แผนยุทธศาสตร์ กองทุน ประจาปี 2562 – 2565: วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์จัดตั้ง

เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบานาญและให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ
วิสัยทัศน์
“เป็นหนึ่งในเสาหลักของประเทศที่ส่งเสริมการออมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึงและยั่งยืน”
พันธกิจ
1. ให้ความรู้และสนับสนุนการออมทรัพย์ของคนไทยอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตยามเกษียณ
2. บริหารเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างหลักประกันการจ่ายผลตอบแทนให้แก่สมาชิก
3. ให้บริการสมาชิกอย่างเพียงพอเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการออมอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยโปร่งใสและตรวจสอบได้ ผ่านการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

จานวนสมาชิกเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม

สมาชิกเพิ่มขึ้น 5 ล้านคน ภายในปี
พ.ศ. 2565
ผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อ หรือเงิน
ฝากประจา (x+ร้อยละ 1.6)

มูลค่ากองทุนไม่ต่ากว่า
20,000 ล้านบาท

ค่าเฉลี่ยอายุสมาชิกของ
กองทุนต่ากว่า 40 ปี

สามารถจ่ายบานาญเฉลีย่ ได้เกินเส้น
ความยากจน

เกณฑ์ ด้าน 3,4,5 ได้คะแนนไม่น้อย
กว่า 4.5 คะแนน

กองทุนดีเด่นด้านการบริหารจัดการ
ดีเด่น/การพัฒนาดีเด่น

สร้างผลตอบแทน ที่ส่งเสริม และจูงใจให้เกิดการออม
และเพียงพอต่อการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ
สร้างเสริมสังคมการออมผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมเป็นรูปธรรม
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อน
พันธกิจองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

“คณะกรรมการ กอช. เห็นชอบในการประชุม ครัง้ ที่ 1/2563”
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แผนยุทธศาสตร์ กองทุน ประจาปี 2562 – 2565: กรอบยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ จัดตัง้
เพื่อส่ งเสริมการออมทรัพย์ ของสมาชิก และเพื่อเป็ นหลักประกันการจ่ ายบานาญและให้ ผลประโยชน์ ตอบแทนแก่ สมาชิกเมื่อ สิน้ สมาชิกภาพ

วิสัยทัศน์
“เป็ นหนึ่งในเสาหลักของประเทศที่ส่งเสริมการออมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่ างทั่วถึงและยั่งยืน”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ให้ ความรู้ และสนับสนุนการออมทรั พย์ ของคนไทยอย่ างทั่วถึงเพื่อสร้ างความมั่นคงให้ กับชีวิตยามเกษียณ
บริหารเงินลงทุนอย่ างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้ างหลักประกันการจ่ ายผลตอบแทนให้ แก่ สมาชิก
ให้ บริการสมาชิกอย่ างเพียงพอเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของเครือข่ ายการออมอย่ างต่ อเนื่อง
พัฒนาองค์ กรให้ มีความทันสมัยโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ผ่ านการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

R เพิ่มจานวนสมาชิกอย่ างทั่วถึง
และส่ งเสริมการออมอย่ างต่ อเนื่อง
P มุ่งบริหารเงินลงทุน
และสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
ที่เป็ นเลิศ
ส่ งมอบผลิตภัณฑ์ และบริกำรที่
เป็ นเลิศ สร้ ำงควำมพึงพอใจ
ให้ กับสมำชิกในทุกกลุ่มเป้ ำหมำย

เพิ่มจำนวนสมำชิกอย่ ำงมีเป้ ำหมำย
ครอบคลุมแรงงำนนอกระบบทุกกลุ่ม ผ่ ำน
กำรบูรณำกำรควำมร่ วมมือกับเครื อข่ ำย และ
ส่ งเสริมกำรออมอย่ ำงต่ อเนื่อง

M มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ การ
ดาเนินงานภายในองค์ กรอย่ าง
ต่ อเนื่อง (Smart Organization)
สร้ ำงองค์ กรที่มีกำรพัฒนำอย่ ำงต่ อเนื่องเพื่อ
ควำมเป็ นเลิศ ในด้ ำนกำรให้ บริกำร
ประชำชน

E ถ่ ายทอดค่ านิยมสังคม
การออมด้ วยภาพลักษณ์ ท่ ี
ดีตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนำสื่อ/เนื้อหำเพื่อสร้ ำง
ค่ ำนิยมสังคมกำรออม สร้ ำง
ภำพลักษณ์ องค์ กรแห่ งกำรเรียนรู้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มจานวนสมาชิกอย่างทั่วถึงและส่งเสริมการออม
อย่างต่อเนื่อง (R)
กลยุทธ์
R1 เพิ่มจำนวนสมำชิก
เป้ำหมำย
R2 สร้ำงเครือข่ำยจุด
พลังกำรออม
R3 ส่งเสริมกำรออม
อย่ำงต่อเนื่อง

2563

2564

2565

2.5 ล้ำนคน

4 ล้ำนคน

5 ล้ำนคน

• จัดทำแผนส่งเสริมกำรออมกับชุมชน 250 หมู่บ้ำน/ปี
• สร้ำงโรงเรียนเครือข่ำยกำรออม 50 โรงเรียน/
มหำวิทยำลัย /ปี
• จำนวนสมำชิกลำออกน้อยกว่ำร้อยละ 2
• จำนวนสมำชิกเคลื่อนไหว มำกกว่ำร้อยละ 50*

*ปรับตามมติที่ประชุม คกก.กอช. 1/2563 (วันที่ 27 มกราคม 2563)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารเงินลงทุนให้มีผลประโยชน์อย่างมั่นคง (P)
กลยุทธ์

2563

2564

2565

P1 บริหำรเงินลงทุนให้มีผลประโยชน์
อย่ำงมั่นคง

ผลตอบแทนสูงกว่ำอัตรำเงินเฟ้อ หรือเงินฝำกประจำ
ประเภท 12 เดือน (X+ร้อยละ 1.2)

P2 พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรและควำมพร้อมของ
กลุ่มเป้ำหมำย

เห็นชอบนโยบำยกำรปรับปรุงข้อกฎหมำยเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์กำรออม

P3 มีระบบเทคโนโลยีที่รองรับกำร
ให้บริกำร

กำรพัฒนำระบบ กำรพัฒนำระบบโปรแกรมวำงแผน
กำรให้บริกำร
ทำงกำรเงิน
ร่วมกับเครือข่ำย
กำรดำเนินงำน
4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดค่านิยมสังคมการออมด้วยภาพลักษณ์ที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล (E)
กลยุทธ์

2563

2564

2565

E1 สร้ำงสรรค์และพัฒนำองค์ควำมรู้ - มีงำนวิจัย/กิจกรรม เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรออม
ด้ำนกำรออมและบำนำญ (House
Research)
E2 สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ
ตำมหลักธรรมำภิบำล

- จัดทำโครงกำร CSR ที่สอดคล้องและประชำสัมพันธ์ภำรกิจองค์กรอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
- สำมำรถจัดกำรข้อร้องเรียนได้ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
- สำมำรถผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) ในระดับ A ขึ้นไป (85.00 – 94.99)

E3 สื่อสำรภำพลักษณ์องค์กรมุ่งสู่
สังคม กำรออม

- มีช่องทำงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง
- ยอดรับชม สื่อสำรประชำสัมพันธ์เติบโตขึ้นปีละ 20 %
ค่ำเฉลี่ยอำยุสมำชิก
กองทุนต่ำกว่ำ 40 ปี
5

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ การดาเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
(Smart Organization) (M)

กลยุทธ์
M1 บริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงเป็น
ระบบ

2563
คะแนนประเมินผลกองทุน
- ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำร
ปฏิบัติกำร
- ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรทุน
หมุนเวียน
แต่ละด้ำนไม่น้อยกว่ำ 3
คะแนน

2564

2565

คะแนนประเมินผลกองทุน
- ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำร
ปฏิบัติกำร
- ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรทุน
หมุนเวียน
แต่ละด้ำนไม่น้อยกว่ำ 3.5
คะแนน

คะแนนประเมินผลกองทุน
- ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำร
ปฏิบัติกำร
- ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรทุน
หมุนเวียน
แต่ละด้ำนไม่น้อยกว่ำ 4
คะแนน

กำรดำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
M2 วำงแผนทรัพยำกรให้เหมำะสม
รองรับกำรขยำยตัวขององค์กร

ได้คะแนนประเมินผลกองทุน
ด้ำนที่ 5 กำรปฏิบัติงำนของ
คกก.กอช. ไม่น้อยกว่ำ 3
คะแนน

ได้คะแนนประเมินผล
กองทุนด้ำนที่ 5 กำร
ปฏิบัติงำนของ คกก.กอช.
ไม่น้อยกว่ำ 3.5 คะแนน

ได้คะแนนประเมินผล
กองทุนด้ำนที่ 5 กำร
ปฏิบัติงำนของ คกก.กอช.
ไม่น้อยกว่ำ 4 คะแนน
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ กอช. ประจาปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มจานวนสมาชิกอย่างทั่วถึง
และส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง (R)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งบริหารเงินลงทุน
และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ (P)

R1 เพิ่มจานวนสมาชิกเป้ าหมาย

- โครงการเพิ่มยอดสมาชิก กอช. ผ่าน
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

R2 สร้ างเครือข่ ายจุดพลังการออม
- โครงการการสร้างตัวแทน กอช.
ประจาหมู่บ้าน

- กิจกรรมเสวนารับฟังความคิดเห็นจาก
สมาชิก กอช. และกิจกรรมการลงพื้นที่
หมู่บ้านเพื่อพบปะสมาชิกและรับฟัง
ความคิดเห็น

P1 บริหารเงินลงทุนให้มีผลประโยชน์อย่างมั่นคง
- กำรปรับนโยบำยกำรลงทุน

P2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของ
กลุ่มเป้าหมาย
- กิจกรรมการทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติ
กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิกและกลุ่มเป้าหมาย
- กิจกรรมส่งเสริมการออมแก่สมาชิก
ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

P3 มีระบบเทคโนโลยีที่รองรับการให้บริการ
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ Call Center
- โครงการบริหารจัดการด้าน Social Media
- โครงการลงทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการบริหารเงินลงทุน
(Sophisticated Technology)

R3 ส่ งเสริมการออมอย่ างต่ อเนื่อง
- โครงการเพิ่มเงินออมของสมาชิก

- โครงการสร้างแรงจูงใจ ความรู้ความ
เข้าใจในการออมอย่างต่อเนื่อง
- กิจกรรมการเข้าร่วมงานประเพณีและ
งานแสดงสินค้า
- กิจกรรมการให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ กอช. ประจาปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดค่านิยมสังคมการออม
ด้วยภาพลักษณ์ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (E)
E1 สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออมและบานาญ (House Research)
- โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ต่างๆ
- งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะสังคม เศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการออม 1 เรื่อง
E2 สร้างความน่าเชื่อถือตามหลักธรรมาภิบาล
- โครงการสารวจความพึงพอใจของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

- กิจกรรมกำรจัดทำแผนธรรมำภิบำล
องค์กร และมำตรฐำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส่ในกำรดำเนินงำน

E3 สื่อสารภาพลักษณ์องค์กรมุ่งสู่สังคมการออม
- โครงการสร้างแบรนด์ และตัวกลาง
- กิจกรรมกำรจัดทำแผนกำรสื่อสำรสู่
สื่อสารแบรนด์
กลุม่ เป้ำหมำยระดับพื้นที่
- โครงการขยายผลการสร้างภาพลักษณ์ - กิจกรรมกำรจัดงำนวันออมแห่งชำติ
และอัตลักษณ์ กอช.
- โครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
วงกว้าง
- โครงการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
Social Media (IVR, LINE, SMS,
Website)

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ การดาเนินงาน
ภายในองค์กรอย่ างต่ อเนื่อง (Smart Organization) (M)
M1 บริหารจัดการองค์ กรอย่ างเป็ นระบบ
- แผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site :
DR Site)
- โครงการตามแผนแม่บททรัพยากร
บุคคล
- โครงการตามแผนแม่บทสารสนเทศ

- กิจกรรมการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจในระบบการจัดการองค์
ความรู้ภายในองค์กร
(Knowledge Management)
- กิจกรรมทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ
ว่าด้วยพนักงานและลูกจ้าง

M2 วางแผนทรัพยากรให้ เหมาะสมรองรับการขยายตัวขององค์ กร
- การปลูกฝังค่านิยมองค์กรและบทบาท
- กิจกรรมทบทวนอัตรากาลังให้
แบรนด์แก่พนักงาน (Internal
สอดคล้องกับโครงสร้าง
Branding)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- โครงการปรับปรุงพื้นที่สานักงาน
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2563 (จาแนกตามหมวดรายจ่าย)
เป้าหมายสมาชิก ปี 2563 จานวน 2,500,000 คน

งบดาเนินงาน
322.8950 ล้านบาท
งบเงินสมทบสมาชิก
158.0345 ล้านบาท
รวมงบประมาณ
480.9295 ล้านบาท
(กอช. ถูกปรับลดงบประมาณรวม 25 ล้านบาท จากการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563)
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