ิมการเขาถึงในระบบ 
supplementary schemes (Ghailani et al., 2011) 

ระบบบํานาญแบบ multi-pillar เชน ประเทศอังกฤษ ไอรแลนด เนเธอรแลนด และเดนมารก ซ่ึงมี
ระบบบํานาญท่ีเปนแบบ mandatory เปนแคสวนหนึ่งของระบบเทานั้นเพ่ือจัดสรรสิทธิประโยชนพ้ืนฐาน
ใหกับผูรับบํานาญ เพ่ือลดปญหาความยากจน (poverty-prevention goal) เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมี
แตระบบประกันสังคม ประเทศสมาชิกท่ีมีระบบบํานาญแบบบังคับ (mandatory) จะมีรายจายสาธารณะ 
(public spending) นอยกวามาก ในดานการบริหารจัดการระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชนจะมีการ
แยกกันอยางชัดเจน และสวนท่ีเปนภาคเอกชนจะถูกควบคุมดวยกฎหมาย ในปจจุบันการปฏิรูประบบบํานาญ
เกิดข้ึนเพ่ือขยายการเขาถึงเพ่ิมความเทาเทียมดานสิทธิประโยชนพ้ืนฐาน โดยเฉพาะกลุมแรงงานท่ีมีความ
ผิดปกติ (Anderson, 2007; Natali, 2011: อางอิงใน Ghailani et al., 2011) 

ชวงป ค.ศ. 2011-2012 

จากผลการสํารวจใน the Commission’s Annual Growth Survey 2011 และ 2012  European 
Commission และรัฐบาลจากทุกประเทศสมาชิกไดจัดทํา White Paper เพ่ือสะทอนถึงปญหาและความ 
ทาทายตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอความยั่งยืน ความม่ันคง และความเพียงพอดานการคลังในระบบบํานาญ 
เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความซับซอนมากข้ึน ท้ังนี้ White Paper ถูกจัดทําข้ึนจาก Green 
Paper ในหัวขอ Green Paper Towards adequate, sustainable and safe European pension 
systems ซ่ึงรวบรวมคําแนะนํา สถานการณและปญหาจากรัฐบาลของแตละประเทศสมาชิก โดยมีผูเขารวมใน
ครั้งนี้ 100 ทาน รวมท้ัง รัฐบาลจาก European Parliament คณะกรรมการดาน Economic and Social 
ของยุโรป และคณะกรรมการจากระดับตางๆ ในประเทศสมาชิก (European Commission, 2012)  

คณะกรรมาธิการ (Commission) ไดระบุ 5 ขอเสนอในการปฏิรูประบบบํานาญเพ่ือความเหมาะสม
ดานการเติบโตท่ีเหมาะสมของงบการเงิน และดานความพอเพียงและม่ันคงของระบบบํานาญ (European 
Commission, 2012) ดังนี้ 

1. ความสอดคลองระหวางอายุเกษียณกับอายุขัยท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. ควบคุมทุกชองทางในการเกษียณกอนอายุ 

3. สนับสนุนอายุการทํางานท่ียาวข้ึนและเพ่ิมชองงานการทํางานสําหรับผูสูงอายุ 

4. เพ่ิมความเสมอภาคของอายุเกษียณ โดยไมจํากัดเพศ 

5. สนับสนุนระบบการออมอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับผูรับบํานาญเม่ือถึงวัยเกษียณอายุ 
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ลักษณะของระบบบํานาญในยุโรป  

ในปค.ศ. 1889 ประเทศเยอรมันเปนประเทศแรกท่ีเริ่มระบบบําบาญแบบถวนหนา (universal 
pension system) ตามดวยประเทศเดนมารกในปค.ศ. 1891 และเบลเยี่ยมในปค.ศ. 1900 ไซปรัสเปน
ประเทศสุดทายใน 27 ประเทศ นอกจากนี้ ประเทศเนเธอรแลนดคือประเทศแรกท่ีใชระบบ occupational 
pension หรือ 2nd Pillar ในปค.ศ. 1949 ตามดวยประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสซ่ึงเริ่มในปค.ศ. 1961 และ
ประเทศฟนแลนดเริ่มในปค.ศ. 1962 (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2: ปท่ีเริ่มระบบบํานาญของประเทศสมาชิกในยุโรป (EU) 

ประเทศ บํานาญพ้ืนฐาน Occupational pension 
เยอรมันนี 1889 2002 
เดนมารก 1891 1964 
เบลเยี่ยม 1900 ไมระบุป 
เนเธอรแลนด 1901 1949 
ออสเตรีย 1906 2003 
สาธารณรัฐเช็ก  1906 ไมมี 
สโลวาเกีย 1906 2004 
ไอรแลนด 1908 ไมระบุป 
อังกฤษ 1908 1961 
ฝรั่งเศส 1910 1961 
ลักเซมเบรก 1911 ไมระบุป 
โลมาเนีย 1912 2008 
สวีเดน 1913 1999 
สเปน 1919 ไมระบุป 
อิตาลี 1919 2007 
ลิธุเอเนีย 1922 2004 
ลัทเวีย 1922 2001 
สโลเวเนีย 1922 ไมระบุป 
บัลกาเลีย 1924 2002 
เอสโตเนีย 1924 2002 
โปแลนด 1927 1999 
ฮังการี่ 1928 1998 
กรีก 1934 ไมระบุป 
โปรตุเกส 1935 ไมระบุป 
ฟนแลนด 1937 1962 
มอลตา 1956 none 
ไซปรัส 1957 1980 

ท่ีมา: Poteraj, 2011 
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จากรายงาน Ageing Report ของ The European Commission คาดวา ในป ค.ศ. 2050 รายจาย
ในระบบบํานาญของยุโรปจะเพ่ิมข้ึนมาก และประเทศท่ีมีรายจายในระบบบํานาญนอยกวารอยละ 10 ของ 
GDP คือ ประเทศอังกฤษ สวีเดน โปแลนด และเดนมารก และกลุมประเทศท่ีมีรายจายมากท่ีสุด คือ ไซปรัส 
เอสโตเนีย สโลเวเนีย ลักเซมเบิรก และกรีช โดยมีรายจายของระบบบํานาญประมาณรอยละ 25 ของ GDP 
(Eichhorst et al., 2011) 

ระบบบํานาญแบบ multi-pillar 

หลังจากชวง 1980s ระบบบํานาญในยุโรปเปลี่ยนจากแบบ single pillar เปน multi-pillars ทําให
ผูรับบํานาญสามารถรับบํานาญไดจากหลายทางมากข้ึน ลักษณะระบบบํานาญในยุโรปกลาวโดยสรุป 
ประกอบดวย 3 pillars (รูปท่ี 3) ดังนี้  

Pillar 1: Public social security system  

เปนระบบบํานาญท่ีจายเพ่ือใหผูท่ีรับบํานาญมีรายไดเพ่ิมมากข้ึนจากระบบอ่ืนๆ ท่ีผูรับบํานาญมีสิทธิ
อยู ประกอบดวย 2 ระบบ คือ pay as you go (PAYG) และ statutory private funded pension โดย 
ระบบแบบ PAYG เปนการจายผานระบบภาษี (tax payments) และระบบการสมทบของผูรับบํานาญ 
(contribution to pension funds) และระบบแบบ statutory private funded pension schemes หรือ 
pillar 1bis เปนการบริหารจัดการผานหนวยงานเอกชน (private institutions) การเขารวมในระบบนี้จะ
เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ปจจุบันมี 9 ประเทศสมาชิกจาก 27 ประเทศ ไดนําระบบ pillar 1bis มาใช 
โดย 2 ประเทศท่ีเปนสมาชิกกลุมแรกของยุโรป คือ เดนมารกและสวีเดน อีก 7 ประเทศเปนสมาชิกใหมของ
ยุโรป โดยปกติแลวระบบ 1bis จะเปนแบบ mandatory คือแบบบังคับใหทุกคนเปนสมาชิก แตก็ยังมีบาง
ประเทศท่ีจะแบงตามกลุมอายุ คือ กลุมท่ีอายุต่ํากวา 30 ป จะเปนแบบ mandatory และ กลุมอายุท่ีมากกวา 
30 ป จะเปนแบบ voluntary โดยประเทศท่ีมีการแบงกลุมแบบนี้ เชน ประเทศลัตเวียและโรมาเนีย 

Pillar 2: Mandatory / voluntary occupational schemes  

ผูรับบํานาญจะไดรับบํานาญในอัตราท่ีไมตางจากรายไดเดิมของงานท่ีทํา โดยผานการออมของผูรับ
บํานาญเองและเงินบํานาญจะตองสูงกวา poverty-preventing minimum level อยางไรก็ดี ไมใชทุกคนจะ
มีงานทํา ระบบบํานาญนี้มี 2 แบบคือ แบบ mandatory และ voluntary ในแบบ voluntary ผูท่ีไมมีงานทํา
สามารถเขารวมในระบบได ในยุโรปมี 5 ประเทศสมาชิกจาก 27 ประเทศท่ีไมมีระบบ occupational 
pension ไดแก สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย ลัทเวีย ลิธูเอเนีย และสโลวาเกีย 

Pillar 3: Voluntary private schemes 

เปนระบบแบบ individual private pension อยูในสวนของภาคเอกชน ระบบนี้จะไมมีในประเทศ
ไซปรัสและลักเซมเบิรก ระบบ individual private pension เปนระบบแบบ voluntary การเขารวมข้ึนอยู
กับความสมัครใจ  

ท้ังนี้แตละประเทศสมาชิกจะมีระบบบํานาญท่ีแตกตางกันไป (ท้ัง 3 pillar หรือ แค 2 pillar) โดย
สามารถดูรายละเอียดของระบบํานาญในแตละประเทศไดใน ภาคผนวก ก 
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รูปท่ี 3: โครงสรางระบบบํานาญในยโุรป 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ท่ีมา: Eichhorst et al., 2011 

การจายเงินบํานาญในระบบบํานาญของผูรับบํานาญ 

ตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวารูปแบบการจายเงินบํานาญในระบบบํานาญของแตละประเทศสมาชิกยุโรป
มี 3 รูปแบบ ดังนี้  

1. Defined benefit pension (DB) คือ ระบบท่ีจายเงินบํานาญตามรอยละของรายไดและอาชีพท่ี
ทําอาจจะข้ึนอยูกับประเภทของงานท่ีเชน สัญญางาน เงินสมทบจายโดยนายจางและลูกจาง 

2. Defined-contribution pension (DC) คือ ระบบท่ีจายตามจํานวนเงินท่ีสมทบ อาชีพ และ
ผลตอบแทนจากการลงทุน ลูกจางมีความเสี่ยงดานอายุขัยและการลงทุน เงินสมทบมาจากนายจาง และ/หรือ
ลูกจาง และ/หรือรัฐบาล 

3. Hybrid systems หรือ Notional defined contribution (NDC) คือ ระบบท่ีรวมท้ัง defined 
benefit และ defined contribution systems เขาดวยกัน เปนการกําหนดผลตอบแทนเสมือน (Virtual 
rate of return) โดยคํานวณจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน อัตราการเพ่ิมคาแรงเฉลี่ย อัตราการเพ่ิม
ของเงินเฟอ เปนตน ทําใหจํานวนเงินบํานาญแบบ NDC จะมีมูลคาสอดคลองกับเงินสะสมของแตละคนมากข้ึน 
และมักตองมีการกําหนด Minimum pension level เพ่ือปองกันไมใหเงินบํานาญต่ําเกินไป (Cichon, 1999; 
Williamson, 2004; Eichhorst, 2011) 

ตารางท่ี 3: รูปแบบการจายเงินบํานาญในระบบบํานาญของยุโรป 

ประเทศ 

Pillar 1 Pillar 1bis Pillar 2 
Universal coverage, 

redistribution 
Statutory DC-funded 

pensions 
Occupational pension 

schemes 

เบลเยี่ยม DB 
 

DC 

บัลกาเลีย 
 

NDC 
 สาธารณรัฐเช็ก DB 

 
DC 

เดนมารก Flat rate + means tested 
 

DC 

Pension System 

Pillar 3 
Voluntary private schemes 

Pillar 2 
Mandatory / voluntary occupational 

schemes 

Pillar 1 
Public social security 

system 

Pillar 1 
PAYG 

Pillar 1bis 
Statutory 

private funded 
pension 
schemes 
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ประเทศ 

Pillar 1 Pillar 1bis Pillar 2 
Universal coverage, 

redistribution 
Statutory DC-funded 

pensions 
Occupational pension 

schemes 

เยอรมันนี DB 
 

DC 

เอสโตเนีย old: DB NDC 
 กรีก DB 

 
DC 

สเปน Flat rate  
 

DC 

ฝรั่งเศส DB 
 

DC 

ไอรแลนด Flat rate / DB 
 

DC 

อิตาลี old: DB NDC DC 

ไซปรัส 
  

DB 

ลัตเวีย old: DB NDC 
 ลิธัวเนีย old: DB NDC 
 ลักเซมเบิรก DB 

 
DC 

ฮังการี DB NDC DC 

มอลตา DB 
  เนเธอรแลนด Flat rate 
 

BC 

ออสเตรีย DB 
 

DC 

โปแลนด old: DB NDC DC 

โปรตุเกส DB 
 

DC 

โรมาเนีย 
 

NDC 
 สโลวีเนีย DB 

 
DC 

สโลวะเกีย DB NDC DC 

ฟนแลนด DB 
 

DC 

สวีเดน 
 

NDC DC 

สหราชอาณาจักร Flat rate 
 

DC 

ท่ีมา: Eichhorst et al., 2011 

ประเทศท่ีมีการจายเงินบํานาญ (Pension per month) เปนเงินประมาณ 1 ใน 3 ของเงินเดือนเฉลี่ย 
(Average gross wage per month) คือ ประเทศเดนมารก กรีช สเปน ลักเซมเบิรก และมอลตา สวนกลุม
ประเทศท่ีผูรับบํานาญไดรับเงินบํานาญนอยกวารอยละ 15 ของเงินเดือนเฉลี่ย คือ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก 
ฮังการี และสโลเวเนีย (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4: บํานาญเฉลี่ยข้ันต่ําตอเดือน รายไดตอเดือน และสัดสวนบํานาญตอรายได ในปค.ศ. 2011 

ประเทศ 
บํานาญเฉลี่ยตอเดือน 

(Euro) 
เงินเดือนเฉลี่ยตอเดือน 

(Euro) 
บํานาญเฉลี่ยตอเงินเดือนเฉลี่ย 

(%) 

เบลเยี่ยม 885.90 3308.33 26.8 

บัลกาเลีย 70.00 218.83 32.0 

สาธารณรัฐเช็ก 85.88 905.28 9.5 

เดนมารก 1610.67 4020.44 40.1 

เยอรมัน 702.00 3450.00 20.3 

เอสโตเนีย 128.39 836.17 15.4 

กรีก 846.70 1991.67 42.5 

สเปน 685.77 1933.33 35.5 

ฝรั่งเศส 628.11 2725.00 23.0 

ไอรแลนด 1076.45 3408.33 31.6 

อิตาลี 499.38 2191.67 22.8 

ไซปรัส 348.50 1775.85 19.6 

ลัตเวีย - 675.80 - 

ลิธัวเนีย - - - 

ลักเซมเบิรก 1436.00 4033.33 35.6 

ฮังการี 99.00 677.37 14.6 

มอลตา 473.94 1306.58 36.3 

เนเธอรแลนด 1065.96 3625.00 29.4 

ออสเตรีย 784.96 3233.33 24.3 

โปแลนด 172.00 683.90 25.1 

โปรตุเกส 231.86 1341.67 17.3 

โรมาเนีย 81.00 402.07 20.2 

สโลวีเนีย 178.32 1316.67 13.5 

สโลวะเกีย - 725.00 - 

ฟนแลนด 558.46 3108.33 18.0 

สวีเดน 498.49 3059.41 16.3 

สหราชอาณาจักร 627.26 3267.26 19.2 

ท่ีมา: Eichhorst et al., 2011 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบบํานาญ 

เนื่องจากประเทศสมาชิกของยุโรปมีการเปดการคาแบบเสรีและมีการเคลื่อนยายของประชากรท่ีสูง 
ดังนั้นในระบบบํานาญจึงตองมีกฏหมายออกมาใหสอดคลองกับการเคลื่อนยายดังกลาวเพ่ือใหประชาชนไดรับ
สิทธิในระบบบํานาญอยางตอเนื่อง ตัวอยางกฏหมายท่ีเก่ียวของในแตละ pillar ของระบบบํานาญ (ตารางท่ี 5) 
มีดังนี้  
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1. กฎหมายท่ีเก่ียวกับ pillar 1  

ระบบบํานาญแบบ statutory pension systems จะอยูภายใตกฎหมายท่ีเรียกวา Regulation 
883/2004 และ 987/2009 ซ่ึงปรับเปลี่ยนมาจาก Regulation 1408/71 และ 574/72 ตั้งแตวันท่ี 1 
พฤษภาคม ค.ศ. 2010 (Ghailani et al., 2011)   

Regulation 1408/71 เปนกฎหมายของสหภาพยุโรป บัญญัติข้ึนในวันท่ี 14 มิถุนายน ค.ศ. 1971 
เปนกฎหมายความรวมมือของระบบสวัสดิการสังคม กรณีการเคลื่อนยายของแรงงานและครอบครัวของ
แรงงานภายใน/นอกประเทศ และกฎหมาย Regulation 574/72 เปนกฎหมายของสหภาพยุโรป บัญญัติข้ึน
ในวันท่ี 21 มีนาคม ค.ศ. 1972 เปนกฎหมายท่ีแกไขกระบวนการดําเนินงานของ Regulation 1408/71 
(European Commission, 2010) 

Regulation 883/2004 เปนกฎหมายของสหภาพยุโรป บัญญัติข้ึนในวันท่ี 29 เมษายน ค.ศ. 2004 
เปนกฎหมายดานความรวมมือดานระบบประกันสังคม (social security systems)  และกฎหมาย 
Regulation 987/2009 เปนกฎหมายของสหภาพยุโรป บัญญัติข้ึนในวันท่ี 16 กันยายน ค.ศ. 2009 กฎหมาย
เก่ียวกับการดําเนินงานของกฎหมาย Regulation 883/2004 (European Commission, 2010) 

2 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ pillar 2  

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ Pillar 2 ประกอบกวย Council Directive 98/49/EC, IORP Directive 
(Directive 2003/41/EC), Life Directive (Directive 2002/83/EC) และ UCITS Directive (Directive 
85/611/EEc) โดย Council Directive 98/49/EC จะควบคุมการเคลื่อนยายของแรงงาน ระบุวา แรงงานท่ี
เคลื่อนยายระหวางประเทศจะตองไดรับประโยชนท่ีเทาเทียมกับแรงงานท่ีเคลื่อนยายภายในประเทศ กฎหมาย 
IORP Directive ควบคุมในสวนของ occupational pension และหนวยงานท่ีดูแลระบบบํานาญ แตก็ไม
ท้ังหมด ประเทศสมาชิกเกือบทุกประเทศไดใช IORP Directive นี้ ซ่ึง Directive นี้จะไมไปควบคุมระบบ
บํานาญแบบ PAYG  สวน Life Directive และ UCITS Directive จะดูแลระบบ occupation pension 
systems เหมือนกัน (Ghailani et al., 2011) 

Regulation 98/49/EC เปนกฎหมายของสหภาพยุโรป บัญญัติข้ึนในวันท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ. 1998 
เปนกฎหมายท่ีเก่ียวกับสิทธิของลูกจางและนายจางในระบบ supplementary pension ท่ีมีการเคลื่อนยาย
ภายใน/นอกประเทศ (European Commission, 2010) 

IORP Directive หรือ institutions for occupational retirement provision เปนกฎหมาย
เก่ียวกับเงินระบบบํานาญและบริการอ่ืนๆ ดานสวัสดิการท่ีผูรับบํานาญจะไดรับ ในกรณีท่ีมีการเคลื่อนยาย 
Directive นี้อนุญาตใหมีการจัดตั้งกองทุนบํานาญ (pension funds) ในหนวยงานภายในประเทศได และใน
ระดับยุโรปจะมีแค 1 กองทุนบํานาญเทานั้น กฎหมาย Life Directive เปนกฎหมายของสหภาพยุโรปท่ี
เก่ียวกับประกันชีวิตของแรงงานท่ีมีการเคลื่อนยาย โดยพัฒนามาจากกฎหมาย First Life Directive ในปค.ศ. 
1979 และกฎหมาย UCITS Directive เปนกฎหมายดานการลงทุนของระบบบํานาญ ในระดับยุโรป 
(European Commission, 2010) 

3. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ Pillar 3  

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ Pillar 3 individual pension system คือ Directive 2002/82/ECLife, 
Directive 85/611EEC (UCITS), Direcive 93/22EEC (banking), investment services (MiFID) 
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(Ghailani et al., 2011) นอกจากกฎหมาย Life และ UCITS ท่ีกลาวมาแลวขางตนใน Pillar 2 ยังมีกฎหมาย 
Directive 2004/39/EC หรือ MiFID เปนกฎหมายดานการตลาดและเก่ียวกับเครื่องมือดานการเงินเก่ียวกับ
ระบบบํานาญ (European Commission, 2010) 

ตารางท่ี 5: ระบบบํานาญและกฎหมายท่ีเก่ียวของของยุโรป 

Pillar Risk pooling  Financing Management  EU legislation 

3rd  
 

Personal Funded Private 
Life,UCITS, Banking and investment 
services (MiFID) Directves 

2nd  
 

Occupational Funded Private 
Directive 99/49 IORP Directive, Life 
Directive UCITS Directive 

1st   

3rd tier Personal Funded Public/Private 

Regulations 883/2004 and 
987/2009 No prudential rules 

2nd  tier 
Universal/ 
Occupational PAYG Public/Private 

1st tier 
Universal-
Targeting 

Means-
tested/flat-rate Public 

ท่ีมา: Ghailani et al., 2011 

ความรวมมือดานนโยบายระดับยุโรป: รูปแบบใหมในการกํากับดูแลการบริหาร (Administrative 
governance) 

ตั้งแตปค.ศ. 2000 เนื่องจากลักษณะพ้ืนฐานท่ีแตกตางกันในประเทศสมาชิกจึงทําใหระบบบํานาญใน
ยุโรปมีความหลากหลาย ดังนั้น ยุโรปจึงจัดทํากระบวนการเพ่ือใหประเทศสมาชิกสามารถมาถกเถียงปญหา
และความทาทายของระบบบํานาญของแตละประเทศสมาชิกผานตัวแทนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญ กระบวนการนี้
เรียกวา the Open Method of Co-ordination (OMC) (Poteraj, 2008) 

การกํากับดูแลดานนโยบายประเทศในระดับยุโรป ประเทศสมาชิกจะตองมีการประชุมเพ่ือหาปญหาท่ี
เกิดข้ึนและมีเปาหมายในระดับยุโรปเพ่ือคงไวซ่ึงกฎหมายและระเบียบ ความรวมมือระหวางรัฐบาลของทุก
ประเทศสมาชิก (intergovernmental co-operation procedure) เนนใหรัฐบาลของแตละประเทศสมาชิกมี
บทบาทในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายของประเทศนั้นๆ แตตองอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมาธิการ
ระดับยุโรป (the European Commission) (Hofmann & Turk, 2006) 

กลไกความรวมมือครั้งแรกเกิดข้ึนในสนธิสัญญามาสทริกท (Maastricht Treaty) เปนความรวมมือ
ดานนโยบายการคลัง หลังจากนั้น กลไกความรวมมือดานนโยบายเศรษฐกิจไดถูกกําหนดข้ึนผาน the Broad 
Economic Policy Guidelines โดยกําหนดเปนกฎบัญญัติใหแตละประเทศเปนผูปฏิบัติ และความรวมมือ
ดานกฎหมายการจางงาน เรียกวา the European Employment Strategy ในสนธิสัญญาอัมสเตอรดัม 
(Amsterdam Treaty) ในป ค.ศ. 2000 คณะกรรมาธิการลิสบอนแหงยุโรป (the Lisbon European 
Council) ไดกําหนดกลไกความรวมมือข้ึน เรียกวา the Open Method of Co-ordination (OMC) เพ่ือ
ความเสมอภาค การคา การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ขอมูลดานสังคมอ่ืนๆ (Hofmann & Turk, 2006) 

ความรวมมือดานนโยบายใหความสําคัญตอประเทศสมาชิกจะสามารถนําไปปฎิบัติได โดยคุณลักษณะ
ของความรวมมือ (Hofmann & Turk, 2006) มีดังนี้ 
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1. มีนิยามรวมกันดานเปาหมาย รูปแบบ และตัวชี้วัด ดานนโยบาย ระหวางประเทศสมาชิกในระดับ
ยุโรป 

2. มีการดําเนินงานระดับประเทศผานแผนและกลไกการดําเนนิงานระดับประเทศ 

3. มี peer review ของแผนการดําเนินงานผานการวิจารณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ 

4. มี periodic revision ของเปาหมายและกลุมเปาหมายในการดําเนินงาน 

ในการบริหารจัดการนโยบายดานระบบบํานาญของยุโรปท่ีเปนความรวมมือกันของ 27 ประเทศ
สมาชิก การจัดการระบบบํานาญจําเปนตองคํานึงถึง 3 สวนหลัก (Natali, 2012) ดังนี้ 

1. ระบบ Internal Market เพ่ือสงเสริมการเคลื่อนยายของแรงงานและการบูรณาการการตลาด  

2. ระบบ Economic of Monetary Union (EMU) เพ่ือสรางสมดุล หรือ ผลกําไรดานการเงิน
สาธารณะ  

3. ระบบสวัสดิการสังคม (Social Protection) หลังจากท่ีระบบนํานาญเปนระบบท่ีใชเงิน
งบประมาณมากท่ีสุด Ministers of Social Affairs และยุโรปจึงไดตระหนักถึงความยั่งยืนของ
ระบบบํานาญ  

ในระดับยุโรป ภายใต the Lisbon summit ใน ค.ศ. 2000 ความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก 
เรียกวา the Open Method of Coordination เพ่ือลดปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําในสังคม รวม
ไปถึงระบบบํานาญ 

ระบบบํานาญระบบเดียวประกอบไปดวยเครื่องมือหลายๆ อยาง ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกัน ทุกๆ ระบบ
จะประกอบดวย projects และ schemes ท่ีมีความแตกตางกัน แตละ project หรือ scheme ก็จะ
ประกอบดวย กฎ ระเบียบ ดานตางๆ เชน ดานการเงิน (financing) การคํานวณสิทธิประโยชน (benefit 
calculation) และ การบริหารจัดการ (administration) เปนตน (Ghailani et al., 2011) 

บทบาทของประเทศสมาชิกและคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 

บทบาทของประเทศสมาชิก  

บทบาทของประเทศสมาชิกยุโรปในระบบบํานาญ คือ ประเทศสมาชิกสามารถออกแบบ ดําเนินการ 
และตรวจสอบระบบบํานาญภายในประเทศได โดยยุโรปจะออกกฎหมาย ระเบียบตางๆ เพ่ือใหทุกประเทศมี
ทิศทางท่ีไปในแนวเดียวกัน และเพ่ือใหระบบบํานาญในแตละประเทศสามารถตรวจสอบไดเหมือนกัน 
โดยเฉพาะกรณีของ statutory pensions ท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนยายแรงงานตางๆ ความเสมอภาคระหวาง
ชายหญิง และอาชญากรรมตางๆ และประเทศสมาชิกมีชองทางในการแสดงความคิดเห็น ปญหา หรือสิ่งท่ี
ตองการตอยุโรปผานกระบวนการท่ีเรียกวา Social Open Method of Coordination ผานทาง
คณะกรรมการกลุม Social Protection Committee 

บทบาทของคณกรรมการท่ีเก่ียวของ 

คณะกรรมการความรวมมือดานนโยบายระบบบํานาญทําหนาท่ีเตรียมความพรอมในระดับประเทศ
และระดับยุโรป ประกอบดวย 4 กลุม (Hofmann & Turk, 2006) คือ 1) The Economic and Financial 
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Committee (EFC)  2) The Economic Policy Committee (EPC)   3) The Employment Committee 
(EMCO) และ 4) The Social Protection Committee (SPC) 

โดยคณะกรรมการจะอยูในการกํากับดูแลของ the Commission และ the Council คณะกรรมการ
ดานการดําเนินงานอยูภายใตการกํากับดูแลของ the Commission สวนคณะกรรมการการเตรียมความพรอม 
(EFC EPC SPC และ EMCO) จะอยูภายใตการกํากับดูแลของ the Council  คณะกรรมการท้ัง 4 กลุม
ดังกลาว ทํางานรวมกัน ไมสามารถแบงแยกหนาท่ีออกไดอยางชัดเจน  (Hofmann & Turk, 2006) (รูปท่ี 4) 

รูปท่ี 4: โครงสรางการจัดการระบบบํานาญของยุโรป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: Hofmann & Turk, 2006 

The Economic and Financial Committee (EFC) 

Monetary Committee (MC) จัดต้ังข้ึนตามสนธิสัญญาโรม (Rome Treaty) ในป ค.ศ. 1958 และ
ไดรับการสนับสนุนอยางมากในสนธิสัญญามาสทริกส (Maastricht Treaty) และมีการขยายตัวมากข้ึน ใน
ปจจุบัน EFC คือคณะกรรมการท่ีจัดตั้งในกฎหมายมาสทริกส เพ่ือมาแทน MC เพ่ือระดมความคิดเห็นใหกับ
ความตองการของ the Council และ the Commission หรือรัฐบาลของประเทศสมาชิกเอง บทบาทหนาท่ี
ของ EMC จะเก่ียวกับกฎหมาย นโยบายดานการเงินและการคลังในระดับยุโรป (Hofmann & Turk, 2006) 

The Commission เปนผูจัดตั้งคณะ EMC ซ่ึงประกอบดวย เจาหนาท่ีอาวุโส 2 ทานจากแตละ
ประเทศสมาชิก โดย 1 ทานมาจากกระทรวงการคลัง (the Ministry of Finance) และอีก 1 ทานมาจาก 
ธนาคารกลาง (the Central Bank) คณะกรรมการทุกทานจะตองเปนขาราชการพลเรือนอาวุโส มาจาก
กระทรวงการคลัง และไมเปนนักการเมือง แตสามารถทํางานใกลชิดกับนักการเมืองได การทํางานของ
คณะกรรมการดานการคลังจะตองอยูภายใตการกํากับดูแลของ ECOFIN Council และ Directorate-
General ECFIN ซ่ึงเปนตัวกลางท่ีจะทํางานรวมกับ The Council และ The Commission (Hofmann & 
Turk, 2006) 

The Economic Policy Committee (EPC) 

คณะ EPC ทํางานรวมกับ the Council เพ่ือจัดทํา the Broad Economic Policy guideline และ
Employment Guideline ขอเสนอแนะจากประเทศสมาชิก และ Joint Employment Report ซ่ึง EPC จะ

European Commission 

Commission 

EMCO EFC EPC SPC 

กําหนดเปาหมายดานกลไกและ
เรียกรองใหคณะกรรมาธิการเสนอ 

ขอปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี 

เสนอแนะหลักเกณฑดานนโยบาย 

ใหคําปรึกษาดานท่ีเก่ียวของ 

Council กําหนดหลักเกณฑดานนโนยาย
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ทํางานดานการปฏิรูประบบบํานาญรวมกับคณะ Social Protection Committee (SPC)  คณะ EPC จะอยู
ภายใตสนธิสัญญาแหงยุโรป (the Treaty of European Union) ซ่ึงถูกบัญญัติโดย the Council ในวันท่ี 18 
มิถุนายน ค.ศ. 2003 หรือ 2003/475/EC คณะ EPC ประกอบดวย สมาชิก 2 ทาน จากแตละประเทศสมาชิก 
แตละทานมาจาก the Commission และมาจากธนาคารกลางยุโรป (the European Central Bank) 
คณะกรรมการจากการขาราชการพลเรือนอาวุโสท่ีมีความสามารถดานการเศรษฐกิจและรูปแบบโครงสรางดาน
นโยบาย (Hofmann & Turk, 2006) 

คณะ EPC มีหนาท่ีในการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานของ the Council (ECOFIN) ดาน
นโยบายเศรษฐกิจและใหคําปรึกษาแก the Commission และ the Council คณะ EPC ทํางานภายใตการ
กํากับดูแลของ ECONFIN Council และ Directorate-General ECFIN บางครั้งคณะ EPC ทํางานดานการ
เตรียมความพรอมใหกับ คณะ EFC ดวย นั่นหมายความวา บางครั้ง งานท่ีคณะ EPC ทําตองผาน EFC กอนสง
ตอไปท่ี the Council ท้ังคณะ  EPC และ EFC จะมีเลขาธิการคนเดียวกันซ่ึงแตงตั้งโดย the Commission 
ทํางานรวมกับบุคลากรใน Directorate-General ECOFIN ในการเตรียมขอมูล เอกสารตางๆ การประชุมของ 
EPC จะเกิดข้ึนทุกเดือน และมากกวา 13 ครั้งตอป การจัดตั้งคณะ EPC เปนตนแบบในการจัดต้ังคณะ 
Employment Committee  (Hofmann & Turk, 2006) 

The Employment Committee (EMCO) 

คณะ EMCO คือ คณะกรรมการตามสนธิสัญญา ทําหนาท่ีเปนหนวยท่ีปรึกษา ซ่ึงถูกจัดตั้งข้ึนโดย 
Council Decision คณะ EMCO มีหนาท่ีในการสนับสนุน สงเสริม ความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก 
เก่ียวกับนโยบายดานการจางงานและตลาดแรงงาน และมีบทบาทเก่ียวกับการดูแลสถานการณการจางงาน
และนโยบายการจางงานในประเทศสมาชิกและระดับพ้ืนท่ี และแสดงความคิดเห็นเม่ือมีความตองการจาก  
the Council หรือ  the Commission หรือรัฐบาลภายในประเทศสมาชิก นอกจากนี้ คณะ EMCO ยังมี
หนาท่ีในการจัดทํา the broad economic policy guideline และ the macroeconomic dialogue ดวย 
(Hofmann & Turk, 2006) 

คณะ EMCO ทํางานภายใตการกํากับดูแลของ the Council for Employment, Social Policy, 
Health and Consumer Affairs Council (EPSCO) และ Directorate-General Employment and 
Social Affairs คณะ EMCO ประกอบดวย สมาชิก 2 ทาน และมีตัวแทนอีก 2 ทานจากประเทศสมาชิก และ
อีก 2 ทาน จาก the Commission ประธานคณะ EMCO จะถูกเลือกข้ึนมา ซ่ึงมีวาระ 2 ป เลขาธิการของ
คณะ EMCO ประกอบดวย ทีมสนับสนุนประจําใน the Commission เพ่ือเตรียมเอกสารและขอมูลทุกอยาง 
ท่ีจะไชในการถกเถียงของคณะ EMCO และรางความคิดเห็นของคณะ EMCO (Hofmann & Turk, 2006) 

คณะ EMCO ประกอบดวย 2 กลุมยอย คือ the indicators group และ the ad hoc group โดย
the Indicators group ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ จากกระทรวงตางๆ และบางครั้งจะรวมไปถึง
ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันดานสถิติ หรือ หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ข้ึนอยูกับวาระนั้นๆ (Hofmann & Turk, 
2006)  

การประชุมของคณะ EMCO จะจัดข้ึนประมาณ 8 ครั้งตอป ท่ีกรุงบรัสเซลส นอกจากการประชุมท่ี
กรุงบรัสเซลลแลว คณะ EMCO ยังมีการประชุมในระดับประเทศ ตามสถานท่ีของประเทศสมาชิกท่ีเปน
ประธานการจัดการประชุม และเปนการประชุมแบบไมเปนทางการและเปดโอกาสใหกับประเทศสมาชิกได
นําเสนอสถานการณหรือปญหาท่ีตองการเสนอใหกับ the Commission ตอไป (Hofmann & Turk, 2006) 
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The Social Protection Committee (SPC) 

คณะ SPC มีหนาท่ีดานความรวมมือในระบบบํานาญและนโยบายดานสังคมของประเทศสมาชิก 
นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีเหมือนกับคณะ EMCO ในดานการจางงาน รวมกับ the Council-formation 
Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO) และ Directorate-
General for Employment คณะ SPC จัดตั้งข้ึนโดย Council Decision 2000/436/EC และภายใต
สนธิสัญญาไนซ (Hofmann & Turk, 2006) 

คณะ SPC ประกอบดวย สมาชิก 2 ทาน และตัวแทน 2 ทาน จากแตละประเทศสมาชิก ท่ีมาจาก
กระทรวงดาน social affairs หรือ labour market เลขาธิการคลายกับทีมสนับสนุนของคณะ EMCO ซ่ึง
ประจําอยูท่ี Directorate-General for Employment and Social Affairs เลขาธิการของคณะ SPC ข้ึนอยู
กับทรัพยากรของ the Commission และ ทํางานรวมกับเจาหนาท่ีของ the Commission ในการจัดทํา
เอกสาร ขอมูลในการประชุม คณะ SPC ประกอบดวย 1 กลุมยอย เรียกวา the Indicators group ซ่ึงทํา
หนาท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัดดาน social inclusion และ ระบบบํานาญ (Hofmann & Turk, 2006) 

จากรูปแบบของคณะกรรมการท้ัง 4 กลุมท่ีกลาวมาแลวพบวา การจัดตั้งแตละกลุมลวนมีการ
ลอกเลียนแบบมาจากกลุมกอนหนาท้ังนั้น คือ คณะ EFP เปนตนแบบในการจัดตั้งคณะ EPC และถูกนําไปเปน
ตนแบบในการจัดตั้งคณะ EMCO ตอดวย คณะ SPC โดยแตละคณะจะประกอบไปดวยสมาชิก 2 ทาน จากแต
ละประเทศสมาชิก (คณะ EMCO และ SPC จะมีเพ่ิมคือ ตัวแทน 2 ทาน จากแตละประเทศสมาชิก) 
(Hofmann & Turk, 2006) 

ความรวมมือของ SPC และ EPC  

คณะ SPC และ EPC จะชวยกันจัดทํารายงานท่ีเรียกวา EOC-SPC Joint Report เปนการรวบรวม
ขอมูลจากการประชุมและคําแนะนําจากตัวแทนจาก European Commission European Council รัฐบาล
หรือตัวแทนจากแตละประเทศ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียว เชน เม่ือป ค.ศ. 2010 จากรายงาน joint report 
นี้ คณะกรรมาธิการและตัวแทนจากประเทศสมาชิกจะนําไปเพ่ือจัดทํา Green Paper และสรุปประเด็นปญหา
และความตองการท่ีในภาพรวม หลังจากนั้นจะสงกลับไปท่ีตัวแทนและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือตรวจสอบ 
และจะนํา Green Paper ไปเปนกรอบในการรางแนวทางการปฏิบัติหรือบัญญัติท่ีประเทศสมาชิกตอง
ดําเนินงาน เรียกวา White Paper (Pochet & Natali, n.d.) 

2.2 ระบบบํานาญของประเทศญี่ปุน 

ในประเทศญ่ีปุนประชาชนในชวงวัยทํางานทุกคนจะไดรับหลักประกันรายไดสําหรับผูสูงอายุ โดย
ระบบบํานาญญ่ีปุน (รูปท่ี 5) แบงผูประกันตนออกเปน 3 กลุม (category) ไดแก 1) ผูประกอบอาชีพอิสระ คู
สมรสและผูท่ีไมไดทํางานท่ีมีอายุระหวาง 20-60 ป 2) ลูกจางภาคเอกชน และภาครัฐ และ 3) คูสมรสของกลุม
ท่ี 2 โดยระบบบํานาญของญ่ีปุนเริ่มตนการใหหลักประกันรายไดแกผูประกันตนในกลุมท่ี 2 ในปพ.ศ. 2485 
ตอมาไดเพ่ิมความครอบคลุมไปยังกลุมท่ี 1 ในปพ.ศ. 2504 และสุดทายขยายไปยังกลุมท่ี 3 ในปพ.ศ. 2528 
อันเปนการครอบคลุมประชาชนครบทุกคน (universal coverage) ซ่ึงเรียกวาระบบบํานาญแหงชาติ หรือ 
national pension (basic pension) ภายใต National Pension Act  

สําหรับรูปแบบของบํานาญนั้น ระบบบํานาญของญี่ปุนแบงออกเปน 3 ชั้น ไดแก ชั้นท่ี 1 ระบบ
บํานาญแหงชาติ (National Pension) ซ่ึงครอบคลุมประชาชนในชวงวัยทํางานทุกคน โดยไดรับบํานาญข้ัน
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พ้ืนฐาน (Basic pension) ชั้นท่ี 2 คือระบบบํานาญสําหรับลูกจาง ซ่ึงครอบคลุมท้ังลูกจางของภาครัฐ 
(Mutual Aid Pension) และเอกชน (Employees’ Pension Insurance) โดยเปนบํานาญท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมา
จากบํานาญข้ันพ้ืนฐาน และชั้นท่ี 3 ระบบบํานาญแบบสมัครใจ สําหรับลูกจาง (Employees’ Pension 
Fund/Corporation Pension Plan) และบุคคลท่ัวไป (National Pension Fund/ Individual Plan)  

รูปท่ี 5: ระบบบํานาญของประเทศญี่ปุน 

 
ท่ีมา: Ministry of Finance, Japan. 

ท้ังนี้ระบบบํานาญของรัฐจะครอบคลุมเฉพาะชั้นท่ี 1 และ 2 โดยเปนแบบ Pay as you go (PAYGO) 
และไดรับเงินบํานาญเม่ืออายุ 65 ปข้ึนไป สําหรับแบบชั้นท่ี 1 จํานวนปละ 772,800 เยนตอป (ในกรณีท่ี
สมทบครบ 40 ป) และในชวงอายุ 60-64 ป สําหรับแบบชั้นท่ี 2 ซ่ึงไดรับ 3 สวนคือบํานาญพ้ืนฐานหรือ basic 
pension (เหมือนชั้นท่ี 1) สวนท่ีข้ึนกับจํานวนเงินเดือน (remuneration related portion) และสวนท่ี 3 
บํานาญสําหรับภรรยาและบุตร โดยท้ังแบบชั้นท่ี 1 และ 2 มีหนวยงาน Japan Pension Service Agency 
(JPS) รับผิดชอบในการบริหารจัดการดานการจัดเก็บเงินสมทบ (premium) และจายเงินบํานาญ (benefit) 
สวนบํานาญชั้นท่ี 3 จะดําเนินการโดยภาคเอกชน 

รูปแบบการเก็บเงินสมทบและการจายเงินบํานาญ (รูปท่ี 6) 

ผูประกันตนในกลุมท่ี 1 

การจายเงินสมทบ (premium) สําหรับบํานาญข้ันพ้ืนฐาน (basic pension) เปนแบบคงท่ี (fixed 
rate) ซ่ึงระบุไวในมาตรา 13 วรรค 2 วาคํานวณโดยใชรายไดมาตรฐานตอเดือนและอัตราคาครองชีพท่ี
เก่ียวของ (ดัชนีราคาสินคา และคาจางสุทธิ) และตอมาในปพ.ศ. 2532 ไดแกไขพระราชบัญญัติบํานาญ
แหงชาติ (National Pension Act) โดยปรับปรุงการจายเงินสมทบโดยใหสามารถปรับเปลี่ยนไดภายใตระบบ 
automatic price indexation system ท้ังนี้ในปพ.ศ. 2557 ผูประกันตนในกลุมท่ี 1 จะตองจายเงินสมทบใน
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อัตรา 15,250 เยน (ประมาณ 4,500 บาท) ตอเดือน 3

4 และจะปรับทุกๆ เดือนเมษายนจนถึงเพดาน 16,900 
เยน4

5 ผูประกันตนสามารถไปจายเงินสมทบผานหนวยงานท่ี JPS กําหนดไว เชน ธนาคาร ไปรษณีย 

สําหรับการจายเงินบํานาญ (old-age basic pension) จะคํานวณตามชวงเวลาท่ีจายเงินสมทบ โดย
ตองจายเงินสมทบมาไมต่ํากวา 25 ป (สูงสุด 40 ป) และในกรณีท่ีจายครบ 40 ป จะไดเงินปละ 772,800 เยน
ตอป โดยแหลงเงินในการจายบํานาญจะมาจากเงินสมทบของผูประกันตนและงบประมาณจากภาครัฐใน
สัดสวนเทาๆ กัน (คนละครึ่ง) นอกเหนือจากบํานาญผูสูงอายุหลังเกษียณ (old-age basic pension) แลว 
ผูประกันตนยังมีสิทธิไดรับบํานาญกรณีพิการ (disability basic pension) บํานาญตกทอด (survivors’ basic 
pension) บํานาญกรณีเปนหมาย (widow pension) บําเหน็จตกทอด (lump-sum death benefit) ดวย 

ผูประกันตนในกลุมท่ี 2  

การจายเงินสมทบภายใตระบบบํานาญลูกจาง (employee pension system) แบงออกเปน 
employee pension insurance สําหรับลูกจางเอกชน และ Mutual aid pension สําหรับลูกจางภาครัฐ 
โดยเปนแบบ flexible rate ข้ึนอยูกับรายไดของผูประกันตน โดยในปพ.ศ. 2555 จะเก็บในอัตรารอยละ 
16.412 (employee pension insurance) และ 15.862 (Mutual aid pension) ของรายไดรวม 
(เงินเดือน+โบนัส) ตอเดือน5

6 และปรับเพ่ิมรอยละ 0.354 ทุกเดือนกันยายน จนเทากับรอยละ 18.3 ในปพ.ศ. 
2560 ตามท่ีไดกําหนดไวในพรบ. (ฉบับแกไขปพ.ศ. 2547) การจายเงินสมทบจะเปนการรวมจายของลูกจาง
และนายจางในสัดสวนท่ีเทากัน (รอยละ 50) โดยนายจางหักจากเงินเดือนลูกจางและรวมกับสวนของนายจาง
แลวนําจายใหแก JPS ผานหนวยงานท่ีกําหนด ท้ังนี้เงินสมทบท่ีผูประกันตน (ลูกจาง) ในกลุมนี้จายจะรวมเงิน
สมทบของ basic pension ไวดวย โดยผูประกันตนสามารถยกเวนการจายเงินสมทบในชวงท่ีลาไปดูแลลูกได 

สําหรับการจาย old age employee pension นั้นประกอบดวย 3 สวนคือ บํานาญพ้ืนฐานหรือ 
basic pension (เหมือนกลุมท่ี 1) สวนท่ีข้ึนกับจํานวนเงินเดือน (remuneration related portion) และสวน
ท่ี 3 บํานาญสําหรับภรรยาและบุตร (2 คนแรกไดเต็มจํานวน และลดลงสําหรับคนท่ี 3 และตอไป) โดยจาย
ใหแกผูประกันตนในชวงอายุ 60-64 ป ท้ังนี้นอกจากบํานาญผูสูงอายุหลังเกษียณ (old age employee 
pension) แลวยังมีสิทธิไดรับบํานาญและบําเหน็จกรณีพิการ (disability employee pension + disability 
allowance (lump-sum payment)) และบํานาญตกทอด (survivors’ employees’ pension) ดวย 

ผูประกันตนในกลุมท่ี 3  

สําหรับกลุมนี้ซ่ึงเปนคูสมรสของกลุมท่ี 2 นั้น จะไมตองจายเงินสมทบเพราะถือวารวมอยูในเงินสมทบ
ท่ีผูประกันตนในกลุมท่ี 2 ท่ีจายผานระบบบํานาญสําหรับลูกจาง (employee pension system) แลว 

 

 

 

 

4 http://www.nenkin.go.jp/n/www/english/detail.jsp?id=38 
5 www.mhlw.go.jp/english/org/policy/dl/p36-37p2.pdf 
6 www.mhlw.go.jp/english/wp/wp-hw6/dl/11e.pdf 
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รูปท่ี 6: รูปแบบการเก็บเงินสมทบและการจายเงินบํานาญของประเทศญี่ปุน 

 
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก www.mhlw.go.jp/english/wp/wp-hw6/dl/11e.pdf โดยคณะวิจัย 

การปฎิรปูระบบบํานาญ 

นับตั้งแตประเทศญี่ปุนไดเริ่มตนการใหสวัสดิการบํานาญในปพ.ศ. 2485 ไดมีการปฎิรูประบบบํานาญ
มาเปนระยะๆ ผานการแกไขกฎหมายบํานาญแหงชาติเพ่ือใหการจายเงินบํานาญแกผูสูงอายุสามารถ
ครอบคลุมประชาชนทุกคน มีธรรมาภิบาล โปรงใส และยุติธรรม รวมท้ังใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยในปพ.ศ. 2543 คณะกรรมการดานสวัสดิการสังคม (Social Security 
Council) ภายใตกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (Ministry of Health Labor and Welfare) 
ไดแตงต้ังคณะกรรมการดานบํานาญ (Committee of Pension) ซ่ึงมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายตางๆ 
เก่ียวกับบํานาญของญ่ีปุน และประกอบดวยกรรมการจํานวน 19 ทาน ไดแก นักวิชาการ (academic) 10 
ทาน ตัวแทนจากสหภาพแรงงาน (labor union) 2 ทาน ท่ีปรึกษา/นักวิจัย (consultant/think tank) 2 ทาน 
และภาคเอกชน (big business community) 3 ทาน 

นอกจากนี้ในกฎหมายบํานาญแหงชาติ มาตรา 30 ระบุไววาเพ่ือใหการบริหารจัดการระบบบํานาญ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีผูท่ีมีความเขาใจและความตั้งใจเขามาเปนผูขับเคลื่อนระบบนี้ จึง
อนุญาตใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีสงเสริมระบบบํานาญข้ึนได โดยคณะกรรมการดังกลาวนี้มี
หนาท่ีใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีภาครัฐเพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจในเรื่องเก่ียวกับบํานาญใหแกประชาชน  
นอกจากนี้ยังใหคําปรึกษาแกผูรับบํานาญ รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
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ท้ังนี้การปรับปรุงระบบบํานาญในแตละครั้งไดคํานึงถึงประเด็นหลักตางๆ ดังนี้ 

 การปองกันภาระท่ีจะตกแกคนวัยทํางานในอนาคต เนื่องจากระบบบํานาญแหงชาติเปนแบบ 
defined benefit เงินสมทบโดยผูประกันตนจะไมเพียงพอตอการจายเงินบํานาญ ภาครัฐจึงไดมีการ
แกไขโดยปรับเพ่ิมสัดสวนเงินสนับสนุนเงินบํานาญข้ันพ้ืนฐานในสวนของภาครัฐข้ึนเรื่อยๆ ตั้งแตป
พ.ศ. 2547 จนเทากับครึ่งนึง (รอยละ 50) ในปพ.ศ. 2553 นอกจากนี้ในสวนของเงินท่ีจะนํามาจาย
บํานาญนั้น เนื่องจากเปนบํานาญในอนาคต สวนใหญจะเปนการเก็บจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ของผูท่ีทํางานณ เวลานั้น (ซ่ึงก็คือในอนาคตเชนกัน) ในปพ.ศ. 2555 จึงไดมีการสรางกลไกใหรัฐ
สามารถนําเงินจากภาษีมูลคาเพ่ิม (consumption tax) มาสนับสนุนการจายเงินบํานาญพ้ืนฐานได 

 การจายเงินบํานาญท่ีเหมาะสมแกผูสูงอายุ โดยการนํา macro-economic indexation มาใชใน
การปรับจํานวนเงินบํานาญท่ีจะจายใหแกผูประกันตน โดยสามารถแบงรูปแบบของดัชนีการปรับ
ออกเปน 2 กลุมคือ สําหรับผูท่ีเขาใหมจะเทากับอัตราเพ่ิมของรายไดหลังหักภาษี – อัตราดัชนีการ
ปรับ (indexation adjustment rate) และสําหรับผูท่ีอยูเดิม จะเทากับอัตราการเพ่ิมของราคา -
อัตราดัชนีการปรับ (indexation adjustment rate) โดยอัตราดัชนีการปรับ (indexation 
adjustment rate) จะเทากับ อัตราการลดลงของจํานวนผูประกันตน (insured person) + อัตรา
เพ่ิมของอายุท่ีรับบํานาญ (อายุคาดเฉลี่ย) ท้ังนี้ไดกําหนดเงินบํานาญสําหรับครอบครัวภายใตระบบ
บํานาญลูกจาง (รวมบํานาญพ้ืนฐานของสามีและภรรยา) วาอยางนอยจะตองเกินกวารอยละ 50 
ของรายไดเฉลี่ยของผูท่ีทํางานอยูในขณะนั้น 

 การสรางระบบท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรและเศรษฐกิจ (socio-economic) 
รวมท้ังรูปแบบท่ีหลากหลายของการดําเนินชีวิตและการทํางาน เชน 

o ผูหญิงญี่ปุนไดเขามาทํางานในระบบมากข้ึน ทําใหสัดสวนของผูประกันตนกลุมท่ี 2 เพ่ิมข้ึน
ในขณะท่ี กลุมท่ี 1 และ 3 ลดลง 

o ในอดีตคนญ่ีปุนจะทํางานแหงเดียวจนเกษียณอายุ แตปจจุบันพนักงานมีการเปลี่ยนงานท่ี
บอยข้ึน รวมท้ังการออกจากในระบบ (เปนลูกจาง) ไปสูนอกระบบ (อาชีพอิสระ) มากข้ึน 
อันสงผลตอสถานะของบํานาญ (pension status) จึงตองหามาตรการท่ีมารองรับการ
เปลี่ยน/ยายรูปแบบของบํานาญ (ชั้นบํานาญ) และผูประกันตน (กลุม/category) เพ่ือให
คนเหลานั้นยังคงอยูในระบบบํานาญ สามารถจายเงินสมทบไดอยางตอเนื่อง และไดรับเงิน
บํานาญเม่ือถึงวัยชราภาพ 

o การสงเสริมการสรางครอบครัวและมาตรการเลี้ยงดูเด็ก (จนถึงอายุ 3 ป) โดยยกเวนเงิน
สมทบในชวงท่ีลาไปเลี้ยงลูก รวมท้ังการลาออกไปเลี้ยงลูกทําใหไมสามารถอยูในระบบได
ตอเนื่องครบตามเง่ือนไขท่ีกําหนด เชน กรณีบํานาญพ้ืนฐานท่ีตองจายเงินสมทบครบ 40 ป 
จึงจะไดรับเงินบํานาญเต็มจํานวน และในกรณีท่ีไดรับคาจางลดลงเนื่องจากชวงเวลาทํางาน
ลดลง ก็จะมีมาตรการในการทําใหเงินบํานาญอยูบนฐานคาจางปกติ 

 การสรางความยั่งยืนของระบบบํานาญ โดยเฉพาะในดานความม่ันคงทางการเงิน โดยมีการปรับเงิน
สมทบ (premium) ท้ังของบํานาญพ้ืนฐาน (national pension) ซ่ึงจะปรับเพ่ิมข้ึน 280 เยน ทุกป 
ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 จนเทากับเพดาน (cap) ท่ี 16,900 เยน ในปงบประมาณพ.ศ. 2560 
และบํานาญลูกจาง (employees’ pension) ท่ีจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.354 ทุกป ตั้งแตเดือนตุลาคม 
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พ.ศ. 2547 จนเทากับเพดานท่ีรอยละ 18.30 ในปงบประมาณพ.ศ. 2560 รวมท้ังการลดเงินบํานาญ 
และการขยายอายุการเริ่มรับเงินบํานาญ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ (verification) เง่ือนไขและ
ฐานะการเงินของกองทุนบํานาญแหงชาติ (โดยมองไปถึง 100 ปขางหนา) ซ่ึงจะทําอยางนอยหนึ่ง
ครั้งในทุกๆ 5 ป 

ท้ังนี้การปรับแกระบบบํานาญแหงชาติโดยภาครัฐลาสุดในปพ.ศ. 2555 โดย Committee of 
pension of the social security council ซ่ึงแตงตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ 
(Ministry of Health Labor and Welfare) ไดมีการประชุมกันในประเด็นดังตอไปนี้ 

o พิจารณาในการกําหนดใหรัฐตองใหการสนับสนุนการจายเงินบํานาญข้ันพ้ืนฐานจํานวนรอยละ 
50 เปนการถาวร 

o พิจารณาระบบบํานาญสําหรับผู มีรายไดต่ํา ท้ังในเรื่องการจายเงินสมทบ (premium 
reduction support system) และเรื่องเงินบํานาญ (additional pension benefit for 
single low-income elderly) 

o พิจารณารูปแบบการจายเงินบํานาญสําหรับบํานาญพ้ืนฐานท่ีเดิมกําหนดใหจายตอเนื่องข้ันตํ่า
ไวท่ี 25 ป เชน ลดเหลือ 10 ป รวมท้ังมีระบบสําหรับการจายเงินสมทบตอไดหลังจากท่ีหยุด
จายไป 2 ป 

o พิจารณาชวงอายุ (enrollment age) ในการจายเงินสมทบภายใตแผนระบบบํานาญแหงชาติ 
เพราะในชวงท่ีผานมา คนเริ่มตองการมีการศึกษาท่ีสูงข้ึน จึงเรียนนานข้ึน ชวงอายุควรจะเพ่ิม
เปน 25-65 ป (เดิม 20-60 ป) 

o พิจารณาใหครอบคลุมผูท่ีทํางานไมเต็มเวลา (part time worker) สําหรับบํานาญลูกจาง 
(employees’ pension) เนื่องจากการทํางานในปจจุบันท่ีมีการจางงานในรูปแบบไมเต็มเวลา
เพ่ิมมากข้ึน 

o พิจารณาระบบการจายบํานาญสําหรับผูท่ีทํางานหลังอายุ 60 ป 
o พิจารณาการขยายเพดานเงินเดือนสูงสุดสําหรับผูประกันตนในระบบบํานาญลูกจาง 
o พิจารณาปรับเปลี่ยนบํานาญลูกจางของเอกชน (employees’ pensions’ insurance) และ

ลูกจางของรัฐ (mutual aid pension) ใหมีความเหมือนกัน (uniform one) 

ในสวนของภาคการเมืองก็ไดเห็นความสําคัญและมีบทบาทในการปฎิรูประบบบํานาญแหงชาติ โดย 
พรรคการเมือง The Liberal Democratic Party (LDP) ไดเสนอแกไขพระราชบัญญัติบํานาญแหงชาติ ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือทําใหบํานาญแหงชาติเปนระบบท่ีเปนองครวมและยุติธรรม (unified and fair system) ดังนี้ 

o Unified: ประชาชนทุกคนตองอยูภายใตระบบบํานาญเหมือนกัน (participate in the same 
pension system) และไมมีอุปสรรคตอการคงอยูในระบบบํานาญหากมีการเปลี่ยนแปลง
อาชีพ/สถานะ (pension status) 

o Fair: คนท่ีมีรายไดเทากันตองจายเงินสมทบเทากัน และเปนระบบ “Income proportional 
Pension” โดยการคํานวณเงินบํานาญตองเปนสัดสวนกับเงินสมทบท่ีจาย ซ่ึงชวยสรางความ
เชื่อม่ันของผูประกันตนตอระบบบํานาญแหงชาติท่ีวาจะไดรับเงินสมทบคืนในรูปของบํานาญ
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

o Fair: รัฐตองจัดใหมีบํานาญข้ันพ้ืนฐาน และใหสนับสนุนทางดานการเงินจากเงินภาษี 
(consumption tax) เพ่ือสรางความม่ันคงใหแกเงินกองทุนบํานาญพ้ืนฐาน และสําหรับผูท่ี
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ไดรับเงินภายใตระบบ “Income proportional Pension” ในจํานวนท่ีสูงระดับหนึ่งแลว จะ
ไดรับเงินบํานาญข้ันพ้ืนฐานในอัตราท่ีลดลง 

นอกเหนือจากระบบบํานาญแหงชาติแลว LDP ยังไดเสนอใหปฎิรูปกองทุนบํานาญญ่ีปุน 
(Government Pension Investment Fund) ซ่ึงเปนกองทุนบํานาญท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก แตมีปญหาใน
ดานธรรมาภิบาล (governance) โดยเฉพาะในดานการตัดสินใจลงทุนซ่ึงในปจจุบัน ประธานกองทุนมีอํานาจ
ตัดสินใจวาจะลงทุนอยางไร และท้ังหนวยงานมีมืออาชีพท่ีมีความสามารถในการลงทุนเพียง 7 คน พรรค LDP 
จึงไดเตรียมแกไขกระบวนการบริหารงานโดยเสนอใหมีการตั้งคณะกรรมการบริหาร (board of directors)
ประมาณ 6-7 คนเขามาดูแลองคกร รวมท้ังจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล (risk and 
governance committee) 
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บทที่ 3: รูปแบบคณะกรรมการที่กํากับดานนโยบายของประเทศไทย 

ในการบูรณาการระบบบําเหน็จบํานาญแหงชาตินั้น จําเปนตองมีคณะกรรมการระดับประเทศในการ
กําหนดนโยบายบําเหน็จบํานาญของประเทศใหไปในทิศทางเดียวกัน และกํากับการดําเนินงานของหนวยงานท่ี
เก่ียวของใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ประเทศไทยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติท่ีมี
วัตถุประสงคในการกําหนดนโยบายในดานตางๆ และกํากับดูแลการดําเนินการของหนวยงานท่ีเก่ียวของให
เปนไปตามนโยบายมาแลวหลายคณะ โดยรูปแบบของของการจัดตั้งมีท้ังภายใตพระราชบัญญัติ เชน 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) หรือ Monetary Policy Committee และคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ (กบง.) ภายใตคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เชน คณะกรรมการนโยบาย
และกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 
นอกจากนี้ยังไดมีความคิดท่ีจะจัดตั้งคณะกรรมการสําหรับนโยบายท่ีสําคัญท่ียังไมมีคณะกรรมการกําหนดและ
กํากับนโยบาย เชน นโยบายสุขภาพ/สาธารณสุข ไดแก คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ (กสช.) หรือ 
National Health Directing Board (NHDB) 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการท่ีไดทบทวนมาทุกแหงจะเนนไปท่ีการเสนอแนะ/กําหนดนโยบายใน
ดานท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังกํากับดูแลใหหนวยงานดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย อันเปนการสอดคลอง
กับวัตถุประสงคในการจัดตั้งคณะกรรมการ สําหรับองคประกอบของคณะกรรมการนั้น มักประกอบดวย
ขาราชการประจําเปนหลัก และเกือบทุกแหงยกเวนคณะกรรมการดานนโยบายพลังงาน จะตองมี
คณะกรรมการจากภายนอกเพ่ือมาคานอํานาจของขาราชการประจํา ท้ังนี้ในกรณีของกนง. นั้นจํานวนของ
คณะกรรมการภายนอกมีจํานวนมากกวาคณะกรรมการท่ีเปนบุคลากรของธนาคารแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Policy Committee) 

การแตงตั้ง: ภายใต พ.ร.บ. ธปท. พ.ศ. 2551 

วัตถุประสงค: รับผิดชอบดานการกําหนดทิศทางของนโยบายการเงิน โดยทํางานรวมกับเจาหนาท่ีของ ธปท. 
อยางใกลชิดในการติดตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังนี้ การกําหนดทิศทาง
นโยบายการเงินของ กนง. จะพิจารณาจากขอมูลตางๆ ท่ี ธปท. นําเสนอใหทราบ จากนั้นจะนํา
ขอมูลดังกลาวไปกลั่นกรองพิจารณาในท่ีประชุม เพ่ือกําหนดทิศทางของนโยบายการเงินตอไป 
ท้ังนี้กนง. ตองรายงานผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน 

อํานาจหนาท่ี:  

1. กําหนดเปาหมายของนโยบายการเงินของประเทศ โดยคํานึงถึงแนวนโยบายแหงรัฐ สภาวะ
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 

2. กําหนดนโยบายการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราภายใตระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตาม
กฎหมายวาดวยเงินตรา 

3. กําหนดมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายและนโยบายตาม (1) และ (2) 

4. ติดตามการดําเนินมาตรการของ ธปท. ตาม (3) ใหเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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องคประกอบของคณะกรรมการกนง.: มีท้ังหมด 7 คนเปนเจาหนาท่ีของธปท. 3 คน (ผูวาการ และรองผูวาการ
อีก 2 คน) ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 4 คน เพ่ือเปนการถวงดุลอํานาจผูวาการตามวัตถุประสงคของ
กฎหมาย กรรมการผูทรงคุณวุฒิจะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน
สองวาระไมได โดยจะจัดประชุมประมาณทุก 6 สัปดาห (ปละ 8 ครั้ง) 

ความรับผิดชอบ (Accountability) 

1. ประชาชนม่ันใจไดวามีการถวงดุลอํานาจผูวาการ ทําใหการกําหนดนโยบายตางๆ มีความรอบคอบ
ครบถวนมากข้ึน โดยการมีกระบวนการตัดสินใจผานคณะกรรมการตางๆ จะสามารถอาศัยความ
เชี่ยวชาญและมุมมองท่ีหลากหลายเขามาประกอบในการตัดสินใจดานนโยบายมากยิ่งข้ึน 

2. ประชาชนสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของ ธปท. ไดงายข้ึน โดย ธปท. เองจะตองแสดงความ
รับผิดชอบตอคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมากข้ึน ตามท่ีกําหนดชัดเจนใน
กฎหมาย 

ขอพึงปฏิบัติของกรรมการนโยบายการเงิน  

1. กรรมการพึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความอิสระในการออกความคิดเห็นและตัดสินใจ โดยถือประโยชน
โดยรวมตอระบบเศรษฐกิจไทยเปนสําคัญ และพึงวางตัวเพ่ือใหเกิดความม่ันใจ ตอสาธารณชนวามี
ความเปนอิสระจากการเมือง 

2. กรรมการพึงชี้แจงเหตุผลสนับสนุนมาตรการและนโยบายทางการเงินท่ีไดดําเนินไปตอ
บุคคลภายนอก เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตอง 

3. กรรมการจะตองไมใชขอมูลท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการ กนง. โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมูลท่ียังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ รวมถึงทรัพยากร (และทรัพยากรบุคคล) ของ ธปท. เพ่ือ
ประโยชนสวนตวัหรือบคุคลภายนอก 

4. กรรมการพึงระมัดระวังมิใหขอมูลหรือขาวสารอันเปนความลับของ กนง. และ ธปท. ท่ีอาจสงผล
กระทบตอตลาดเงินรั่วไหลหรือตกไปถึงผูท่ีไมเก่ียวของ และระมัดระวังมิใหมีการเปดเผยมติท่ี
ประชุมกอนเวลาอันสมควร 

5. กรรมการไมพึงเผยแพรหรือมีสวนรวมในการเผยแพรขอมูลท่ีบิดเบือน หรือเปนเท็จ ท่ีอาจทําให
บุคคลอ่ืนเขาใจผิด 

6. กรรมการไมพึงเปดเผยขอมูลหรือประเด็นท่ียังไมไดขอยุติจากการพิจารณาในการประชุม กนง. ตอ
บุคคลภายนอก เนื่องจากประเด็นเหลานี้อาจเปนประเด็นตอเนื่องในการประชุม ครั้งตอไป 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กบง.) 

การแตงตั้ง: ภายใต พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 และภายหลังการปฎิวัติในป
พ.ศ. 2557 ไดมีคําสั่งคสช. แตงตั้งกบง. ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยสามรถดูรายละเอียดในภาคผนวก ข 

วัตถุประสงค: เพ่ือใหการบริหารนโยบาย แผนงาน และมาตรการดานพลังงานของประเทศเปนไปอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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อํานาจหนาท่ี:  

1. เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลงังานของประเทศตอคณะรัฐมนตรี  

2. กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการกําหนดราคาพลังงาน ใหสอดคลองกับนโยบาย และแผนการ
บริหารและพัฒนาพลงังานของประเทศ  

3. ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเรงรัดการดําเนินการของคณะกรรมการท้ังหลายท่ีมีอํานาจ
หนาท่ี เก่ียวของกับพลงังาน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับพลังงาน เพ่ือให
มีการดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลงังานของประเทศ  

4. ประเมินผลการปฏิบิตัตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลงังานของประเทศ  

5. ปฏบิัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ: เปนขาราชการการเมือง 14 คน (รอยละ 74) และ
ขาราชการประจํา 5 คน (รอยละ 26) ไดแก 

1. นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ  

2. รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย รองประธาน  

3. รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย กรรมการ  

4. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กรรมการ  

5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรรมการ  

6. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ กรรมการ  

7. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ  

8. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม กรรมการ  

9. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  กรรมการ  

10. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กรรมการ  

11. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย กรรมการ  

12. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ  

13. รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการ  

14. รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  กรรมการ  

15. ปลดักระทรวงพลังงาน กรรมการ  

16. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ  

17. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ กรรมการ  

18. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ  

19. ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการอํานวยการสาธารณสุขแหงชาติ หรือ คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ (กสช.) 
(National Health Directing Board : NHDB) 

การแตงตั้ง: ยังไมไดกําหนด แตคาดวานาจะเปนพรบ. 

วัตถุประสงค: เพ่ือความมีเอกภาพ ในการกําหนดยุทธศาสตรสุขภาพของประเทศ และกํากับการดําเนินงาน
ตามนโยบาย อยูภายใตคณะรัฐมนตร ี

อํานาจหนาท่ี:  

หนาท่ีหลักในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการสาธารณสุข และการพัฒนาสุขภาพของประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาล กําหนดแนวทางการบูรณาการทํางานของสวนราชการ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ
ระดับชาติ รวมท้ังทําหนาท่ีกลั่นกรองงานจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึง
รวมถึงองคกรอิสระตางๆ ดวย 

โครงสรางของคณะกรรมการ: ในเบื้องตนคาดวาจะมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีรัฐมนตรีตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสํานักงบประมาณ โดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนเลขานุการ 
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บทที่ 4: สรุปการสัมภาษณหนวยงานที่เก่ียวของ 
และการประชุมระดมความคิด 

คณะผูวิจัยไดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในดานการกําหนดนโยบายและ
ภาคปฏิบัติเพ่ือใหทราบถึงรูปแบบ อุปสรรคและปญหาของหนวยงานท่ีใหบริการ และกําหนดนโยบายดาน
บําเหน็จบํานาญของไทย ตลอดจนแนวคิดตอการบูรณาการระบบบําเหน็จบํานาญแหงชาติ โดยไดไปสัมภาษณ 
4 หนวยงานไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานประกันสังคม 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน รวมท้ังการจัดประชุมระดมความคิด
กับผูเชี่ยวชาญและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําเสนอผลการศึกษาพรอมท้ังขอความคิดเห็นตองานวิจัยและ
เผยแพรแกสาธารณะผานสื่อมวลชน (ภาคผนวก ค และ ง) 

ท้ังนี้ คณะวิจัยไดสรุปการสัมภาษณ และผลการประชุมระดมความคิด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สัมภาษณ สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม (สน.สส.)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

วันท่ี 23 มีนาคม 2558 เวลา 14:30 – 16:00 น. ท่ีสน.สส. 

 การถายโอนการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมาพรอมกับเบี้ยคนพิการและเบี้ยผูปวยเอดสใหทองถ่ิน
ดูแลยังอยูในรูปของ “เงินสงเคราะห” ซ่ึงงานเก่ียวกับการสงเคราะหและสงเสริมคืองานของทองถ่ิน
ภายใตพระราชบัญญัติของเทศบาลและพระราชบัญญัติขององคการบริการสวนตําบล  

 ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ มีการเปลี่ยนเบี้ยยังชีพ จากรูปแบบของเงินสงเคราะห เปน “เงินสวัสดิการ” 
เพราะวา เงินท่ีผูสูงอายุไดรับไมพอยังชีพ แตเปนเงินเพ่ิมเติมหรือเพ่ิมพิเศษเทานั้น 

 ในการบูรณาการและโอนงานใหทองถ่ินเปนหนวยท่ีดูแลกอช. ทองถ่ินมีศักยภาพพอท่ีจะเปนตัวแทนใน
การกํากับดูแลและบริหารจัดการระบบบํานาญ เชน การลงทะเบียน ระบบการรับ-จายเงิน เพราะ
ทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีใกลชิดกับประชาชนและทํางานรวมกับประชาชนมานาน แตในทางปฏิบัติจริง
แลวติดขอจํากัดทางดานกฎหมาย (พ.ร.บ. เทศบาล, อบต. และ อบจ. ไมไดกําหนดอํานาจหนาท่ีใหทํา
ได) 

 การมองภาพของการบูรณาการนั้น กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตองพยายาม
คุยกันภายใตหลักเกณฑ และมองใหครบทุกมิติ ไมวาจะเปน การบริหารจัดการ การลดความเหลื่อมล้ํา 
เปนตน 

 ขอเสนอแนะในการบูรณาการและลดความเหลื่อมล้ํา เชน 

1. มีระบบลงทะเบียนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือลดปญหาการใชสิทธิซํ้าซอนและความเขาถึงบริการ 

2. มีระบบการตรวจสอบสิทธิและผลประโยชนของสมาชิก 

3. เนื่องจากไมสามารถแกไขกองทุนได อาจจะตองมีการเพ่ิมเง่ือนไข เชน เพ่ิมระบบการออมเขาไปใน
ระบบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หรือปรับคุณสมบัติของสมาชิกท่ีเขารวมในกองทุน 
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 ในระดับการปฏิบัติการ เม่ือมีการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของของระบบบํานาญ สิ่งท่ีควร
คํานึงถึง คือ เพ่ิมการเขาถึงใหกับประชาชน และคอยใหเพ่ิมความเทาเทียม สุดทายก็เปนความเปน
ธรรม แตทุกสิ่งทุกอยางก็ควรมีกระบวนการท่ีคอยเปนคอยไป ไมวาจะเปน ประชาสัมพันธใหทุกฝายท่ี
เก่ียวของตระหนักถึงความสําคัญของการออม แลเพ่ิมความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบบํานาญและ
การบูรณาการของกองทุนบํานาญใหกับองคกร หนวยงาน และประชาชน เก่ียวกับระบบและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือลดภาวะความเสี่ยงและปญหาท่ีอาจจะตามมาในภายหลัง  

สัมภาษณ กองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ (กบข.) 

วันท่ี 26 มีนาคม 2558 เวลา 10:30 – 13:00 น. ท่ีกบข. 

ระบบบํานาญของไทย 

 ภาพรวมระบบบํานาญไทย 

กลุม ข้ันพ้ืนฐาน/รัฐจัดให การออมภาคบังคับ การออมภาคสมัครใจ 

ขาราชการ บําเหน็จ บํานาญ กบข. RMF ประกันชีวิต 

เอกชน ประกันสังคม (กรณีชราภาพ)  สํารองเลี้ยงชีพ RMF ประกันชีวิต 

ประชาชน เบี้ยยังชีพ  RMF ประกันชีวิต 

 ปญหาของระบบบํานาญไทย 

• ขาดความครอบคลุม กลาวคือขาราชการมีอัตราเขาถึง 100% ขณะท่ีภาคเอกชนและแรงงานนอก

ระบบสามารถเขาถึงสวัสดิการเรื่องนี้นอยถึงนอยมาก 

• ขาดความเพียงพอ (ทางดานการเงิน) กลาวคือ เพียงพอเฉพาะกลุมขาราชการ สวนภาคเอกชน

และประชาชนมีความพอเพียงนอยถึงนอยมาก และไมเพียงพอตอการนํามาใชจายยามเกษียณ 

• ขาดความยั่งยืน ชัดเจน และสอดคลองกัน 

- การกํากับดูแลโดยหลายหนวยงานและขาดเอกภาพ  

- ภาระสวัสดิการบํานาญเปนสัดสวนท่ีสูงของงบประมาณ 

- มีวัฒนธรรมการออมนอย มีอายุเกษียณสั้นขัดแยงกับอายุขัยท่ียาวข้ึน 

- กรรมการกองทุนขาดขาดความรูและความเขาใจเรื่องระบบ รวมท้ังความรูและประสบการณ

การจัดการกองทุน 

- ไมมีการเปดเผยขอมูลผลตอบแทนและคาใชจายของแตละกองทุนเพ่ือใหสมาชิกตัดสินใจ 

- ไมมีระบบโอนเงินกองทุนขามกันระหวางระบบรฐัและเอกชน โดยเฉพาะกรณีการเปลี่ยนงาน

จากเอกชน ทําใหไมสามารถออมไดอยางตอเนื่อง ทําใหตองเริ่มการออมในระบบใหม 

- Financial literacy ในสังคมต่ํามาก คนเฉ่ือยชาตอการตัดสินใจ 
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 ประเด็นเรื่องความเพียงพอของสมาชิกกบข.  

• ปจจัยท่ีมีผลตอความเพียงพอของระบบบํานาญ 

1. อัตราเงินนําสงเขากองทุน 
2. ผลตอบแทนการลงทุน 
3. ระยะเวลา 

• มาตรการเพ่ิมความพอเพียง 

1. ทบทวนอัตราเงินสะสม/สมทบ 
2. บริการออมเพ่ิมภาคสมัครใจ 
3. แผนลงทุนทางเลือก / Life Path 
4. บริการออมตอ / Annuity product 

การดําเนินงานของกบข. 

 กบข. มีการลงทุนแบบตางๆ คือ ตราสารหนี้ ตราสารทุน และการลงทุนอ่ืนๆ 

 ปญหาทาทายของกบข. 

• มีกฎระเบียบมากและขาดความยืดหยุน เชน กฎหมาย 60:40 กฎการลงทุนตางประเทศ กฎการ

ลงทุนเงินสํารอง เปนตน 

• คณะกรรมการมีมากแตขาดความรูความเขาใจดานการลงทุน 

• สมาชิกมีระดับความรูทางการเงินต่ํา เฉ่ือยชาตอการตัดสินใจ 

• โครงสรางคาตอบแทนพนักงานแขงขันกับตลาดไมได มีปญหาสมองไหล 

 กบข. มีการจัดสัดสวนการลงทุนท่ีมุงสรางความเพียงพอยามเกษียณ โดยกบข. มีรูปแบบการลงทุนแบบ 
life-path 

 ระบบ life path เปนการปรับแผนการลงทุนตามความเสี่ยงในชวงวัยท่ีตางกัน โดยเปน กลาวคือ กลุมท่ี
มีอายุมาก จะอยูในกลุมท่ีตองการลงทุนในสินทรัพยท่ีมีความเสี่ยงนอย ตรงขามกับกลุมท่ีมีอายุนอย ท่ี
จะลงทุนในตลาดท่ีมีความเสี่ยงสูง 

 ท้ังนี้กบข. ไดเตรียมแผนการลงทุนใหสมดุลกับอายุ โดยมีตัวเลือกใหกรณีท่ีสมาชิก (ขาราชการ) 
ตองการเปลี่ยนแผน/รูปแบบการลงทุนตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึน  

 ขอเสนอปฏริูประบบบํานาญไทย 

• การเริ่มระบบบํานาญเสาสองภาคบังคับ 

• รัฐบาลควรปรับลดระบบ DB และเพ่ิมระบบ DC เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนแกงบประมาณของ

ประเทศ 

• จัดตั้งกองทุนสําหรับ DB แทน PAYG สําหรับบํานาญระบบเดิม 

• มีการวิจัย minimum lump sum เพ่ือกําหนดอัตราสะสมสมทบแผนลงทุนและอายุเกษีณท่ี

เหมาะสม 
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• การจัดตั้งคณะกรรมการกลาง/หนวยงานกลางดานงานกํากับนโยบายเพ่ือบูรณาการการกํากับดูแล

ท้ังหมด 

• การกําหนดคุณสมบัติข้ันตนของกรรมการกองทุน ระบบการประเมินผล รวมท้ังมีการอบรม

คณะกรรมการท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะเก่ียวกับการลงทุน 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบํานาญ เพ่ิมความโปรงใสของขอมูลตอสาธารณะและมีระบบการ

บริหารตนทุนใหสมเหตุสมผล 

• จัดใหมีการโอนยายกองทุนระหวางภาครัฐและเอกชนเม่ือมีการเปลี่ยนงาน 

• ขยายอายุเกษียณใหสอดคลองกับอายุขัยของคนไทยท่ียาวข้ึน ทําให Financial Literacy เปน

วาระแหงชาติ 

 ขอบเขตงานทะเบียนของ กบข. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• ในระบบรวบรวมประวัติและเงินนําสงสมาชิก การรวบรวมประวัติเปนสวนท่ียากท่ีสุด และเปนสิ่งท่ี

ตองใหความใสใจมากท่ีสุด  

สมาชิกพนสภาพ ยื่นเรื่องขอรับเงิน
ผานหนวยงานตนสังกัด 

ตนสังกัด นําสงเงิน 
รวบรวมประวัตสิมาชิกผานระบบ
คอมพิวเตอร 

ระบบประมวลผลหลัก 
- ประวัติสมาชิก 
- การเดินบัญชีเงินรบั/จายสมาชิก 
- NAV+การออกใบแจงยอด 

ระบบศูนยบริการ
ขอมูลสมาชิก 

ระบบรวบรวมประวัติและเงินนําสงสมาชิก 
- ขอมุลการเพ่ิม/ลดสมาชิก 
- ขอมูลประวัตสิมาชิก 
- ขอมูลการนําสง/ถอนของสมาชิก 

ระบบบัญชีการเงินและการลงทุน 
- บริหารกระแสเงินสด รับ/จาย 
- การคิด NAV  
- งานกํากับดูแล 
- MIS 

ธนาคาร 

ขอมูลจากระบบจายตรงของ
กรมบัญชีกลาง 
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สัมภาษณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

วันท่ี 27 มีนาคม 2558 เวลา 10:00 – 11:30 น. ท่ีสศช. 

 โครงสรางประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหอัตราการเปนภาระพ่ึงพิงสูงข้ึนดวย การแยกแยะสิทธิข้ัน
พ้ืนฐานเปนสิ่งสําคัญและเปนสิ่งท่ีตองแยกใหออกเพ่ือชวยใหคนมีรายไดหลังจากเกษียณ  

 การแยกแยะสิทธิข้ันพ้ืนฐานควรมีการพิจารณาตามกลุมอายุ 

 รัฐสงเสริมระบบการออม โดยบํานาญเปนเครื่องมือหนึ่งของการออม 

 ผูท่ีรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ควรจะเขามามีสวนกับการออม ซ่ึงเปนการเริ่มตั้งแตตอนท่ีอายุยังนอย 

 องคกรหรือหนวยงานท่ีจะมาดูแลการบริหารระบบบํานาญของ 3 องคกร (กบข./ขาราชการเกษียณ 
สปส./ผูมีงานทํา และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป) เพ่ือจะกําหนดทิศทางเรื่องบํานาญของ
ประเทศจะตองใชความสามารถมากและตองรูเรื่องของระบบโครงสรางของประเทศ ระบบ welfare 
ของประเทศ 

 เรื่องบํานาญของแรงงานนอกระบบ ก็อาจจะมาอยูในความดูแลของ กอช. 

 การแกไขระเบียบ กฎเกณฑเก่ียวกับบํานาญเปนไปไดยากเนื่องจากกฎหมายการจัดต้ังและกํากับการ
บริหารงานอยู ท่ีกระทรวงท่ีกํากับดูแลแตละกองทุน ซ่ึงเปนคนละกระทรวงกัน (กบข. ภายใต
กระทรวงการคลัง สปส. ภายใตกระทรวงแรงงาน และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุภายใตกระทรวงมหาดไทย) 
การดําเนินการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเดียวกันพรอมๆ กันจึงเปนไปไดยาก 

 การมี Super Board นาจะเหมาะสําหรับการแกปญหาในระยะสั้นเทานั้น ถาเกิดปญหาในระดับ
กระทรวงแลวจะใชกลไกระดับชาติมาแกปญหาจะไมใชทางแกท่ีเหมาะสม/ไมมีประสิทธิภาพ 

 การจะมีกลไกระดับชาติ นั้นหมายความวาเรื่องนั่นตองเปนประเด็นสําคัญและตองการการตัดสินใจเชิง
นโยบาย 

 การใชคําวา “บูรณาการ” อาจจะมีปญหาการทําความเขาใจ ท้ังนี้ในระบบสุขภาพ ใชคําวา 
harmonization แทน คือทําอยางไรใหระบบกลมกลืนกัน 

สัมภาษณ สํานักงานประกันสังคม (สปส.) 

วันท่ี 21 เมษายน 2558 เวลา 9:30 – 11:00 น. ท่ีสปส. 

 ประเทศไทยเก็บเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมแครอยละ 5 ของเงินเดือนซ่ึงนอยกวาในประเทศ
อ่ืนๆ มาก แตกลับใหสิทธิประโยชนถึง 7 กรณี 

 สปส. ดูแลถึง 7 กรณี ขณะท่ีในตางประเทศจะดูแลในบางเรื่อง เชน บํานาญ วางงาน 

 ประชาชนยังคิดท่ีจะพ่ึงภาครัฐ/ประชาสงเคราะห มากกวาท่ีจะจายเงินสมทบเขาระบบดวยตัวเอง 

 เสนความยากจนควรจะถูกนํามาใชเปนเกณฑในการจัดสรรเงินใหกับประชากร โดยผูท่ีจะไดรับบํานาญ
จะตองอยูภายใตเง่ือนไขท่ีเหมาะสม 
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 ระบบฐานขอมูลเปนสิ่งท่ีสําคัญ ชวยอํานวยความสะดวกในเรื่องการลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิและการแจก
แจงรายได ขอมูลท่ีเก็บจะตองมีผูท่ีรับรองและสามารถตรวจสอบได 

 สปส. กังวลปญหาดานความม่ันคงวา ภาครัฐจะมีวิธีบริหารจัดการอยางไร เพ่ือสรางความม่ันคงของ
ระบบบําเหน็จบํานาญในอนาคต 

 ภาษีจะเปนอีกกลไกหนึ่งท่ีสําคัญในการสรางความม่ันคงและยั่งยืนของระบบบําเหน็จบํานาญไทย  

 เพ่ือความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคม การคํานวณเงินบํานาญ ควรจะคํานวณจากเงินเดือนเฉลี่ยทุก
เดือนในฐานขอมูล ไมควรใชแคชวง 60 เดือนสุดทายซ่ึงมีฐานเงินเดือนท่ีสูง 

 ควรขยายอายุการรับบําเหน็จบํานาญ เพราะการท่ีสปส. จายท่ีอายุ 55 ป มีผูท่ี abuse ระบบโดย
ลาออกกอนครบ 55 ปเพ่ือรับเงินบําเหน็จ แลวเขามาในระบบใหม นอกจากนี้การขยายอายุบํานาญจะ
สามารถเพ่ิมเงินเขามาในระบบ และทําใหคนไมเอาเงินไปใชกอนเวลาอันควร  

 ควรเพ่ิมอัตราเงินสมทบจากรอยละ 3 เปนรอยละ 5 เพ่ือเพ่ิมเงินออมใหกับผูรับบํานาญ และเม่ือมีการ
เพ่ิมอัตราแลวก็ควรจะตองเพ่ิมสิทธิประโยชนบางประการดวย แตท้ังนี้ตองดูความเหมาะสมดวย 

 ฐานเงินสมทบข้ันต่ํา 15,000 บาท ควรเพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 20,000 บาท และลูกจางก็เต็มใจท่ีจะเพ่ิม
แตนายจางไมอยากใหเพ่ิมฐานเงินเดือนเพราะจะตองเพ่ิมเงินสมทบ 

 หลักการของกอช. สงเสริมใหคนมีการออม และมีการสมทบจากรัฐบาล โดยชวยเสริมกับสปส. ได แต
กอช. มีขอหามบางอยางท่ีไมใหผูประกันตนสามารถออมในท้ังสองกองทุนได 

 หากใหสปส. ชวยเก็บขอมูลของกอช. นั้น ระบบฐานขอมูลของสปส. จะไมสามารถรองรับการเก็บขอมูล
ของกอช. ได เนื่องจากปญหาดานกฎหมาย และระบบขอมูลก็ไมเหมือนกัน โดยขอมูลสวนใหญของ
สปส. มาจากนายจางท่ีสงเขามาให แตของกอช. จะเปนการเก็บโดยตรงจากผูท่ีเปนสมาชิก 

 ระบบฐานขอมูลของประกันสังคมเปนฐานขอมูลท่ีใหญมาก และเปนฐานขอมูลท่ีไมสมบูรณ มีเง่ือนไขท่ี
ซับซอน เชน เง่ือนไขดานสิทธิและการโยกยายของคนในระบบ เปนตน จึงอาจจะไมสามารถสนับสนุน
การเก็บขอมูลสมาชิกของกอช. ได 

 สปส. เห็นดวยกับการตั้งคณะทํางานฯ โดยควรศึกษารูปแบบการทํางาน และระบบบํานาญของไทย 
เพราะระบบบําเหน็จบํานาญของไทยยังไมคอยสอดคลองกัน เนื่องจากมีการทํางานท่ีแยกกันทําและมี
หลายหนวยงานซ่ึงมีความแตกตางกันมาก 

 การพูดคุยเจรจาท่ีจะเกิดข้ึนภายใตคณะกรรมการฯ ตองข้ึนอยูบนพ้ืนฐานเดียวกัน ตองมีการหารือกันใน
ระดับชาติ และตระหนักถึงความเทาเทียมและเปนธรรมเพ่ือใหประชาชนไดรับสิทธิประโยชนมากท่ีสุด  

 คณะกรรมการจะตองมีบุคคลท่ีมีความรูเก่ียวกับระบบบํานาญ มีผูเชี่ยวชาญ และมีผูท่ีมีอํานาจพอท่ี
สามารถสั่งงานได 

 การท่ีต้ังคณะทํางานข้ึนมาจะสามารถเปนตัวกลางท่ีทําหนาท่ีในภาพรวม เพราะถาใหแตละหนวยงาน
ดําเนินการก็จะติดระเบียบกฎเกณฑตางๆ จนทําใหไมสามารถดําเนินการได 

 พรบ. จัดตั้งคณะกรรมการฯ จะไมมีความยั่งยืน แตถาเปนพรบ. อ่ืน จะเปนกฎหมายท่ีมีความยั่งยืนกวา 
เชน พรบ. ประกันสังคม พรบ. ปาไม และการจัดตั้งคณะทํางานอาจผานครม. แลวคอยไปจัดทําพรบ. 
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การประชุมระดมความคิด 

วันท่ี 24 เมษายน 2558 เวลา 9:30 – 12:00 น. ท่ีสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ปญหาของระบบบําเหน็จบํานาญ 

 ระบบบําเหนจ็บํานาญของไทยยังมีปญหาในเรื่องความครอบคลุม เพียงพอและยั่งยืน  

o ตองครอบคลมุประชาชนทุกคนในประเทศ 

o เพียงพอคือ มีเงินหลังเกษียณท่ีเกินเสนความยากจน และเพียงพอตอคาใชจายในอนาคต 

o ยั่งยืนคือ ระบบบําเหน็จบํานาญไมเปนภาระแกประเทศ ตองไมลมละลาย เปนตน 

 Basic pension ของประเทศไทยยังไมสามารถครอบคลุมไดครบ 100%  

 ตารางระบบบํานาญ ครอบคลุมผูมีงานทําสวนใหญ แตยังขาดกลุมอาชีพบางกลุม เชน กลุมครู ครูใหญ
และครูโรงเรียนเอกชนประมาณ 100,000 คน ขาราชการสวนทองถ่ินและกทม. จํานวน 130,000-
150,000 คน และพนักงานรัฐวิสาหกิจอีกประมาณ 300,000 คน ซ่ึงมีกองทุนแยกตางหาก 

 ถามีระบบบําเหน็จบํานาญแบบ mandatory จะชวยใหเพ่ิมจํานวนผูประกันตน/รับบํานาญมากข้ึน 

 เห็นดวยกับการสรางกลไกในการเพ่ิมเรื่อง portable เพ่ือเพ่ิมโอกาสเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงดานอาชีพ 
และจะไมทําใหระบบบํานาญไปเปนอุปสรรคตอการเคลื่อนยายแรงงานในตลาดแรงงาน  

 การทํางานของระบบบํานาญขาดเอกภาพ ขาดการเชื่อมโยงกันระหวางกลุม ถามีการบูรณาการดาน
นโยบายจะทําใหสามารถดูแลระบบในภาพรวมได 

 ควรขยายการอธิบายปญหาของระบบบําเหน็จบํานาญของไทยใหชัดเจนข้ึน ตองทําความเขาใจถึง
ปญหาของระบบบําเหน็จบํานาญ และอธิบายวาการบูรณาการจะชวยแกปญหาไดอยางไร หลังจาก
การบูรณาการแลวจะเกิดอะไรข้ึน 

ขอเสนอการตั้งคณะกรรมการบําเหน็จบํานาญแหงชาต ิ

 เห็นดวยกับการจัดตั้งคณะกรรมการข้ึน เพราะจะทําหนาท่ีดูแลระบบบําเหน็จบํานาญในภาพรวม
ท้ังหมด เชน เรื่องความพอเพียง ความม่ันคง และความยั่งยืนของระบบบําเหน็จบํานาญ ชวยใหมี
นโยบายท่ีสอดคลองกัน สงเสริม/สรางความตอเนื่องของการออมในระบบบํานาญ 

 การพูดคุยกันดานระบบบําเหน็จบํานาญไทยในระดับชาติ ควรจะมีการพูดคุยในระดับคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการจะสราง platform ใหเกิดการพูดคุย และเกิดการกําหนดนโยบายของบําเหน็จบํานาญ 

 ลักษณะของคณะกรรมจะตองมี stakeholder ท่ีมาจากทุกภาคสวนจริงๆ  

 อํานาจและหนาท่ี ควรจะระบุใหชัดเจน แลวหลังจากนั้นจะสามารถกําหนดหนวยงานเขามาทํางานได
ตามอํานาจและหนาท่ี นอกจากท่ีหนวยงานท่ีเขามาทํางานตองมีอํานาจการตัดสินใจจริงๆ 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสามารถใหความเห็นในแงการปฏิบัติงานของอปท. ได สวนเรื่อง
นโยบายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอาจจะไมคอยมีบทบาทมากนัก เพราะกรมฯ ไมไดกําหนดนโยบายดานเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ แตเปนหนวยงานปฏิบัติท่ีทําหนาท่ีจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
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 คณะกรรมการระดับชาติท่ีมีทานนายกรัฐมนตรีเปนประธาน จะประสบปญหาท่ีไมคอยมีเวลาเขารวม
ประชุม และสงรองนายกฯ มาแทน 

 เพ่ือใหคณะกรรมการท่ีเสนอสามารถ function ไดเต็มท่ี เลขานุการของคณะกรรมการมีความสําคัญ
อยางมาก ฝายเลขาตองเขมแข็ง มีความสามารถ มีพลังในการขับเคลื่อนดานนโยบายบําเหน็จบํานาญ 

 เสนอใหจัดต้ังองคกรข้ึนมาใหม คือสํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติ และทําหนาท่ีเปนฝายเลขาของ
คณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ ซ่ึงจะมาดูแลภาพรวมของระบบบําเหน็จบํานาญ เชน 
ดานนโยบาย และระบบขอมูลบําเหน็จบํานาญของท้ังประเทศ  

 ควรมีการตั้งคณะอนุกรรมการดานตางๆ เขามาเสริมดวย เชน ดานการลงทุน ดานการเงิน เปนตน 

 การตั้ง สํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติ และคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ จะตอง
มี พ.ร.บ. รองรับเพ่ือเปนกฎหมายท่ีระบุอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ และสํานักงานฯ 
ท่ีขัดเจน 

 ในสวนของคณะกรรมการควรเพ่ิมตัวแทนจากกระทรวงการคลังเพ่ือดูแลนโยบายดานงบประมาณ และ
ควรมีตัวแทนจากภาคเอกชนท่ีเก่ียวของในดานตางๆ เชน ตลาดทุน 

 สํานักงานฯ ท่ีต้ังข้ึนมาใหมจะดูเรื่องระบบขอมูลบําเหน็จบํานาญของประเทศ อันเปนการชวยลด
คาใชจายการลงทุนในดานระบบฐานขอมูลของแตละหนวยงาน/กองทุนได 

 การเตรียมการเพ่ือจัดตั้งองคกรท่ีมีฝายเลขาฯ และคณะกรรมการท่ีเขมแข็งดานนโยบายบําเหน็จ
บํานาญของไทยจําเปนตองมีการพูดคุยกันตอไป 
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บทที่ 5: คณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

จากการทบทวนวรรณกรรมระบบบําเหน็จบํานาญของกลุมประเทศ EU และประเทศญี่ปุนซ่ึงมี
ประสบการณมายาวนาน มีพัฒนาการในการบูรณาการเชื่อมโยงระบบบํานาญในระดับประเทศและภูมิภาค 
โดยมีคณะกรรมการกลางท่ีเขามากําหนดนโยบายดานบําเหน็จบํานาญ และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและ
หนวยงานดานบําเหน็จบํานาญของไทยท่ีพบวา ทุกหนวยงานตางเห็นดวยกับการมีคณะกรรมการกลางท่ีจะมา
กําหนดนโยบายบําเหน็จบํานาญของไทยในภาพรวมใหมีความสอดคลองกัน โดยเฉพาะในเรื่องความครอบคลุม 
เพียงพอ และยั่งยืน รวมท้ังการกําหนดบํานาญพ้ืนฐานและความตอเนื่องของระบบบํานาญของประชาชน  

บทบาทของคณะกรรมการกลางมีความสําคัญตอการกําหนดนโยบายระบบบําเหน็จบํานาญของ
ประเทศ เก่ียวของกับประชาชนทุกคน และการเงินการคลังของประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายควร
ไดรับความสําคัญอยางมากโดยควรท่ีจะมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานของคณะกรรมการ และควรมีการตั้ง
สํานักงานหรือองคกรหนึ่งเพ่ือทํางานเปนฝายเลขานุการใหแกคณะกรรมการกลาง การศึกษาวิจัยนี้เสนอให
เรียกคณะกรรมการกลางนี้วา “คณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ” และองคกรท่ีทําหนาท่ีเปน
ฝายเลขานุการวา “สํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติ” (รูปท่ี 7) คณะกรรมการและองคกรฝายเลขานุการ
ควรเปนภาระกิจชาติ ไมเปลี่ยนแปลงบอยๆ ตามวาระของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลซ่ึงจําเปนตองตราเปน
พระราชบัญญัติ เนื้อหาท่ีสําคัญของพระราชบัญญัติมีดังนี้ 

5.1 คณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

คณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติเปนคณะกรรมการกลางดานบําเหน็จบํานาญของไทย 
โดยตั้งข้ึนภายใตพระราชบัญญัติสํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติเพ่ือใหมีความชัดเจนเหมือนกรณี
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (พรบ. ธปท.) หรือ คณะกรรมการผูสูงอายุ (พรบ. ผูสูงอายุ) และชวยสราง
ความเขมแข็งและยั่งยืนใหแกคณะกรรมการฯ ใหสามารถทํางานตอเนื่องได 

คณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติจะเปนเวที (platform) สําหรับการหารือเก่ียวกับ
เรื่องบําเหน็จบํานาญของประเทศ โดยเนนไปท่ีภาพรวมและสรางความสอดคลองกันของนโยบายดานบําเหน็จ
บํานาญ การมีคณะกรรมการกลางเชนนี้จะชวยแกปญหาดานการประสานงานกันระหวางหนวยงานท่ี
ดําเนินการดานบําเหน็จบํานาญ ชวยบูรณาการระบบบําเหน็จบํานาญ และชวยสรางความม่ันใจแกประชาชน
ในการไดรับหลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุอยางเพียงพอและเปนธรรม  

องคประกอบ 

คณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติมีกรรมการจํานวน 15 ทานโดยมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานคณะกรรมการ ซ่ึงจะชวยใหคณะกรรมการฯ สามารถทําหนาท่ีไดตามท่ีกําหนดได นอกจากนี้การท่ี
กรรมการประกอบดวยผูบริหารและผูกําหนดนโยบายของกองทุนตางๆ จึงเปนการทํางานรวมกันในการ
กําหนดนโยบายดานบําเหน็จบํานาญรวมกัน ซ่ึงเปนอีกปจจัยท่ีชวยในการสรางแรงจูงใจ/การบังคับ 
(enforcement) ใหหนวยปฏิบัติทําตามมติของคณะกรรมการฯ 

ท้ังนี้คณะกรรมการฯ จะตองมีฝายเลขาฯ ท่ีเขมแข็งท้ังในดานวิชาการและการทํางาน ซ่ึงจะเปนกุญแจ
สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการฯ ไปสูการปฏิบัติ ในกรณีท่ีจําเปน คณะกรรมการสามารถ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือสนับสนุนการทํางานท่ีเก่ียวของ เชน ปญหาของระบบบําเหน็จบํานาญท่ีเก่ียวกับ
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เศรษฐกิจและสังคม การแตงตั้งอนุกรรมการยังสามารถใหมีสวนรวมจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ เชน สวนทองถ่ิน 
ภาคประชาสังคม หรือภาคเอกชน เปนตน 

องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ จํานวน 15 คน: 

 นายกรัฐมนตรี (ประธาน) 

 ปลัดกระทรวงการคลัง 

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 

 ผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 เลขาธิการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 

 ผูอํานวยการกองทุนการออมแหงชาติ 

 ผูแทนกองทุนบําเหน็จบํานาญภาคเอกชน เชน สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 ผูแทนในสวนของผูประกันตนหรือสมาชิก (ขาราชการ ลกูจาง แรงงานนอกระบบ) สวนละ 1 คน 

 ผูอํานวยการสํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติ (กรรมการและเลขานุการ) 

อํานาจหนาท่ี 

อํานาจหนาท่ีหลักๆ ของคณะกรรมการฯ คือการกําหนดนโยบายบําเหน็จบํานาญท่ีสอดคลองกัน มี
ความเปนธรรม และยั่งยืน กําหนดอัตราบํานาญพ้ืนฐาน และกําหนดอายกุารรับสิทธิประโยชนดานบํานาญ 

คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 กําหนดนโยบายบําเหน็จบํานาญท่ีสอดคลองกัน มีความเปนธรรม และยั่งยืน กําหนดอัตราบํานาญ
พ้ืนฐาน และกําหนดอายุการรับสิทธิประโยชนดานบํานาญ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากร และเสนอนโยบายแกครม. กอนนําไปปฏิบัติ 

 สงเสริม/สรางกลไกการออมผานระบบบําเหน็จบํานาญ 

 สงเสริม/สรางกลไกในการรักษาสถานภาพใหสมาชิกสามารถอยูในระบบไดอยางตอเนื่อง 

 สงเสริม/สรางกลไกสรางความยั่งยืนของบําเหน็จบํานาญ 

 สงเสริมการทําฐานขอมูลรวมของสมาชิกและผูรับบําเหน็จบํานาญระดับประเทศและการจัดเก็บ
ขอมูลวัยกอนสูงอายุและวัยสูงอายุ 

 ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนงาน 

5.2 สํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

สํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติจัดตั้งข้ึนภายใตพระราชบัญญัติสํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 
มีฐานะเปนหนวยราชการอิสระหรือหนวยราชการในระดับกรม ภายใตการกํากับดูแลของสํานักนายกรัฐมนตรี 
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ใหไดรับงบประมาณจากการสมทบรวมกันของกองทุนตางๆ และรัฐ เชน ในงบประมาณ 10 สวน รัฐสมทบ 5 
สวนและอีก 5 สวนใหแตละกองทุนสมทบตามสัดสวนของจํานวนสมาชิกหรือขนาดกองทุน สํานักงานฯ ทํา
หนาท่ีเปนฝายเลขาฯ ของคณะกรรมการฯ โดยใหการสนับสนุนดานวิชาการและขอมูลแกคณะกรรมการฯ 

องคประกอบ 

โครงสรางของสํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติมีผูบังคับบัญชาในระดับเลขาธิการ/ผูอํานวยการ 
(กรณีท่ีมีเปนหนวยงานราชการ) หรือ เลขาธิการ/CEO (กรณีท่ีเปนหนวยราชการอิสระ) และมีเจาหนาท่ีตางๆ 
ไดแก รองเลขาธิการ ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ และพนักงาน/ลูกจาง โดยผูบังคับบัญชามีวาระอยูในตําแหนงไม
เกิน 4 ป และไมเกิน 2 วาระติดตอกัน ท้ังนี้คณะกรรมการฯ เปนผูมีอํานาจในการสรรหา แตงตั้ง และถอดถอน
ผูบังคับบัญชา โดยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูบังคับบัญชาใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการฯ 

เลขาธิการตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม เชน มีสัญชาติไทย อายุไมต่ํากวา 40 ป
บริบูรณ ไมเปนบุคคลลมละลาย ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เคยถูกไลออก ปลดออกหรือใหออก
จากราชการหรือหนวยงานเอกชน และการพนจากตําแหนงของเลขาธิการนอกจากการพนตามวาระ เม่ือ ตาย 
ลาออก คณะกรรมการฯ ใหออก เพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย และขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางไดอยางหนึ่งตามท่ีกําหนด 

อํานาจหนาท่ี 

อํานาจหนาท่ีหลักๆ ของสํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติคือ สนับสนุนดานวิชาการและขอมูลแก
คณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติในการกําหนดนโยบายดานบําเหน็จบํานาญ ประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของใหปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการฯ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากครม. และการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลบําเหน็จบํานาญของประเทศเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้
สํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

 เปนฝายธุรการใหแกคณะกรรมการฯ ในการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ี 

 สงเสริมความรูความเขาใจในดานการเงินเพ่ือการเกษียณอายุ 

 จัดทําระบบฐานขอมูลของระบบทะเบียนสมาชิกและการรับประโยชนบําเหน็จบํานาญของประเทศ 

 จัดทําการสุมเก็บขอมูลผูสูงอายุและวัยกอนสูงอายุโดยการติดตามตลอดชีพ ท่ีครอบคลุมมิติทาง
สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงเก่ียวกับผูสูงอายุไทย และ
สามารถนําขอมูลไปสนับสนุนการขอเสนอเชิงนโยบาย 

 สนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับวัยสูงอายุและวัยกอนสูงอายุเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูกําหนดนโยบาย 

 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมีการดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการฯ 

 เปดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ภายในเวลาท่ีกําหนด 

พระราชบัญญัติสํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติ ควรมีมาตราท่ีเก่ียวกับการกํากับ การตรวจสอบ 
และการประเมินการทํางานของสํานักงาน เพ่ือใหแนใจวามีการทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 
การจัดสรรเงินเพ่ือการประเมินการทํางานควรกลาวไวในพระราชบัญญัติ เชน ปละ 20 ลานบาท และใหมีการ
ปรับทุกๆ 5 ป ผลการประเมินใหมีการเปดเผยแกสาธารณะ 
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รูปท่ี 7: ขอเสนอแนะรูปแบบการบูรณาการเชิงนโยบายระบบบําเหน็จบํานาญ 

 
ท่ีมา: คณะวิจัย 
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5.3 โครงสรางการดําเนินงานและความสัมพันธของคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญ
แหงชาติกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

การทํางานของคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติจะเปรียบเสมือนเปนเวที (platform) 
สําหรับประชุมรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบบําเหน็จบํานาญ ท้ังในสวนของผูกําหนดนโยบาย 
(กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย) ผูใหบริการ (กระทรวงมหาดไทย กองทุนบําเหน็จบํานาญ 
สํานักงานประกันสังคม กองทุนการออมแหงชาติ) และผูรับบริการ (ผูแทนในสวนของผูประกันตนหรือสมาชิก 
ไดแก ขาราชการ ลูกจาง แรงงานนอกระบบ สวนละ 1 คน) โดยมีสํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติเปนฝาย
เลขานุการและใหการสนับสนุนทางดานวิชาการและขอมูลแกคณะกรรมการฯ 

รูปท่ี 8 แสดงการดําเนินการและความสัมพันธของคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยคณะกรรมการฯ จะมุงเนนไปในการสรางบรรทัดฐาน/หลักการ/ธรรมนูญเพ่ือกําหนด
นโยบาย/พิจารณาประเด็นดานบําเหน็จบํานาญหรือการใหหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุอยางครอบคลุม
และเปนธรรม มีการสรางกรอบ (framework/blueprint) วาประเทศไทยควรมีระบบบํานาญอยางไร ทิศทาง
ของระบบบํานาญในอนาคตควรเปนอยางไร ซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้จะถูกนํามาใชเปนเกณฑสําหรับกองทุนตางๆ 
ในการนําไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เชน การมีบํานาญพ้ืนฐานของไทยสําหรับประชาชนทุกคน ท้ังในประเด็น
ท่ีวาสมควรมาแทนท่ีเบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ีในปจจุบันมีลักษณะเปนเบี้ยสงเคราะหและการกําหนด/ปรับอัตรา
บํานาญพ้ืนฐานในอนาคต การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ ของกองทุนท่ีใหบริการบําเหน็จบํานาญให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม การพิจารณารายไดข้ันตํ่าเพ่ือการดํารงชีพหลังการ
เกษียณ รวมท้ังการกําหนดแนวทางในการสงเสริมการออมผานระบบบําเหน็จบํานาญ การสรางความยั่งยืน
ของบําเหน็จบํานาญ โดยการดําเนินการตามผลการประชุมของคณะกรรมการฯ นั้น จะผานหนวยงานท่ี
เก่ียวของโดยเฉพาะหนวยงานดานการกําหนดนโยบายและหนวยงานผูใหบริการ สวนการสงเสริมการทํา
ฐานขอมูลรวมของสมาชิกและผูรับบําเหน็จบํานาญระดับประเทศและการจัดเก็บขอมูลวัยกอนสูงอายุและวัย
สูงอายุนั้น จะเปนการดําเนินการผานสํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติ โดยกองทุนตางๆ ในฐานะของฝาย
ปฏิบัติจะนําสงขอมูลของสมาชิกภายใตกองทุนใหแกสํานักงานฯ สําหรับการจัดทําฐานขอมูลบําเหน็จบํานาญ
กลางและนําไปบริหารจัดการเพ่ือใชในการสนับสนุนการกําหนดนโยบายของคณะกรรมการฯ 

ท้ังนี้เม่ือคณะกรรมการฯ มีมติรวมกันในนโยบายตางๆ แลวก็จะนําเสนอใหแกคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
และเม่ือไดรับความเห็นชอบจากครม. แลว สํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติในฐานะฝายเลขานุการของคณะ
กรรมการฯ จะมีหนาท่ีประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะหนวยงานผู ใหบริการอันไดแก 
กระทรวงมหาดไทย กองทุนบําเหน็จบํานาญ สํานักงานประกันสังคม กองทุนการออมแหงชาติ เพ่ือใหมีการ
ดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการฯ นอกจากนี้ในสวนของหนาท่ีของคณะกรรมการฯ ในการ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนงานนั้น เนื่องจากหนวยงาน
ดานบํานาญไดรวมเปนกรรมการในการกําหนดมติรวมของคณะกรรมการฯ แลว หากหนวยงานใดท่ีไมปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการฯ ควรไดรับการทวงถามในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

ในการดําเนินการดานการสื่อสารกับสาธารณะของคณะกรรมการฯ นั้น เม่ือคณะกรรมการฯ มีมติหรือ
กําหนดนโยบายเก่ียวกับระบบบําเหน็จบํานาญ สํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติจะเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ี
เปนชองทางในการเผยแพรรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายฯ ใหแกประชาชนท่ัวไป 
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รูปท่ี 8: การดําเนินงานและความสัมพันธของคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
ท่ีมา: คณะวิจัย 
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บทที่ 6: สรุป 

จากการศึกษาประสบการณระบบบํานาญของกลุมประเทศ EU และประเทศญ่ีปุน พบวาประเทศ
เหลานี้มีวิวัฒนาการมายาวนาน ประสบผลสําเร็จในการดําเนินการระบบบําเหน็จบํานาญ โดยเฉพาะในดาน
ความครอบคลุมประชาชนทุกคน และเพียงพอตอการดํารงชีพหลังเกษียณ (เชน อยางนอยตองมากกวา 
poverty preventing line สําหรับกลุม EU) ท้ังนี้กรณีศึกษาท้ังสองมีพัฒนาการในการเชื่อมโยงระบบบํานาญ
ใหสอดคลองกันโดยใชกลไกการบูรณาการผานคณะกรรมการกลาง รวมท้ังการกําหนดนโยบายในภาพรวมจาก
คณะกรรมการบํานาญระดับชาติ 

โดยการบูรณาการดานนโยบายบํานาญของยุโรปเกิดข้ึนระหวางประเทศเปนสวนใหญ ในการกําหนด
ทิศทางของการจัดการเพ่ือบรรลุเปาหมายในกรอบของยุโรปในภาพรวม และเปนชองทางในการใหทุกหนวยท่ี
เก่ียวของมีชองทางในการแสดงความคิดเห็นดานนโยบายบํานาญ ในขณะท่ีญี่ปุนนั้นมีคณะกรรมการกลางดาน
บํานาญ และมีระบบฐานขอมูลรวมของสมาชิกผูประกันตนท้ังประเทศ ทําใหเอ้ือตอการจัดบํานาญข้ันพ้ืนฐาน
และการบริหารจัดการระบบ บทเรียนดังกลาวจะชวยสนับสนุนรูปแบบของคณะทํางานดานนโยบายระบบ
บํานาญของไทยได เชน องคประกอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และตัวกลางท่ีจะเปนพ้ืนท่ีสําหรับ
รองรับฐานขอมูลของท้ังประเทศ 

ผลการศึกษาพบวาในการกําหนดนโยบายดานบําเหน็จบํานาญของไทยควรคํานึงถึง 

• ความเปนธรรม (universal vs targeting, รับท้ังบําเหน็จและบํานาญ/เบี้ยยังชีพ) 

• การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร (ผูสูงอายุเพ่ิม, การเกิดลดลง) 

• การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน (ขยายอายุเกษียณ, เปลี่ยนงานบอย, ทํางาน part time, 
ปรับระยะเวลาการจายเงินสมทบ, เพ่ิมโอกาสการทํางานของผูสูงอายุ) 

• ความเพียงพอของบํานาญท้ังในรูปของความพอเพียงตอการดํารงชีพและมูลคาของเงินหรือ real 
value (ปรับตามเงินเฟอ) 

• การเชื่อมตอและความตอเนื่องของการอยูในระบบบํานาญ (เม่ือมีการเปลี่ยนระบบการจางงาน) 

• ความยั่งยืนของกองทุน (อัตราการจายเงินสมทบ, ทํา projection และประเมิน) 

นอกจากนี้ควรจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติเขามากําหนดนโยบายบําเหน็จ
บํานาญของไทยและสํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติ เปนฝายเลขาสนับสนุนดานวิชาการ ประสานการ
ทํางานรวมกันของหนวยงานท่ีใหบริการบําเหน็จบํานาญและการจัดการขอมูลสมาชิกรวมกัน เพ่ือสรางความ
สอดคลองกันในการกําหนดนโยบายดานบําเหน็จบํานาญ และลดความซํ้าซอนของการกํากับดูแลโดยหลาย
หนวยงานดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อ: คณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

• ฝายเลขาฯ: สํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

• อยูภายใตพรบ. สํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 
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• องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ จํานวน 15 คน: 
นายกรัฐมนตรี (ประธาน) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เลขาธิการ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ผูอํานวยการกองทุนการ
ออมแหงชาติ ผูแทนในสวนของกองทุนบําเหน็จบํานาญเอกชน ผูแทนในสวนของผูประกันตน
หรือสมาชิก (ขาราชการ ลูกจาง แรงงานนอกระบบ) สวนละ 1 คน เลขาธิการสํานักงานบําเหน็จ
บํานาญแหงชาติ (กรรมการและเลขานุการ) 

และในกรณีท่ีจําเปนสามารถตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือสนับสนุนการทํางานท่ีเก่ียวของ เชน 
ปญหาของระบบบําเหน็จบํานาญท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคม การแตงต้ังอนุกรรมการยัง
สามารถใหมีสวนรวมจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ เชน สวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคม หรือ
ภาคเอกชน เปนตน 

• อํานาจหนาท่ี:  

 กําหนดนโยบายบําเหน็จบํานาญท่ีสอดคลองกัน มีความเปนธรรม และยั่งยืน กําหนดอัตรา
บํานาญพ้ืนฐาน และกําหนดอายุการรับสิทธิประโยชนดานบํานาญ ใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร และเสนอนโยบายแกครม. กอนนําไปปฏิบัติ 

 สงเสริม/สรางกลไกการออมผานระบบบําเหน็จบํานาญ 

 สงเสริม/สรางกลไกในการรักษาสถานภาพใหสมาชิกสามารถอยูในระบบไดอยางตอเนื่อง 

 สงเสริม/สรางกลไกสรางความยั่งยืนของบําเหน็จบํานาญ 

 สงเสริมการทําฐานขอมูลรวมของสมาชิกและผูรับบําเหน็จบํานาญระดับประเทศและการ
จัดเก็บขอมูลวัยกอนสูงอายุและวัยสูงอายุ 

 ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนงาน 

หนวยงาน: สํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

• อํานาจหนาท่ี: 

 ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

 เปนฝายธุรการใหแกคณะกรรมการฯ ในการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ี 

 สงเสริมความรูความเขาใจในดานการเงินเพ่ือการเกษียณอายุ 

 จัดทําระบบฐานขอมูลรวมของระบบทะเบียนสมาชิกและการรับประโยชนบําเหน็จบํานาญ
ของประเทศ 

 จัดทําการสุมเก็บขอมูลผูสูงอายุและวัยกอนสูงอายุโดยการติดตามตลอดชีพ ท่ีครอบคลุมมิติ
ทางสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงเก่ียวกับผูสูงอายุไทย 
และสามารถนําขอมูลไปสนับสนุนการทําขอเสนอเชิงนโยบาย 

 สนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับวัยสูงอายุและวัยกอนสูงอายุเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูกําหนด
นโยบาย 
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 ประสานงานกับหนวยงานท่ี เ ก่ียวของ เ พ่ือให มีการดํ า เนินการตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

 เปดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบาํนาญแหงชาติภายในเวลาท่ี
กําหนด 

กลไกการบูรณาการเชิงนโยบายของระบบบําเหน็จบํานาญของไทยโดยการต้ังคณะกรรมการกลางจะ
ชวยใหระบบหลักประกันรายไดสําหรับผูสูงอายุของไทยเปนระบบท่ีมีการมองในภาพรวม มีนโยบายท่ี
สอดคลองกัน มีความเปนธรรม สงเสริม/สรางความตอเนื่องของการออม สรางองคความรู และมีความยั่งยืน 
รวมท้ังชวยลดตนทุนในการบริหารจัดการระบบบํานาญของไทย ท้ังนี้ การบูรณาการเชิงนโยบายของระบบ
บําเหน็จบํานาญมิไดเสนอใหมีการยุบหรือรวมกองทุนของท้ังสามระบบ แตเสนอใหมีการทํางานรวมกันเพ่ือ
บูรณาการกัน 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก: ระบบบํานาญของแตละประเทศสมาชิกของยุโรป 
ประเทศ pillar 1 pillar 2 pillar 3 

ออสเตรีย -the mandatory public system the obligatory and voluntary company 
plans  

the fully voluntary individual 
pension schemes 

 1.traditional PAYG, DB   

 2. the new scheme -NDC   

เบลเยีย่ม the obligatory social insurance- PAYG the voluntary vocational pension plans the volutary invidual pension 
arrangements 

บัลกาเรีย the compulsory public system -PAYG the compulsory supplementary system  the voluntary pension insurance 
system 

  1. the occational system for those working in especially difficult conditions  

  2.a universal system for all employees born after 31 Dec 1959 

ไซปรัส the social pension scheme the social insurance scheme the voluntary provident funds 

สาธารณรัฐ
เช็ก 

the obligatory system - PAYG and DB - the voluntary system 

เดนมารก the public pension system the company pension shcemes  the invidual pension schemes 

 1. based on previous earnings the pensions for public sector workers  

 2. special complimentary pensions   

 3. complimentary pensions for people receiving anticipation benefits  

เอสโตเนีย the based obligatory pension scheme -
PAYG 

the complimentary pension scheme  the complimentary voluntary 
pension scheme 

  1. voluntary for people born before 
1983  

 

  2. obligatory for those born after 1983  

ฟนแลนด the national pension insurance the voluntary company schemes the individual pension schemes 

ฝร่ังเศส public mandatory pension system pension savings scheme 

 general scheme  scheme for farmers  

 scheme for the self-employed special scheme  

เยอรมัน base system compulsory/volunatry occupational 
pension insurance 

supplementary pension insurance 

 1. the base pension scheme   

 2. the civil servant scheme   

 3. the farmer scheme   

 4. liberal professions scheme   

กรีก public mandatory pension scheme voluntary occupational pension 
scheme 

voluntary private pension schemes 

 1. primary funds   

 1.1 the majority of private-sector employees  

 1.2 separate pension schemes   

ฮังการ่ี the obligatiry distribution system the obligatory capital insurance the voluntary collective capital 
insurance 

อิตาลี obligatory public system the company based and open pension 
funds 

the individual pension plans 

ลัตเวีย basic mandatory scheme -PAYG and NDC additional mandatory pension scheme voluntary pension scheme 

ลิธัวเนยี the obligatory public system -PAYG the voluntary pension system the voluntary additional retirement 
insurance 
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ประเทศ pillar 1 pillar 2 pillar 3 

ไอรแลนด state pillar- the Irish Social Welfare 
System 

occupational pillar private pillar 

 1. state pension (transition) 1. public service pension scheme  

 2. state pension (compulsory) 2. capital occupational pension 
schemes 

 

 3. old-age non-contributory pension   

ลักเซมเบิรก the obligatory base pension insurance the voluntary pension organized by 
the employer 

the voluntary individual pension 
schemes 

มอลตา contributory/non-contributory scheme - individual retirement savings 

เนเธอรแลนด the base pension scheme  the mandatory complimentary scheme 
of collective contributory pension 

the voluntary individual pension 
scheme  

 1. financed by the state based on -PAYG  

โปแลนด the oldsolution embraces all those born 
until the end of 1948 -PAYG 

obligatory for those born in 1969 and 
later  

the employee pension schemes  

 the new solution obligatory for those 
born after 31 Dec 1948-NDC 

voluntary for those born after 31 Dc 
1948 but no later than 31 Dec 1968 
open pension funds  

the individual pension accounts 

โปรตุเกต the public pension system company pension schemes individual saving and pension 
schemes 

โรมาเนีย basic universal and mandatory pension 
insurance  

mandatory capital pension insurances voluntary private pensions 

สเปน the obligatory repartition base system the complimentary voluntary company 
capital system 

the voluntary individual pension 
schemes 

สวีเดน the old-pension system  additional professional retirement 
fund- compaby based systems 

the voluntary pensions  

 1. fully obligatory for those born before 1938  1. individual pension plans 

 2. partly obligatory fort hose born between 1938-1953  

 the new pension system   

 1. partly obligatory for those born after 1937   

 2. fully obligatory for those born after 1953  

อังกฤษ 1. the base state pension Supplementary occupational pension supplementary private pension 

 2. supplementary state pension-the State Second Pension Scheme  

ท่ีมา: Poteraj (2008)  
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ภาคผนวก ข: คณะกรรมการท่ีแตงต้ังภายใตคําสั่งของคสช. 

คณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

การแตงตั้ง: ภายใตคําสั่งของ คสช. 

วัตถุประสงค: กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจท้ังระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความเปนเอกภาพ สามารถแกไขปญหาตางๆ สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนเขารวม
กองทุนในกิจการของรัฐ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของรัฐและประชาชนเปนสําคัญ 

อํานาจหนาท่ี:  
1. เสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารและมาตรการในการทําภารกิจตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

2. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

3. บูรณาการการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจใหมีความเปนเอกภาพ 

4. เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาดานตางๆ ของรัฐวิสาหกิจท้ังในดานการบริหาร การดําเนินงาน 
และดานการเงินตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ  

5. สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนเขารวมลงทุนในกิจการของรฐั  

6. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานไดตามความจําเปน  

7. เชิญเจาหนาท่ีบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของมาชี้แจง หรือเรียกเอกสารจากบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของมาประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน  

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งนี้ หรือตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติมอบหมาย 

องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ: เปนขาราชการการเมือง 3 คน (รอยละ 
18) ขาราชการประจํา 8 คน (รอยละ 47) และผูเชี่ยวชาญภายนอก 6 คน (รอยละ 35) ไดแก 

1. หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

2. รองหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ และหัวหนาฝายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแหงชาติ  

3. รองหัวหนาฝายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแหงชาติ  

4. ปลัดกระทรวงกลาโหม  

5. ปลัดกระทรวงการคลัง  

6. ปลัดกระทรวงคมนาคม  

7. ปลัดกระทรวงพลังงาน  

8. ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

9. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

10. เลขาธิการคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
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11. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  

12. นายบัณฑูร ล่ําซํา  

13. นายบรรยง พงษพานิช  

14. นายประสาร ไตรรัตนวรกุล  

15. นายรพี สุจริตกุล  

16. นายวิรไท สันติภาพ  

17. ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กบง.) 

การแตงตั้ง: ภายใตคําสั่งของ คสช. 

วัตถุประสงค: เพ่ือใหการบริหารนโยบาย แผนงาน และมาตรการดานพลังงานของประเทศเปนไปอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

อํานาจหนาท่ี:  

1. เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศตอคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ 

2. กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการกําหนดราคาพลังงาน ใหสอดคลองกับนโยบาย และแผนการ
บริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 

3. ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน และเรงรัดการดําเนินการของคณะกรรมการท้ังหลายท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีเก่ียวของกับพลังงาน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับพลังงาน เพ่ือให
มีการดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบาย และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 

4. ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
มอบหมาย 

องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ: เปนขาราชการการเมือง 3 คน (รอยละ 17) 
ขาราชการประจํา 15 คน (รอยละ 83) ไดแก 

1. หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ประธานกรรมการ 

2. รองหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (หัวหนาฝายเศรษฐกิจ) รองประธาน 

3. รองหัวหนาฝายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแหงชาติ กรรมการ 

4. ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ 

5. ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 

6. ปลัดกระทรวงการตางประเทศ กรรมการ 
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7. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ 

8. ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ 

9. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

10. ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ 

11. ปลัดกระทรวงพาณิชย กรรมการ 

12. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 

13. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 

14. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 

15. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 

16. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ 

17. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ 

18. ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

การแตงตั้ง: ภายใตคําสั่งของ คสช. 

วัตถุประสงค: กํากับดูแลการแกไขปญหาและเสนอแนวทางในการกํากับนโยบายการบริหารและพัฒนา
พลังงานของประเทศ ใหมีความเหมาะสมและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

อํานาจหนาท่ี:  

1. เสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนา และมาตรการทางพลังงาน 

2. เสนอความเห็นเก่ียวกับแผนงานและโครงการทางดานพลังงานของหนวยงาน รวมท้ังเสนอความเห็น
เก่ียวกับการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานและโครงการดังกลาวดวย 

3. กําหนดราคาและอัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกรอบและแนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมอบหมาย รวมท้ังปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีหัวหนาคสช. มอบหมายในการบริหาร
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และตามกฎหมายวาดวยการแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

4. เสนอแนะนโยบายและมาตรการทางดานราคาพลังงาน และกํากับการเปลี่ยนแปลงของอัตราคา
ไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ 

5. พิจารณาและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เก่ียวกับพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง และมาตรการอ่ืนๆ ท่ีจะออกกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

6. ขอใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใดๆ เสนอรายละเอียดทาง
วิชาการ การเงิน สถิติ เรื่องตางๆ ท่ีจําเปนท่ีเก่ียวของกับนโยบายแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศ 
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7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ หรือประธานกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมอบหมาย 

8. แตงตั้งคณะอนุกรรมการชวยปฏิบัติงานในหนาท่ีตามความจําเปน 

องคประกอบของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน: เปนขาราชการการเมือง 1 คน (รอยละ 7) 
ขาราชการประจํา 10 คน (รอยละ 71) และผูเชี่ยวชาญภายนอก 3 คน (รอยละ 21) ไดแก 

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

2. ปลัดกระทรวงคมนาคม 

3. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. ปลัดกระทรวงพลังงาน 

5. ปลัดกระทรวงพาณิชย 

6. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

7. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

8. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

9. ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจการคลัง 

10. ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

11. ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
  

54 



การบูรณาการระบบบํานาญแหงชาติ 

ภาคผนวก ค: รายชื่อผูเขารวมการประชุมระดมความคิด 
1. รศ.สถิตพงศ  ธนวิริยะกุล มูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนาผูสูงอายุไทย 

2. นางราตรี  รัตนไชย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

3. นายราม  จินตมาศ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

4. นางลาวัลย  พันธุนิล กรมบัญชีกลาง 

5. นางอรวรรณ  วิโรจนกุล กรมบัญชีกลาง 

6. นายพิศุทธ  สัมปทานุกุล กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

7. นายคเนศ  วังสไพจิตร คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแหงชาติ 

8. นางสาวปรัชญา  เอกฉันต คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแหงชาติ 

9. นางสาวนพรัตน  พาทีทิน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) 

10. นายชาลี  จันทรยิ่งยง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) 

11. นางวิภาวี  เหมพรวิสาร สถาบันพัฒนาองคกรชมุชน (พอช.) 

12. คุณอภษิา เสนีวงค ณ อยุธยา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

13. นางสาวภัทรพร  เลาวงค สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

14. คุณอรวรรณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

15. นายเอกชัย  จงวิศาล สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

16. ดร. มัทนา พนานิรามัย ผูทรงคุณวุฒิ 

17. ดร. สราวุธ  ไพฑูรยพงษ TDRI 

18. ดร. วรวรรณ  ชาญดวยวิทย TDRI 

19. ดร. ตรีนุช  ไพชยนตวิจิตร  TDRI 

20. ดร. จิระวัฒน  ปนเปยมรัษฏ TDRI 

21. คุณจิราภรณ  แผลงประพันธ TDRI 

22. คุณนันทพร  เมธาคุณวุฒิ TDRI 

23. คุณยศ  วัชระคุปต  TDRI 

24. คุณพสิษฐ  พัจนา  TDRI 

25. คุณพัชราภรณ  โคตรนารินทร TDRI 

26. คุณวรัตถ  บุญรัตนกรกิจ TDRI 

27. คุณธรรมโช  วิจจา สือ่มวลชน 

28. คุณนครนิทร  ศรีเลิศ นสพ. กรุงเทพธุรกิจ 

29. คุณชยากรณ  กําโชค Voice TV 

30. คุณกฤษณะ  ภูมรินทร Nation TV 

31. คุณปาลิตา  ประกายโพส Thaipublica 

32. คุณณัฐพชร  ทัศนศงเรท สํานักขาวอิศรา 

33. คุณเพ็ญจันทร  เสริมสุทธิพันธ บางกอกโพสต  
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ภาคผนวก ง: การส่ือสารสาธารณะ 
http://news.voicetv.co.th/thailand/196803.html 

http://isranews.org/thaireform/thaireform-news/item/38155-tdri_38155.html 
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ภาคผนวก จ: ประวัติท่ีปรึกษา หัวหนา และนักวิจัยของโครงการวิจัย 
1. ชื่อ  ดร. วรวรรณ นามสกุล ชาญดวยวิทย 

คุณวุฒิ  PhD (Economics)   อาชีพ  นักวิจัย     
หนวยงานท่ีสังกัด สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
หมายเลขโทรศัพท  02-718-5460 
โทรสาร   02-718-5461 
email address: worawan@tdri.or.th, worawan.tdri@gmail.com 

2. ชื่อ  นายยศ  นามสกุล วัชระคุปต 
คุณวุฒิ  MBA (Finance)   อาชีพ   นักวิจัย     
หนวยงานท่ีสังกัด สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
หมายเลขโทรศัพท  02-718-5460 
โทรสาร   02-718-5461 
email address: yos@tdri.or.th  

3. ชื่อ นายพสิษฐ  นามสกุล พัจนา 
คุณวุฒิ  MA (Population and Social Gerontology)  อาชีพ  นักวิจัย         
หนวยงานท่ีสังกัด สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
หมายเลขโทรศัพท  02-718-5460 
โทรสาร   02-718-5461 
email address: phetphatchana@tdri.or.th 
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	ความรับผิดชอบ (Accountability)
	ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการนโยบายการเงิน

	คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กบง.)
	องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ: เป็นข้าราชการการเมือง 14 คน (ร้อยละ 74) และข้าราชการประจำ 5 คน (ร้อยละ 26) ได้แก่
	คณะกรรมการอำนวยการสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ (กสช.) (National Health Directing Board : NHDB)

	สัมภาษณ์ สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม (สน.สส.)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	วันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 14:30 – 16:00 น. ที่สน.สส.

	สัมภาษณ์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
	วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 10:30 – 13:00 น. ที่กบข.
	ระบบบำนาญของไทย
	การดำเนินงานของกบข.


	สัมภาษณ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
	วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10:00 – 11:30 น. ที่สศช.

	สัมภาษณ์ สำนักงานประกันสังคม (สปส.)
	วันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9:30 – 11:00 น. ที่สปส.

	การประชุมระดมความคิด
	วันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 9:30 – 12:00 น. ที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
	ปัญหาของระบบบำเหน็จบำนาญ
	ข้อเสนอการตั้งคณะกรรมการบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ


	5.1 คณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
	องค์ประกอบ
	อำนาจหน้าที่

	5.2 สำนักงานบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
	องค์ประกอบ
	อำนาจหน้าที่

	5.3 โครงสร้างการดำเนินงานและความสัมพันธ์ของคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ภาษาไทย
	ภาษาอังกฤษ

	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)
	กองทุนประกันสังคม (กรณีชราภาพ)สำนักงานประกันสังคม (สปส.)
	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
	ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
	 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
	สำนักงานกอช. (อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้ง)
	สำนักงานประกันสังคม
	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
	กรมบัญชีกลาง
	หน่วยงานกำกับดูแล/รับผิดชอบ
	 สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
	ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรืออยู่ภายใต้สปส.
	แรงงานนอกระบบ
	แรงงานนอกระบบ (ม. 40)
	ลูกจ้างเอกชน (ม. 33) และ ม.39
	ข้าราชการ
	ข้าราชการ
	กลุ่มเป้าหมาย
	2536 และปรับปรุงล่าสุดปี 2554
	ยังไม่ดำเนินการ (ออกพรบ. ปี 2554)
	2542 และปรับปรุงล่าสุดปี 2556
	2542
	2539
	2494
	ปีที่เริ่มต้น
	รัฐบาล
	ผู้ประกันตน+รัฐบาล
	ผู้ประกันตน+รัฐบาล
	ผู้ประกันตน+นายจ้าง
	ข้าราชการ+รัฐบาล
	รัฐบาล
	การสมทบ
	Define benefit
	Define contribution
	Define contribution
	Define benefit
	Define contribution
	Define benefit
	รูปแบบผลประโยชน์
	600 บาทต่อเดือน ผู้ที่มีอายุ 60-69 ปี700 บาทต่อเดือน ผู้ที่มีอายุ 70-79 ปี800 บาทต่อเดือน ผู้ที่มีอายุ 80-89 ปี1,000 บาทต่อเดือน ผู้ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป
	เงินออมพร้อมดอกผล แต่หากต่ำกว่าเดือนละ 500 บาท จะได้รับเป็นเงินดำรงชีพเดือนละ 500 บาท
	ม. 40:กรณีบำเหน็จ: เงินออมพร้อมดอกผล และ กรณีบำนาญ: ขั้นต่ำเดือนละ 600 บาท
	ร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ(15,000 บาท) + ร้อยละ 1.5 ต่อ ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน สำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน
	เงินออมพร้อมดอกผล 
	เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ/ 50 (กรณีไม่เข้ากบข.) หรือ เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ/ 50 (กรณีเข้ากบข.) แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 
	การจ่ายผลประโยชน์
	ตลอดชีวิต
	1
	2
	3
	4

	ตลอดชีวิตหรือจนกว่าเงินในบัญชีสมาชิกจะหมด
	ม. 40: บำเหน็จรับครั้งเดียว บำนาญรับตลอดชีวิต
	ตลอดชีวิต
	จ่ายทั้งก้อนเมื่อออกจากราชการหรือมีสิทธิที่จะฝากให้บริหารต่อ
	ตลอดชีวิต
	ระยะเวลาการรับผลประโยชน์
	ภาคผนวก ก: ระบบบำนาญของแต่ละประเทศสมาชิกของยุโรป
	ภาคผนวก ข: คณะกรรมการที่แต่งตั้งภายใต้คำสั่งของคสช.
	คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
	องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ: เป็นข้าราชการการเมือง 3 คน (ร้อยละ 18) ข้าราชการประจำ 8 คน (ร้อยละ 47) และผู้เชี่ยวชาญภายนอก 6 คน (ร้อยละ 35) ได้แก่
	คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กบง.)
	องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ: เป็นข้าราชการการเมือง 3 คน (ร้อยละ 17) ข้าราชการประจำ 15 คน (ร้อยละ 83) ได้แก่
	คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
	องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน: เป็นข้าราชการการเมือง 1 คน (ร้อยละ 7) ข้าราชการประจำ 10 คน (ร้อยละ 71) และผู้เชี่ยวชาญภายนอก 3 คน (ร้อยละ 21) ได้แก่

	ภาคผนวก ค: รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมระดมความคิด
	ภาคผนวก ง: การสื่อสารสาธารณะ
	ภาคผนวก จ: ประวัติที่ปรึกษา หัวหน้า และนักวิจัยของโครงการวิจัย
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