แผนยุทธศาสตร กอช. (พ.ศ. 2562 – 2565)
และแผนปฏิบตั ิการ ประจําป พ.ศ. 2564

(อนุมัติตามมติคณะกรรมการ กอช. ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563)
1

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
จุดแข็ง (Strength)

จุดออน (Weaknesses)

1. กอช. เปนหนวยงานของรัฐ มีความนาเชื่อถือและ
มั่นคง
2. ผลิตภัณฑไดรับประโยชนจากการออม คือสิทธิการ
ไดรับเงินสมทบของรัฐ
3. สิทธิประโยชนในการยื่นลดหยอนภาษีประจําป
4. ผลิตภัณฑไดรับความคุมครองผลตอบแทน
5. ความยืดหยุนในการนําสงเงินออม
6. มีชองทางการสมัครที่หลากหลาย
7. มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย รองรับการใหบริการกับ
สมาชิกและประชาชนทั่วไป

1. ผลิตภัณฑมีความซับซอน เขาใจยาก เชน รูปแบบการให
เงินสมทบที่กําหนดไวตามชวงอายุของสมาชิก
2. เงื่ อ นไขของผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ม จู ง ใจให เ กิ ด การออม เช น
ขอจํากัดในการรับเงินและผลตอบแทนคืน , ใชระยะเวลา
ในการออมยาวนาน , ไม สามารถถอนระหว า งทางได ,
ไมมีสวัสดิการสิทธิประโยชนใด ๆ เพิ่มเติม
3. ขอจํากัดในการรับสมัครสมาชิกไมครอบคลุมทุกกลุม
4. งบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรรในแต ล ะป ไม ส อดคล อ ง
ตามเปาหมายที่ไดรับ
5. วิธีการ ขั้นตอนการแกไขกฎหมายขาดความยืดหยุน
6. กอช. ทํางานในเชิงรับ ตอไปควรตองทํางานเชิงรุกมากขึ้น

2

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

1. รั ฐ บาลได กํ า หนดให “การออม” เป น วาระ
แหงชาติ
2. แผนปฏิ รู ป ประเทศด า นสั ง คม ส ง เสริ ม ให มี
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร กอช.
3. ประเทศไทยเข า สู ภ าวะสั ง คมสู ง วั ย ดั ง นั้ น
จึ ง ต อ งมี ก ารวางรากฐานให ก ลุ ม เยาวชนได
ตระหนักรูถึงความสําคัญของภาวะสังคมสูงวัย
4. ความกาวหนาด านเทคโนโลยี ทําใหประชาชน
สามารถเขาถึงกองทุนไดสะดวกมากขึ้น
5. กอช. มีตัว แทนสมาชิ ก ในระดับ พื้ น ที่ สํ า หรั บ
ทําหนาที่สื่อสารขอมูลตาง ๆ ของ กอช.

1. เศรษฐกิจชะลอตัว ประชาชนไมมีเงินเก็บออม
2. แนวโนมคาใชจา ยอุปโภค บริโภคสูงขึ้น
3. ประชาชนสวนใหญขาดทักษะทางการเงิน สงผลตอ
พฤติกรรมการออมและการใชจาย
4. ประชาชนบางสวนยังไมรูจัก กอช.
5. การสื่อสารยังไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
6. สภาวะความยากจนของสังคม
7. สถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)
8. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีผลตอกลุม
อาชี พ ของสมาชิ ก เนื่ อ งจากทํ า ให เ กิ ด ความ
ไมแนนอนของรายได

3

แผนยุทธศาสตรกองทุน ประจําป 2562 – 2565 : วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก และเพื่อเปนหลักประกันการจายบํานาญและใหผลประโยชนตอบแทนแกสมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ
วิสัยทัศน
“เปนหนึ่งในเสาหลักของประเทศที่สงเสริมการออมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยอยางทั่วถึงและยั่งยืน”
พันธกิจ
1. ใหความรูและสนับสนุนการออมทรัพยของคนไทยอยางทั่วถึงเพื่อสรางความมั่นคงใหกับชีวิตยามเกษียณ
2. บริหารเงินลงทุนอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสรางหลักประกันการจายผลตอบแทนใหแกสมาชิก
3. ใหบริการสมาชิกอยางเพียงพอเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายการออมอยางตอเนื่อง
4. พัฒนาองคกรใหมีความทันสมัยโปรงใสและตรวจสอบได ผานการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

ผลผลิต (Output)

จํานวนสมาชิกเติบโตอยางตอเนื่อง
ครอบคลุมประชากรทุกกลุม

สมาชิกเพิ่มขึ้น 3.025 ลานคน ภายในป
พ.ศ. 2565

สรางผลตอบแทน ที่สงเสริม และจูงใจใหเกิดการออม
และเพียงพอตอการใชชีวิตในวัยเกษียณ

ผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 1 ป สําหรับบุคคลธรรมดา ของ
ธนาคาร 7 แหง

ผลลัพธ (Outcome)
มูลคากองทุนไมต่ํากวา
11,000 ลานบาท

สรางเสริมสังคมการออมผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมเปนรูปธรรม

ประชาชนกลุมเปาหมายรับรูและรูจัก
กอช. ไมนอยกวารอยละ 75

มีจํานวนสมาชิกและผูสงเงินออม
อยางตอเนื่อง

บริหารจัดการอยางเปนระบบ เพื่อขับเคลื่อน
พันธกิจองคกรอยางมีประสิทธิภาพ

เกณฑ ดาน 3,4,5 ไดคะแนนไมนอย
กวา 4 คะแนน

คะแนนประเมินผลการดําเนินงาน
ขององคกรผานระดับเกณฑมาตรฐาน
4

ประเด็นยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน
ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มจํานวนสมาชิกอยางทั่วถึงและสงเสริมการออมอยางตอเนื่อง (R)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : จํานวนสมาชิกเติบโตอยางตอเนื่องครอบคลุมประชากรทุกกลุม
ผลผลิต (Output) : สมาชิกเพิ่มขึ้น 3.025 ลานคน ภายในป พ.ศ. 2565
ผลลัพธ (Outcome) : มูลคากองทุนไมต่ํากวา 11,000 ลานบาท
กลยุทธ

2563

2564

2565

R1 เพิ่มจํานวนสมาชิกเปาหมาย

2.5 ลานคน

2.75 ลานคน

3.025 ลานคน

(อัตราการเติบโตของสมาชิก เฉลี่ยโตขึ้นปละ 10%)

R2 สรางเครือขายจุดพลังการ
ออม

จัดทําแผนสงเสริมการออม
กับตัวแทนเปาหมาย
20,000 คน

จัดทําแผนสงเสริมการออมกับ
ตัวแทนชุมชน 35,500 คน
(สะสมรวม 55,500 คน)

จัดทําแผนสงเสริมการออมกับ
ตัวแทนชุมชน 18,500 คน
(สะสมรวม 74,000 คน)

• สรางโรงเรียนเครือขายการออม 50 โรงเรียน/มหาวิทยาลัย /ป
• สรางเครือขายชุมชนเมือง ที่ Active ไมนอยกวา 3,000 คน
ป พ.ศ
สมาชิกสะสม (คน)

2558

2559

2560

391,738

524,327

546,022

2561

2562

610,697 2,335,085

2563*
2,384,529

(กันยายน 2563)
5

ประเด็นยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน
ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มจํานวนสมาชิกอยางทั่วถึงและสงเสริมการออมอยางตอเนื่อง (R) (ตอ)
กลยุทธ

2563

2564

2565

• จํานวนสมาชิกลาออกนอยกวารอยละ 2
• จํานวนสมาชิกเคลื่อนไหว (มติ คกก.กอช. ครั้งที่ 7/2563)
คาระดับ 1 จํานวน รอยละ 23
คาระดับ 2 จํานวน รอยละ 25.5
คาระดับ 3 จํานวน รอยละ 28
คาระดับ 4 จํานวน รอยละ 30.5
คาระดับ 5 จํานวน รอยละ 33

R3 สงเสริมการออมอยางตอเนื่อง

ป พ.ศ.

2558

2559

2560

2561

2562

2563*

ลาออก (คน)
(รอยละ)

357
(0.09)

5,126
(0.98)

7,680
(1.41)

8,375
(1.37)

10,296
(0.44)

10,019
(0.42)

สมาชิกออมตอเนื่อง
(รอยละ)

-

143,544
(37)

197,293
(38)

198,772
(36)

234,150
(38)

603,284
(26.37)

(กันยายน 2563)
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ประเด็นยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน
ยุทธศาสตรที่ 2 มุงบริหารเงินลงทุนและสรางสรรคผลิตภัณฑที่เปนเลิศ (P)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : สรางผลตอบแทน ที่สง เสริม และจูงใจใหเกิดการออมและเพียงพอตอการ
ใชชีวิตในวัยเกษียณ
ผลผลิต (Output) : ผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป สําหรับบุคคลธรรมดาของธนาคาร 7 แหง
ผลลัพธ (Outcome) : มูลคากองทุนไมต่ํากวา 11,000 ลานบาท

กลยุทธ
P1 บริหารเงินลงทุนใหมี
ผลประโยชนอยางมั่นคง

2563

2564

2565

• อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป สําหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคาร 7 แหง
• ตัวเทียบวัดรอง ประกอบดวย
- ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ที่ประกาศโดยสมาคม ThaiBMA (รอยละ 65)
- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระดับ BBB+ ขึ้น ไปที่ประกาศโดยสมาคม ThaiBMA
(รอยละ 24)
- ดัชนีราคา SET50 total return Index (รอยละ 7)
- ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและโครงสรางพื้นฐาน (รอยละ 4)

7

ผลการดําเนินงานดานการลงทุนในอดีตที่ผานมา
ป พ.ศ.
ตั้งแตเริ่มตั้งกองทุน (20 สิงหาคม 2558)
2559
2560
2561

กอช.
12.24%
0.33%
4.00%
1.42%

2562
30 กันยายน 2563
SAA = 45% Gov Bond
+ 5% SOE (NG) Bond
+ 30% Corp Bond (BBB+ up)
+ 15% SET50 TRI
+ 5% Thai PF&REIT

มาตรวัดเงินฝาก
มาตรวัด SAA
NA
NA
1.38%
NA
1.36%
7.24%
1.37%
0.89%

4.46%
1.61%

1.48%
0.65%

10.38%
-1.57%

ป พ.ศ.

2558

2559

2560

2561

2562

2563*

เงินกองทุน
(ลานบาท)

1,176.29

3,289.76

4,252.09

5,139.18

6,858.18

8,118.25

(กันยายน 2563)
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ประเด็นยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน
ยุทธศาสตรที่ 2 มุงบริหารเงินลงทุนและสรางสรรคผลิตภัณฑที่เปนเลิศ (P)
กลยุทธ

2563

2564

(ตอ)
2565

P2 พัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความ
ตองการและความพรอมของกลุมเปาหมาย

เห็นชอบนโยบายการปรับปรุงขอกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
การออม

P3 มีระบบเทคโนโลยีที่รองรับการใหบริการ

การพัฒนาระบบการใหบริการรวมกับเครือขายการ
ดําเนินงาน

9

ประเด็นยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน
ยุทธศาสตรที่ 3 ถายทอดคานิยมสังคมการออมดวยภาพลักษณท่ดี ีตามหลักธรรมาภิบาล (E)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : สรางเสริมสังคมการออมผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมเปนรูปธรรม
ผลผลิต (Output) : ประชาชนกลุมเปาหมายรับรูและรูจกั กอช. ไมนอยกวารอยละ 75
ผลลัพธ (Outcome) : มีจาํ นวนสมาชิกและผูสง เงินออมอยางตอเนื่อง
กลยุทธ
E1 สรางสรรคและพัฒนาองคความรูดาน
การออมและบํานาญ (House Research)
E2 สรางความนาเชื่อถือตามหลัก
ธรรมาภิบาล

2563

2564

2565

มีงานวิจัย/กิจกรรม เผยแพรความรูดานการออม

• จัดทําโครงการ CSR ที่สอดคลองและประชาสัมพันธภารกิจองคกรอยางนอยปละ 1 ครั้ง
• สามารถจัดการขอรองเรียนไดตามเกณฑที่กาํ หนด
• สามารถผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในระดับ A ขึ้นไป (85.00 – 94.99)
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ประเด็นยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน
ยุทธศาสตรที่ 3 ถายทอดคานิยมสังคมการออมดวยภาพลักษณท่ดี ีตามหลักธรรมาภิบาล (E)
กลยุทธ
E3 สื่อสารภาพลักษณองคกรมุงสูสังคม
การออม

2563

2564

(ตอ)

2565

• กลุมเปาหมายรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ กอช. ไมนอยกวา
รอยละ 70 ของผูท่ตี อบแบบสอบถาม
• กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ กอช. ใน
ดานการใหขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ ไมนอ ยกวารอย
ละ 70 ของผูที่ตอบแบบสอบถาม

11

ประเด็นยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน
ยุทธศาสตรที่ 4 มุงพัฒนาประสิทธิภาพ การดําเนินงานภายในองคกรอยางตอเนื่อง
(Smart Organization) (M)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร :บริหารจัดการอยางเปนระบบ เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจองคกร
อยางมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต (Output) : เกณฑ ดาน 3,4,5 ไดคะแนนไมนอยกวา 4 คะแนน
ผลลัพธ (Outcome) : คะแนนประเมินผลการดําเนินงานขององคกรผานระดับเกณฑมาตรฐาน
กลยุทธ

2563

2564

M1 บริหารจัดการองคกร คะแนนประเมินผลกองทุน
อยางเปนระบบ
- ดานที่ 3 ดานการปฏิบัติการ
- ดานที่ 4 ดานการบริหาร
จัดการทุนหมุนเวียน
แตละดานไมนอยกวา 3 คะแนน

2565

คะแนนประเมินผลกองทุน
- ดานที่ 3 ดานการปฏิบัติการ
- ดานที่ 4 ดานการบริหาร
จัดการทุนหมุนเวียน
แตละดานไมนอยกวา 3.5 คะแนน

คะแนนประเมินผลกองทุน
- ดานที่ 3 ดานการปฏิบัติการ
- ดานที่ 4 ดานการบริหาร
จัดการทุนหมุนเวียน
แตละดานไมนอยกวา 4 คะแนน

การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562
ป พ.ศ.

2558

2559

2560

2561

2562

2563*

คะแนน ดาน 3
คะแนนดาน 4

-

1.2668
2.7755

1.0000
3.6303

2.1092
4.1300

3.0000
4.1433

-
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ประเด็นยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน
ยุทธศาสตรที่ 4 มุงพัฒนาประสิทธิภาพ การดําเนินงานภายในองคกรอยางตอเนื่อง
(Smart Organization) (M)
กลยุทธ

2563

M2 วางแผนทรัพยากรให ไดคะแนนประเมินผลกองทุน
เหมาะสมรองรับการ
ดานที่ 5 การปฏิบัติงานของ
ขยายตัวขององคกร
คกก.กอช. ผูบริหารทุน
หมุนเวียน พนักงานและลูกจาง
ไมนอยกวา 3 คะแนน

(ตอ)

2564

2565

ไดคะแนนประเมินผลกองทุนดาน
ที่ 5 การปฏิบัติงานของ คกก.กอช.
ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน
และลูกจาง
ไมนอยกวา 3.5 คะแนน

ไดคะแนนประเมินผลกองทุนดานที่
5 การปฏิบัติงานของ คกก.กอช.
ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน
และลูกจาง
ไมนอยกวา 4 คะแนน

ป พ.ศ.

2558

2559

2560

2561

2562

2563*

คะแนน ดาน 5

-

-

-

-

4.1750

-

คะแนนภาพรวมองคกร

-

3.0106

2.8676

3.5823

3.6486

-
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ กอช. ประจําป 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มจํานวนสมาชิกอยางทั่วถึง
และสงเสริมการออมอยางตอเนื่อง (R)

ยุทธศาสตรที่ 2 มุงบริหารเงินลงทุน
และสรางสรรคผลิตภัณฑที่เปนเลิศ (P)

R1 เพิมจํานวนสมาชิกเป้ าหมาย

1. โครงการสถานศึกษาสงเสริมวินัยการ
ออมกับ กอช. กลุมนักเรียน/นักศึกษา
2. โครงการเพิ่มยอดสมาชิก : ภายใต
โครงการความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐและหนวยงานตาง ๆ
3. โครงการสรางและพัฒนาศักยภาพ
ตัวแทน กอช. ในระดับพื้นที่
R2 สร้ างเครื อข่ ายจุดพลังการออม
1. โครงการสถานศึกษาสงเสริมวินัย
การออมกับ กอช. กลุมนักเรียน/
นักศึกษา (โครงการเดียวกับ R1)
2. โครงการสรางและพัฒนาศักยภาพ
ตัวแทน กอช. ในระดับพื้นที่
(โครงการเดียวกับ R1)
3. สรางเครือขายชุมชนเมือง

R3 ส่ งเสริมการออมอย่ างต่ อเนือง
1. โครงการจัดหาสวัสดิการใหกับ
สมาชิก กอช.
2. การกระตุนใหเกิดการออมผานระบบ
การหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct
Debit)

- กิจกรรมสงเสริมการออมแกสมาชิก
รวมกับ หนวยงานตาง ๆ และบุคคล
กลุมเปาหมายในพื้นที่

- กิจกรรมสงเสริมการออมแกสมาชิก
รวมกับ หนวยงานตาง ๆ และบุคคล
กลุมเปาหมายในพื้นที่

P1 บริหารเงินลงทุนใหมีผลประโยชนอยางมั่นคง
1. กิจกรรมปรับปรุงฐานขอมูลของกลุมงานบริหารเงินลงทุนใหมี
ความทันสมัยและเปนประโยชนตอการบริหารกองทุน กอช.
2. กิจกรรมการสรางหรือปรับปรุงเครื่องมือการลงทุนที่จะชวยใน
การบริหารเงินลงทุนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
P2 พัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการและความพรอมของ
กลุมเปาหมาย
- กิจกรรมการทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติ
กองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2554 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
สมาชิกและกลุมเปาหมาย
P3 มีระบบเทคโนโลยีที่รองรับการใหบริการ
1. การพัฒนาระบบการใหบริการกับสถาบันการเงิน 127
แหง

- การจัดกิจกรรมทางการตลาด เชน การ
เขารวมงานประเพณีและงานแสดง
สินคา
- กิจกรรมการใหสิทธิประโยชนแกลูกคา
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ กอช. ประจําป 2564
ยุทธศาสตรที่ 3 ถายทอดคานิยมสังคมการออม
ดวยภาพลักษณที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (E)
E1 สรางสรรคและพัฒนาองคความรูดานการออมและบํานาญ (House Research)
1. โครงการผลิตสื่อเผยแพรตางๆ
1. กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัย/
กิจกรรมการเผยแพรความรูดาน
การออมอยางตอเนื่อง
E2 สรางความนาเชื่อถือตามหลักธรรมาภิบาล
1. โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
2. โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
กลุมผูมีสว นไดสวนเสีย

- กิจกรรมการจัดทําแผนธรรมาภิบาล
องคกร และมาตรฐานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน

E3 สื่อสารภาพลักษณองคกรมุงสูสังคมการออม
1. โครงการโฆษณาประชาสัมพันธผาน
- การจัดงานวันออมแหงชาติ
สื่อวงกวาง
2. โครงการสื่อสารผานชองทางตางๆ
3. โครงการขยายผลการสราง
ภาพลักษณ และอัตลักษณ กอช.
4. โครงการสรางแบรนด และตัวกลาง
การสื่อสารแบรนด

ยุทธศาสตรที่ 4 มุงพัฒนาประสิทธิภาพ การดําเนินงานภายใน
องคกรอยางตอเนื่อง (Smart Organization) (M)
M1 บริ หารจัดการองค์ กรอย่ างเป็ นระบบ
1. โครงการตามแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.การดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงองคกร
2.การดําเนินงานตามแผนการ
ตรวจสอบภายในที่รอบดานและ
เหมาะสม
3.การทบทวนกระบวนการ
ดําเนินงานและระเบียบที่เกี่ยวของ
เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง

M2 วางแผนทรัพยากรให้ เหมาะสมรองรับการขยายตัวขององค์ กร
1. โครงการตามแผนแมบททรัพยากร
- กิจกรรมการพัฒนาและอํานวยความ
บุคคล
สะดวกใหสอดคลองกับการขยายตัว
ขององคกร
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