ฉบับที่ 130/2560

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

แนวทางการส่ งเสริมการออมทั้งระบบ.
__________________________________

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพรชัย ฐีระเวช
ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผย
ว่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบแนวทางการส่ งเสริ มการออมทั้งระบบ
ตามที่ ก ระทรวงการคลัง เสนอ ซึ่ งกระทรวงการคลัง จะพิ จ ารณามาตรการที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ เสนอ
คณะรัฐมนตรี ต่อไป สําหรับแนวทางการส่ งเสริ มการออมทั้งระบบแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. การจัดทําแผนการส่ งเสริ มความรู้ ทางการเงินแห่ งชาติ (วาระแห่ งชาติ) โดยเสนอร่ าง
แผนการให้ความรู ้พ้ืนฐานทางการเงิน พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนดเป้ าหมายและแนว
ทางการดํา เนิ นงานเรื่ องการให้ค วามรู ้ พ้ืนฐานทางการเงิ นระดับ ประเทศอย่า งบู ร ณาการ และทํา ให้
การขับเคลื่อนการดําเนินงานในเรื่ องดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยร่ างแผนการให้ความรู ้ทาง
การเงิ นฯ มี เ ป้ าหมาย 2 ด้า น ได้แ ก่ (1) เพื่ อ ให้ค นไทยมี ก ารตระหนักรู ้ แ ละเห็ นถึ ง ความสํา คัญ ของ
การบริ หารการเงิ นส่ วนบุ คคล โดยกําหนดให้การให้ความรู ้ ทางการเงิ นเป็ นวาระแห่ งชาติ และมี การ
รณรงค์ระดับชาติ (National Campaign) เพื่อให้การดําเนินนโยบายการให้ความรู ้ทางการเงินของทุกภาค
ส่ วนมีการบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถเข้าถึงประชาชนจํานวนมาก และ (2) เพื่อให้คน
ไทยมีความรู ้ความสามารถและมีวินยั ทางการเงิน สามารถวางแผนและบริ หารจัดการการเงินของตนได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยหน่วยงานต่าง ๆ มีการส่ งเสริ มการให้ความรู ้ทางการเงินผ่านการฝึ กอบรมและ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งการพัฒนาสื่ อและสาระความรู ้ทางการเงินให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
ต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน (Gen Z) กลุ่มนักศึกษาและคนเริ่ มทํางาน (Gen Y) กลุ่มผูท้ ี่ทาํ งานใน
ภาคเอกชน กลุ่ มผูท้ ี่ ทาํ งานในภาครั ฐ กลุ่มประชาชนฐานราก (กลุ่มแรงงานนอกระบบ) กลุ่มองค์กร
การเงินชุมชน กลุ่มผูส้ ู งอายุ และกลุ่มผูว้ า่ งงานและประชาชนทัว่ ไป
2. การสร้ างความแข็งแกร่ งให้ สถาบันหรือองค์ กรการออมทีไ่ ม่ ใช่ สถาบันการเงินในระบบ
เพื่อเป็ นการสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั ระบบสหกรณ์และสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั สมาชิกของสหกรณ์
โดยกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันพิจารณาแนวทางการกํากับดูแล ในขณะที่
องค์กรการเงินในระดับชุมชนจะมีการดําเนินการเพื่อส่ งเสริ มความแข็งแกร่ งและยัง่ ยืน รวมทั้งกํากับดูแล
ให้สามารถเป็ นเสาหลักทางการเงินของประชาชนฐานราก

-23. การเพิ่มผลิตภัณฑ์ การออมและมาตรการลดรายจ่ ายฟุ่ มเฟื อย ภาครัฐควรมีมาตรการ
ผลักดันให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟื อยเพื่อให้มีเงินเหลือในการอด
ออม ในขณะเดียวกันควรมีการออกผลิตภัณฑ์การออมใหม่ ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์การออมแบบระยะยาว
เพื่อจูงใจให้ประชาชนมีการออมเงินเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งจะทําให้มีเงินใช้ในยามจําเป็ นและในยามชราภาพ
ได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินในอีกทางหนึ่ง
4. การเติมเต็มระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ กระทรวงการคลังเห็นควรปรับปรุ ง
ระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ เช่น การเร่ งรัดการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
แห่ งชาติ พ.ศ. .... การปรั บปรุ งกฎหมายของกองทุ นการออมเพื่อ การเกษี ยณอายุที่ไ ม่ ส อดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั เป็ นต้น และการปรับปรุ งกลยุทธ์เพื่อจูงใจให้แรงงานนอกระบบมีการออมเงินผ่าน
กองทุ นการออมเพื่ อ การเกษี ย ณอายุโ ดยเฉพาะกองทุ น การออมแห่ ง ชาติ เ พิ่ ม มากขึ้ น เช่ น การเน้น
การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงและตรงกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น การเพิ่มกลไกในการอํานวยความสะดวกใน
การรับสมัครสมาชิกและการชําระเงิน เป็ นต้น
ทั้งนี้ แนวทางการส่ งเสริ มการออมดังกล่าวจะส่ งผลทําให้ประชาชนมีความตระหนักรู ้
และเห็นถึงความสําคัญของการบริ หารการเงินเพื่อให้รู้จกั อดออมและใช้จ่ายอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ซึ่ งจะช่วยลดปั ญหาหนี้ สินและมีเงินออมเพื่อใช้หลังเกษียณอายุอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ เป็ นการสร้ าง
ความแข็งแกร่ งให้กบั สถาบันการออมในระดับชุ มชนเพื่อเป็ นเสาหลักทางการเงินให้กบั ประชาชนใน
ระดับฐานราก รวมทั้งทําให้ระบบการออมเพื่อการชราภาพของประเทศไทยมีความครอบคลุมแรงงานทั้ง
ในระบบและนอกระบบได้อย่า งแท้จ ริ ง และทํา ให้คนไทยทุ กคนสามารถก้า วสู่ ว ยั เกษี ยณอายุโดยมี
หลักประกันความมัน่ คงที่เพียงพอ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
_____________________________

สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3656
โทรสาร 0 2273 9987

