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สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
(ทีดีอาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทดีีอาร์ไอ” 
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา
ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง
เรียบง่ายเพ่ือจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
 “รายงานทีดอีาร์ไอ” มีโอกาสรบัใช้สงัคม
ไทยมาตลอด ท้ังเป็นรายสะดวก และปรบัมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม 
ต้ังแต่ฉบับท่ี 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี 
อาร์ไอ” จะมาพบผู ้อ ่านเป็นรายสะดวก 
พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
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ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging 

Society) แล้ว โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เกิน

กว่าร้อยละ 10 ของประชากร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 

ซึ่งคาดว่าในปี 2565 จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

หรือ Aged Society (สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อประชากร

รวมเกินร้อยละ 20) ทั้งนี้ การมีหลักประกันรายได้เป็นสิ่งที่

จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับการด�ารงชีพของผู้สูงอายุ

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่าระบบหลักประกัน

ด้านรายได้ส�าหรบัผูส้งูอายุของไทยยงัเป็นแบบแยกส่วน โดย

ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบส�าหรับ

ข้าราชการ ระบบส�าหรับลูกจ้างเอกชน และระบบส�าหรับ

ประชาชนท่ัวไป โดยมีกองทุนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องคือ 

1. บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการที่ก�ากับดูแลโดยกรมบัญชี

กลาง และกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ (กบข.) 2. สทิธิ

ประโยชน์กรณีบ�านาญชราภาพของลูกจ้างเอกชนท่ีบริหาร

จดัการโดยส�านกังานประกันสังคม (สปส.) และ 3. เบ้ียยังชพีผู้

สงูอายุและเงนิออมชราภาพท่ีบริหารจดัการโดยกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิน่ และกองทุนการออมแห่งชาต ิ(กอช.) ดัง

แสดงในตารางที่ 1 ซึ่งจะเห็นว่า วิวัฒนาการของหลักประกัน

ด้านรายได้ส�าหรับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม เร่ิมต้นในช่วงเวลาที่
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ต่างกัน มีเงื่อนไขการเกิดสิทธิที่ต่างกัน มีการสมทบจากรัฐ

ที่ต่างกัน และระดับสิทธิประโยชน์ที่ต่างกัน หน่วยงานรับผิด

ชอบแต่ละแห่งต่างก็มคีณะกรรมการก�ากบัดูแล (board) หรือ

ผู้มีอ�านาจในการก�ากับดูแลเป็นของตัวเอง และแต่ละคณะ

มิได้มีการท�างานที่บูรณาการกัน ท�าให้การด�าเนินนโยบาย

ของหน่วยงานแต่ละแห่งไม่สอดคล้องกัน และไม่เป็นไปใน

ทศิทางเดียวกัน อนัอาจส่งผลเสยีต่อประชาชนท่ีเป็นผูป้ระกัน

ตนได้ โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนอาชีพ 

และไม่สามารถย้ายกองทุนได้ ท�าให้การส่งเงินสมทบไม่ต่อ

เนื่อง และส่งผลให้ขาดคุณสมบัติในการรับเงินหลักประกัน

รายได้หรือได้รับไม่เต็มจ�านวน รวมทั้งขาดความยืดหยุ่นใน

การแก้ไขระเบยีบ กฎเกณฑ์ในการด�าเนนิการของหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบด้านบ�าเหน็จบ�านาญ นอกจากนี้ การที่แต่ละ

หน่วยงานต่างต้องมีระบบฐานข้อมูลเป็นของตวัเอง ท�าให้เกดิ

การลงทนุในเร่ืองระบบข้อมูลและ IT ทีซ่�า้ซ้อนกัน อนัเป็นการ

สิ้นเปลืองงบประมาณและทรัพยากรของประเทศ 

นอกจากปัญหาที่กล่าวข้างต้นแล้ว ระบบบ�านาญ

ของไทยยังมีปัญหาส�าคัญในเร่ืองความครอบคลุม ความ

เพียงพอ และความย่ังยืน ในส่วนของความครอบคลุมพบ

ว่าหลักประกันทางด้านรายได้ส�าหรับผู้สูงอายุยังไม่สามารถ

ครอบคลุมกลุ่มวัยท�างานได้ครบทุกคน ผู้มีงานท�าที่เป็น

ข้าราชการมีหลักประกันรายได้ส�าหรับการสูงอายุด้วยระบบ

บ�าเหน็จบ�านาญของข้าราชการ และ กบข. ส่วนผู้ท�างานท่ี

เป็นลูกจ้างภาคเอกชน หรือเป็นแรงงานนอกระบบอาจได้รับ

ประโยชน์ทดแทนกรณชีราภาพของกองทนุประกนัสงัคมโดย 

สปส. ในขณะท่ีกลุ่มแรงงานนอกระบบและคนวัยท�างานซึ่ง

ควรจะได้รับหลักประกันรายได้เม่ือสูงอายุจากระบบกองทุน

การออมแห่งชาติ ซึ่งแม้จะเปิดด�าเนินการมาแล้วประมาณ 

3 ปี แต่ก็มีสมาชิกเพียง 5 แสนคนเมื่อเทียบกับแรงงานนอก

ระบบที่มีจ�านวนทั้งสิ้นประมาณ 21 ล้านคน1  

ส�าหรับเร่ืองความเพียงพอ จะเห็นได้ว่าเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุซึ่งเป็นหลักประกันรายได้ท่ีมีจ�านวนผู้สูงอายุได้รับ

มากที่สุดนั้น มีอัตราสูงสุดที่ได้รับในปัจจุบันคือ 1,000 บาท

ต่อเดือน ซึ่งน้อยกว่าเส้นความยากจนปี พ.ศ. 2556 ถึง 1.5 

เท่า หากผูท้ีเ่กษยีณไม่ได้รับบ�านาญจากกองทนุประกันสงัคม 

1 ร รง า รายงาน ย

หรือ กบข. หรือเป็นข้าราชการบ�านาญแล้ว อาจต้องประสบ

ปัญหาในการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้ และเม่ือค�านึงถึงอัตรา

เงนิเฟ้อในอนาคต ในขณะทีเ่งินบ�านาญไม่ได้ปรับเพิม่ขึน้ตาม

จะยิ่งท�าให้ความรุนแรงของปัญหาเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

ในส่วนของความยั่งยืนของกองทุนต่างๆ นั้น มีการ

ประมาณการว่ากองทนุประกันสงัคมซึง่เป็นแบบ define ben-

efit จะประสบปัญหาทางการเงนิจนถงึขัน้ล้มละลายได้ภายใน 

20 ปีหลังมีการจ่ายเงินบ�านาญหากไม่มีการปรับเปลี่ยนรูป

แบบการเก็บเงนิสมทบและ/หรือการจ่ายเงินบ�านาญ ในขณะ

ทีก่ารจ่ายเบ้ียยงัชพีผูส้งูอายทุีม่าจากงบประมาณของรัฐ ก็จะ

เป็นการสร้างภาระทางการคลังให้แก่ประเทศได้

จากการพัฒนาของหลักประกันด้านรายได้ส�าหรับ

ผู้สูงอายุแบบแยกส่วนและปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ท�าให้คนไทยไม่สามารถมีหลักประกันที่ม่ันคงได้ การก้าว

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตจะมีท้ังปัญหาเศรษฐกิจและ

สังคมตามมา เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาดังกล่าว รวมท้ังส่งเสริม

ให้ประเทศไทยมีระบบหลักประกันรายได้ส�าหรับผู้สูงอายุ

ท่ีย่ังยืนและเป็นธรรม จึงควรแก้ไขและปรับปรุงกลไกการ 

บูรณาการระบบบ�าเหนจ็บ�านาญในเชงินโยบายระดบัประเทศ

ให้สอดคล้องกัน 

ร า า อ า ร ท

จากการศึกษาประสบการณ์ของกลุ่มประเทศยุโรป 

(EU) และญีปุ่่นทีมี่ระบบบ�านาญมายาวนานและมพีฒันาการ

ในการเชื่อมโยงระบบบ�านาญจนประสบผลส�าเร็จแล้ว พบ

ว่า EU ประกอบด้วยสมาชิกถึง 27 ประเทศ โดยประเทศ

สมาชิกแต่ละประเทศต่างก็มีรูปแบบและการบริหารจัดการ

ระบบบ�านาญของตนเอง ท�าให้ระบบบ�านาญของ EU มีรูป

แบบท่ีหลากหลายและซบัซ้อน โดยเฉพาะเม่ือประชากรมีการ

เคล่ือนย้ายไปยังประเทศสมาชิกต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ท้ังนี้ 

หลังจากทีพ่บว่าระบบบ�านาญเป็นระบบทีใ่ช้เงนิงบประมาณ

มากทีสุ่ด EU จงึได้ตระหนกัถงึความยัง่ยนืของระบบบ�านาญ 

และได้มีการปฏิรูประบบบ�านาญมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง

ความม่ันคงด้านการเงนิการคลงัของระบบบ�านาญสาธารณะ

ในอนาคต โดยเน้นใน 3 ส่วนหลกั คอื (1) การเคลือ่นย้ายของ
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แรงงานและการบูรณาการการตลาด (2) ความสมดุลหรือผล

ก�าไรด้านการเงินสาธารณะ และ (3) ระบบสวัสดิการสังคม 

โดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกสามารถก�าหนดนโยบาย 

ออกแบบ ด�าเนินการ และตรวจสอบระบบบ�านาญภายในของ

แต่ละประเทศเองได้ แต่จะต้องอยูภ่ายใต้กรอบกฎหมายของ 

EU และอยูใ่นการก�ากับดแูลของคณะกรรมาธกิารระดับยโุรป 

เพือ่ให้ประเทศสมาชกิแต่ละประเทศมีกรอบความร่วมมือและ

การด�าเนินการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 EU ได้ริเริ่มกระบวนการ 

The Open Method of Co-ordination (OMC) โดยเป็นเวทใีห้

ประเทศสมาชิกสามารถมาถกเถียงปัญหาและความท้าทาย

ของระบบบ�านาญของแต่ละประเทศผ่านตัวแทนผู้มีความ

เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ในการก�ากับดูแลการบริหาร 

และเป็นความร่วมมือด้านนโยบายระดับยุโรปอันเป็นปัจจัย

ที่ส�าคัญยิ่งต่อความส�าเร็จของระบบบ�านาญของ EU

ส่วนประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มเอเชียมี

วัฒนธรรมองค์กรท่ีคล้ายของไทย มีระบบบ�านาญที่ชัดเจน 

ครอบคลุมคนทัง้ประเทศ มีความต่อเนือ่งของการเป็นสมาชกิ 

และมรีะบบการก�าหนดนโยบายในภาพรวมจากส่วนกลางเช่น

กนั นับตัง้แตเ่ริม่ต้นการให้สวัสดกิารบ�านาญในปี พ.ศ. 2485 

ประเทศญี่ปุ ่นได้มีการปฏิรูประบบบ�านาญมาเป็นระยะๆ 

ผ่านการแก้ไขกฎหมายบ�านาญแห่งชาติ เพื่อให้การจ่ายเงิน 

บ�านาญแก่ผู้สูงอายุสามารถครอบคลุมประชาชนทุกคน มี 

ธรรมาภิบาล โปร่งใส และยุติธรรม รวมทั้งให้สอดคล้องกับ

การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยในปี 

พ.ศ. 2543 คณะกรรมการด้านสวัสดิการสังคม (Social Se-

curity Council) ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ

สวัสดิการ (Ministry of Health Labor and Welfare) ได้แต่ง

ตั้งคณะกรรมการด้านบ�านาญ (Committee of Pension) ซึ่ง

มีหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายต่างๆ เก่ียวกับบ�านาญของ

ญี่ปุ่น และประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 19 คน ได้แก่ นัก

วิชาการ (academic) 10 คน ตัวแทนจากสหภาพแรงงาน 

(labor union) 2 คน ที่ปรึกษา/นักวิจัย (consultant/think 

tank) 2 คน และภาคเอกชน (big business community) 3 คน 

นอกจากนี้ ในกฎหมายบ�านาญแห่งชาติ มาตรา 30 

ได้ระบุไว้ว่าเพื่อให้การบริหารจัดการระบบบ�านาญเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพจ�าเป็นต้องมีผู้ท่ีมีความเข้าใจและความ

ตัง้ใจเข้ามาเป็นผูข้บัเคล่ือนระบบนี ้จงึอนญุาตให้มีการแต่งตัง้

คณะกรรมการเพือ่ท�าหน้าทีส่่งเสริมระบบบ�านาญขึน้ได้ โดย

คณะกรรมการดังกล่าวนีมี้หน้าทีใ่ห้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐเพือ่เพิม่ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเก่ียวกับบ�านาญให้

แก่ประชาชน นอกจากนียั้งให้ค�าปรึกษาแก่ผูร้บับ�านาญ รวม

ทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทัง้นี ้การปรับปรงุระบบบ�านาญในแต่ละคร้ังได้ค�านงึ

ถึงประเด็นหลักที่ส�าคัญ คือ การป้องกันภาระที่จะตกแก่คน

วัยท�างานในอนาคต การจ่ายเงินบ�านาญที่เหมาะสมแก่ผู้สูง

อายุ การสร้างระบบที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง

ประชากรและเศรษฐกิจ (socio-economic) รวมทั้งรูปแบบที่

หลากหลายของการด�าเนนิชวีติและการท�างาน และการสร้าง

ความยั่งยืนของระบบบ�านาญ

าร ร า ารร า า า า
อ ไท

ปัจจุบันประเทศไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการระดับ

ชาตทิีมี่วตัถปุระสงค์ในการก�าหนดนโยบายในด้านต่างๆ และ

ก�ากบัดูแลการด�าเนนิการของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้เป็นไป

ตามนโยบายมาแล้วหลายคณะ โดยรูปแบบของการจัดตั้งมี

ทัง้คณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญตั ิเช่น คณะกรรมการ

นโยบายการเงนิ หรอืคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 

และคณะกรรมการภายใต้ค�าสัง่ของคณะรักษาความสงบแห่ง

ชาติ เช่น คณะกรรมการนโยบายและก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

หรือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน   นอกจากนี้ยัง

พบว่าได้มีความคิดที่จะจัดตั้งคณะกรรมการส�าหรับนโยบาย

ส�าคัญท่ียังไม่มีคณะกรรมการก�าหนดและก�ากับนโยบาย 

เช่น นโยบายสุขภาพและสาธารณสุข ได้แก่ คณะกรรมการ

นโยบายสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งในเรื่องบ�าเหน็จบ�านาญที่มี

การเสนอร่างพระราชบัญญตัคิณะกรรมการนโยบายบ�าเหนจ็

บ�านาญแห่งชาติปี พ.ศ. 2560 

ในการบูรณาการระบบบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ

ของไทยจ�าเป็นต้องมีคณะกรรมการระดับประเทศที่จะ

ก�าหนดนโยบายบ�าเหนจ็บ�านาญของประเทศให้ไปในทศิทาง
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เดียวกนั และก�ากับการด�าเนนิงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ อ�านาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการดังกล่าวจะเน้นไปที่การเสนอแนะและก�าหนด

นโยบายในด้านท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้งก�ากับดูแลหน่วย

งานให้ด�าเนินการตามนโยบาย อันเป็นการสอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้คณะกรรมการ ส�าหรบัองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการก็เป็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการระดับ 

ชาติอื่นๆ นั่นคือ ประกอบด้วยข้าราชการประจ�าเป็นหลัก 

จากกรณีศึกษาประสบการณ์ความส�าเร็จในการ

ด�าเนินการระบบบ�าเหน็จบ�านาญ โดยเฉพาะในด้านความ

ครอบคลุมประชาชนทุกคน และเพียงพอต่อการด�ารงชีพ

หลังเกษียณของ EU และประเทศญี่ปุ่น พบว่าประเทศเหล่า

นี้มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยมีปัจจัย

ส�าคัญในความส�าเร็จคือการพัฒนาความเชื่อมโยงระบบ

บ�านาญให้สอดคล้องกันโดยใช้กลไกการบรูณาการผ่านคณะ

กรรมการกลาง รวมท้ังการก�าหนดนโยบายในภาพรวมจาก

คณะกรรมการบ�านาญระดับชาติ ทั้งนี้ การบูรณาการด้าน

นโยบายบ�านาญของ EU เกิดขึ้นระหว่างประเทศเป็นส่วน

ใหญ่ โดยเป็นการก�าหนดทิศทางการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้า

หมายในกรอบของ EU ในภาพรวม และเป็นช่องทางให้ทุก

หน่วยที่เก่ียวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นด้านนโยบาย

บ�านาญได้ ในขณะท่ีประเทศญีปุ่่นมีคณะกรรมการกลางด้าน

บ�านาญ และมีระบบฐานข้อมูลรวมของสมาชกิผูป้ระกันตนทัง้

ประเทศ ท�าให้เอื้อต่อการจัดบ�านาญขั้นพื้นฐานรวมถึงการ

บริหารจัดการระบบ ซึ่งจากบทเรียนดังกล่าวสามารถน�ามา

พัฒนาการบูรณาการระบบบ�านาญของไทยทั้งด้านนโยบาย 

และด้านคณะท�างานได้ดังนี้ 

ด้านนโยบาย พบว่าการก�าหนดนโยบายด้าน

บ�าเหน็จบ�านาญของไทยควรค�านึงถึง

• ความเป็นธรรม (universal vs targeting, รับทั้ง

บ�าเหน็จและบ�านาญ/เบี้ยยังชีพ)

• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (ผู้สูงอายุ

เพิ่มขึ้น, การเกิดลดลง)

• การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�างาน (ขยายอายุ

เกษียณ, เปล่ียนงานบ่อย, ท�างาน part time, 

ท�าอาชีพอิสระผ่าน on-line platform, ปรับระยะ

เวลาการจ่ายเงินสมทบ, เพิ่มโอกาสการท�างาน

ของผู้สูงอายุ)

• ความเพยีงพอของบ�านาญทัง้ในรูปของความพอ

เพยีงต่อการด�ารงชพีและมูลค่าของเงนิหรือ real 

value (ปรับตามเงินเฟ้อ)

• การเชื่อมต่อและความต่อเนื่องของการอยู่ใน

ระบบบ�านาญ (เม่ือมีการเปล่ียนระบบการจ้าง

งาน)

• ความยั่งยืนของกองทุน (อัตราการจ่ายเงิน

สมทบ, ท�า projection และประเมิน)

ด้านคณะท�างาน พบว่าควรจัดตั้งคณะกรรมการ

นโยบายบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติเพื่อก�าหนดนโยบาย

บ�าเหน็จบ�านาญของไทย และจัดตั้งส�านักงานบ�าเหน็จ

บ�านาญแห่งชาติ เพื่อเป็นฝ่ายเลขานุการ ท�างานธุรการ 

สนบัสนนุด้านวชิาการ ประสานการท�างานร่วมกนัของหน่วย

งานท่ีให้บรกิารบ�าเหนจ็บ�านาญและจดัการข้อมูลสมาชกิร่วม

กัน เพื่อสร้างความสอดคล้องในการก�าหนดนโยบายด้าน

บ�าเหน็จบ�านาญ รวมถึงลดความซ�า้ซ้อนของการก�ากับดูแล 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

• คณะกรรมการนโยบายบ�าเหน็จบ�านาญแห่ง

ชาติ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส�านักงานบ�าเหน็จบ�านาญ

แห่งชาต ิมีส�านกังานบ�าเหนจ็บ�านาญแห่งชาตเิป็นเลขานกุาร 

คณะกรรมการนโยบายบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติมี

กรรมการ 15 คน ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี (ประธาน) ปลดั

กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เลขาธิการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการ เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม ผู้อ�านวยการ 

กองทุนการออมแห่งชาติ ผู้แทนในส่วนของกองทุนบ�าเหน็จ

บ�านาญเอกชน ผู้แทนในส่วนของผู้ประกันตนหรือสมาชิก 

(ข้าราชการ ลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ) ส่วนละ 1 คน และ

เลขาธิการส�านักงานบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ (กรรมการ

และเลขานุการ)
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ในกรณีท่ีจ�าเป็น ยังสามารถตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อสนับสนุนการท�างานที่เก่ียวข้อง เช่น ปัญหาของระบบ

บ�าเหน็จบ�านาญที่เก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคม อนึ่ง ภาค

ส่วนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส่วนท้องถิน่ ภาคประชาสังคม หรือภาค

เอกชน กส็ามารถมีส่วนร่วมในการแต่งตัง้อนกุรรมการได้ด้วย

คณะกรรมการฯ มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้: 

• ก�าหนดนโยบายบ�าเหน็จบ�านาญที่สอดคล้อง

กัน มีความเป็นธรรม และย่ังยืน ก�าหนดอัตรา

บ�านาญพื้นฐาน และก�าหนดอายุการรับสิทธิ

ประโยชน์ด้านบ�านาญให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร และเสนอ

นโยบายต่อคณะรัฐมนตรี ก่อนน�าไปปฏิบัติ

• ส่งเสริม/สร้างกลไกการออมผ่านระบบบ�าเหน็จ

บ�านาญ

• ส่งเสริม/สร้างกลไกในการรักษาสถานภาพให้

สมาชิกสามารถอยู่ในระบบได้อย่างต่อเนื่อง

• ส่งเสริม/สร้างกลไกในการสร้างความยั่งยืนของ

บ�าเหน็จบ�านาญ

• ส่งเสริมการท�าฐานข้อมูลรวมของสมาชิกและ

ผู้รับบ�าเหน็จบ�านาญระดับประเทศและการจัด

เก็บข้อมูลวัยก่อนสูงอายุและวัยสูงอายุ

• ติดตามและประเมินผลการด�าเนินการตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงาน

• ส�านักงานบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาต ิ ท�าหน้าที่

เป็นเลขานกุารให้กับคณะกรรมการนโยบายบ�าเหนจ็บ�านาญ

แห่งชาติ และมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

• ด�าเนินการตามมติของคณะกรรมการนโยบาย

บ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ

• เป็นฝ่ายธุรการให้แก่คณะกรรมการนโยบาย

บ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติในการด�าเนินงานตาม

อ�านาจหน้าที่

• ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเงินเพื่อ

การเกษียณอายุ

• จัดท�าระบบฐานข้อมูลรวมของระบบทะเบียน

สมาชิกและการรับประโยชน์บ�าเหน็จบ�านาญ

ของประเทศ

• จัดท�าการสุ่มเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและวัยก่อนสูง

อายุโดยการติดตามตลอดชีพ ท่ีครอบคลุมมิติ

ทางสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจอย่างแท้จริงเก่ียวกับผู้สูงอายุไทย 

และสามารถน�าข้อมูลไปสนับสนุนการท�าข้อ

เสนอเชิงนโยบาย

• สนบัสนนุการวจิยัเก่ียวกับวยัสูงอายแุละวยัก่อน

สงูอายเุพือ่ให้เกิดประโยชน์แก่ผูก้�าหนดนโยบาย

• ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้มี

การด�าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ

นโยบายบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ

• เปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

นโยบายบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติภายในเวลา

ที่ก�าหนด

กลไกการบูรณาการเชิงนโยบายของระบบบ�าเหน็จ

บ�านาญของไทยโดยการตัง้คณะกรรมการกลางดังกล่าวนีจ้ะ

ช่วยพัฒนาให้ระบบหลักประกันรายได้ส�าหรับผู้สูงอายุของ

ไทยเป็นระบบท่ีมีการมองในภาพรวม มีนโยบายทีส่อดคล้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเป็นธรรม สร้างและ

ส่งเสริมความต่อเนื่องของการออม สร้างองค์ความรู้ และ

มีความย่ังยืน รวมท้ังช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการ

ระบบบ�านาญของไทย ทั้งนี้ การบูรณาการเชิงนโยบายของ

ระบบบ�าเหน็จบ�านาญมิได้เสนอให้มีการยุบหรือรวมกองทุน

ของทั้งสามระบบ แต่เสนอให้มีการท�างานร่วมกันเพื่อการ

บูรณาการ  รายละเอียดข้อเสนอรูปแบบการบูรณาการเชิง

นโยบายระบบบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติแสดงไว้ในรูปท่ี 1 

ส่วนรูปที ่2 แสดงโครงสร้างการด�าเนนิงานและความสัมพนัธ์

ของคณะกรรมการนโยบายบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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