
“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
โดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดพิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ จังหวัดที่ส่งเสริมวินัยการออม
ดีเด่น ไตรมาส 1 ปี 2562 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  
7 จังหวัด ที่มียอดสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย 
ในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ 
กอช. ในระดับพื้นที่ โดยการสนับสนุนของกระทรวง
มหาดไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ สำานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง 
ในฐานะประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ 
เปิดเผยว่า ประเทศไทยจำาเป็นต้องสร้างระบบการออม
ที่เข้มแข็ง เพื่อเสริมเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
พื้นฐานของประเทศ รวมถึงรองรับสภาพสังคมของ
ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
สู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะที่ประชาชนทั้งที่เป็นแรงงาน
ในระบบและแรงงานนอกระบบ ยังมีปริมาณการออม
เพื่อการชราภาพในระดับที่น้อยมาก กอช. จึงเป็น 
กลไกสำาคัญอย่างหนึ่งในการส่งเสริมให้แรงงาน 
นอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซ่ึงเป็นประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เข้าถึงการออมที่จะเป็น
แหล่งรายได้ยามชราที่ม่ันคงได้เหมือนผู้ที่ประกอบ
อาชีพอื่น โดยต้องอาศัยศักยภาพของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเป็นแรงเสริมสำาคัญท่ีจะช่วยกระตุ้น
ให้แรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
มาสมัครเป็นสมาชิก กอช. รับเงินสมทบจากรัฐบาล
เพ่ือออมเป็นบำานาญมากข้ึน ซ่ึงท่ีผ่านมา กอช. ร่วมกับ 
กระทรวงมหาดไทยได้จัดการประชุม เพ่ือช้ีแจงแนวทาง
การขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ 
กอช. ในระดับพื้นที่” และได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกท่านเข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นหัวใจสำาคัญ 
ในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว และเริ่มดำาเนินการ 
ลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการเพิ่ม
สมาชิกกลุ่มเป้าหมายในระดับภูมิภาค นำาร่องส่งเสริม
ความรู้ให้กับประชาชน 31 จังหวัด ซึ่งมี 7 จังหวัด 
ที่มีการส่งเสริมการออมกับ กอช. มียอดสมาชิกสูงสุด 
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ที่ได้ใช้กลไกความร่วมมือ 
ในการขับเคล่ือนการดำาเนินงานจนเกิดผลต่อการออม 
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมการขับเคลื่อน
โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพ้ืนท่ี 
โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงนับเป็น 
โอกาสดีที่ได้ ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัย 
การออมทั่วทุกพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศ 
ตามนโยบายและแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย และ 
กอช. ได้ร่วมกันวางทิศทางและกรอบการดำาเนินงาน 
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการส่งเสริมวินัย
การออม เพื่อสร้างความมั่นคงของผู้สูงวัยให้มีรายได้ 
ท่ีพอเพียงเม่ือถึงวัยเกษียณ ซ่ึงประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ 
สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 โดยโครงการ 
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ กอช.  
ได้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยให้ความสำาคัญ
กับบุคลากรในส่วนราชการหรือหน่วยงานภายใต้
การกำากับดูแลของกระทรวงมหาดไทยที่ไม่ได้รับ
สวัสดิการ เรื่องบำานาญที่จะได้มีเงินเพียงพอสำาหรับ
ใช้ดำารงชีพในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี ได้รับสิทธิ
สวัสดิการจากรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นแกนหลักสำาคัญในการขับเคล่ือน พร้อมท้ัง 
หน่วยงานท้องถิ่นกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมผลักดัน 
การส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ให้เกิดผลสำาเร็จ
ขึ้นในแต่ละพื้นที่ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการด้านบำานาญจาก
รัฐบาลได้เข้าสู่ระบบการออมท่ีรัฐบาลใหการสนับสนุน

กอช. มอบใบประกาศเกียรติคุณ 7 จังหวัด ส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น

ซึ่งที่ผ่านมาในไตรมาสแรกของปี 2562 มีจังหวัด
ที ่มีสมาชิก กอช. เพิ ่มขึ ้นตามเป้าหมายมากกว่า
ร้อยละสิบถึง 7 จังหวัดแล้ว หลังจากนี้กระทรวง
มหาดไทยจะเร่งขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัย 
การออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ ให้ครบ 76 จังหวัด
ทั ่วประเทศ เพื ่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึง 
การออมกับ กอช. เพิ่มมากขึ้นต่อไป และกระทรวง
มหาดไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหน่ึง 
ในการให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการจากรัฐบาล 
ในการออมเงินกับ กอช. ไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ
คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  กล่าว 
เพ่ิมเติมว่า กอช. กับกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมมือกัน 
ส่งเสริมวินัยการออมและสนับสนุนให้มีการสมัคร 
สมาชิก กอช. จากการลงพื ้นที ่ร่วมกันผลักดันให ้
กลุ่มประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการออม
ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินสมทบตามช่วงอายุ  
ได้มีเงินสวัสดิการและเงินบำานาญรายเดือนไว้ใช้
ดำารงชีพในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี ตลอดจน 
สัมฤท ธ์ิผลไ ด้ตามเป้ าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
ทางสังคม อันเป็นประเด็นหลักสำาคัญในการสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็น 
การยกระดับคุณภาพชี วิตและประสิทธิภาพ 
ด้านการจัดสวัสดิการพื้นฐานของรัฐบาลท่ีจะนำา 
ไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเป็นเรื่องน่ายินดีที่ 

ไตรมาส 1 ปี 2562 นี้ มีจังหวัดที่มียอดสมาชิก กอช.  
เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละสิบท้ังสิ้น  
7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัด
ร้อยเอ็ด และจังหวัดตรัง ที่เป็นจังหวัดมีการส่งเสริม 
วินัยการออมให้กับประชาชนในจังหวัดที่ดี และต้อง 
ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายอำาเภอ 
กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งเสริมให้คนไทยมีเงินบำานาญ
รายเดือนไว้ใช้จ่ายหลัง 60 ปี 

สำาหรับผู ้สนใจสามารถสมัครสมาชิก กอช.  
ได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ที่ไม่มีสวัสดิการจากรัฐบาล 
ไม่เป็นผู ้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, 
มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3  
ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 

และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ที่มีจำานวน
กว่า 21 ล้านคนทั่วประเทศ จะได้เติมเต็มเงินออม 
หลังเกษียณเป็นรายเดือน เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคง 
ทางการเง ิน ทั ้งน ี ้  กอช. ย ังม ีช ่องทางอำานวย
ความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ ท่ีสนใจสามารถ
ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “กอช” เพื่อสมัครสมาชิก  
ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัคร 
สมาชิกได้ ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่ 
www.nsf.or.th หรือที่หน่วยรับสมัครของ กอช. 
ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง อาทิ ธนาคาร ธ.ก.ส. 
ธอส. ออมสิน และกรุงไทยทุกสาขาทั ่วประเทศ 
เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ตู้บุญเติมเทสโก้โลตัส 
รวมทั้งสำานักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน 
และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูล
สายด่วนเงินออม 02-049-9000 

กอช. จึงเป็นกลไกสำาคัญอย่างหน่ึงในการส่งเสริม 
ให้แรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ 

ของประเทศ ให้เข้าถึงการออมท่ีจะเป็นแหล่งรายได้ยามชรา 
ท่ีม่ันคงได้เหมือนผู้ท่ีประกอบอาชีพอ่ืน

นายประสงค์ พูนธเนศ  
ปลัดกระทรวงการคลัง


