
 
 

 

“กอช. ผนึกก ำลัง กยศ. ส่งเสริมทักษะชีวิตให้มีควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรเงินให้เยำวชนอย่ำงยั่งยืน” 
 

กองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.) ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) จัดงำน
พิธีลงนำมบันทึกควำมร่วมมือโครงกำรส่งเสริมกำรออมกับกองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.) พร้อมส่งเสริมให้
เยำวชนได้มีควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรเงินตั้งแต่วัยเรียน จนเข้ำสู่วัยท ำงำนเพื่ออนำคตที่ด ี 

วันนี้ (22 มิถุนายน 2564) ณ โถงวายุภักษ์ ชั้น 1 อาคารส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้มี                        
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงกำรส่งเสริมกำรออมกับกองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.) ระหว่าง กองทุน                
การออมแห่งชาติ กับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยมี นำยกฤษฎำ จีนะวิจำรณะ ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติและประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  เป็นประธาน             
ในพิธี  โดยมี นำงสำวจำรุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  (กอช.) และ                          
นำยชัยณรงค์ กัจฉปำนันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ 

 

นำยกฤษฎำ จีนะวิจำรณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และ
ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กล่าวว่า  กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นกองทุน         
การออมภาคประชาชน เพ่ือประชาชนได้มีเงินบ านาญรายเดือนไว้ใช้หลังเกษียณกับ กอช. ซึ่งกองทุนนี้เป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ชาติในการขับเคลื่อน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม จึงได้เกิดการบูรณาการท างานร่วมกันของ             
ทั้ง 2 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนการท างาน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน  
กยศ. มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้เยาวชน ได้มีทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน                
ในช่วงขณะเรียน  ส่วน กอช. ส่งเสริมให้รู้จักการออม รู้จักการบริหารจัดการเงิน ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น ได้วางแผน 
การเก็บออมตั้งแต่วัยเรียน จนถึงวัยท างาน เพ่ืออนาคตจะได้มีเงินบ านาญที่เพียงพอเป็นหลักประกันในการใช้จ่าย  

การออมเงินเพ่ือการเกษียณ เป็นสิ่งที่ไกลตัวส าหรับเยาวชน จะต่างกันเพียงใครเริ่มก่อนหรือ            
รู้ตัวก่อน ถึงความส าคัญของการออม การออมในวัยเรียน “กำรออมก่อนใช้เงิน” แบ่งเงินออมเพียงเล็กน้อย               
ก่อนน าเงินไปใช้จ่าย เพ่ือให้เกิดเงินที่จะน าไปใช้จ่ายน้อยลง และให้มีเงินเก็บบางส่วน พอเข้าสู่วัยท างาน                   
“กำรออมถูกที่ บริหำรเงินออมให้เป็น ได้เงินมำกกว่ำ” ในปัจจุบันการออมมีรูปแบบให้เลือกสรรมากมาย                 
การออมกับ กอช. เป็นการออมขั้นพ้ืนฐาน จัดตั้งโดยรัฐบาลเพ่ือประชาชนได้มีเงินออมอย่างสุขสบายในอนาคต 
ออมเริ่มต้นเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ให้ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุของสมาชิก
สูงสุด 1,200 บาทต่อปี  ถ้าเยาวชนมีวินัยการออมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอในอนาคตจะมีเงินออมรวมล้านกว่าบาท 
โดย กอช. จ่ายคืนในรูปแบบเงินบ านาญรายเดือน ทั้งนี้ กอช. และ กยศ. ได้ร่วมกันบูรณาการการท างานใน                
การส่งเสริมให้คนไทยได้รู้จักการบริหารจัดการเงินที่ดี และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยให้ดีขึ้น  

 
 
 
 
 



 
 

นำงสำวจำรุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า  
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกองทุนบ านาญภาคประชาชนมีภารกิจส าคัญในการผลักดันให้ประชาชนที่มี
อายุระหว่าง 15 – 60 ปี ไม่มีสวัสดิการจากรัฐบาลได้เข้าถึงการออม ได้ตระหนักถึงการออมเงินไว้ใช้ในอนาคต โดย
การบูรณาร่วมกันในการขับเคลื่อนส่งเสริมให้มีความรู้การวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ไดบ้ริหารจัดการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ ตั้งแต่ในวัยเรียน จนเข้าสู่วัยท างาน โดยเริ่มจากวางแผนรายรับ
รายจ่าย การจัดการหนี้หรือภาระทางการเงิน เพ่ือไม่ให้เกิดเบี้ยปรับ และการออมเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคตกับ กอช. 
รู้จักเก็บเล็กผสมน้อย โดยออมเริ่มต้น 50 บำท เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยตั้งเป้าหมายก าหนดไว้ สร้างวินัยการออมขึ้น 
สูงสูด 13,200 บำทต่อปี ทุกครั้งที่ส่งเงินออมสะสมกับ กอช. จะไดเ้งินสมทบเพิ่มให้ตามช่วงอายุ อำย ุ15 – 30 ปี 
รับเงินสมทบเพ่ิมจากรัฐ 50% ของเงินออม สูงสุดไม่เกิน 600 บาทต่อปี หรือ คิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจ า
ประมาณ 4%  อำยุมำกกว่ำ 30 – 50 ปี รับเงินสมทบเพ่ิมจากรัฐ 80% ของเงินออม สูงสุดไม่เกิน 960 บาทต่อปี 
หรือคิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจ าประมาณ 7%  อำยุมำกกว่ำ 50 – 60 ปี รับเงินสมทบเพ่ิมจากรัฐ 100% ของ
เงินออม สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี หรือคิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจ าประมาณ 9% 
  ทั้งนี้ สมาชิก กอช. สามารถดูบัญชีเงินออมของตนเองได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” พร้อมเงินสมทบ
ที่รัฐสมทบเพ่ิมให้ และเม่ือเข้าสู่วัยท างานเงินออมสะสมน าไปลดหย่อนภาษีเพ่ิมได้ด้วย 
 

นำยชัยณรงค์ กัจฉปำนันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ใน 4 ลักษณะ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์/ศึกษาในสาขา ที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมี              
ความชัดเจนของการผลิตก าลังคน และมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ/ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือ
สาขาวิชาที่มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ/และเรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ ปัจจุบัน มีนักเรียน นักศึกษา  ที่ได้รับโอกาส                       
ทางการศึกษาจากกองทุน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2539 - 2563 จ านวน 5.9 ล้านราย โดยกองทุนมีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมในแต่ละปีประมาณ                         
6 แสนราย ซึ่งกองทุนได้ก าหนดคุณสมบัติให้ผู้กู้ยืมทุกคนท ากิจกรรมจิตสาธารณะ 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา                
เพ่ือสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมได้มีโอกาสท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการสร้างวินัย                  
ทางการเงินให้กับผู้กู้ยืม โดยกองทุนหวังว่าเมื่อผู้กู้ยืมจบการศึกษาไปแล้วจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ นอกจากจะ
สามารถมีเงินออมเพ่ือพ่ึงพาตนเองได้แล้ว ยังมีจิตส านึกช่วยเหลือผู้ อ่ืนและตอบแทนสังคมส่วนรวม นับเป็น                 
การสร้างคนดีให้กับสังคมไทย 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา จึงได้ร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ ในการท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการออม ภายใต้การนับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ เพ่ือส่งเสริมวินัยทางการเงินให้
นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินได้เริ่มต้นออมเงินและรู้จักการวางแผนการเงินในระยะยาว โดยผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่าง
การศึกษาสามารถน ำส่งเงินออมเป็นรำยเดือนเข้ำกองทุน กอช. ขั้นต่ ำครั้งละ 50 บำท ออมได้เดือนละ 1 ครั้ง              
เมื่อผู้กู้ยืมออมเงินต่อเนื่องทุกเดือน นอกจากจะมีเงินเก็บเป็นของตัวเองแล้วยังสามารถน าไปสะสมชั่วโมง                  
จิตสำธำรณะได้ 1 ชั่วโมงต่อเดือนอีกด้วย 


