
 
 

 
 
 

ฉบบัท่ี 85/2565                                  วนัท่ี 14 มิถุนายน 2565 
 

ร่างแผนปฏบิัติการด้านการพฒันาทกัษะทางการเงิน พ.ศ. 2565 - 2570 
_______________________________________ 

  นายพรชยั  ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
เปิดเผยวา่ คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2565 เห็นชอบร่างแผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาทกัษะ
ทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570 (ร่างแผนปฏิบติัการฯ) ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ 

  โฆษกกระทรวงการคลัง  กล่าวว่า เน่ืองจากประเทศไทยก าลังเผชิญกับความท้าทาย 
ทางเศรษฐกิจหลายประการ โดยเฉพาะการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ การมีพฤติกรรมการใช้จ่ายและการก่อหน้ีท่ีไม่
จ  าเป็น และความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยทีางการเงิน ซ่ึงส่งผลใหป้ระชาชนส่วนใหญ่มีเงินออมไม่เพียงพอ  
มีความเส่ียงทางการเงิน รวมถึงความไม่เขา้ใจบริการทางการเงินรูปแบบใหม่อย่างถ่องแท ้ท าให้ไม่สามารถ 
ใช้ประโยชน์หรือป้องกันตนเองจากการเปล่ียนแปลงได้ ดังนั้ น การพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial 
Literacy) จึงถือเป็นแนวทางส าคญัท่ีจะช่วยแกปั้ญหาขา้งตน้ไดอ้ย่างย ัง่ยืน เพื่อให้คนไทยมีทกัษะทางการเงิน 
ท่ีเพียงพอในการด ารงชีวิตประจ าวนั สามารถตดัสินใจทางการเงินไดอ้ยา่งรอบคอบและมีเหตุผล สามารถเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลทางการเงินท่ีเช่ือถือได ้สามารถเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และสามารถ
วางแผนบริหารจดัการการเงินของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทั้ งน้ี ร่างแผนปฏิบัติการฯ มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบนโยบายและกลไกบูรณาการ 
การด าเนินการพฒันาทกัษะทางการเงิน รวมถึงเป็นแนวทางการจดัท าโครงการและกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง
ทกัษะทางการเงินของคนไทยใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด โดยมีคณะกรรมการการพฒันาทกัษะทางการเงินซ่ึง
มีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเป็นประธานและกรรมการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท าหน้าท่ีขบัเคล่ือน 
การด าเนินการตามร่างแผนปฏิบัติการฯ อย่างบูรณาการ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างมีพลวตัตาม
เป้าหมายของร่างแผนปฏิบติัการฯ ใน 3 เป้าหมาย ไดแ้ก่  

1) คนไทยตระหนกัรู้ (Awareness) ถึงความส าคญัของการบริหารจดัการเงินและเขา้ถึงขอ้มูล
ทางการเงิน  

2) คนไทยมีความ รู้และทักษะทางการเงิน  (Financial Literacy) เพี ยงพอท่ีจะน าไป
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อสร้างความมัน่คงในชีวติ   

3) ประเทศไทยมีกลไกขบัเคล่ือนการด าเนินการพฒันาทกัษะทางการเงินอย่างบูรณาการ 
เพื่อใหเ้กิดระบบนิเวศดา้นการพฒันาทกัษะทางการเงินท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Mechanism)  
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ซ่ึงการจดัท าร่างแผนปฏิบติัการฯ ฉบบัน้ี จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานผูใ้ห้ความรู้ มีแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการพฒันาทกัษะทางการเงิน ท าให้
คนไทยมีทักษะทางการเงินท่ี ดีข้ึน สามารถบริหารจัดการเงินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะมี 
ส่วนเสริมสร้างความมัน่คงทางการเงินของประชาชน ตลอดจนเสถียรภาพให้แก่ระบบการเงินและเศรษฐกิจ 
ของประเทศไดต่้อไป 

นอกจากน้ี ร่างแผนปฏิบัติการฯ ยงัสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ด้านการเสริมสร้างและพฒันา
ศกัยภาพทุนมนุษย ์ด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้ าในสังคม และด้านการสร้างความ
เขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างย ัง่ยืนและนโยบายของภาครัฐท่ีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  
จนัทร์โอชา) ไดก้ าหนดเป้าหมายปี 2565 ให้เป็น “ปีแห่งการแกห้น้ีภาคครัวเรือน” ซ่ึงร่างแผนปฏิบติัการฯ ฉบบั
น้ี จะช่วยสนบัสนุนใหค้นไทยสามารถแกไ้ขปัญหาหน้ีสินครัวเรือนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

___________________________________________ 
 
 
ส านกันโยบายการออมและการลงทุน ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3656 
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14 มิถุนายน ๒๕๖๕  

 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕70 
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ทักษะทางการเงินเป็นทักษะชีวิต (Life Skills) ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพของประชาชนและมีความส าคัญ 

ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบัน ประเทศไทยก าลังเผชิญกับความท้าทาย 
ทางเศรษฐกิจหลายประการ โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในปี ๒๕๖๖๑ โดยที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีเงินออมเพียงพอต่อการด ารงชีวิตหลังเกษียณ ประชาชนจ านวนมากยังมีพฤติกรรม 
การใช้จ่ายที่ไม่ระมัดระวังและมีการก่อหนี้ที่ไม่จ าเป็นเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายครัวเรือนมีปัญหารายรับ 
ไม่พอรายจ่ายและมีความเปราะบางทางการเงินสูง การชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ท าให้ยังมีประชาชนจ านวนมาก 
ไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือป้องกันตนเองจากภัยที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินดังกล่าวได้  
ดังนั้น การพัฒนาความรู้และทักษะทางการเงินจึงถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยจัดการกับปัญหาดังกล่าว  
ตั้งแต่ระดับรากฐานของปัญหา เพ่ือให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการและวางแผนทางการเงินให้ตัวเองและ 
ครอบครัวให้มีระดับหนี้ที่เหมาะสมและมีเงินออมอย่างเพียงพอไปตลอดช่วงชีวิต เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเงิน 
ที่เชื่อถือได้ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและ  
ความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินให้กับประชาชนได้ โดยถึงแม้ว่าที่ผ่านมา จะมีหน่วยงานหลายแห่งด าเนินการพัฒนา 
ทักษะทางการเงินให้กับประชาชน อย่างไรก็ดี เนื่องจากกิจกรรมดังกล่ าวไม่ใช่พันธกิจหลักของหน่วยงานใด 
จึงท าให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร นอกจากนี้ การด าเนินการ 
ดังกล่าว ยังขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ท าให้การด าเนินงานเกิดความซ้ าซ้อนและ  
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

จากเหตุผลดังกล่าว กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้าน 
การพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕70 (ร่างแผนปฏิบัติการฯ) ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบนโยบายและ  
กลไกบูรณาการการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการการพัฒนาทักษะ 
ทางการเงินท าหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินการภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการฯ อย่างบูรณาการ ยืดหยุ่น และคล่องตัว 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต โดยมุ่งสร้าง 
ระบบนิเวศด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินที่เอ้ือให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน และไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน 
ทางการเงินหรือไม่ สามารถเข้ามาร่วมกันพัฒนาทักษะทางการเงินให้กับประชาชนได้ โดยร่างแผนปฏิบัติการฯ  
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์  

“คนไทยมีความตระหนักรู้ ความรู้  และทักษะในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและ  
มีวินัยทางการเงิน เพ่ือสร้างความม่ันคงและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับตนเองและครอบครัว” 

 
 
 

                                                           
๑ ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ, “เอกสำรประกอบกำรระดมควำมเห็นกรอบแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 

ฉบบัท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐),” กมุภำพนัธ์ ๒๕๖๔ 

บทสรุปผู้บริหาร 
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เป้าหมายของร่างแผนปฏิบัติการฯ 
เป้าหมายท่ี ๑ คนไทยตระหนักรู้ (Awareness) ถึงความส าคัญของการบริหารจัดการเงินและเข้าถึงข้อมูล 

ทางการเงิน 
      ๑) คนไทยตระหนักรู้และเห็นถึงความส าคัญของการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลและครอบครัว 
      ๒) คนไทยทราบและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ 
     เป้าหมายที่ ๒ คนไทยมีความรู้และทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) เพียงพอที่จะน าไปประยุกต์ใช้ 
อย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างความมั่นคงในชีวิต 

๑) คนไทยมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) และทักษะ (Skills) ด้านการเงิน โดยสามารถบริหาร 
จัดการทางการเงินได้อย่างเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย ทั้งการออม การแก้ไขปัญหาหนี้สิน การลงทุน และ 
การป้องกันความเสี่ยงและภัยทางการเงินต่าง ๆ  

๒) คนไทยมีทัศนคติทางการเงินที่เหมาะสม (Attitude) ตามกลุ่มเป้าหมาย และมีวินัยทางการเงิน 
๓) คนไทยน าความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติทางการเงินที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย ไปปฏิบัติ 

(Behaviors) ให้เกิดเป็นพฤติกรรมทางการเงินที่พึงประสงค์ เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินให้กับตนเอง 
และครอบครัว 

4) คนไทยรู้เท่าทันภัยและกลโกงทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ และรู้วิธีป้องกันและจัดการกับความเสี่ยง 
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 

5) คนไทยมีความรู้และทักษะด้านการเงินดิจิทัลที่จ าเป็น และสามารถจัดการกับความเสี่ยงหรือภัยที่ 
เกิดจากการเงินดิจิทัลได ้   
     เป้าหมายที่ ๓ ประเทศไทยมีกลไกขับเคลื่อนการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินอย่างบูรณาการ 
เพ่ือให้เกิดระบบนิเวศด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Mechanism) 

๑) มีกลไกขับเคลื่อน ก ากับ และติดตามผลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินให้เป็นไปตามแผน 
อย่างบูรณาการเป็นระบบ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีการบูรณาการระบบข้อมูลเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยง 
ข้อมูลในประเทศซึ่งรวมถึงการใช้ Big data ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และตอบโจทย์  
การส่งเสริมทักษะทางการเงินแต่ละกลุ่มได้ตรงจุดยิ่งขึ้น 

๒) เกิดระบบนิเวศด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางการเงินให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
กลุ่มเป้าหมายของร่างแผนปฏิบัติการฯ 
 ร่างแผนปฏิบัติการฯ ได้จ าแนกกลุ่มเป้าหมายโดยพิจารณาจากมิติช่วงวัย อาชีพ ระดับรายได้ และระดับ 
การศึกษา ดังนี้  (๑) กลุ่มเด็กและเยาวชน (๒) กลุ่มอุดมศึกษา (๓) กลุ่มผู้มีงานท า (เอกชนมีนายจ้าง  
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ประกอบการ) (๔) กลุ่มภาครัฐ (๕) กลุ่มประชาชนฐานราก (ผู้มีรายได้น้อย  
ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มองค์กรการเงินชุมชน) (๖) กลุ่มผู้สูงวัย/ผู้เกษียณอายุ (๗) กลุ่มประชาชนทั่วไป  
(๘) กลุ่มผู้ถ่ายทอดความรู้และทักษะทางการเงิน (๙) กลุ่มผู้มีความเปราะบางทางการเงินสูง  

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ (๘) และ (๙) เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องมีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์เฉพาะ 
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องค์ประกอบของร่างแผนปฏิบัติการฯ 
ประกอบด้วย ๘ มาตรการ 19 แผนงาน ดังนี้ 

เป้าหมาย มาตรการ แผนงาน 
เป้าหมายที่ ๑  
คนไทยตระหนักรู้ถึง 
ความส าคัญของการ 
บริหารจัดการเงินและ 
เข้าถึงข้อมูลทาง 
การเงิน 

๑.  ยกระดับความส าคัญ 
การพัฒนาทักษะทาง 
การเงิน 

๑)  ก าหนดให้มีการรณรงค์ระดับชาติและจัดกิจกรรม 
เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ทางการเงินให้แก่ประชาชน 

๒)  ก าหนดให้การพัฒนาทักษะทางการเงินเป็นระเบียบ 
วาระแห่งชาติ 

 
๒.  ส่งเสริมการเข้าถึง 

ข้อมูลและองค์ความรู้ 
ทางการเงินที่ถูกต้อง 
และเชื่อถือได้ เพื่อเพ่ิม 
ความตระหนักรู้และ 
สนับสนุนการเรียนรู้ 
และพัฒนาทักษะทาง 
การเงินด้วยตนเอง 
ของประชาชน 

๑)  ใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเพื่อเพ่ิมระดับการเข้าถึง 
ข้อมูล องค์ความรู้ และข่าวสารทางการเงินที่ถูกต้อง 
และเชื่อถือได้ผ่าน ช่องทางออนไลน์/ โซเชียลมีเดีย 
รวมทั้งการเตือนภัยทางการเงิน 

๒)  พัฒนาเว็บไซต์ความรู้ทางการเงินเพ่ือคนไทย  
www.รู้เรื่องเงิน.com อย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นศูนย์ 
รวมข้อมูล ความรู้ และข่าวสารด้านการเงินส าหรับ 
ประชาชนที่เชื่อถือได้ เข้าถึงและใช้งานง่าย  
โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ 

๓)  ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อและศูนย์ให้ค าปรึกษา 
ทางการเงินของหน่วยงานต่าง ๆ 

 
เป้าหมายที่ ๒ 
คนไทยมีความรู้และ
ทักษะทางการเงิน 
เพียงพอที่จะน าไป 
ประยุกต์ใช้ อย่าง 
เหมาะสมเพ่ือสร้าง 
ความมั่นคงในชีวิต 

๓. ก าหนดกรอบสมรรถนะ 
ทางการเงินส าหรับคนไทย 

๑)  พัฒนากรอบสมรรถนะทางการเงินส าหรับคนไทย 
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

๔.  ผลักดันการพัฒนา 
ทักษะทางการเงินใน 
ระบบการศึกษา 

๑)  ผลักดันการพัฒนาทักษะทางการเงินใน 
หลักสูตรการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย๒ ทั้งภาคทฤษฎี  
และปฏิบัติ ในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม  
มุ่งให้เกิดการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์อยู่เสมอ  

๒)  ยกระดับความรู้และพัฒนาครูผู้สอน 
๓)  ส่งเสริมการเรียนการสอนเรื่องการเงินส่วนบุคคล  

ในระดับอุดมศึกษา 
 

                                                           
๒ การศึกษาตามอัธยาศัย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พุทธศักราช 2542 มาตรา 15 ได้นิยามไว้ว่า เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียน ได้

เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้อื่นๆ 
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๕.  พัฒนาทักษะทาง 
การเงินของประชาชน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ตลอดช่วงชีวิต 

๑)  ด าเนินโครงการให้ความรู้และพัฒนาทักษะทาง 
การเงิน รวมถึงการเงินดิจิทัล ภัยและกลโกงการเงิน 
และการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้ประชาชน 
ทุกกลุ่ม ผ่านการฝึกอบรม การสัมมนา และกิจกรรม 
ให้ความรู้ ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้หรือพัฒนาเนื้อหา  
สื่อความรู้ รูปแบบและช่องทางการให้ความรู้  
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดล าดับ 
ความส าคัญของกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหา 
และความจ าเป็นเร่งด่วน 

 
๖.  พัฒนากฎระเบียบและ 

มาตรการเพ่ือสนับสนุน 
๑)  ก าหนดให้องค์กรในภาคการเงินต้องจัดให้มีกิจกรรม 

หรือการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงิน 
๒)  ก าหนดให้บุคลากรภาครัฐบรรจุใหม่ได้รับ  

การฝึกอบรมการเงินส่วนบุคคล 
๓)  ก าหนดให้การเข้ารับการอบรมและการผ่าน 

แบบทดสอบความรู้เรื่องการบริหารจัดการหนี้  
เพ่ือการศึกษาเป็นเงื่อนไขของการได้รับอนุมัติ 
หรือได้รับช าระวงเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจาก  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 
เป้าหมายที่ ๓ 
ประเทศไทยมีกลไก 
ขับเคลื่อน 
การด าเนินการพัฒนา
ทักษะทางการเงิน 
อย่างบูรณาการ 
เพ่ือให้เกิดระบบ 
นิเวศด้านการพัฒนา 
ทักษะทางการเงิน 
ที่ยั่งยืน 

๗.  จัดตั้งกลไกขับเคลื่อน 
การด าเนินการพัฒนา 
ทักษะทางการเงินอย่าง 
บูรณาการและยั่งยืน 

๑)  แตง่ตั้งคณะกรรมการการพัฒนาทักษะทางการเงิน 
เพ่ือขับเคลื่อนก ากับ ติดตาม และประเมินผล  
การด าเนินการตามร่างแผนปฏิบัติการฯ 

 
๘.  สร้างระบบการติดตาม 

และประเมินผล 
๑)  ก าหนดตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย 
๒)  ก าหนดตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน  

รวมทั้งการประเมินผล 
๓)  จัดให้มีการส ารวจระดับทักษะทางการเงิน 

ทุก ๒ ปี 
4)  ผลักดันให้มีการบูรณาการระบบข้อมูลความรู้/ 

ทักษะทางการเงิน 
5) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ  

ต่อคณะรัฐมนตรี 
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ผลลัพธ์ในระดับยุทธศาสตร์ที่คาดหวัง 
๑) คนไทยมีระดับทักษะทางการเงินสูงขึ้นในทุกด้านและเพียงพอส าหรับการบริหารจัดการเงินอย่างเหมาะสม 

ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย   
๒) ครัวเรือนไทยมีการก่อหนี้ และมีภาระหนี้ที่ไม่จ าเป็นลดลง 
๓) คนไทยมีการออมเพ่ิมขึ้น และมีการออมตามแผนทางการเงินและเป้าหมายในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
๔) คนไทยมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง เหตุไม่คาดฝัน และแรงกดดันทางการเงิน ผ่านการวางแผนทางการเงิน 

ที่เหมาะสมตามแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
๕) คนไทยมีทักษะด้านการเงินดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจ ใช้ประโยชน์ได้ และสามารถป้องกัน และจัดการ 

กับความเสี่ยงหรือภัยที่เกิดจากการเงินดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 
๖) ประเทศไทยมีกลไกขับเคลื่อน ก ากับ และติดตามผลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของ 

ประชาชนอย่างเป็นระบบ  
ทั้งนี้ ร่างแผนปฏิบัติการฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของร่างแผนปฏิบัติการฯ คือ 1) ผลส ารวจ 

ทักษะทางการเงินของไทยที่จัดท าโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์การเพ่ือความร่วมมือ 
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-Operation and Development: OECD) 
และ 2) ผลส ารวจทักษะทางการเงินของไทยที่จัดท าโดย ธปท. เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อสิ้นสุดร่าง
แผนปฏิบัติการฯ 
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๑.๑  หลักการและเหตุผล 

ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ตามความหมายขององค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-Operation and Development: OECD) หมายถึง “การตระหนัก
รู้ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรม ในลักษณะที่ท าให้บุคคลมีการตัดสินใจทางการเงินที่ดี และ
ส่งผลให้บุคคลมีความเป็นอยู่ทางการเงินที่ดีในท้ายที่สุด” (A combination of awareness, knowledge, 
skill, attitude and behavior necessary to make sound financial decisions and ultimately achieve 
individual financial wellbeing.) ซึ่งทักษะทางการเงินเป็นทักษะชีวิต (Life Skills) ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพของ 
ประชาชนและมีความส าคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะ 
ช่วยให้ประชาชนสามารถบริหารรายรับและรายจ่ายให้มีระดับหนี้ที่เหมาะสม และมีเงินออมอย่างเพียงพอ  
ไปตลอดช่วงชีวิต อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่า หนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) อยู่ในระดับค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยหนี้ส่วนใหญ่ 
จะเป็นหนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี ประเทศไทย 
ยังมีแนวโน้มของการก่อหนี้ที่ไม่จ าเป็นขยายตัว นอกจากนี้ ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากการ 
ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ (มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของประชากร 
ทั้งหมด) และคาดการณ์ว่าจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” ที่มีประชากรสูงวัยประมาณร้อยละ ๒๐ ของ 
ประชากรทั้งหมด ภายในปี ๒๕๖๖๓ ซึ่งประชาชนต้องเตรียมการออมให้เพียงพอ เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิต อย่างมี
คุณภาพได้หลังเกษียณ แต่จากข้อมูลของรายงานการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๖๐ พบว่ามี
เพียงร้อยละ ๒.๓ เท่านั้นที่สามารถพ่ึงตนเองโดยมีรายได้จากเงินออม โดยส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงพารายได้หลัก จากบุตร
และการท างานหลังวัยเกษียณเพ่ือหารายได้เลี้ยงตัว และเมื่อพิจารณาผลส ารวจการออมภาคครัวเรือนไทย เมื่อไตร
มาส ๓ ปี ๒๕๖๑ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าครัวเรือนไทยร้อยละ ๒๗.๑ ยังไม่มีเงินออม และคนไทย เกือบ
ร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมใช้ก่อนออม หรือยังมีพฤติกรรมการออมที่ไม่สม่ าเสมอ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากภาวะ หนี้
ครัวเรือนสูง ระดับเงินออมที่ไม่เพียงพอ กอปรกับการเข้าสู่สังคมสูงวัย จะเห็นว่าคนไทยจ านวนมากยังมี ความเสี่ยง
ต่อปัญหาเงินไม่พอใช้ตอนสูงวัย ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง ทั้งระดับบุคคคล ครัวเรือน และสังคม 

นอกจากนี้ การพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและการเงินดิจิทัลได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ 
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้มีความหลากหลาย และท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ 
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน รูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีความซับซ้อน  
มากขึ้น รวมถึงการแข่งขันของผู้ให้บริการทางการเงินที่สูงขึ้น ได้เพ่ิมความเสี่ยงทางการเงินให้กับประชาชนที่ยัง
ไม่ เข้าใจบริการทางการเงินเหล่านั้นอย่างถ่องแท้ ท าให้ไม่สามารถป้องกันตนเองจากภัยที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการทางการเงินดังกล่าวได้  

 
 
 

                                                           
๓ ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ, “เอกสำรประกอบกำรระดมควำมเห็นกรอบแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 

ฉบบัท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐),” กมุภำพนัธ์ ๒๕๖๔ 

๑. บทน า 
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สภาพปัญหาและความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวข้างต้น ถูกสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจน 
และยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นหลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ซึ่งส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางต่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน ธุรกิจ ประเทศชาติ 
ไปจนถึงทั่วโลก การหยุดชะงักหรือชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจในหลายระดับท าให้ประชาชนและธุรกิจจ านวน 
มากต้องขาดรายได้ฉับพลันและพบว่าไม่มีเงินออมหรือความคุ้มครองเพียงพอที่จะรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน  
หรือแรงกดดันทางการเงินที่เกิดขึ้นได้ การขาดทักษะทางการเงินขั้นพ้ืนฐานท าให้ประชาชนไม่มีเครื่องมือในการ 
บริหารจัดการเงินในภาวะวิกฤต และได้ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังของประเทศ 

แผนภาพที่ ๑.๑ ความท้าทายทางเศรษฐกิจของไทยและความส าคัญของการพัฒนาทักษะทางการเงิน 
 

จากการส ารวจทักษะทางการเงินของประชาชนไทยทั้งประเทศในปี ๒๕๖3 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าระดับทักษะทางการเงิน๔ ซ่ึงประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) 
ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) ทางการเงินของคนไทยมีพัฒนาการที่ดี โดยปรับตัวสูงขึ้นกว่า 
ผลการส ารวจในปี 2561 และค่าเฉลี่ยของ 26 ประเทศที่ร่วมการส ารวจทักษะทางการเงินกับ OECD ปี 2563 
ในทุกด้าน อย่างไรก็ดี มีหัวข้อที่สามารถพัฒนาเพ่ิมเติมได้ เช่น ความรู้ในการค านวณดอกเบี้ยเงินฝากทบต้น  
การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน มูลค่าเงินตามเวลา พฤติกรรมการเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์การบริหาร 
จัดการเงินเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาเงินไม่พอใช้ และการจัดสรรเงินก่อนใช้ เป็นต้น นอกจากนี้ จากการส ารวจพฤติกรรม 

                                                           
๔ องค์ประกอบของทกัษะทำงกำรเงิน ๓ ด้ำน ประกอบด้วย ๑) ด้ำนควำมรู้ทำงกำรเงิน คือ ควำมรู้ควำมเข้ำใจเร่ืองแนวคิดพืน้ฐำน 

ทำงกำรเงิน เช่น กำรค ำนวณดอกเบีย้สินเช่ือและเงินฝำกทบต้น ควำมเข้ำใจเร่ืองเงินเฟอ้ เป็นต้น ๒) ด้ำนทศันคติทำงกำรเงิน คือ ควำมคิด 
ควำมเช่ือ หรือควำมพงึพอใจในเร่ืองกำรจดักำรเงินและวำงแผนกำรเงินในระยะยำวของบคุคล ซึง่สง่ผลตอ่กำรตดัสินใจและพฤติกรรม 
ทำงกำรเงินของบคุคลนัน้ เช่น กำรมีควำมสขุในกำรใช้เงินในวนันีม้ำกกวำ่กำรเก็บออมเพื่ออนำคต เป็นต้น และ ๓) ด้ำนพฤติกรรมทำงกำรเงิน คือ 
พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จริงจำกกำรเลือกและตดัสินใจทำงกำรเงินของบคุคล เช่น กำรจดัสรรเงินก่อนใช้ และกำรไมกู่้ เมื่อไมพ่อใช้ เป็นต้น 

คนไทยมีทกัษะทางการเงินปรบัตัวสูงขึ้น แต่ยังไม่เพยีงพอกบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคนไทยยังมีพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมและ 
มีภูมิคุ้มกนัทางการเงินไม่เพียงพอ 

ปัญหาทางการเงินส่วนบุคคลท่ีส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครัวเรือน 
- หนี้ครัวเรือนสูง (หนี้เร็ว หนี้สูง หนีน้าน) 
- เงินออมไม่เพียงพอ ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้น และไม่เพียงพอต่อการมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีหลังเกษียณ 
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การออมพบว่า คนไทยจ านวนมากยังไม่สามารถออมเงินได้เพียงพอส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  และส าหรับ  
การเกษียณ ดังนั้น การพัฒนาทักษะทางการเงินจึงถือเป็นแนวทางส าคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้อย่างยั่งยืน 
โดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีทักษะทางการเงินที่เพียงพอ ส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวันสามารถตัดสินใจทางการเงิน 
ได้อย่างรอบคอบและมีเหตุผล สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้ สามารถเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถวางแผนบริหารจัดการการเงินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ประชาชนควรต้องมีความรู้ความเข้าใจทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ  เช่น เรื่อง 
การบริหารจัดการภาษี และการรับสวัสดิการหรือรับประโยชน์จากมาตรการภาครัฐที่มีหลากหลายรูปแบบ 
มากขึ้น ในส่วนของประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ก็ต้องมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเงินส าหรับ 
การประกอบธุรกิจ เช่น การท าบัญชี การค านวณต้นทุน การบริหารรายรับรายจ่าย รวมถึงทักษะทางการเงินที่ 
สูงขึ้น เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลากหลายรูปแบบ การน าเทคโนโลยีทางการเงินมาช่วยในการด าเนินธุรกิจ 
รวมทั้ง การเสียภาษี หรือการรับงานจากภาครัฐ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจประหยัดต้นทุนและเพ่ิมโอกาสได้ 
มากขึ้น  
 
๑.๒  ความเป็นมาของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง  

๑.๒.๑  กระทรวงการคลังก าหนดให้การพัฒนาทักษะทางการเงิน โดยเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์และ 
เทคโนโลยีทางการเงินเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส าคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ 
ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้าน 
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยที่ผ่านมาส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ด าเนินโครงการ 
ให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน ปี ๒๕๕๖ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ  สวค.) 
จัดท าการส ารวจระดับความรู้ความสามารถทางการเงินของคนไทย รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ 
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมทางการเงิน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
การจัดท านโยบายและแผนการพัฒนาทักษะทางการเงินของไทย 

๑.๒.๒  คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้กระทรวงการคลัง 
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงิน  
(Financial Literacy) แก่ประชาชน รวมทั้งกลไกในการขับเคลื่อน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานข้อเสนอแนะ เรื่อง 
การปฏิรูประบบการให้ความรู้พ้ืนฐานทางการเงินแก่ประชาชนของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

๑.๒.๓  ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๕๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  
ได้มีมติเห็นชอบรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูประบบการให้  
ความรู ้พื ้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน โดยรายงานดังกล่าวมีข้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ ยกระดับเรื ่อง 
การปฏิรูประบบการให้ความรู้และส่งเสริมวินัยทางการเงินแก่ประชาชนเป็น ระเบียบวาระส าคัญระดับชาติ 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการให้ความรู้และส่งเสริมวินัยทางการเงินแก่  
ประชาชน และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการให้ความรู้และส่งเสริมวินัยทางการเงินแก่ประชาชน รวมทั้งมี  
กลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

๑.๒.๔  สศค. ได้จัดท าร่างแผนการให้ความรู้พ้ืนฐานทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ร่างแผนการ 
ให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินฯ) เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการเรื่องการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงิน 
ของประเทศ โดยร่างแผนการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ๑๘ หน่วยงาน ประกอบด้วย ธปท. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานคณะกรรมการ  
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน 
ก.ล.ต. ) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.)  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กองทุนบ าเหน็จ  
บ านาญข้าราชการ (กบข.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมธนาคารไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๑.๒.๕  กระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง ร่างแผนการให้ความรู้พ้ืนฐานทางการเงินฯ ไปยังส านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี (สลค.) เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพ่ือให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อมา ครม. ได้มีมติ 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. โดยให้ทุกส่วนราชการ 
และหน่วยงานของรัฐเสนอแผนระดับที่ ๓ ไปยัง สศช. เพ่ือพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนก่อนเสนอ ครม.  
สลค. จึงได้ด าเนินการส่งร่างแผนดังกล่าวพร้อมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคืนกระทรวงการคลัง  
เพ่ือให้ปฏิบัติตามแนวทางการเสนอแผนข้างต้น 

๑.๒.๖  กระทรวงการคลังได้น าความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวม ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ พม. ศธ. กระทรวงมหาดไทย ธปท. สศช. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ตลท. ส านักงาน คปภ. และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดต่าง ๆ ของร่าง  
แผนการให้ความรู้ พ้ืนฐานทางการเงินฯ (โดยเปลี่ยนชื่อเป็นร่างแผนการให้ความรู้ พ้ืนฐานทางการเงิน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนเสนอให้ สศช. พิจารณาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑.๒.๗  สศช. มีหนังสือแจ้งกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้รับข้อสังเกตและ 
ความเห็นของคณะกรรมการ สศช. ไปพิจารณาปรับปรุงร่างแผนการให้ความรู้ พื้นฐานทางการเงินฯ และ  
ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
 ๑.๒.๘ ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของแนวทางการพัฒนา ทักษะทาง
การเงินโดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายประชาชนระดับฐานราก รวมถึงยุทธศาสตร์การด าเนินการ ในระดับพ้ืนที่/จังหวัด 
และโครงการจัดท าเว็บไซต์ศูนย์รวมความรู้ทางการเงินและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการตั้ง
คณะท างานพัฒนาทักษะทางการเงินขึ้นเพ่ือด าเนินการ 
 ๑.๒.๙  กระทรวงการคลัง ได้มีค าสั่งที่ ๘๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะท างาน 
การพัฒนาทักษะทางการเงิน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะท างาน และมีปลัด 
กระทรวงการคลังและผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นรองประธานคณะท างาน เพ่ือก าหนดนโยบาย
และ แนวทาง ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงิน รวมทั้งประสานความร่วมมือ
กับ หน่วยงานทั้งในภาคการเงินและนอกภาคการเงินที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของคณะท างาน
ดังกล่าว 

๑.๒.๑๐  เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงาน 
การพิจารณาศึกษา เรื่อง ความรอบรู้ทางการเงินของประชาชนไทย (Financial Literacy) ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกระทรวงการคลัง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยในหลักการของรายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการก าหนดให้  
ความรอบรู้ทางการเงินของประชาชนไทยเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ และการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมความรอบรู้ 
ทางการเงินของประเทศไทย  
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 กระทรวงการคลังได้น าข้อเสนอแนะ และการด าเนินการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินของ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงความท้าทายและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน มาพิจารณาและ
ปรับปรุงร่างแผนการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินฯ ตลอดจนปรับปรุงเป้าหมาย ตัวชี้วัด และรายละเอียดต่าง 
ๆ ให้มีความเหมาะสมและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และจัดท าเป็นร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ 
 
๑.๓  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของประเทศ 

ร่างแผนปฏิบัติการฯ เป็นกรอบนโยบายระดับปานกลางที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
นโยบายของประเทศ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ : 
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ภายใต้เป้าหมายที่ ๒.๑ ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข  

โดยพัฒนาให้คนในทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็งและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีรายได้ที่เพียงพอและสามารถ 
เข้าถึงโอกาสทางการเงินได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ 

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้เป้าหมายที่ ๒.๒ 
สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
รวมถึงค่านิยมทางการเงินที่เหมาะสมเป็นกระบวนการเรียนรู้ระยะยาวตลอดชีวิต (Lifelong learning) และต้อง 
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่ างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่ 
วัยเรียน วัยท างาน และวัยเกษียณ 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ภายใต้เป้าหมายที่ ๒.๑ สร้าง 
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ โดยสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ  
คนทุกช่วงวัยและทุกกลุ่ม โดยการส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุเพ่ือเพ่ิม 
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง เป้าหมายที่ ๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  
เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ โดยเฉพาะในส่วนของ  
การเตรียมการเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และเป้าหมายที่ ๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 
ในการพัฒนาการพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ โดยปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน 
ปรับการคิดเชิงระบบ การวางแผนอนาคต การออมและการลงทุน รวมถึงเพ่ิมทักษะทางการเงิน 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) : 

๑) ประเด็นที่ ๘ ส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ภายใต้แผนย่อย 
ที่ ๒ การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน  
ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ผ่านการส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการให้ความรู้ในการเข้าถึงบริการ  
ทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึง 

๒) ประเด็นที่ ๑๑ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยที่ ๓ การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 
โดยจัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับการท างาน  
แผนย่อยที่ ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน โดยเสริมสร้างนวัตกรรมการท างานที่พึ งประสงค์  
และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและ 
ครอบครัว รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัยท างานผ่านการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 
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และแผนย่อยที่ ๕ การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมและพัฒนาระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกัน  
ความมั่นคงและหลักประกันทางสังคมในชีวิตหลังเกษียณ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) :  

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัย 
จะต้องมีทักษะ ความรู้ และความสามารถที่เพียงพอต่อการด ารงชีพในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งสภาเศรษฐกิจโลก (World 
Economic Forum: WEF) ประกาศให้ความรู้ทางการเงินเป็นหนึ่งในทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม เป้าหมายที่ ๓ การเพ่ิม 
ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตัวเองได้ผ่านการสนับสนุนการให้ความรู้  
ในการบริหารจัดการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ ๖  
การเพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยภาครัฐต้อง 
ให้ความส าคัญกับการให้ความรู้และสร้างวินัยทางการเงินเพ่ือให้ประชาชนมีทักษะในการบริหารจัดก ารเงิน 
ส่วนบุคคล สามารถใช้บริการทางการเงินได้อย่างชาญฉลาดและรู้เท่าทัน อีกทั้งควรมีแผนแม่บทในการสร้าง  
ความรู้ทางการเงินให้กับประชาชน 

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) :   
1) หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความพร้อมทางสังคม ที่เพียงพอ

เหมาะสม (กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น) 
2) หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง

อนาคต (กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นเพ่ือการประกอบอาชีพและเชื่อมโยงกับโลกของการ
ท างาน ในอนาคต โดยส่งเสริมและกระจายโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะให้กับแรงงานทุกกลุ่ม กลยุทธ์ย่อยที่ 
2.3 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนกระบวนการ
ผลิต และบริการการจัดการและการตลาด โดยการสร้างและพัฒนาทักษะองค์ความรู้รอบด้านที่จ าเป็นต่อการ 
ประกอบธุรกิจยุคใหม่) 

นโยบายอ่ืน ๆ ของภาครัฐ 
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้ก าหนดเป้าหมายปี 2565 เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ 

ภาคครัวเรือน” จึงได้สั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการคลังและสถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจ ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนเป็นพันธกิจหลักและเร่งด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ  
ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) การก าหนดให้ 
การไกล่เกลี่ยและการปรับโครงสร้างหนี้เป็นวาระของประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ ในระยะยาวกระทรวงการคลัง  
จะจัดท าร่างแผนปฏิบัติการฯ เ พ่ือพัฒนาทักษะทางการเงินแก่ประชาชน อย่างครบถ้วนและทั่วถึง  
และเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนอย่างยั่งยืน 
 
๑.๔  วิสัยทัศน์ (Visions) 

“คนไทยมีความตระหนักรู้ ความรู้  และทักษะในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีวินัยทางการเงิน เพ่ือสร้างความม่ันคงและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับตนเองและครอบครัว” 
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๑.๕  วัตถุประสงค์ของการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการฯ 
1) เพ่ือเป็นกรอบนโยบายและกลไกบูรณาการการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของประเทศไทย  
2) เพ่ือเป็นแนวทางการจัดท าโครงการและกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะทางการเงินของคนไทยให้บรรลุ 

เป้าหมายที่ก าหนด 
 
๑.๖  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑) การด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีแผนการด าเนินการและกลไก 
การขับเคลื่อนที่ชัดเจน และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานผู้ให้ความรู้และการพัฒนาทักษะทางการเงิน 
 ๒) มีแนวทางการติดตามผลและประเมินผลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ชัดเจน 
 ๓) คนไทยมีความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้น มีวินัยทางการเงิน และสามารถ 
บริหารจัดการการเงินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔) ระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพมากข้ึน 
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ในการก าหนดแนวทางการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของประเทศไทย จ าเป็นต้องมีการทบทวน 
สถานะของการพัฒนาทักษะทางการเงินของประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของการด าเนินการที่ผ่านมา 
ผู้รับและผู้ให้ความรู้และทักษะ มาตรฐานความรู้ หลักสูตรการฝึกอบรม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้  
ทราบและเข้าใจถึงสถานะและปัญหาในการด าเนินการ และน าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์ทักษะ  
ทางการเงินของคนไทยและการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินในประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
๒.๑  ภาพรวมทักษะทางการเงินของคนไทย 
 ร่างแผนปฏิบัติการฯ ได้อ้างอิงข้อมูลจากผลส ารวจระดับทักษะทางการเงินของคนไทยที่จัดท าโดย ธปท. 
ด าเนินการร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นประจ าทุก ๒ ปี โดยใช้แนวทางการส ารวจทักษะทางการเงินของ 
OECD ทั้งนี้ จากการส ารวจครั้งล่าสุดคือครั้งที่ ๘ เมื่อปี ๒๕๖๓ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง ๑๑,๙๐๑ ราย  
ทั้งในและนอกเขตเทศบาลจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีสาระส าคัญดังนี ้

1) ในภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยด้านทักษะทางการเงินของคนไทยอยู่ที่ร้อยละ ๗๑.๐ ซึ่งสูงขึ้นกว่าปี ๒๕๖๑ 
(ร้อยละ ๖๖.๒) และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ ๒๖ ประเทศที่ร่วมการส ารวจทักษะทางการเงินกับ OECD ครั้งล่าสุด  
ในปี ๒๕๖๓ (ร้อยละ ๖๐.๕) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของทักษะทางการเงินทั้ง ๓ ด้าน พบว่าคนไทย  
มีพัฒนาการดีขึ้นในทุกด้านและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับสากล อย่างไรก็ดี ยังมีบางหัวข้อที่สามารถพัฒนา 
เพ่ิมเติมได้ อาทิ ความรู้ ในหัวข้อการค านวณดอกเบี้ยเงินฝากทบต้น การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน  
มูลค่าเงินตามเวลา พฤติกรรมการเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการเงินเ พ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา  
เงินไม่พอใช้ และการจัดสรรเงินก่อนใช้ เป็นต้น 
 2) ระดับทักษะทางการเงินของคนไทยเมื่อพิจารณาในเชิงความสัมพันธ์กับสถานภาพพบว่า  
กลุ่มที่มีคะแนนทักษะทางการเงินต่ ากว่ากลุ่มอ่ืน ได้แก่ กลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสถานภาพไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ เช่น คนป่วย คนพิการ คนชรา เป็นต้น นอกจากนี้   
หากพิจารณาทักษะทางการเงินตามภูมิภาคพบว่า กรุงเทพฯ มีทักษะทางการเงินสูงที่สุด 
  3) การส ารวจพฤติกรรมการออมพบว่าสัดส่วนผู้มีเงินออมเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๗๔.๗ ในปี ๒๕๖๓  
(จากร้อยละ ๗๒.๐ ในปี ๒๕๖๑) และคนส่วนใหญ่มีความตระหนักเรื่องการออมเงินเพ่ือใช้ในยามฉุกเฉิน  
และการออมเพ่ือการเกษียณแล้ว ซึ่งวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 น่าจะเป็นสาเหตุที่ท าให้ 
ประชาชนตระหนักถึงความจ าเป็นของการเก็บส ารองเงินมากขึ้น โดยสัดส่วนคนที่ไม่ทราบสถานะเงินออม 
ของตนเองอยู่ที่ร้อยละ ๓๒.๘ (ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ ๔๔.๓ ในปี ๒๕๖๑) อย่างไรก็ดี มีเพียงร้อยละ ๓๘  
ที่มี เงินส ารองอยู่ได้เกิน ๓ เดือนหากต้องหยุดงานกะทันหัน และพบว่าคนส่วนใหญ่มีแรงจูงใจส าคัญในการออม 
มาจากการมีเป้าหมายหรือแผนที่ชัดเจนที่จะต้องใช้เงินในอนาคต แต่มีเพียงร้อยละ ๑๙.๗ ที่จัดสรรเงิน  
เพ่ือออมก่อนน าเงินไปใช้จ่ายจึงอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้เป้าหมายการออมไม่ส าเร็จ จึงเป็นความท้าทาย  
ทีจ่ะต้องส่งเสริม และกระตุ้นให้ประชาชนออมเงินเพ่ือเกษียณให้ได้ตามแผนที่วางไว้ต่อไป 
 

๒. ภาพรวมทักษะทางการเงินของคนไทยและ 
การด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินในประเทศไทย 
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 จากผลส ารวจข้างต้น ธปท. ได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า ประเทศไทยควรเร่งยกระดับทักษะ 
ทางการเงินของคนไทยให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มในประเทศ โดย 1) ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน  
พ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนแต่ละช่วงวัยผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเน้นหัวข้อความรู้ที่เป็นจุดอ่อนของคนไทย 
ได้แก่ การค านวณดอกเบี้ยเงินฝากทบต้น การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน มูลค่าเงินตามเวลา  
ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของการออมและการลงทุน ทั้งนี้ ควรมีการสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และสามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ในชีวิตจริงได้ 2) ส่งเสริมพฤติกรรมทางการเงิน โดยมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง  
อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยใช้ประโยชน์เชิงลึกจากการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงประยุกต์ใช้  
ศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมกับประชาชนแต่ละกลุ่ม และ 3) ส่งเสริมวินัย  
ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ (Financial Resilience) เพ่ือสนับสนุน 
ให้ประชาชนสามารถฟ้ืนตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19  
และพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคต นอกจากนี้  ควรเร่งส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะความเข้าใจ  
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะทักษะทางการเงินดิจิทัล (Digital Financial Literacy) ตลอดจนรู้เท่าทันภัย 
ทางการเงินในรูปแบบใหม่ ๆ 
 
๒.๒  การด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
(ภาคผนวก 1) ตามภารกิจขององค์กร โดยร่างแผนปฏิบัติการฯ ได้พิจารณาและวิเคราะห์การด าเนินการ  
ที่ผ่านมาของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้น จ านวน 23 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ สพฐ. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สศค. ธปท. ส านักงาน คปภ. ส านักงาน ก.ล.ต. ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธ.ก.ส. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและ น าเข้าประเทศไทย 
(ธสน.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) บรรษัทประกัน
สินเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กอช. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่ งชาติ  (กบข.) ส านักงาน  
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ตลท. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (NCB) สมาคม  
ตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ภาคผนวก ๒) (แผนภาพที่ ๒.๑) และ
พบว่าประเทศไทยมีหน่วยงานหลายแห่งที่ด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการพัฒนาทักษะทางการเงินไม่ใช่พันธกิจหลักของหน่วยงาน จึงท าให้การด าเนินการ  
ถือเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้  การด าเนินการพัฒนา  
ทักษะทางการเงินของไทย ยังขาดการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานผู้ ให้การพัฒนา ทักษะ  
ท าให้การด าเนินการเกิดความซ้ าซ้อนและส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากร เช่น บุคลากรและงบประมาณ  
อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เป็นต้น 
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แผนภาพที่ ๒.๑ การด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ผ่านมาของหน่วยงานในประเทศไทย 
 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 

 
 

เด็กและ 
เยาวชน 

 
อุดมศึกษา 

 
ผู้มีงานท า 

 
ภาครัฐ 

 
 

ประชาชน 
ฐานราก 

 
 

ผู้สูงวัย 
เกษียณอายุ 

 
 

ประชาชน
ทั่วไป 

 
 

FL 
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กลุ่มเปราะบาง 
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กรมกิจการ 
ผู้สูงอายุ 

         

กรมส่งเสริม 
สหกรณ์ 

         

สพฐ. 
 

         

สภา 
การศึกษา 

         

สศค.          

ธปท.          

ส านักงาน 
  คปภ. 

         

ส านักงาน 
ก.ล.ต. 

 

         

ธพว.          

ธ.ก.ส.          

ธสน.          

ธ.ออมสิน          

ธอส.          

 
 
 
 
 
 
 
 

    หมายถึง กลุ่มเป้าหมายหลักของหนว่ยงาน            หมายถึง กลุ่มเป้าหมายรองของหน่วยงาน 
     หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้มีการด าเนินงาน          
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กลุ่มเป้าหมาย 
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เยาวชน 

 
อุดมศึกษา 
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ธอท.          

บสย.          

กอช.          

กบข.          

สทบ.          

ตลท.          

NCB          

สมาคมตลาด 
ตราสารหน้ีไทย 

         

สมาคม 
ธนาคารไทย 

         

สมาคมบริษัท 
หลักทรัพย์ไทย 

         

 

ที่มา: ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (ภาคผนวก 2) 

 
 
 

จากแผนภาพที่ 2.1 จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยยังมีโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเงินให้กับกลุ่มภาครัฐ 
กลุ่มผู้สูงวัยเกษียณอายุ และกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นส่วนน้อย นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจ านวนประชากรที่เข้ารับ 
การพัฒนาทักษะทางการเงินพบว่า มีสัดส่วนจ านวนประชากรที่เข้ารับการพัฒนาทักษะทางการเงินน้อยเมื่อเทียบกับ 
ประชากรทั้งหมด ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงานทุกภาคส่วน 
จะต้องร่วมมือกันเพ่ือผลักดันการพัฒนาทักษะทางการเงินของไทยในทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 
 

         หมายถึง กลุ่มเป้าหมายหลักของหน่วยงาน            หมายถึง กลุ่มเป้าหมายรองของหน่วยงาน 
     หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้มีการด าเนินงาน          
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๒.๓  ผลวิเคราะห์การด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินในประเทศไทย 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ของการด าเนินการพัฒนาทักษะ 

ทางการเงินในประเทศไทย มีผลสรุปได้ ดังนี้  
๒.๓.๑  ปัญหา/อุปสรรคด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินในประเทศไทย 
          ๑) ขาดการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของความรู้และทักษะทางการเงิน และ 

การมีวินัยทางการเงินอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงขาดความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐในการส่งเสริม  
และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานผู้ออกนโยบาย และหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการพัฒนาทักษะทางการเงินของประชาชน ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ส่งผลต่อ 
ความส าเร็จของนโยบาย มาตรการ หรือการด าเนินการในมิติอ่ืน ๆ ท าให้การด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงิน 
ถูกจัดล าดับความส าคัญเป็นเพียงมาตรการสนับสนุนหรือมาตรการล าดับรอง 

       ๒) ความรู้ทางการเงินยังคงเป็นจุดอ่อนของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับ  
การพัฒนา รวมถึงทัศนคติเรื่องการออมเพ่ืออนาคต และพฤติกรรมการจัดสรรเงินก่อนใช้ การบริหารจัดการเงิน  
เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาเงินไม่พอใช้ และการศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์   
ทางการเงิน 

    ๓) ขาดเจ้าภาพที่ดูแลในเรื่องภาพรวมของการพัฒนาทักษะทางการเงินส าหรับคนไทยกลุ่มต่าง ๆ 
และขาดการบูรณาการระหว่างองค์กรที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทางการเงินของประชาชน ทั้งในเชิง 
ข้อมูล องค์ความรู้ ความช านาญในการด าเนินการ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการติดตามผลและประเมินผล  
ท าให้การด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของไทยมีทิศทางไม่ชัดเจน มีลักษณะแยกออกเป็นส่วน ๆ และ 
ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

    ๔) ปัญหาด้านหลักสูตรความรู้และการเรียนการสอนด้านการเงินในระบบการศึกษา ซึ่งยังไม่มี 
การก าหนดมาตรฐานความรู้และเป้าหมายการเรียนการสอนที่เหมาะสมและวัดผลได้ โดยหลักสูตรความรู้  
ทางการเงินส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ป.๑ - ม.๖) ที่บรรจุในวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่ได้มุ่งเน้นการฝึกทักษะด้านการเงินที่สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
อีกทั้งไม่มีหลักสูตรภาคบังคับส าหรับกลุ่มอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญเนื่องจากก าลัง  
เข้าสู่วัยท างานและควรต้องเริ่มบริหารจัดการการเงินของตนเอง นอกจากนี้ ช่องทางและรูปแบบการให้ความรู้ 
รวมถึงสื่อการเรียนการสอนยังไม่มีความหลากหลาย ไม่มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ตรงกับ  
ความต้องการของช่วงวัยหรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ไม่มีระบบการประเมินผลและประเมินพฤติกรรมหลังการสอน 
ที่ชัดเจน และพบปัญหาครูผู้สอนมีความรู้และทักษะทางการเงินไม่เพียงพอ   
     ๕) ภารกิจด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินขั้นพ้ืนฐานของประชาชนไม่ใช่พันธกิจหลักของ 
หน่วยงานส่วนใหญ่ในภาคการเงิน และเป็นการด าเนินการที่ไม่ได้สร้างผลก าไรโดยตรง ท าให้ไม่มีการจัดสรร  
ทรัพยากรเพ่ือการด าเนินการในภารกิจนี้อย่างเพียงพอและครอบคลุม ท าให้มีการด าเนินการเฉพาะในหัวข้อ  
หรือประเด็นทางการเงินทีส่อดคล้องกับพันธกิจหลักขององค์กรเท่านั้น  
     ๖) หน่วยงานภาคการเงินส่วนใหญ่มีองค์ความรู้ด้านการเงินแต่ไม่มีเครือข่ายเข้าถึงประชาชน 
ในท้องถิ่น หรือประชาชนระดับฐานราก 
     ๗) ประเทศไทยไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ดีพอ อาทิ ไม่มี 
แหล่งข้อมูลกลางที่รวมศูนย์ข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้ เป็นกลาง และเข้าถึงได้สะดวก ข้อมูลที่ปรากฏ  
ในสื่อแหล่งต่าง ๆ จึงถูกแยกส่วนตามสาขาการเงินของหน่วยงานผู้ให้ข้อมูล ท าให้การค้นหาเข้าถึงยาก  
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สร้างความสับสน และท าให้การรับรู้ของประชาชนต่อแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีน้อย รวมถึงไม่มีฐานข้อมูล  
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาการด าเนินการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินได้อย่างเหมาะสม 
     ๘) การด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ผ่านมาของหน่วยงานภาคการเงิน ส่วนใหญ่ยังมี 
อัตราการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับจ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดของประเทศไทย  
โดยสัดส่วนของจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางการเงินส่วนใหญ่เป็นการเข้าถึงผ่านการสื่อสาร 
แบบทางเดียว ซึ่งให้ผลส าเร็จในด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่ า (ตารางที่ ๒.๑) 
 
ตารางที่ ๒.๑ รูปแบบการเข้าถงึกลุ่มเป้าหมาย (Method of Outreach) ในการถ่ายทอดความรู้/ทักษะทางการเงิน 
และระดับผลส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
 

 

สื่อรูปแบบต่าง ๆ การอบรม/สัมมนา โครงการติดตามพฤติกรรม 

ต้นทุน น้อย ปานกลาง สูง 

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
(จ านวนคน) 

มาก ปานกลาง น้อย 

ผลส าเร็จในการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

วัดผลไดย้าก ปานกลาง สูง 

 
๒.๓.๒  ข้อได้เปรียบส าหรับการพัฒนาทักษะทางการเงินในประเทศไทย 

๑) หน่วยงานภาคการเงินมีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการด าเนินการพัฒนา 
ทักษะทางการเงิน โดยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน 

๒) หน่วยงานภาคการเงินแต่ละแห่งมีความใกล้ชิดและรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายของตนเองเป็นอย่างดี  
๓) หน่วยงานภาคการเงินแต่ละแห่งมีเครือข่ายและพันธมิตรในการด าเนินการพัฒนาทักษะ 

ทางการเงินของตนอยู่แล้ว (ซึ่งสามารถท าให้เกิดโครงข่ายการด าเนินการที่ใหญ่ขึ้นถ้ามีกลไกบูรณาการ) 
๒.๓.๓  โอกาสส าหรับการพัฒนาทักษะทางการเงินในประเทศไทย 

๑) เนื่องจากการพัฒนาทักษะทางการเงินเป็นหนึ่งในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับความยั่ งยื น 
(Sustainability) ซึ่งเป็นแนวโน้ม (Trend) ของธุรกิจสากล และจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่าง ๆ  
ที่ด าเนินการได้ จึงเป็นโอกาสที่จะหาพันธมิตรนอกภาคการเงินที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร 
มาร่วมด าเนินการเพ่ิมเติม 

๒) แรงสนับสนุนจากภาครัฐในเชิงนโยบายที่ให้ความส าคัญกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 
ด้านต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น ทั้งในด้านการพัฒนาทักษะแรงงานและการพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งรวมถึง 
ทักษะทางการเงิน อาทิ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นต้น 

    ๓) หน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในภาคการศึกษา ภาคสังคมและการพัฒนาของไทย ซึ่งมีความใกล้ชิดและ 
ความช านาญในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของตน รวมถึงมีเครือข่าย 
การด าเนินการในภูมิภาคและท้องถิ่น สามารถเป็นพันธมิตรด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินให้ประชาชนได้ 
หากได้รับการสนับสนุนในระดับนโยบาย 

รูปแบบการเข้าถึง 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประสิทธิภาพ 
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     ๔) เทคโนโลยีด้านการสื่อสารในปัจจุบันท าให้มี สื่อ (Media) รูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงสื่อดิจิทัล  
เป็นทางเลือกในการส่งเสริมทักษะทางการเงินของประชาชนมากขึ้น และอาจเกิดการพัฒนานวั ตกรรมใหม่ ๆ  
ทีจ่ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ 
 

๒.๓.๔  ความเสี่ยงด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินในประเทศไทย 
    ๑) ปัญหาและความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

ซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ กอปรกับสภาพปัญหาทางการเงินของประชาชนที่มีความรุนแรงและ 
ต้องการความเร่งด่วนในการจัดการ ถือเป็นความเสี่ยงต่อความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงิน 
เช่น ปัญหาจากการขาดความสามารถในการบริหารจัดการเงินของประชาชนยิ่งรุนแรงยิ่งขึ้นจากผลกระทบของ 
COVID-19 และประเทศก าลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ท าให้รัฐมีระยะเวลาจ ากัดในการด าเนินการยกระดับทักษะ  
ทางการเงินและการออมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทันกับสภาพปัญหา เป็นต้น 

    ๒) เทคโนโลยีทางการเงินและการเงินดิจิทัลที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อาจมาพร้อมกับ 
ความเสี่ยงและภัยทางการเงินที่รวดเร็วและรุนแรงด้วยเช่นกัน 

๓) เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ยังอยู่ในช่วงของการบริหารจัดการ 
ผลกระทบหรือการฟ้ืนตัวจาก COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อสถานะการเงินการคลังของรัฐบาลไปจนถึงองค์กรหรือ 
หน่วยธุรกิจในทุกระดับ และถือเป็นความเสี่ยงต่อการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินในเรื่องข้อจ ากัด  
ด้านงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

๔) เนื่องจากการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินไม่ใช่กิจกรรมที่สร้างรายได้หรือผลก าไร 
โดยตรงให้องค์กรต่าง ๆ ดังนั้น ภายใต้ตลาดที่มีการแข่งขันสูงเช่นในปัจจุบัน จึงมีโอกาสที่หน่วยงานผู้ให้ความรู้  
หรือข้อมูลทางการเงิน จะให้ข้อมูลที่มีลักษณะที่มีอคติเพ่ือเอ้ือต่อการขายสินค้าและบริการของตนเอง ซึ่งอาจ  
ส่งผลลบต่อประชาชนผู้รับข้อมูลในฐานะผู้บริโภค 
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ร่างแผนปฏิบัติการ ฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบนโยบายและกลไกบูรณาการการด าเนินการพัฒนา 
ทักษะทางการเงินของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทางการเงินในประเทศไทย  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งสร้างและปลูกฝังทักษะทางการเงินขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้ประชาชนไทยทุกกลุ่ม  
มีทักษะทางการเงินที่จ าเป็นและเพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตในทุกช่วงวัยและช่วงชีวิต ซึ่งรวมถึง  
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินในประเด็นที่ส าคัญอย่างทันต่อสถานการณ์  
ในขณะเดียวกัน มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและช่องทางการเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางการเงิน  
ของประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยค านึงถึงปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัดหรืออุปสรรคต่อความส าเร็จ  
ของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ผ่านมาในประเทศไทย ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทรัพยากร และ 
การด าเนินการ และพิจารณาแนวทางเพ่ือขจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าว นอกจากนี้ ร่างแผนปฏิบัติการฯ  
ยังให้ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินควบคู่ไปกับมาตรการหรือการด าเนินการ 
ด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น อาทิ การพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพ่ือการหารายได้ มาตรการเยียวยาลูกหนี้ หรือมาตรการ 
ด้านสวัสดิการสังคมอ่ืน ๆ ผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยงการด าเนินการของหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่มีการด าเนินการอยู่  เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาทั้งในด้านการเงิน และการด ารงชีวิตของ 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้แบบองค์รวม โดยเฉพาะในกลุ่มที่สภาพปัญหามีความรุนแรงและเร่งด่วน ซึ่งจะช่วยให้ 
การด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินมีประสิทธิผลมากข้ึนด้วย 
 
๓.๑  แนวทางการด าเนินการของร่างแผนปฏิบัติการฯ 

๑) เสนอให้การพัฒนาทักษะทางการเงินเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและ 
เอกชน ควรให้ความส าคัญและด าเนินการ 

๒) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินการ การติดตามผล และประเมินผล 
การด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสร้างกลไกบูรณาการการด าเนินการ 
พัฒนาทักษะทางการเงิน เพ่ือให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) ด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินที่เอ้ือต่อการ 
เข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางการเงินและ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของประชาชนทุกกลุ่มไปจนถึงระดับฐานราก ทั้งในวงกว้างและในเชิงพ้ืนที่ 
รวมถึงสนับสนุนให้หน่วยงานในภาคตลาดทุนซึ่งมีทรัพยากร องค์ความรู้ และประสบการณ์ในการด าเนินการ 
พัฒนาทักษะทางการเงิน เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประชาชนระดับฐานรากมากข้ึน 

๓) มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายผู้รับความรู้และการพัฒนาทักษะ รวมถึงจัดล าดับความส าคัญหรือ 
ความจ าเป็นเร่งด่วนของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพ่ือจัดให้มีการด าเนินการและหน่วยงานผู้รับผิดชอบครอบคลุม 
ประชาชนทุกกลุ่ม 

๔) เลือกใช้เครื่องมือ รูปแบบ และช่องทางในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะทางการเงินที่เหมาะสม 
กับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับเป้าหมายหรือระดับความคาดหวังของแต่ละโครงการในการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความรู้ ทัศนคติ หรือพฤติกรรมทางการเงิน ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความยืดหยุ่น ความพร้อม และทรัพยากรของ 
แต่ละหน่วยงานในการด าเนินการ  

 

๓. แนวทางการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงิน 
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๕) มุ่งเน้นการสานต่อและเชื่อมโยงโครงการพัฒนาทักษะทางการเงินที่แต่ละหน่วยงานมีการด าเนินการ 
อยู่แล้วเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดความซ้ าซ้อนและต้นทุนการด าเนินการ รวมถึงเชื่อมโยงเครื่องมือ 
ช่องทาง (อาทิ โครงการ เนื้อหา สื่อรูปแบบต่าง ๆ) และเครือข่ายการด าเนินการของแต่ละหน่วยงาน ทั้งในส่วนที่ 
เป็นโครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางการเงินและส่วนที่เป็นมาตรการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการใช้ 
ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพหรือต่อยอดเพ่ือขยายประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการให้ดียิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องช่องทางการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

๖) ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและช่องทางดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการพัฒนาทักษะ 
ทางการเงิน 

๗) พิจารณาแนวทางการก าหนดสาระหรือหัวข้อความรู้ส าหรับการพัฒนาทักษะทางการเงินของ 
ประชาชนให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองต่อประเด็นและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 
การเงิน และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

๘) พิจารณาแนวทางการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางการเงินเข้ากับนโยบายและมาตรการด้าน 
เศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ ของรัฐ เพ่ือเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับนโยบายต่าง ๆ ในการยกระดับ  
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม   

 
 สศค. ได้จัดท าร่างแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งเป็นการปรับปรุงร่างแผนการให้ความรู้พ้ืนฐานทางการเงินฯ  
โดยพิจารณาจากความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานะของระดับทักษะทางการเงิน  
และการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินในประเทศไทย รวมถึงเงื่อนไขและความท้าทายทางเศรษฐกิจ และ
สั งคมในปั จจุ บั น  และได้ จั ดส่ ง ร่ า งแผนดั งกล่ า ว ให้ หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พิจารณา ในช่ ว ง เดื อน 
ตุลาคม - ธันวาคม 2564 โดยมีองค์ประกอบและสาระส าคัญของร่างแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
 
๓.๒  ระยะเวลา 

 ร่างแผนปฏิบัติการฯ เป็นแผนระยะปานกลาง โดยมีระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ จึงก าหนดให้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕70 

 
๓.๓  ระบบนิเวศของการพัฒนาทักษะทางการเงิน 

แนวทางการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่มุ่งหมายให้เกิด “ระบบนิเวศของการพัฒนาทักษะ 
ทางการเงิน” ที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้การพัฒนาทักษะทางการเงินของไทย 
ด าเนินไปอย่างมีระบบ มีความครบถ้วนในทุกองค์ประกอบ และมีความยั่งยืน ทั้งนี้ จ าเป็นต้องอาศัยกลไก 
บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินมีประสิทธิภาพ  
ลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 

 



 - ๒๒ -  

แผนภาพที่ ๓.๑ ระบบนิเวศของการพัฒนาทักษะทางการเงิน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๔  เป้าหมายของร่างแผนปฏิบัติการฯ 

เป้าหมายที่ ๑ คนไทยตระหนักรู้ (Awareness) ถึงความส าคัญของการบริหารจัดการเงินและเข้าถึง 
ข้อมูลทางการเงิน 
      ๑) คนไทยตระหนักรู้และเห็นถึงความส าคัญของการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลและครอบครัว 
      ๒) คนไทยทราบและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ 
     เป้าหมายที่ ๒ คนไทยมีความรู้และทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) เพียงพอที่จะน าไป 
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความม่ันคงในชีวิต 

๑) คนไทยมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) และทักษะ (Skills) ด้านการเงิน โดยสามารถบริหาร 
จัดการทางการเงินได้อย่างเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย ทั้งการออม การแก้ไขปัญหาหนี้สิน การลงทุน และ 
การป้องกันความเสี่ยงและภัยทางการเงินต่าง ๆ 

๒) คนไทยมีทัศนคติทางการเงินที่เหมาะสม (Attitude) ตามกลุ่มเป้าหมาย และมีวินัยทางการเงิน 
๓) คนไทยน าความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติทางการเงินที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย ไปปฏิบัติ 

(Behaviors) ให้เกิดเป็นพฤติกรรมทางการเงินที่พึงประสงค์ เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินให้กับตนเอง  
และครอบครัว 

4) คนไทยรู้เท่าทันภัยและกลโกงทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ และรู้วิธีป้องกันและจัดการกับความเสี่ยง 
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 

5) คนไทยมีความรู้และทักษะด้านการเงินดิจิทัลที่จ าเป็น และสามารถจัดการกับความเสี่ยงหรือภัยที่ 
เกิดจากการเงินดิจิทัลได้    
     เป้าหมายที่ ๓ ประเทศไทยมีกลไกขับเคลื่อนการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินอย่างบูรณาการ 
เพื่อให้เกิดระบบนิเวศด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Mechanism) 

๑) มีกลไกขับเคลื่อน ก ากับ และติดตามผลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินให้เป็นไปตามแผน 
อย่างบูรณาการ เป็นระบบ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีการบูรณาการระบบข้อมูลเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล 
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ในประเทศซึ่งรวมถึงการใช้ Big data ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และตอบโจทย์การส่งเสริมทักษะ 
ทางการเงินแต่ละกลุ่มได้ตรงจุดยิ่งขึ้น 

๒) เกิดระบบนิเวศด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางการเงินให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
๓.๕  กลุ่มเป้าหมายของร่างแผนปฏิบัติการฯ 
 3.5.1 กลุ่มเป้าหมายของร่างแผนปฏิบัติการฯ คือ ประชาชนไทยทุกคน ทั้งนี้ ร่างแผนปฏิบัติการฯ  
ได้จ าแนกกลุ่มเป้าหมายโดยพิจารณาจากมิติช่วงวัย อาชีพ ระดับรายได้ และระดับการศึกษา ดังนี้ 

๑)  กลุ่มเด็กและเยาวชน๕  
๒)  กลุ่มอุดมศึกษา 
๓)  กลุ่มผู้มีงานท า (เอกชนมีนายจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ประกอบการ)  
๔)  กลุ่มภาครัฐ  
๕)  กลุ่มประชาชนฐานราก  
๖)  กลุ่มผู้สูงวัย/ผู้เกษียณอายุ  
 ๗)  กลุ่มประชาชนทั่วไป 
 
3.5.2 กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องมีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์เฉพาะ 
๘)  กลุ่มผู้ถ่ายทอดความรู้และทักษะทางการเงิน  
๙)  กลุ่มผู้มีความเปราะบางทางการเงินสูง 

 
การจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของกลุ่มเป้าหมาย ถึงแม้ว่าร่างแผนปฏิบัติการฯ  

จะมุ่งยกระดับทักษะทางการเงินของประชาชนไทยทุกคน อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนา  
ทักษะทางการเงินสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาทางการเงินที่ประชาชนก าลังเผชิญได้ใน เวลาที่เหมาะสม  
จึงได้มีการพิจารณาความรุนแรงของสภาพปัญหาในประชาชนแต่ละกลุ่ม เพ่ือระบุ กลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับ  
การพัฒนาทักษะทางการเงินอย่างเร่งด่วนหรือเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

 ๑)  กลุ่มผู้มีความเปราะบางทางการเงินสูง คือ ผู้ที่มีความรุนแรงของสภาพปัญหาทางการเงิน ประสบ 
ปัญหาความยากจน ขาดภูมิคุ้มกันและอยู่ในสถานะที่อ่อนไหวต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจมาก 
จนเกินไปเนื่องมาจากการมีรายได้ต่ าจนไม่เพียงพอต่อความจ าเป็นพื้นฐานในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
หรือผู้ที่มีรายได้ต่ าควบคู่กับการมีภาระหนี้สูงและยาวนาน  
๑.๑) กลุ่มลูกหนี้ 
๑.๒) กลุ่มผู้ประสบปัญหาความยากจน๖ และผู้พิการ 
 
 

 

                                                           
๕  "เดก็" หมำยถึง บคุคลท่ีมีอำยเุกินเจด็ปีบริบรูณ์ แตย่งัไมเ่กินสิบสี่ปีบริบรูณ์ "เยำวชน" หมำยถึง บคุคลท่ีมีอำยเุกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ แตย่งัไม่

ถึงสิบแปดปีบริบรูณ์ (พระรำชบญัญัติจดัตัง้ศำลและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔) 
๖ หมำยถึง ผู้ ท่ีมีรำยได้ต ่ำกวำ่เส้นควำมยำกจน ตำมท่ี สศช. ก ำหนด (เส้นควำมยำกจนปี ๒๕๖3 คือ ๒,๗๖2 บำท/คน/เดือน) 
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 ๒)  กลุ่มประชาชนระดับฐานราก คือ ผู้มีรายได้น้อย และ/หรือที่มาของรายได้มีความไม่แน่นอนสูง 
เนื่องจากลักษณะอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเกษตรกรและแรงงานทั่วไป นอกจากนี้ หากพิจารณา 
จากลักษณะของระบบเศรษฐกิจฐานราก พบว่าประชาชนในกลุ่มนี้จ านวนมากอยู่อาศัยหรือประกอบ 
อาชีพอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนหรือท้องถิ่นนอกเขตเมือง ท าให้ยังมีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงบริการทางสังคม 
ต่าง ๆ อาทิ บริการทางการเงิน การศึกษา การแพทย์ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลความรู้และข่าวสารด้วย  
ซึ่งส่งผลต่อระดับทักษะทางการเงินและสะท้อนให้เห็นผ่านพฤติกรรมทางการเงินที่ไม่เหมาะสมและ 
สภาพปัญหาทางการเงินในกลุ่มประชาชนฐานราก (ตาราง ๓.๑) 

 ๓)  กลุ่มเด็กและเยาวชน : ทักษะทางการเงินถือเป็นทักษะชีวิตที่มีความส าคัญและถูกจัดเป็นหนึ่ง 
ในทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ที่ควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เพ่ือบ่มเพาะทัศนคติและพฤติกรรม 
ที่เหมาะสมในด้านการบริหารจัดการเงิน และเป็นรากฐานที่ดีในการด าเนินชีวิตต่อไป  

 ๔)  กลุ่มผู้สูงวัย/ ผู้เกษียณอายุ : ผู้สูงวัยต้องเผชิญความท้าทายจากการต้องบริหารจัดการการเงินหรือ 
ทรัพย์สินที่มีจ ากัด เนื่องมาจากการขาดรายได้หรือรายได้ลดลงจากการพ้นวัยท างาน เพ่ือให้เพียงพอ 
ต่อการด ารงชีวิตตลอดชีวิต ในขณะที่ต้องเตรียมรายจ่ายให้เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลและ  
การดูแลสุขภาพที่อาจเพ่ิมสูงขึ้น การที่ผู้สูงวัยมีความต้องการเพ่ิมความมั่งคั่งด้วยการน าเงินออม 
หรือทรัพย์สินที่มีอยู่ไปลงทุน ในขณะที่มีระดับทักษะทางการเงินรวมถึงทักษะทางการเงินดิจิทัลต่ า 
ยังท าให้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกง ภัยทางการเงิน และไม่สามารถ 
ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 
 

   ตารางท่ี ๓.๑ ตัวอย่างนิยามประชาชนฐานราก* (ผู้มีรายได้น้อย) ที่ก าหนดโดยหน่วยงาน 
นิยาม รายได้ต่อเดือน รายได้ต่อปี หน่วยงาน 

๑. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากร 
ร้อยละ ๔๐ ของประเทศที่มีรายได้ต่ าสุด 
(Bottom 40) (ปี ๒๕๖๒) 

๓,๗๒๑ บาท ๔๔,๖๕๒ บาท สศช. 

๒. ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
ต่อเดือน 

๑๕,๐๐๐ บาท ๑๘๐,๐๐๐ บาท ธ.ออมสิน 

๓. ผู้ที่มีรายได้ท้ังหมดรวมกันแล้วไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

- ๑๐๐,๐๐๐ บาท กค. 

        
        ทีม่า: รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับความยากจนและประชาชนฐานราก 

 

* “ประชาชนฐานราก” ตามความหมายในร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ หมายถึง ผู้มีรายได้น้อยหรือ 
ผู้ที่อยู่ในกลุ่มประชาชนฐานรากตามเกณฑ์ท่ีแต่ละหน่วยงานก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ  
การด าเนินการที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงาน 
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๓.๖  มาตรการและแผนงาน 
 ร่างแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ๘ มาตรการ 19 แผนงาน ดังนี้ 

มาตรการที่ ๑ : ยกระดับความส าคัญการพัฒนาทักษะทางการเงิน 
การยกระดับความส าคัญการพัฒนาทักษะทางการเงินมีเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นให้คนไทยใส่ใจสุขภาพ 

ทางการเงินของตนเองและครอบครัวมากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญที่จะท าให้ประชาชนตระหนักรู้และเห็นถึง  
ความส าคัญของการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลและการรู้จักแสวงหาข้อมูลความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องและ  
เชื่อถือได้  การยกระดับความส าคัญการพัฒนาทักษะทางการเงินจ าเป็นต้องมีการรณรงค์ ระดับชาติ   
โดยสร้างค่านิยมพ้ืนฐานทางการเงินของคนไทย ตั้งแต่ระดับครอบครัว สถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ 
เกิดผลลัพธ์ในวงกว้างและสามารถเข้าถึงประชาชนจ านวนมาก และเพ่ือให้การรณรงค์เรื่องการเงินของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ควรก าหนดให้การพัฒนาทักษะทางการเงิน 
เป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือช่วยให้เกิดการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และช่วยให้การด าเนินนโยบายพัฒนา 
ทักษะทางการเงินของทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

แผนงานที่จะด าเนินการ 
๑) ก าหนดให้มีการรณรงค์ระดับชาติ (National Campaign) และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการตระหนักรู้  

ทางการเงินให้แก่ประชาชน 
๒) ก าหนดให้การพัฒนาทักษะทางการเงินเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ 
 
มาตรการที่ ๒ : ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เพื่อ เพิ่ม 

ความตระหนักรู้และสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการเงินด้วยตนเองของประชาชน 
ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารทางการเงิน เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของกระบวนการพัฒนาทักษะทาง 

การเงิน การเพ่ิมระดับการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ทางการเงินดังกล่าว นอกจากจะช่วยเพ่ิมความตระหนักรู้ของ 
ประชาชนในเรื่องการเงินแล้ว ยังเป็นการขยายโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการเงินด้ วยตนเองของ 
ประชาชนด้วย ซึ่งเทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการเงินของประชาชนท าได้ง่ายและรวดเร็ว 
ในขณะเดียวกัน ก็เพ่ิมความเสี่ยงต่อภัยทางการเงินและการได้รับข้อมูลทางการเงินที่ไม่มีคุณภาพหรือบิดเบือน 
ดังนั้น ภาครัฐจึงควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง ทันสมัย 
เข้าใจง่าย และเชื่อถือได้ และพัฒนาแหล่งข้อมูลหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและหลากหลาย 
โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญ 

แผนงานที่จะด าเนินการ 
๑) ใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมระดับการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ และข่าวสารทางการเงิน  

ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ผ่านช่องทางออนไลน์รวมทั้งโซเชียลมีเดีย รวมทั้งการเตือนภัยทางการเงิน 
๒) พัฒนาเว็บไซต์ความรู้ทางการเงินเพ่ือคนไทย www.รู้เรื่องเงิน.com อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นศูนย์รวม 

ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารด้านการเงินส าหรับประชาชน ที่เชื่อถือได้ เข้าถึงและใช้งานง่าย โดยเชื่อมโยงข้อมูล  
กับหน่วยงานต่าง ๆ 

๓) ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อและศูนย์ให้ค าปรึกษาทางการเงินของหน่วยงานต่าง ๆ 
 
 
 

http://www.รู้เรื่องเงิน.com/


 - ๒๖ -  

มาตรการที่ ๓ : ก าหนดกรอบสมรรถนะทางการเงิน (Financial Competencies Framework) 
ส าหรับคนไทย 

ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีการก าหนดกรอบสมรรถนะทางการเงินส าหรับคนไทยในแต่ละช่วงวัยหรือ 
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือใช้อ้างอิงในระดับประเทศ โดยกรอบสมรรถนะทางการเงินจะก าหนดคุณลักษณะ ความสามารถ 
และพฤติกรรมทางการเงินที่พึงประสงค์และต้องการให้เกิดเมื่อบุคคลผ่านการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ โดยไม่ 
ก าหนดรายละเอียดของมาตรฐานความรู้ เนื้อหาหลักสูตร และตัวชี้วัด เพื่อให้แต่ละหน่วยงานผู้ให้ความรู้และ 
การพัฒนาทักษะน าไปใช้เป็นเป้าหมายในการด าเนินการ และมีความยืดหยุ่นในการน าไปใช้ต่อยอดพัฒนา 
เนื้อหาหลักสูตร มาตรฐานความรู้ กิจกรรม และตัวชี้วัดที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการของแต่ละหน่วยงาน 
ต่อไป  

แผนงานที่จะด าเนินการ 
พัฒนาก าหนดกรอบสมรรถนะทางการเงิน (Financial Competencies Framework) ส าหรับคนไทย 

แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
 

มาตรการที่ ๔ : ผลักดันการพัฒนาทักษะทางการเงินในระบบการศึกษา 
การพัฒนาทักษะทางการเงินควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก เนื่องจากเด็กเริ่มมีการเรียนรู้เรื่องการเงินผ่าน 

พ่อแม่ผู้ปกครอง และต้องบริหารค่าขนมของตนเองเมื่อเข้าสู่โรงเรียน การผลักดันการให้ความรู้ทางการเงินเข้าไป 
ในระบบการศึกษาจะเป็นการปูพ้ืนฐานเด็กนักเรียนและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถทางการเงินขั้นพื้นฐาน 
ที่จ าเป็นส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมเรื ่องการบริหารจัดการเงินให้แก่ 
เยาวชนและนักศึกษาก่อนเข้าสู่วัยท างาน จึงควรมีการปรับหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็ก 
ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดความเข้าใจและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

นอกจากนี้ การเสริมสร้างศักยภาพความรู้ด้านการเงินแก่ครูผู้สอนเป็นอีกส่วนส าคัญที่จะท าให้การ 
พัฒนาทักษะทางการเงินในระบบการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากปัญหาการด าเนินการพัฒนาทักษะ 
ทางการเงินในโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ที่ครูผู้สอนไม่สามารถให้ความรู้และทักษะทางการเงินได้ จึงควรมีการพัฒนา 
ครูผู้สอนควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับการเรียนการสอนนักเรียนและสามารถบริหารจัดการการเงิน 
ของตนเองได้  

แผนงานที่จะด าเนินการ 
๑) ผลักดันการพัฒนาทักษะทางการเงินในหลักสูตรการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
ในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม มุ่งให้เกิดการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ  

๒) ยกระดับความรู้และพัฒนาครูผู้สอน 
๓) ส่งเสริมการเรียนการสอนเรื่องการเงินส่วนบุคคลในระดับอุดมศึกษา 
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มาตรการที่ ๕ : พัฒนาทักษะทางการเงินของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตลอดช่วงชีวิต 
ความรู้ความสามารถทางการเงินเป็นสิ่งที่ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการด าเนิน 

ชีวิตประจ าวันล้วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
การส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางการเงินผ่านหน่วยงานต่าง ๆ จะเป็นการต่อยอดความรู้ทางการเงินจาก  
การเรียนการสอนในโรงเรียน เพ่ือให้ประชาชนมีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางการเงินอย่างต่อเนื่องและ 
เหมาะสมส าหรับในแต่ละช่วงชีวิต 

แผนงานที่จะด าเนินการ 
ด าเนินโครงการให้ความรู้และพัฒนาทักษะทางการเงิน รวมถึงการเงินดิจิทัล ภัยและกลโกงการเงิน  

และการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้ประชาชนทุกกลุ่ม ผ่านหลักสูตรการสอน การฝึกอบรม การสัมมนา  
และกิจกรรมให้ความรู้ ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้หรือพัฒนาเนื้อหา สื่อความรู้ รูปแบบ และช่องทางการให้ความรู้  
ที่หลากหลายเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหา  
และความจ าเป็นเร่งด่วน และมุ่งเน้นการสานต่อและเชื่อมโยงโครงการ เครื่องมือ ช่องทาง และ เครือข่าย  
การด าเนินการของแต่ละหน่วยงาน ทั้งในส่วนที่เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะทางการเงิน และอาจขยายไปยัง  
ส่วนที่เป็นการพัฒนาทักษะด้านอื่นหรือมาตรการด้านเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลในการตอบสนองต่อสภาพปัญหาด้านการเงินและการด ารงชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
แบบองค์รวม และลดความซ้ าซ้อนและต้นทุนการด าเนินการ 

 
มาตรการที่ ๖ : พัฒนากฎระเบียบหรือมาตรการสนับสนุน 

 การให้ความรู้หรือให้การพัฒนาทักษะทางการเงินในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม ตรงกับ  
ความต้องการหรือตรงกับสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมายในขณะนั้น จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเชื่อมโยง 
ความรู้และทักษะทางการเงินนั้นเข้ากับประโยชน์ที่ตนจะได้รับในการด าเนินชีวิตจริง ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิผล 
ของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงิน อาทิ การเสริมสร้างความรู้และทักษะทางการเงินด้านการบริหาร  
จัดการหนี้สินให้กับลูกหนี้กลุ่มต่าง ๆ การก าหนดให้บุคลากรภาครัฐบรรจุใหม่ได้รับการฝึกอบรมการเงินส่วน  
บุคคลโดยเชื่อมโยงกับข้อมูลเรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการด้านการเงินของบุคลากรภาครัฐ เป็นต้น 
นอกจากนี้ กฎระเบียบที่เหมาะสมยังสามารถเอ้ือให้เกิดการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินโดยภาคเอกชน 
และช่วยเพิ่มอุปทานในระบบนิเวศด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินของไทยด้วย  

แผนงานที่จะด าเนินการ 
๑) ก าหนดให้องค์กรในภาคการเงินต้องจัดให้มีกิจกรรม/การด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงิน 

    ๒) ก าหนดให้บุคลากรภาครัฐบรรจุใหม่ได้รับการฝึกอบรมการเงินส่วนบุคคล 
    ๓) ก าหนดให้การเข้ารับการอบรมและการผ่านแบบทดสอบความรู้ เรื่องการบริหารจัดการหนี้  

เพ่ือการศึกษาเป็นเงื่อนไขของการได้รับอนุมัติหรือได้รับช าระวงเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืม  
เพ่ือการศึกษา 
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มาตรการที่ ๗ : จัดตั้งกลไกขับเคลื่อนการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
 การมีคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตาม  
ร่างแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จะส่งผลให้   
การด าเนินการให้ความรู้และพัฒนาทักษะทางการเงินในประเทศไทยมีความชัดเจน มีแนวทางการด าเนินการ  
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยหน่วยงานต่าง ๆ สามารถด าเนินการ  
ตามพันธกจิของตนเองได้ แต่ยังอยู่ภายใต้แนวทางการด าเนินการร่วมกันและมีความสอดคล้องกัน  
 นอกจากนี้ การด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย  
การสร้างเครือข่ายเพ่ือขยายความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะทางการเงินอย่างเป็นระบบ เช่น  
การสร้างความตระหนักรู้ การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมและฝึกอบรม การสนับสนุนทางทรั พยากร  
การผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าองค์ความรู้ทางการเงินไปเผยแพร่ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และ  
ประสบการณ์ จะช่วยสร้างระบบนิเวศด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน เกิดการแบ่งงานกันท า ลดความซ้ าซ้อน 
หรือทรัพยากรในการด าเนินการ และท าให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น  

แผนงานที่จะด าเนินการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาทักษะทางการเงิน เพ่ือขับเคลื่อนก ากับ ติดตาม และประเมินผล  

การด าเนินการตามร่างแผนปฏิบัติการฯ 
 

มาตรการที่ ๘ : สร้างระบบการติดตามและประเมินผล 
ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ด าเนินงานการพัฒนาทักษะทางการเงิน แก่ 

ประชาชน ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการใช้ทรัพยากรและ 
กลุ่มเป้าหมาย จึงควรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ตัวชี้วัด และกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
พัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยให้ชัดเจน นอกจากนี้ ควรมีการส ารวจระดับความรู้ 
ความสามารถและพฤติกรรมทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ รวมทั้ง 
มีการบูรณาการระบบข้อมูลเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในประเทศซึ่งรวมถึงการใช้ Big data ซึ่งจะช่วยให้ 
สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์การส่งเสริมทักษะทางการเงินแต่ละกลุ่มได้ตรงจุดยิ่งขึ้น 

แผนงานที่จะด าเนินการ 
    ๑) ก าหนดตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย 
    ๒) ก าหนดตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งการประเมินผล 
    ๓) จัดให้มีการส ารวจระดับทักษะทางการเงิน ทุก ๒ ปี 
    4) ผลักดันให้มีการบูรณาการระบบข้อมูลความรู้/ทักษะทางการเงิน 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี 
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๓.๗  ผลลัพธ์ทีค่าดหวัง (Desired Outcomes) 
 ผลลัพธ์ในระดับยุทธศาสตร์ที่คาดหวังจากการด าเนินการตามร่างแผนปฏิบัติการฯ ครอบคลุมตั้งแต่  
การมีกลไกขับเคลื่อนการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินอย่างบูรณาการ การเพ่ิมระดับความรู้ความเข้าใจ  
เรื่องการเงินขั้นพ้ืนฐานของประชาชนไปจนถึงผลในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมทางการเงินของ 
ประชาชน ดังนี้ 

๑) คนไทยมีระดับทักษะทางการเงินสูงขึ้นในทุกด้าน และเพียงพอส าหรับการบริหารจัดการเงินอย่างเหมาะสม 
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

๒) ครัวเรือนไทยมีการก่อหนี้ และมีภาระหนี้ที่ไม่จ าเป็นลดลง 
๓) คนไทยมีการออมเพ่ิมขึ้น และมีการออมตามแผนทางการเงินและเป้าหมายในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
๔) คนไทยมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง เหตุไม่คาดฝัน และแรงกดดันทางการเงิน ผ่านการวางแผนทางการเงิน 

ที่เหมาะสมตามแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
๕) คนไทยมีทักษะด้านการเงินดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจ ใช้ประโยชน์ได้ และสามารถป้องกัน และจัดการ 

กับความเสี่ยงหรือภัยที่เกิดจากการเงินดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 
๖) ประเทศไทยมีกลไกขับเคลื่อน ก ากับ และติดตามผลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของ 

ประชาชนอย่างเป็นระบบ 
ทั้งนี้ ร่างแผนปฏิบัติการฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของร่างแผนปฏิบัติการฯ คือ 1) ผลส ารวจ 

ทักษะทางการเงินของไทยท่ีจัดท าโดย ธปท. สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD และ 2) ผลส ารวจทักษะ ทางการเงินของ
ไทยที่จัดท าโดย ธปท. เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อสิ้นสุดร่างแผนปฏิบัติการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๓๐ - 
 

๓.๘ แผนงานและโครงการภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการฯ 
 
มาตรการที่กล่าวในข้างต้นสามารถน ามาก าหนดเป็นแผนการด าเนินการ โครงการ ก าหนดระยะเวลา ตัวชี้วัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 

 
เป้าหมายที่ ๑: คนไทยตระหนักรู้ (Awareness) ถึงความส าคัญของการบริหารจัดการเงินและเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน 

               ๑) เพ่ือให้คนไทยมีการตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคล 
                   ๒) เพ่ือให้คนไทยทราบและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และทันต่อสถานการณ์ 
   

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕70 

๑. ยกระดับ 
ความส าคัญการ 
พัฒนาทักษะทาง 
การเงิน 

๑.๑ ก าหนดให้มีการรณรงค์ระดับชาติและ 
จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ทาง 
การเงินให้แก่ประชาชน 
โครงการ/ กิจกรรม 

• จัดงานเปิดตัวการรณรงค์โดยก าหนด 
Theme การรณรงค์ระดับชาติที่เปลี่ยนไป 
ทุกปี และเน้นการรณรงค์สร้างค่านิยม 
พ้ืนฐานทางการเงินที่ดี 

• กระจายการรณรงค์ตลอดทั้งปี     
ไปตามหน่วยงานให้ความรู้ทางการเงิน  
โดยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ Theme 
หลักของปีนั้น ๆ 

      • จ านวนผู้เข้าถึงการ 
รณรงค์ต่อปี และ/หรือ 
• ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนที่เข้าร่วม 
กิจกรรม มีความพึงพอใจ 
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

ทุกหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 
 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 
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มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕70 

๑.๒ ก าหนดให้การพัฒนาทักษะ 
ทางการเงินเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ 
โครงการ/ กิจกรรม 

• กระทรวงการคลังเสนอเรื่องให้ 
ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
มอบหมายกระทรวง/หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่องไปด าเนินการ 

      มีการก าหนดให้การให้ 
ความรู้ทางการเงินเป็น 
ระเบียบวาระแห่งชาติ 

สศค. 

๒. ส่งเสริมการ 
เข้าถึงข้อมูลและ
องค์ความรู้ทาง 
การเงินที่ถูกต้อง
และเชื่อถือได้ 
เพื่อเพิ่มความ 
ตระหนักรู้และ 
สนับสนุน 
การเรียนรู ้
และพัฒนาทักษะ
ทางการเงิน 
ด้วยตนเองของ 
ประชาชน 

๒.๑ ใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเพื่อ 
เพ่ิมระดับการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ และ
ข่าวสารทางการเงินที่ถูกต้องและ 
เชื่อถือได้ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึง 
โซเชียลมีเดียมีเดีย รวมทั้งการเตือนภัย 
ทางการเงิน 
โครงการ/ กิจกรรม 

• จัดท าข้อมูลข่าวสารทางการเงิน 
ในรูปแบบสื่อดิจิทัล และเผยแพร่ผ่าน 
ช่องทางออนไลน์รวมถึงโซเชียลมีเดีย 

 

       
 
 
 
 
 
 
๑) จ านวนข้อมูลความรู้ 
ในรูปแบบดิจิทัลที่มีการ 
เผยแพร่ผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ของหน่วยงาน 
๒) จ านวนผู้ที่ได้รับข้อมูล 
ข่าวสารทางการเงินผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ของ 
หน่วยงาน 

ทุกหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 
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มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕70 

• พัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับ 
การพัฒนาทักษะทางการเงินส าหรับ 
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และเผยแพร่  
ผ่านช่องทางออนไลน์ 

      ๑) จ านวนผู้ใช้งาน/ ดาวน์
โหลดแอปพลิเคชัน 
ส าหรับการพัฒนาทักษะ 
ทางการเงิน 
 

ทุกหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 

๒.๒ พัฒนาเว็บไซต์ความรู้ทางการเงิน  
เพ่ือคนไทย www.รู้เรื่องเงิน.com อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูล ความรู้ 
และข่าวสารด้านการเงินส าหรับ ประชาชน
ที่เชื่อถือได้ เข้าถึงและใช้งานง่าย โดย
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ  
โครงการ/ กิจกรรม 

• ส านักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องปรับปรุงข้อมูลบน 
เว็บไซต์ศูนย์รวมความรู้ทางการเงินส าหรับ 
คนไทย www.รู้เรื่องเงิน.com ให้ม ีความ
ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 

• ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ รู้เรื่องเงิน.com 
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าถึง

       
 
 
 
 
 
 
๑) จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
2) หน่วยงานมีการจัดท า 
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ 
ทางการเงิน โดยเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
www.รู้เรื่องเงิน.com 

ก.ล.ต./สศค./ 
ธปท./ก.ล.ต./ 
คปภ./ตลท./ ธ.
ออมสิน/ ธ.ก.ส./
ธวพ./ กบข./
กอช./ ธอส./ 
NCB/ 
ส.ธนาคารไทย 
ฯลฯ 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

http://www.รู้เรื่องเงิน.com/
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ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายให้
สามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ฯ ในการ
ความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินได้ดียิ่งขึ้น 

๒.๓ ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อและ 
ศูนย์ให้ค าปรึกษาทางการเงินของ 
หน่วยงานต่าง ๆ 
โครงการ/ กิจกรรม 

• จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในการ ให้
ค าปรึกษาด้านการเงินต่าง ๆ อาทิ ศูนย์รับ
ฟังปัญหาลูกค้า ปรึกษาปัญหาหนี้ 
นอกระบบ ปรึกษาการลงทุนด้านการเงิน  
เป็นต้น  

      หน่วยงานมีการ 
ประชาสัมพันธ์แจ้ง 
ช่องทางติดต่อและศูนย์ ให้
ค าปรึกษาของตนใน 
ช่องทาง/วิธีการที่ 
เหมาะสม 

ทุกหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 
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เป้าหมายที่ ๒: คนไทยมีความรู้และทักษะทางการเงิน (Financial Capability) เพียงพอที่จะน าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความม่ันคงในชีวิต 
๑) เพ่ือให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) และทักษะ (Skills) ด้านการเงิน โดยสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างเหมาะสม ตาม

กลุ่มเป้าหมายทั้งการออม การแก้ไข้ปัญหาหนี้สิน การลงทุน และการป้องกันทางเสี่ยงและภัยทางการเงินต่าง ๆ  
๒) เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติทางการเงินที่เหมาะสม (Attitude) ตามกลุ่มเป้าหมาย และมีวินัยทางการเงิน 
๓) เพ่ือให้คนไทยน าความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติทางการเงินที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย ไปลงมือปฏิบัติจริง (Behaviors) ให้เกิดเป็น 

พฤติกรรมทางการเงินที่พึงประสงค์ เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว 
4) เพ่ือให้คนไทยรู้เท่าทันภัยและกลโกงทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ และรู้วิธีป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 
5) เพ่ือให้คนไทยมีความรู้และทักษะด้านการเงินดิจิทัลที่จ าเป็น และสามารถจัดการกับความเสี่ยงหรือภัยที่เกิดจากการเงินดิจิทัลได้ 

 
มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 

ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

๓. ก าหนดกรอบ 
สมรรถนะทางการเงิน 
(Financial 
Competencies 
Framework) ส าหรับ
คนไทย 

๓.๑ พัฒนากรอบสมรรถนะทางการเงิน 
(Financial Competencies Framework) 
ส าหรับคนไทยแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

      มีกรอบสมรรถนะทาง 
การเงินส าหรับคนไทย
ทีค่รอบคลุมทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

สศค./ธปท./ 
ก.ล.ต./คปภ./ 
ตลท./ 
 

๔. ผลักดันการพัฒนา 
ทักษะทางการเงินใน 
ระบบการศึกษา 

๔.๑ ผลักดันการพัฒนาทักษะทางการเงิน 
ในหลักสูตรการเรียนในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในรูปแบบและ วิธีการที่เหมาะสม 
มุ่งให้เกิดการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน

       
 
 
 
 
 
 

สพฐ./สอศ./อว./
สศค./ธปท./ 
ตลท./คปภ./ 
ก.ล.ต. ฯลฯ 
 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 
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ได้จริง รวมทั้งมี 
การทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์อยู่เสมอ 
โครงการ/ กิจกรรม 

• พัฒนาแนวทางการเรียน 
การสอน สื่อสาระความรู้และช่องทาง 
การให้ความรู้ที่เหมาะสม รวมทั้งจัดท า 
คู่มือการสอนให้ง่ายในการเข้าถึง 
และน าไปใช้ 

 
 
 
 
มีการพัฒนาเนื้อหา/ 
แนวทางการเรียน  
การสอนเรื่อง การเงิน 
ในหลักสูตรการเรียน 

๔.๒ ยกระดับความรู้และพัฒนาครูผู้สอน 
โครงการ/ กิจกรรม 

• โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
Financial Literacy แก่กลุ่มข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยการ
น าเสนอ หลักสูตร SET e-Learning  
เพ่ือประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ 

       
 
• จ านวนครูที่ได้รับ
ความรู้จากหลักสูตร 
SET e-Learning 
 

 
 
ตลท./สพฐ. 

• การจัดท าเอกสารชุดกิจกรรม 
ความฉลาดรู้การเงินและการพัฒนาครู 

      จ านวนครูและ 
บุคคลากรทางการ 
ศึกษาที่ได้รับการ 
พัฒนา 

สพฐ. 
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๔.๓ ส่งเสริมการเรียนการสอนเรื่องการเงิน 
ส่วนบุคคลในระดับอุดมศึกษา 
โครงการ/ กิจกรรม 

• ก าหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการเงินส่วนบุคคลแก่นักศึกษา 

       
 
 
• จ านวนมหาวิทยาลัยที่ 
เข้าร่วมต่อปี 
 

 
 
 
อว./ตลท./ 
ธปท./คปภ./ 
กบข./กอช./ 
สมาคมธนาคาร 
ไทย 

• โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ 
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยต าบล) 

      • จ านวนนักศึกษาที่
ได้รับความรู้จาก
หลักสูตร SET  
e-Learning 
 

ตลท. /อว. 

๕. พัฒนาทักษะทาง 
การเงินของประชาชน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ตลอดช่วงชีวิต   

5.๑ โครงการให้ความรู้และพัฒนาทักษะ 
ทางการเงิน รวมถึงการเงินดิจิทัล ภัยและ
กลโกงการเงิน และการป้องกัน และจัดการ
ความเสี่ยงให้ประชาชนทุกกลุ่ม ผ่านการ
ฝึกอบรม การสัมมนา ให้ความรู้ การจัด
กิจกรรม การพัฒนาสื่อ และเนื้อหา ความรู้ 
และการพัฒนารูปแบบและช่องทาง การให้
ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมายแต่ละ
กลุ่ม โดยจัดล าดับความส าคัญของ 

   

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 
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กลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและ 
ความจ าเป็นเร่งด่วน 
โครงการ/ กิจกรรม (แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย) 
 
๕.๑.๑ กลุ่มเด็กและเยาวชน    

1) โครงการการสร้างความรู้ความ 
เข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝากและการ 
บริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชนใน 
สถานศึกษาภายใต้โครงการฯ 
(กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน/นักศึกษา 
ประมาณ 120 คน ต่อครั้ง) 

      ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมการ 
สัมมนา 
 

สศค. 

2) โครงการธนาคารโรงเรียน ซึ่งเป็น   
“ธนาคารจ าลอง” ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน 
เป็นผู้ด าเนินการธนาคารด้วยตนเองภายใต้ 
การดูแลของธนาคารออมสินที่ท าหน้าที่ 
พ่ีเลี้ยง เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทาง 
การเงินแก่เยาวชน 

      จ านวนนักเรียนที่มีการ 
ฝากเงินในโครงการ 
ธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน 

 

ธ.ออมสิน 

3) โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 
กลุ่มอาชีวศึกษา (โครงการ Fin ดี We Can 
Do!!!) 

      จ านวนวิทยาลัยที่เข้า 
ร่วมโครงการ 120 
วิทยาลัย/ season 

ธปท. 

4) ผลักดันหลักสูตรเกี่ยวกับ 
การประกันภัยเข้าสู่ระบบศึกษาทุกช่วงชั้น 

      นักเรียน/นักศึกษามี 
ความรู้ ความเข้าใจ ใน

ส านักงาน คปภ. 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 
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และผลักดันให้มีกิจกรรมการศึกษา 
นอกห้องเรียนของเยาวชน นักเรียน หรือ
นักศึกษา เช่นโครงการอัจฉริยะยุวชน 
ประกันภัย กิจกรรมประกวดโรงเรียน 
ต้นแบบด้านการประกันภัย เป็นต้น 

การบริหาร 
ความเสี่ยงด้านการ 
ประกันภัยและ 
เห็นความส าคัญของ 
การประกันภัย 

5) การให้ความรู้ทักษะการบริหาร 
จัดการเงินแก่เด็กและเยาวชน เช่น 
โครงการ train the trainer โรงเรียน 
ธนาคาร ธ.ก.ส. โครงการภายใต้ความ 
ร่วมมือกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ 
เยาวชนผ่านการ train the trainer 

      จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับความรู้ 

ส านักงาน 
ก.ล.ต. 

๕.๑.๒ กลุ่มอุดมศึกษา     
๑) โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 

กลุ่มอาชีวศึกษา (โครงการ Fin ดี We Can 
Do!!!) 

      จ านวนวิทยาลัยที่เข้า 
ร่วมโครงการ 120 
วิทยาลัย/ season 

ธปท. 

2) โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะ 
ทางการเงินส าหรับสมาชิกผู้กู้ยืม กยศ.  

      จ านวนนักเรียนที่ได้รับ 
ความรู้ผ่านช่องทาง 
online และ Offline 

ตลท./กยศ. 

3) โครงการการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝาก 
และการบริหารจัดการทางการเงินแก่ 
เยาวชนในสถานศึกษาภายใต้โครงการ 

      ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมการ 
สัมมนา 

สศค. 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๓๙ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

(กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน/ นักศึกษา 
ประมาณ 120 คนต่อครั้ง) 

4) พัฒนาแอปพลิเคชัน ACMO me 
ระบบจัดการบัญชีรายรับ-รายจ่ายออนไลน์ 
ผ่านมือถือเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วย 
ในการบริหารจัดการและวางแผนการเงิน 

      จ านวนผู้ใช้งานแอป 
พลิเคชัน 

ธ.ออมสิน 

5) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจด้านการประกันภัย และ 
เส้นทางสายอาชีพในด้านการประกันภัยใน 
สถานศึกษา เช่น โครงการเตรียม ความ
พร้อมสู่วัยท างานด้วยการประกันภัย OIC 
:be smart first jobber 

      ระดับความรู้ความ 
เข้าใจ ทัศนคติและ 
พฤติกรรมของผู้ 
เข้าร่วมโครงการต่อการ
ใช้ระบบประกันภัยเป็น 
เครื่องมือในการบริหาร 
ความเสี่ยง 

ส านักงาน คปภ. 

6) โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ 
ตลาดทุน เพ่ือให้เรื่องการจัดการเงินและ 
ทักษะการลงทุนเป็น life skill ของ คนรุ่น
ใหม่ให้คนรุ่นใหม่รู้จักว่าการลงทุน เป็นเรื่อง
ส าคัญ ผ่านสื่อ/กิจกรรมให้ความรู้ 

      จ านวนผู้เข้าถึงสื่อ 
ความรู้ที่เผยแพร่/ 
จ านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ส านักงาน 
ก.ล.ต. 

7) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“ความรู้ทางการเงินส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย” ภายใต้กิจกรรมเปิดโลก 
การเงินอิสลามตามแผนปฏิบัติการ 

      1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
(ไม่น้อยกว่า 90 ท่าน) 

ธอท. 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๔๐ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการ  
(CSR in Process) 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เกิดความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับธุรกรรม 
ทางการเงินตามหลัก 
ชะรีอะฮ์ ตลอดจน 
เนื้อหาทีธ่นาคารให้ 
ความรู้หลังการบรรยาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
พึงพอใจกับการจัด 
กิจกรรมของธนาคาร 
และเกิดความรู้สึกท่ีดี 
ต่อธนาคารไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

8) จัดท าโครงการ Bond Academy 
ให้ความรู้และพัฒนาทักษะการลงทุน 
ตราสารหนี้ผ่านการอบรมและการท า 
workshop 

      ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 500 คน 

สมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทย 

๕.๑.๓ กลุ่มผู้มีงานท า (เอกชนมีนายจ้าง/ ผู้
ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ประกอบการ) 

   

 ๑) โครงการ Happy Money สุขเงิน 
สร้างได้ (Happy Money for Thais) 

      - จ านวนพี่เลี้ยงการเงิน 
- จ านวนองค์กร และ 

ตลท. 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๔๑ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

ส าหรับแรงงานในระบบ/นอกระบบ ภายใต้
ความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร 
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพ่ือเสริม 
ทักษะการบริหารรายได้ การจัดการหนี้สิน 
และการออม 

ความครอบคลุมจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ 
ความรู้  

๒) โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ 
ในรูปแบบดิจิทัลด้วย SET Financial 
Literacy Platform 

      จ านวนผู้ได้รับความรู้ 
ผ่านช่องทาง online 
และ Offline 

ตลท. 

3) โครงการ Smart Investor 
ด าเนินการผลิตสื่อความรู้ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ 
ใหม่ๆ/รู้จักวิธีสังเกต และหลีกเลี่ยง fraud 
scam/รู้จักเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ 
เหมาะกับตัวเอง เผยแพร่ผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ และช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทุน 
สามารถปกป้องตนเองได้ และรู้จัก 
ผลิตภัณฑ์ลงทุน รวมถึงให้ความรู้เรื่อง 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพกับผู้มี PVD 

 

      จ านวนผู้เข้าถึงสื่อ 
ความรู้ที่เผยแพร่ 

ส านักงาน 
ก.ล.ต. 

4) โครงการ Smart Entrepreneurs 
จัดท าศูนย์รวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ระดมทุนส าหรับผู้ประกอบการ โดยเน้น 
กลุ่มSME/startup (ไมโครไซต์ Start to 

      จ านวนผู้เข้าถึงสื่อ 
ความรู้ที่เผยแพร่ 

ส านักงาน 
ก.ล.ต. 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๔๒ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

Grow) รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
(online และ offline) เพ่ือให้ 
SME/startup เข้าถึงตลาดทุนด้วย 
เครื่องมือที่เหมาะสม 

5) โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ทาง 
การเงินส าหรับคนวัยท างาน (โครงการ Fin. 
ดี Happy Life!!!) 

      1) จ านวนองค์กรส่ง 
พนักงานเข้าอบรมเพ่ือ 
สร้างวิทยากรทางการเงิน 

ประจ าหน่วยงาน (Fin. 
Trainer)  
2) จ านวนพนักงานใน 
องค์กร ที่ได้รับการส่ง 
ต่อความรู้จาก Fin 
Trainers 

ธปท. 
 

 

6) โครงการการสร้างความรู้ความ 
เข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการ 
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับ 
ประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 

      ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมการ 
สัมมนา 

สศค. 

7) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
SME  

• จัดท าชุดความรู้ส าหรับพัฒนา 

       
 

 
 
ธพว. 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๔๓ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

ทักษะทางการเงิน ทั้งในรูปแบบองค์ความรู้ 
และการเรียนรู้ในระบบ E-learning ด้าน
การจัดท าแผนการเงิน การจัดท าแผน 
ธุรกิจและการจัดท าบัญชีอย่างง่าย 
เผยแพร่ผ่าน 
www.wdev.smebank.co.th. 

• จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทาง 
การเงินและบัญชี เช่น การเตรียม ความ
พร้อมผู้ประกอบการสู่แหล่งทุน การจัดท า
บัญชีอย่างง่าย การจัดท าแผน ธุรกิจและ
แผนการเงิน การวิเคราะห์งบ การเงิน
เบื้องต้น วินัยทางการเงิน 

• การให้ค าปรึกษาแนะน าทางการเงิน 

จ านวนผู้เข้าชม/ 
ผู้ใช้งาน และจ านวน ผู้
เรียนรู้แต่ละหลักสูตร                        
 
 
 
 
จ านวนรายลูกค้า 
ธนาคาร 
และผู้ประกอบการที่ 
เข้าเรียนรู้แต่ละ 
หลักสูตร 
 

8) โครงการ “ส่งเสริมสหกรณ์นอก 
ภาคการเกษตรให้เป็นกลไกพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานราก” 

      1. อัตราการเติบโตของ 
รายได้ของผู้มีรายได้ 
น้อยมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2. สัดส่วนภาระหนี้สิน 
ต่อรายได้ (Debt 
service ratio)  
ร้อยละ 50 

กรมส่งเสริม 
สหกรณ์ 

9) โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ 
ประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง 

      ผู้ประกอบการขนาด 
กลางและขนาดย่อม 

ส านักงาน คปภ. 
 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๔๔ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

และย่อมเชิงรุก (SME) โดยจัดการอบรม ให้
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ และ 
การตีความสัญญาประกันภัยที่เก่ียวข้องแก่
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
และมีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือ 
เผยแพร่โครงการเพ่ือให้ผู้ประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ประกันภัยและสัญญาประกันภัยที่เก่ียวข้อง
กับการประกอบธุรกิจ 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกฎหมาย 
ประกันภัย และสัญญา 
ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 
กับการประกอบธุรกิจ  

10) พัฒนาหลักสูตร จัดอบรมบ่มเพาะ 
ให้ความรู้และค าปรึกษา รวมทั้งจับคู่ธุรกิจ 
และสนับสนุนการเข้าสู่การค้าออนไลน์ เพื่อ
ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ 
ไทยให้สามารถขยายการส่งออกและ 
การลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็ง 

      จ านวนผู้ประกอบการที่
ได้รับการสนับสนุนด้าน
ไม่ใช่การเงิน (การ
อบรมบ่มเพาะ การ
จับคู่ธุรกิจและ 
การสนับสนุนเข้าสู่ 
การค้าออนไลน์)  
สะสม (ราย) 

ธสน. 

11) จัดอบรมหลักสูตร Bond basic ที่
เน้นการลงทุนในหุ้นกู้ 

      จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม
ทีไ่ด้รับความรู้ผ่าน 
ช่องทาง online  
และ Offline 

สมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทย 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๔๕ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

12) จัดสัมมนาการลงทุนในสินทรัพย์ 
ต่าง ๆ ร่วมกับ FETCO เพ่ืออัพเดท 
สถานการณ์การลงทุนให้แก่นักลงทุน 

      จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม
ทีไ่ด้รับความรู้ผ่าน 
ช่องทาง online  
และ Offline 

สมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทย 

13) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ 
SME เกษตรกลุ่มที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิด 
ที่เป็นนิติบุคคล 

      จ านวนผู้ประกอบการ 
SME เกษตรกลุ่มที่ควร 
ติดตามอย่างใกล้ชิด 
ได้รับการฟ้ืนฟูศักยภาพ 
100 ราย 

ธ.ก.ส. 

๕.๑.๔ กลุ่มภาครัฐ     
1) โครงการการสร้างความรู้ความ 

เข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการ 
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับ 
ประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 

      ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมการ 
สัมมนา 

สศค. 

2) โครงการ “ส่งเสริมสหกรณ์นอก 
ภาคการเกษตรให้เป็นกลไกพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานราก” 

      1. อัตราการเติบโตของ 
รายได้ของผู้มีรายได้ 
น้อยมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2. สัดส่วนภาระหนี้สิน 
ต่อรายได้ (Debt 
service ratio)  
ร้อยละ 50 

กรมส่งเสริม 
สหกรณ์ 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๔๖ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

3) โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ 
ทางการเงินส าหรับคนวัยท างาน (โครงการ 
Fin. ดี Happy Life!!!) 

      1) จ านวนองค์กรส่ง 
พนักงานเข้าอบรมเพ่ือ 
สร้างวิทยากรทางการเงิน 

ประจ าหน่วยงาน (Fin. 
Trainer)  
2) จ านวนพนักงานใน 
องค์กร ที่ได้รับการส่ง 
ต่อความรู้จาก Fin 
Trainers 

ธปท. 

4) วางแนวทางการพัฒนาทักษะ 
การเงินส าหรับข้าราชการสมาชิกตลอดช่วง
ชีวิต โดยพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการอบรม 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์สื่อสารเรื่องทักษะ 
ทางการเงิน และเผยแพร่ผ่านช่องทาง การ
เรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับสมาชิก 
ในแต่ละช่วงวัย 

      ๑) จ านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 
๒) จ านวนสมาชิกที่เข้า 
ใช้บริการเปลี่ยนแผน 
การลงทุนและออมเพ่ิม 
 
 

กบข. 
 

5) โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 
พ้ืนฐานส าหรับข้าราชการใหม่  

      มีหลักสูตรความรู้ทาง 
การเงินข้ันพ้ืนฐาน 
ออนไลน์ใน platform 
e-learning ของ 
ส านักงาน ก.พ. ให้แก่ 
ข้าราชการบรรจุใหม่ที่มี

ธปท. 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๔๗ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

จ านวนประมาณ 
5,000 คนต่อปี 

๕.๑.๕ กลุ่มประชาชนระดับฐานราก     
(ผู้มีรายได้น้อยในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อาทิ 
เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน 
แรงงานทั่วไป อาชีพอิสระ ฯลฯ) 

        

1) โครงการการสร้างความรู้ความ 
เข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการ 
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับ 
ประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 

      ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมการ 
สัมมนา 

สศค. 

2)  กิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงิน 
(Financial Literacy) ควบคู่กับการให้ 
สินเชื่อให้กับลูกค้าฐานรากและลูกค้า 
องค์กรชุมชนและสมาชิกภายในกลุ่มองค์กร
ชุมชน 

      จ านวนลูกค้าที่เข้ารับ 
การอบรมความรู้ทาง 
การเงิน 

ธ.ออมสิน 

3) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
เพ่ือพัฒนาความรู้ทางการเงิน (Financial 
Literacy) ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มองค์กร 
ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน โดยธนาคารออมสิน 
ได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน 

      จ านวนลูกค้าที่เข้ารับ 
การอบรมความรู้ทาง 
การเงิน 

ธ.ออมสิน 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๔๘ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

ภาคีพันธมิตรร่วมกับขับเคลื่อนเพื่อให้ 
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
4) โครงการซะกาตเพ่ือส่งเสริมอาชีพ 

ให้กับผู้ยากจน 
      ผู้ได้รับซะกาตประเภท

ทุนประกอบอาชีพมี 
คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดย 
สามารถปรับเปลี่ยน 
จากสถานะยากจนเป็น
สถานะขัดสนและ/หรือ 
มีรายได้เพ่ิมข้ึนมากกว่า 
ร้อยละ 50 ของจ านวน 
ผู้ได้รับซะกาตประเภท 
ทุนประกอบอาชีพ 
ทั้งหมด ในปีบัญชี และ 
ผู้ได้รับซะกาตมีความรู้ 
ด้านFinancial 
Literacy (ในด้านการ 
วางแผนทางการเงิน) 
ซึ่งจะส่งเสริมให้ ผู้ได้รับ 
ซะกาตมีวินัยทาง 
การเงินที่ดีขึ้น โดย 
พิจารณาจากการ 

ธอท. 
ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๔๙ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

บริหารจัดการ 
รายรับ-รายจ่าย ของผู้
ได้รับซะกาต ที่ได้มีการ
จัดท าบัญชี ครัวเรือนได้
ร้อยละ 50 ของจ านวน
ผู้ได้รับ ซะกาตประเภท
ทุน ประกอบอาชีพ
ทั้งหมด ในปีบัญชี 

5) โครงการ “ส่งเสริมสหกรณ์นอก 
ภาคการเกษตรให้เป็นกลไกพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานราก” 

      1. อัตราการเติบโตของ 
รายได้ของผู้มีรายได้ 
น้อยมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2. สัดส่วนภาระหนี้สิน 
ต่อรายได้ (Debt 
service ratio)  
ร้อยละ 50 

กรมส่งเสริม 
สหกรณ์ 

6) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบสหกรณ์ 

      - กลุ่มประชากรรายได้ 
ต่ าสุดร้อยละ 40 มี
ความสามารถในการ 
บริหารจัดการหนี้สินได้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง 

กรมส่งเสริม 
สหกรณ์ 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๕๐ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

7)  จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน 
การประกันภัยเชิงรุก โดยการลงพื้นที่ 
ชุมชนต่างๆ ของประเทศ ร่วมกับภาคธุรกิจ 
ประกันภัยและหน่วยงานเครือข่าย ผ่าน
โครงการ “คปภ.เพ่ือชุมชน” รวมถึง 
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ ช่วยคิด 
พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดส่งต่อ 
องค์ความรู้ด้านการประกันภัยให้เกิดข้ึน 
ภายในชุมชน 

      ประชาชนในชุมชน 
ต่างๆ ของประเทศ มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการประกันภัย
และสิทธิประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัย 
ตลอดจนเกิด ความ 
ตระหนักรู้ถึงคุณค่า 
และคุณประโยชน์ของ 
การประกันภัย และ 
สามารถใช้การ 
ประกันภัยเป็นเครื่องมือ 

ในการบริหารความเสี่ยง 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ให้กับตนเอง และ 
ครอบครัวได้อย่าง 
เหมาะสมเพ่ือร่วม
เสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง และพ่ึงพา
ตนเองได้ 

ส านักงาน คปภ. 

 

8) โครงการคนไทยใส่ใจการเงิน 
การลงทุน ให้ความรู้ประชาชนผ่าน 

      จ านวนผู้ได้รับการ ส่ง
ต่อความรู้ 

ส านักงาน 
ก.ล.ต. 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๕๑ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

เครือข่าย เช่น โครงการเครือข่าย ก.ล.ต. 
ภาคประชาชน 
กลุ่มองค์กรการเงินชุมชน         

1) โครงการการสร้างความรู้ความ 
เข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการ 
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับ 
ประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 

      ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมการ 
สัมมนา 

สศค. 

2) สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการเงิน 
ประชาชน เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ การ
ให้บริการทางการเงิน และพัฒนา องค์
ความรู้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มองค์กร การเงิน
ชุมชน 

      จ านวนสถาบันการเงิน 
ประชาชนที่เปิดให้ 
บริการ 

ธ.ออมสิน 

3) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
อย่างยั่งยืน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 
ต้นแบบได้อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการ 
จัดท าบัญชีครัวเรือนที่ถูกต้อง การน าข้อมูล 
มาวิเคราะห์และใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพ่ือให้มีการออมสูงขึ้น การเน้นการสร้าง 
วินัยการเงิน และการเตรียมความพร้อม ใน
การกู้เพ่ือมีบ้าน 

      รายได้หรือเงินออมสุทธิ
ของครัวเรือนจิตอาสา 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๕ 
ของรายได้ 

ธอส. 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๕๒ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

4) กิจกรรมส่งเสริมการออมและ 
การพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial 
Literacy) 

      ประชาชนตระหนักรู้ 
ด้วยการสมัครเป็น 
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ 
เพ่ือการผลิต เพ่ิมขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 10 
ของสมาชิกท่ีมีอยู่ 
ของกลุ่ม 

กรมการพัฒนา 
ชุมชน 

5) จัดตั้งทีมขับเคลื่อนการส่งเสริม  
การออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน 
(Financial Literacy) 

      ทีมขับเคลื่อน 
การส่งเสริมการออมฯ 
สามารถส่งเสริมการออม 

ของครัวเรือนเป้าหมาย 
ของระบบ TPMAP ที่
ประสบปัญหามิติ 
ด้านรายได้ มีการออม
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 
ร้อยละ 50 ของจ านวน
ครัวเรือนเป้าหมาย 
ตามฐานข้อมูล จปฐ.  
ปี 2564 

กรมการพัฒนา 
ชุมชน 

6) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
ครัวเรือนของประชาชนโดยทุนชุมชน 

      ร้อยละ 65 ของ 
ครัวเรือนที่มีปัญหา
หนี้สินในหมู่บ้าน/

กรมการพัฒนา 
ชุมชน 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๕๓ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
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ชุมชน ได้รับการแก้ไข 
ปัญหาหนี้สิน (เข้าสู่ 
กระบวนการปรับปรุง 
โครงสร้างหนี้) 

7) โครงการชุมชนซื่อสัตย์       จ านวนมัสยิดที่เข้าร่วม 
โครงการสะสม 
- เป็นการวัดจ านวน 
สัปปุรุษที่ได้รับการให้ 
ความรู้ทางการเงินตาม
จ านวนมัสยิดที่เข้าร่วม 
โครงการสะสม 

ธอท. 

8) โครงการสัปปุรุษคนดี       จ านวนสินเชื่อสะสม 
- เป็นการวัดจ านวน 
สัปปุรุษที่ได้รับความรู้ 
ทางการเงิน และมี 
พฤติกรรมทางการเงินที่ด ี

ธอท. 

๕.๑.๖ กลุ่มผู้สูงวัย/ผู้เกษียณอายุ     
๑) โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ 

ในรูปแบบดิจิทัลด้วย SET Financial 
Literacy Platform 

 

      จ านวนผู้ได้รับความรู้ 
ผ่านช่องทาง online 
และ Offline 

ตลท. 
ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 
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2) เว็บไซต์ gsbseniorwow.com 
และ Application GSB Senior Wow 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร แหล่งรวมข้อมูล 
ต่าง ๆ และสร้างสังคมส าหรับกลุ่มลูกค้า สูง
วัยเพื่อให้คนสูงวัยได้ใช้ชีวิตอย่างม ีคุณภาพ
และมีความสุข 

      จ านวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ 
gsbseniorwow.com 
และจ านวนผู้ใช้งาน 
แอปพลิเคชัน GSB 
Senior Wow 

ธ.ออมสิน 

3) กิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  
(Aging Society) ด้านสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 
(Housing Loan) และการเงิน (Financial 
Literacy) 

      ระดับความส าเร็จของ 
การพัฒนาการรับรู้ 
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 
และการเงินส าหรับ 
ผู้สูงอายุ 

ธอส. 

4) แนวทางการพัฒนาทักษะทาง 
การเงินให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะ 
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มก่อนวัยเกษียณอายุ และ
ประชากรวัยก่อนสูงอายุ มีดังนี้ 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม 
การสร้างวินัยการออม เตรียมความพร้อม 
ก่อนสูงวัยให้แก่บุคลากรกระทรวง พม. 

- จัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณ 
บุคลากร พม.  

- จัดประชุมขยายผลการเตรียม 
ความพร้อมสู่วัยสูงอายุในชุมชน ๕ มิติ 

      จ านวนผู้ที่ ได้ รับการ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้  
ด้านการพัฒนาทักษะ 
การวางแผนทางการเงิน 
 

กรมกิจการ 
ผู้สูงอายุ 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๕๕ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

รวมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ (การวางแผน 
ทางการเงิน) ให้แก่ประชาชน และเครือข่าย
ต่าง ๆ 

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมความตระหนักถึง 
ความส าคัญและการพัฒนาทักษะ  
การวางแผนทางการเงิน 

โดยกรมกิจการผู้สูงอายุด าเนินงาน 
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กองทุนการออมแห่งชาติ และเครือข่าย 
สถาบันทางการเงินต่าง ๆ เพ่ือถ่ายทอด 
และขยายผลองค์ความรู้ทาง 
ด้านการวางแผนทางการเงิน 

5) จัดอบรมหลักสูตร Bond basic ที่
เน้นการลงทุนในหุ้นกู้ 

      จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
ที่ได้รับความรู้ผ่าน 
ช่องทาง online และ 
Offline 

สมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทย 

6) จัดสัมมนาการลงทุนใน 
สินทรัพย์ต่าง ๆ ร่วมกับ FETCO เพ่ือ 
อัพเดทสถานการณ์การลงทุนให้แก่ นัก
ลงทุน 
 

      จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม
ทีไ่ด้รับความรู้ผ่าน 
ช่องทาง online และ 
Offline 

สมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทย 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

 
 ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๕๖ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

๕.๑.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไป     
1) โครงการการสร้างความรู้ความ 

เข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการ 
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับ 
ประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 

      ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมการ 
สัมมนา 

สศค. 

2) โครงการห้องเรียนนักลงทุน       จ านวนผู้ได้รับความรู้ 
ผ่านช่องทาง online 
และ Offline 

ตลท. 

3) การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ 
ด้านตลาดทุน ได้แก่ ห้องสมุดมารวย 
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน โครงการ 
Mobile Exhibition on School ศูนย์ 
SET Investment Center และ SET 
Corner เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการ 
วางแผนการเงินและการลงทุน 

      จ านวนผู้ได้รับความรู้ 
ผ่านช่องทาง online 
และ Offline 

ตลท. 

๕.๑.๘ กลุ่มผู้ถ่ายทอดความรู้และทักษะ 
ทางการเงิน 

    

1) โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ทาง 
การเงินส าหรับคนวัยท างาน (โครงการ Fin. 
ดี Happy Life!!!) 

      1) จ านวนองค์กรส่ง 
พนักงานเข้าอบรมเพ่ือ 
สร้างวิทยากรทาง 

ธปท. 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๕๗ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

การเงินประจ าหน่วยงาน 
(Fin. Trainer)  
2) จ านวนพนักงานใน 
องค์กรที่ได้รับการส่งต่อ
ความรู้จาก Fin 
Trainers 

2) โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริม 
ความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชน
ทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
และเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

      ระดับความส าเร็จของ 
การส่งเสริมการให้ 
ความรู้ด้านการ 
ประกันภัยต่อ 
สาธารณชนทั่วประเทศ 

ส านักงาน คปภ. 

3) โครงการคนไทยใส่ใจการเงิน 
การลงทุน ให้ความรู้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
ผ่านเครือข่าย ก.ล.ต. (เช่น กลุ่มแรงงาน ใน
ระบบ รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง เด็กและ 
เยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนฐานราก) 
ในเรื่องทักษะการบริหารจัดการเงิน ส่วน
บุคคล (บริหารจัดการ รายรับรายจ่าย) รู้จัก
วิธีการลงทุนเพ่ือความมั่นคงทาง การเงิน 
รู้ทันกลโกง การลงทุน 

 

      จ านวนคนที่เครือข่ายมี 
การน าความรู้ไปส่งต่อ 

ส านักงาน 
ก.ล.ต. 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๕๘ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

4) โครงการ Train the trainer ที่ให้
สิทธิอาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับตราสารหนี้ 
ที่จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

      จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

สมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทย 

๕.๑.๙ กลุ่มเปราะบางทางการเงินสูง     
๑) โครงการส่งเสริมทักษะการบริหาร 

จัดการหนี้การศึกษาและการบริหารจัดการ 
เงินส่วนบุคคลส าหรับกลุ่มลูกหนี้ กยศ. ผ่าน
การสัมมนาให้ความรู้ และการฝึกอบรม  
ในสถานศึกษา 

      จ านวนนักเรียน/ 
นักศึกษา 
ที่เข้าร่วมการสัมมนาให้ 
ความรู้/ฝึกอบรม 

ตลท./กยศ. 

2) การด าเนินการให้ความรู้และพัฒนา 
ทักษะทางการเงินกับกลุ่มผู้พิการทาง 
สายตา 

      มีระบบส่งต่อข้อมูล 
ความรู้ทางการเงิน 
ให้แก่กลุ่มผู้พิการทาง 
สายตา  

ธปท. 

3) โครงการ “ส่งเสริมสหกรณ์นอก 
ภาคการเกษตรให้เป็นกลไกพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานราก” 

      1. อัตราการเติบโตของ 
รายได้ของผู้มีรายได้ 
น้อยมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2. สัดส่วนภาระหนี้สิน 
ต่อรายได้ (Debt 
service ratio)  
ร้อยละ 50 

กรมส่งเสริม 
สหกรณ์ 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๕๙ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

4) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ 

      กลุ่มประชากรรายได้ 
ต่ าสุด ร้อยละ 40 มี 
ความสามารถในการ 
บริหารจัดการหนี้สิน 
ได้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

กรมส่งเสริม 
สหกรณ์ 

5) โครงการคนไทยใส่ใจการเงิน 
การลงทุน ให้ความรู้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
ผ่านเครือข่าย ก.ล.ต. 

      จ านวนกลุ่มเป้าหมาย/
คนทีไ่ด้รับความรู้ 

ส านักงาน 
ก.ล.ต. 

 6) โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน 
และฟ้ืนฟูลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อย่าง
ยั่งยืนและลูกค้าหนี้นอกระบบ 

      จ านวนเกษตรกรที่ผ่าน
การพัฒนา  
(กลุ่มศักยภาพต่ า) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
มีรายได้ หรือมีเงินออม 
เพ่ิมข้ึน 

ธ.ก.ส. 

6. พัฒนากฎระเบียบ 
หรือมาตรการสนับสนุน 

๖.1 ก าหนดให้องค์กรในภาคการเงิน 
ต้องจัดให้มีกิจกรรม/การด าเนินการพัฒนา 
ทักษะทางการเงิน  
 
 
 
 

      หน่วยงานก ากับดูแล 
ภาคการเงินมีการออก 
หลักเกณฑ์หรือข้อ 
ก าหนดให้องค์กร 
การเงินในก ากับต้อง จัด
ให้มีกิจกรรมหรือ การ
ด าเนินการด้าน 

หน่วยงานก ากับ
ดูแลภาค
การเงิน/สศค. 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๖๐ - 
 

มาตรการ แผนงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

การพัฒนาความรู้และ 
ทักษะทางการเงินให้แก่ 
ประชาชน 

๖.2 ก าหนดให้การเข้ารับการอบรมและ 
การผ่านแบบทดสอบความรู้เรื่องการ 
บริหารจัดการหนี้เพ่ือการศึกษาเป็นเงื่อนไข
ของการได้รับอนุมัติหรือได้รับช าระวงเงิน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

      มีการปรับปรุง 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

สศค./กยศ. 

๖.3 ก าหนดให้บุคลากรภาครัฐบรรจุใหม่ 
ได้รับการฝึกอบรมการเงินส่วนบุคคล 

      มีการก าหนดให้บุคลากร 
ภาครัฐบรรจุใหม่ได้รับ 
การฝึกอบรมการเงิน 
ส่วนบุคคล 

ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๑ - 
 

เป้าหมายที่ ๓: ประเทศไทยมีกลไกขับเคลื่อนการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดระบบนิเวศด้านการพัฒนา 
                  ทักษะทางการเงินที่ย่ังยืน (Sustainable Mechanism)                                                                                                                                 

๑) เพ่ือให้มีกลไกขับเคลื่อน ก ากับ และติดตามการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินให้เป็นไปตามแผนอย่างบูรณาการ เป็นระบบ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
โดยมีการบูรณาการระบบข้อมูลเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในประเทศซึ่งรวมถึงการใช้ Big data ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์ 
การส่งเสริมทักษะทางการเงินแต่ละกลุ่มได้ตรงจุดยิ่งขึ้น 

๒) เพ่ือให้เกิดระบบนิเวศด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางการเงินให้ครอบคลุม 
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

มาตรการ แผนงาน 
ระยะเวลา 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

๗. จัดตั้งกลไกขับเคลื่อน 
การด าเนินการพัฒนา 
ทักษะทางการเงิน 
อย่างบูรณาการ 
และยั่งยืน 

๗.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาทักษะ 
ทางการเงิน 

      มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
การพัฒนาทักษะทางการ 
เงินเพ่ือก ากับ ติดตาม 
และขับเคลื่อนนโยบาย 
และแผนปฏิบัติการด้าน 
การพัฒนาทักษะ 
ทางการเงิน 

สศค. 
 

๘. สร้างระบบการ 
ติดตามและประเมินผล 

๘.๑ ก าหนดตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย 
มาตรการ แผนงาน และโครงการ รวมถึงค่า
เป้าหมายที่เหมาะสม   

      1 มีตัวชี้วัดระดับ 
เป้าหมาย มาตรการ 
แผนงาน และโครงการ 
รวมถึงค่าเป้าหมายที่ 
เหมาะสม   
 

หน่วยงานใน 
คณะกรรมการ 
การพัฒนาทักษะ
ทางการเงิน 
ร่วมกันก าหนด 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 



- ๖๒ - 
 

มาตรการ แผนงาน 
ระยะเวลา 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน 
ด าเนินการ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

๘.๒ ก าหนดตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน 
รวมทั้งการประเมินผล 

      หน่วยงานมีการก าหนด 
ตัวชี้วัด และประเมินผล 
การด าเนินงาน 

สศค./ตลท./
ธปท./ ก.ล.ต./ 
ธ.ออมสิน/ ธ.
ก.ส./ ฯลฯ 
 

๘.๓ จัดท าการส ารวจระดับความรู้และ 
ทักษะทางการเงินทุก ๒ ปี 

      ผลการส ารวจทุก ๒ ป ี ธปท. 

8.4 ผลักดันให้มีการบูรณาการระบบข้อมูล 
ความรู้/ทักษะทางการเงิน 

      มีการก าหนดแนวทางใน 
การรวบรวมและบูรณา 
การข้อมูลระหว่างองค์กร
ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการ 
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
แต่ละกลุ่ม 
 

ทุกหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 

8.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและ 
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี 

      มีการรายงานผลการ 
ด าเนินงานต่อคณะ 
รัฐมนตรีเพื่อทราบปีละ  
1 ครั้ง 

ทุกหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 

    ชื่อย่อหน่วยงาน: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) กรมการพัฒนาชมุชน (พช.) กรมกจิการผู้สูงอายุ (ผส.)  
   ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
   ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพาณิชย ์(ธพ.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 

ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 
 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๖๔ - 
 

ภาคผนวก ๑ 

ค าจ ากัดความกลุ่มเป้าหมายของร่างแผนปฏิบตัิการฯ 

กลุ่มเป้าหมาย ค าจ ากัดความ 

เด็กและเยาวชน 
เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์  
เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 

อุดมศึกษา 
นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและนักเรียนในระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ผู้มีงานท า 
 

เอกชนมีนายจ้าง หมายถึง พนักงานบริษัททั่วไปที่ได้รับความคุ้มครอง หรือหลักประกัน 

ทางสังคมจากการท างาน 

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผู้มีงานท าที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือหลักประกัน 
ทางสังคมจากการท างาน 

ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ 

ภาครัฐ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระและองค์กรมหาชน และลูกจ้างภาครัฐ 

ประชาชนฐานราก 
ผู้มีรายได้น้อย ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อาทิ เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย  
อาชีพอิสระ และกลุ่มองค์กรการเงินชุมชน ตามเกณฑ์ที่แต่ละหน่วยงานก าหนด 

ผู้สูงวัย/ผู้เกษียณอายุ ผู้ที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป 

ประชาชนทั่วไป - 

กลุ่มผู้ถ่ายทอดความรู้ 
และทักษะทางการเงิน 

ผู้ถ่ายทอดหรือให้การฝึกอบรมเรื่องความรู้และทักษะทางการเงิน 
 

กลุ่มผู้มีความเปราะบาง 
ทางการเงินสูง 

ผู้ประสบปัญหาความยากจน หรือผู้ที่มีรายได้ต่ าควบคู่กับการมีภาระหนี้สูง หรือ
ยาวนาน 
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ภาคผนวก ๒ 
การด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ผ่านมาของหน่วยงานในประเทศไทย 

การด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ผ่านมาของหน่วยงานในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 23 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงิน
แก่ เด็กและเยาวชน 7 หน่วยงาน กลุ่มอุดมศึกษา 10 หน่วยงาน กลุ่มผู้มีงานท า 13 หน่วยงาน กลุ่มภาครัฐ 6 หน่วยงาน กลุ่มประชาชนฐานราก 9 หน่วยงาน 
กลุ่มผู้สูงวัย/ เกษียณอาย ุ7 หน่วยงาน กลุ่มประชาชนทั่วไป 15 หน่วยงาน กลุ่ม FL Trainers 5 หน่วยงาน และกลุ่มเปราะบางทางการเงิน 5 หน่วยงาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 
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าร
เงิน

 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

กรมกิจการผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สูงวัย/เกษียณอายุ 
 

     /    ๘๘ คน 

 
1. จัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากร พม.  
 

ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม 
สู่วัยสูงอายุ ๕ มิต ิได้แก่ สุขภาพ 
เศรษฐกิจ (การวางแผนทาง 
การเงิน) สังคม สภาพแวดล้อม 
และเทคโนโลยี 
   ทั้งนี ้ในด้านการเตรียม ความ
พร้อมด้านเศรษฐกิจ  
(การวางแผนทางการเงิน) ได้
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
เพ่ือหารายได้ และวางแผน 
การเงินอย่างถูกวิธี ด้วยการออม 
การบริหารค่าใช้จ่าย การจัดการ 
หนี้สิน และการลงทุน 
   โดยในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๖๓ กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้
ด าเนินการจัดประชุมใน รูปแบบ 
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หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 
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 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ 
 

face-to-face ให้ ผู้เข้าร่วมการ
อบรม แต่ใน 
ป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีสถานการณ ์
COVID-19 จึงได้มีการปรับ 
รูปแบบการอบรมเป็นรูปแบบ 
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

บุคลากรกระทรวง 
พม. 
 

   /      100 คน 

 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างวินัยการออมเตรียม 
ความพร้อมเม่ือสูงวัย” 
 

มุ่งเน้นการส่งเสริมองค์ความรู้ 
และพัฒนาทักษะด้าน การ
วางแผนทางการเงินให้กับ 
บุคลากรกระทรวง พม. และ 
ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจเบื้องต้นและน าไป 
ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

กรมส่งเสริม 
สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการกรม 
ส่งเสริมสหกรณ ์ซ่ึง
ปฏิบัติหน้าที่ ณ 
ส านักงานสหกรณ์ 
จังหวัด และส านักงาน 
ส่งเสริมสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร  
พ้ืนที ่1 และพ้ืนที่ 2 

   /      130 คน 

 
1. โครงการอบรมหลักสูตร "นักการเงิน" จ านวน 3 รุ่น 
ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนา 
ผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
ระหว่างปี 2560-2561 
 

การบัญชีการเงิน การเงินและ 
ตลาดการเงิน การวิเคราะห์ ความ
เสี่ยง การลงทุนและ ผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน การก ากับ ดูแลการ
ควบคุมภายในและ 
การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
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หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 
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 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

กรมส่งเสริม 
สหกรณ์ 
 
 
 
 
 

 

ข้าราชการส่วน 
ภูมิภาค จ านวน  
62 คน และ 
ข้าราชการที่ผ่าน 
การอบรมหลักสูตร 
“นักการเงิน” 
วิทยากรเจ้าหน้าที่ 
โครงการและ 
ผู้สังเกตการณ์รวม 
จ านวน 98 คน รวม
ทั้งสิ้น 160 คน 

   /      160 คน 

 
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้าง Young 
Financial Analysts" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

- การวิเคราะห์ข้อมูลทาง การเงิน
ส าหรับการส่งเสริม 
สหกรณ์ 
- การใช้เครื่องมือและองค์ความรู้ 
ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการเงินให้กับบุคลากร 
ที่ต้องปฏิบัติงานด้านการเงิน 

 

 

ผู้เข้ารับการอบรมคือ 
ข้าราชการกรม 
ส่งเสริมสหกรณ ์ 
80 คน และ 
ข้าราชการที่ผ่าน 
การอบรมหลักสูตร 
“นักการเงิน” ที่ 
ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม 
ดูแลและก ากับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
และสหกรณ์เครดิต 

         100 คน 
 

 

3. โครงการการจัดท าแนวทางการพิจารณาสินเชื่อ 
ส าหรับการให้เงินกู้ระหว่างสหกรณ์ร่วมกับการใช้ 
เครื่องมือ Credit Scoring 

 

- การจัดท าแนวทางการพิจารณา 
สินเชื่อส าหรับการให้เงินกู้ 
ระหว่างสหกรณ์ 
- การใช้เครื่องมือ Credit Scoring 
ให้กับสหกรณ์ที่มีธุรกรรมให้ 
เงินกู ้ระหว่างสหกรณ์เพ่ือสร้าง 
มาตรฐานการให้เงินกู้ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ให้มีคุณภาพ และเพ่ือ 
ก าหนดมาตรการเชิงป้องกัน การ
เกิดปัญหาหนี้สินสูญของ สหกรณ์ 
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 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

ยูเนี่ยน 40 คน รวม
ทั้งสิ้น 120 คน 

กรมส่งเสริม 
สหกรณ์และ 
ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี
การให้เงินกู้ระหว่าง 
สหกรณ์ในสัดส่วนสูง 
และสหกรณ์ประเภท 
อ่ืนที่มีการให้เงินกู้ 
ระหว่างสหกรณ์ใน 
สัดส่วนที่สูง  
รวม 30 แห่ง 

   /      120 คน 

 
4. โครงการสร้าง Key man ด้านการเงินของสหกรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมส่งเสริม 
สหกรณ์ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจัดท าหลักสูตร 
ดังกล่าว 

 

- การส่งเสริมและก ากับดูแล 
สหกรณ์และพ้ืนฐานด้านการ 
วิเคราะห์ทางการเงินของสหกรณ์ 
- ทักษะและสมรรถนะในการ 
แนะน าและก ากับดูแลสหกรณ์ 
ให้สามารถปฏิบัติได้ อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมตามกรอบของกฎหมาย
และหลักเกณฑ์สากล 

ส านักงาน 
คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้น 
พื้นฐาน 
(สพฐ.) 

ครูและบุคลากรของ 
โรงเรียนในพ้ืนที่ 
เศรษฐกิจพิเศษ 
จ านวน 46 โรงเรียน 

ใน 10 จังหวัด  
ประกอบด้วย 
เชียงราย ตาก 
กาญจนบุรี หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร 
สระแก้ว ตราด 
สงขลา และ 
นราธิวาส 

/         200 คน 

 
1. จัดท าเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
ความฉลาดรู้การเงิน จ านวน 2 รายการ คือ                

1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน (Financial Literacy) 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
1.2 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ โดย
ใช้เกมจ าลองสถานการณ์ท่ีมีต่อความฉลาดรู้ 
การเงินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ความฉลาดรู้การเงิน (Financial 
Literacy) ประกอบด้วย 

1. ด้านความรู้และทักษะ 
ทางการเงิน 
2. ด้านเจตคติทางการเงิน 
- ความมั่นคงทางการเงิน 

- ความมั่งค่ังทางการเงิน 

3. ด้านพฤติกรรมทางการเงิน 
- พฤติกรรมด้านการวางแผน 
ทางการเงิน 
- พฤติกรรมการจัดการการเงิน 

2. ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

ส านักงาน 
เลขาธิการสภา 
การศึกษา 

ข้าราชการส านักงาน 
เลขาธิการสภา 
การศึกษา 

   /      1 คน 1. การจัดส่งข้าราชการที่รับผิดชอบภารกิจงาน 
ด้านการเงินการคลัง เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงาน 
ภายนอกในหลักสูตรนักบริหารการเงินระดับสูง 

 

๖๐ คน 2. การจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และสมรรถนะ 
และการปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงินการคลัง และ
งานพัสดุภาครัฐ 

ส านักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง (สศค.) 

ประชาชนทั่วไป 
พนักงานพัฒนาธุรกิจ
ของ ธ.ก.ส. และผู้น า 
องค์กรส่วนท้องถิ่นที่ 
เป็นสมาชิกเครือข่าย 
ของ ธ.ก.ส. 

  /  /  /   - 1 .ก าหนดนโยบายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมี  
การยกระดับศักยภาพของลูกหนี้โดยการเพ่ิมพูนความรู้ 
และทักษะทางการเงินภายใต้แนวนโยบายการด าเนินงาน 
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระยะ 5 ปี  

2 .โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน  
ภาคประชาชนและธุรกิจการเงินนอกระบบให้กับ 
ประชาชนทั่วไป พนักงานพัฒนาธุรกิจและของ ธ.ก.ส. 
และผู้น าองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกเครือข่ายของ ธ.
ก.ส. โดยเป็นการจัดฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงินนอกระบบ เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ความ
เข้าใจในการแก้ปัญหาทางการเงิน  
และรู้ทันธุรกิจการเงินนอกระบบ 
3. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การคุ้มครอง 
เงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับ 
ประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ธุรกิจการเงินนอกระบบและ 
เรื่องการเงินการแก้ไขปัญหา 
หนี้สิน 
2. ความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
การคุ้มครองเงินฝากและ 
การคุ้มครองผู้ใช้บริการ ทาง
การเงิน 
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 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย 
(ธปท.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาอาชีวศึกษา 
ปวช. 1 – ปวส. 2 
 

/ /        252  
วิทยาลัย 
(ตั้งแต่เริ่ม 
โครงการ 
ปี 61) 

1. โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินกลุ่มอาชีวศึกษา  
(โครงการ Fin ดี We Can Do!!!) โครงการประกวด 
ผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินภายใต้แนวคิด “ผลงาน
ของคนอาชีวะ เพ่ือคนอาชีวะ” โดยจัดอบรม ความรู้ทาง
การเงินและทักษะที่จ าเป็นให้นักศึกษาแกนน า และเป็นพ่ี
เลี้ยงให้ค าปรึกษาเพ่ือให้สามารถคิดค้นแนวทาง และ
จัดการกับประเด็นทางการเงินที่เกิดข้ึนภายใน 
สถานศึกษาได้ รวมถึงสร้างแกนน าจากรุ่นสู่รุ่นเพ่ือให้ เกิด
เครือข่ายที่ยั่งยืนในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 

การวางแผนทางการเงิน  
การเงินดิจิทัล ภัยทางการเงิน 
 

 

ข้าราชการบรรจุใหม่    /      อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

2. โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินพ้ืนฐานส าหรับ 
ข้าราชการใหม่ โครงการจัดอบรมให้ความรู้ทางการเงิน 
ในรูปแบบ e-learning ผ่านชอ่งทางของ ก.พ. เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ทางการเงินที่เป็นประโยชน์ 
แก่ข้าราชการ 

การวางแผนทางการเงิน  
การบริหารจัดหารหนี้ 
 

 

พนักงานในองค์กร 
ภาครัฐและเอกชน 

  / /      156 
หน่วยงาน 
และส่งต่อ 

ความรู้ให้แก่
พนักงาน 
ในองค์กร 

กว่า 

3. โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ทางการเงินส าหรับ 
คนวัยท างาน (โครงการ Fin. ดี Happy Life!!!) 
โครงการปรับพฤติกรรมและสร้างทักษะทางการเงินให้แก่ 
กลุ่มคนวัยท างานโดยจัดอบรมความรู้ทางการเงินและ 
เป็นพี่เลี้ยงให้กับตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสร้าง 
วิทยากรประจ าหน่วยงาน (Fin. Trainer) ในการท าหน้าที่ 
ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงการจัดกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรม 
และติดตามผลของเพ่ือนพนักงานในหน่วยงาน  

การวางแผนทางการเงิน  
การบริหารจัดหารหนี้ 
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การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย 
(ธปท.) 
 

47,000 
คน 

(ตั้งแต่ 
เริ่มโครงการ

ปี 62) 

 

เจ้าหน้าที่และสมาชิก 
กองทุนหมู่บ้าน 

    /     - 4. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางการเงินแก่ 
เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านส่งผ่านความรู้ เรื่อง
การวางแผนทางการเงิน ภัยทางการเงิน ผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ของหน่วยงานพันธมิตร อาท ิกลุ่มไลน์ 

การวางแผนทางการเงิน  
การบริหารจัดหารหนี้  
ภัยทางการเงิน 
 

 
ประชาชนทั่วไป       /   - 5. ศูนย์การเรียนรู้ทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน  

การบริหารจัดหารหนี้  
การเงินดิจิทัล 

ส านักงาน 
คณะกรรมการ 
ก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 
 
 
 
 

เยาวชน /นักเรียน / 
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

/ /        280 
โรงเรียน 

 

1. โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 

- จัดอบรมออนไลน์ /จัดกิจกรรมประกวดผลงาน ยุวชน
ประกันภัยดีเด่น จากคัดเลือกผลงานในรูปแบบเพลง และ
คลิปวีดีโอสั้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ - ๖ และ ปวช. ๑ - ๓ ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ตาม
หัวข้อที่ก าหนดคือหัวข้อการท าประกันภัย พ.ร.บ. การท า
ประกันชีวิตการท าประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน และ
การท าประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)   

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การประกันภัย ความเสี่ยงของ 
ตนเอง การออม/การลงทุน และ
การบริหารความเสี่ยง ประโยชน์
ของการประกันชีวิต/ 
การประกันวินาศภัย อาชีพ 
เส้นทางอาชีพด้านการประกันภัย 
และหลักสูตรด้านการประกันภัย 
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(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

ส านักงาน 
คณะกรรมการ 
ก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- จัดประกวดโรงเรียนต้นแบบร่วมกับสมาคมประกัน 
วินาศภัยไทย และการเปิดโอกาสให้ เยาวชนระดับ 
มัธยมศึกษาได้มีส่วนช่วยเหลอืสังคมโดยการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ข่าวสารด้านการประกันภัย ไปสู่
ครอบครัว และบุคคลใกล้ชิดในชุมชน ให้ตระหนัก และ
ทราบถึงประโยชน์และความส าคัญของการประกันภัยการ
ออมและการสร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงการ 
เรียกร้องสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกรมธรรม์ 
ประกันภัย รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
ด้านการประกันภัยให้แก่ นิสิต นักศึกษาระดับ 
มหาวิทยาลัย ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
แลกเปลี่ยนมุมมองความคิด ทัศนคติต่อธุรกิจ ประกันภัย 
และเส้นทางสายอาชีพ 

นิสิต/นักศึกษา,  
Tech Firm , 
Startup 

 /        400 คน/ 
กิจกรรม 

2. โครงการ CIT Academy จัดกิจกรรมและ 
จัดอบรมให้ความรู้ด้านประกันภัยให้กลุ่มนิสิตนักศึกษา 
บุคคลทั่วไป บุคลากรในวงการประกันภัย รวมถึง  
Tech Firm ตลอดจน Startup ต่าง ๆ แบบออฟไลน์ 
และ/หรือแบบออนไลน์ อาท ิจัดกิจกรรม Bootcamp 
online/offline สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และให้ความรู้ กับ
นิสิต/นักศึกษา กิจกรรม OIC InsurTech Award  
ประกวดสุดยอดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีประกันภัย เป็น
ต้น 

สาระความรู้เกี่ยวกับ 
การเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ด้านการประกันภัย มีการระดม 
ความคิดเห็นกระตุ้น 
ความคิดสร้างสรรค์ใน 
การพัฒนาอุตสาหกรรม 
ประกันภัย 
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ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

ส านักงาน 
คณะกรรมการ 
ก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยาวชน/นิสิต/ 
นักศึกษา 

/ /        400 คน 3. โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยท างานด้วย 
การประกันภัย (OIC: Be Smart First Jobber)  
จัดกิจกรรมในระดับอุดมศึกษาน าเสนอผลงานโครงการ 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงระบบ การ
ประกันภัยเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้
แสดงศักยภาพและน าเสนอผลงาน โดยบูรณาการ องค์
ความรู้ด้านต่าง ๆ ร่วมกับองค์ความรู้ด้าน การประกันภัย 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การประกันภัย ความเสี่ยง ของ
ตนเอง การออม/การลงทุน และ
การบริหารความเสี่ยง  
ประโยชน์ของการประกันชีวิต/ 
การประกันวินาศภัย อาชีพ 
เส้นทางอาชีพด้านการประกันภัย 
และหลักสูตรด้านการประกันภัย 

1. กลุ่มผู้มีศักยภาพ  
(อาท ิก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. 
อาสาสมัครสาธารณ 
สุขจังหวัด เป็นต้น) 
 

2. หน่วยงาน 
เครือข่าย (อาทิ 
หน่วยงาน ภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
ปภ. อบต. อบจ.  
ธกส. ) 

         2,500 คน 4. โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการ 
ประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ 
จัดอบรม/จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย 
เชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศผ่านหน่วยงานเครือข่าย 
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยผ่านความร่วมมือ 
จากหน่วยงานเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านการประกันภัยและด้านการเงินที่เกี่ยวข้องให้กับ 
กลุ่มผู้มีศักยภาพ (Change Agent) เพ่ือน าไปขยายผลต่อ 
ประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่สาธารณชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 
กว้างขวาง และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง 
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน 
และประชาสังคม โดยด าเนินการสรรหาจากบุคคลที่มี 
ศักยภาพในท้องถิ่นที่มีบทบาทและใกล้ชิดกับประชาชน 
ในชุมชน เพ่ือเป็นเครือข่ายในการท างานร่วมกับ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การประกันชีวิต/การประกันภัย 
วินาศภัยข้อมูลรายละเอียด 
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ 
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 
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 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

ส านักงาน 
คณะกรรมการ 
ก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน คปภ. โดยมีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ 
ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน 
การประกันภัยและด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส านักงานศึกษาและ พัฒนา
ตนเอง และเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย ในการท างาน 

ประชาชนฐานราก     /     1,500 คน 5. โครงการ “คปภ.เพ่ือชุมชน” จัดกิจกรรมส่งเสริม 
ความรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุก โดยการลงพื้นที ่ชุมชน
ต่าง ๆ ของประเทศร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย และ
หน่วยงานเครือข่าย รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชน ในชุมชน
ได้ช่วยคิดพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอด 
ส่งต่อองค์ความรู้ด้านการประกันภัยให้เกิดข้ึนภายใน 
ชุมชน 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกัน 
ชีวิต/การประกันภัยวินาศภัย 

ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
ประกันภัยและผลประโยชน์ 
ความคุ้มครอง /ประกันภัย ภาค
บังคับ พ.ร.บ/ประกันอัคคีภัย 
ประกันภัยขนส่ง/ประกันภัย 
ประมง 

1. กลุ่มผู้มีศักยภาพ  
(อาท ิก านัน ผู้ใหญ่ 
บ้าน อสม. เป็นต้น) 
 
2. หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง อาท ิ 
-กรมส่งเสริมการ 
เกษตร ได้แก่ เกษตร
จังหวัด เกษตรอ าเภอ  

         2,500 คน 

 
6. โครงการยกระดับความรู้ประกันภัยเพื่อเกษตรกรรม 
(Training for the Trainers) จัดกิจกรรมอบรมความรู้ 
ประกันภัย (Training for the Trainers) ส าหรับ การ
ประกันภัยข้าวนาปี  และข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย 
ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องที่จะไปเป็นผู้ถ่ายทอด 
ความรู้ส่งต่อให้กับกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งผลักดันระบบ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกัน 
ชีวิต/การประกันภัยวินาศภัย  
ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
ประกันภัยและผลประโยชน์ ความ
คุ้มครอง /ประกันภัย 
ภาคบังคับ พ.ร.บ/ประกัน อัคคีภัย 

ประกันภัยขนส่ง/ประกันภัยพืชผล 
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ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

ส านักงาน 
คณะกรรมการ 
ก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 
 

-กรมป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย  
ได้แก่ ส านักงาน 
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด 
- กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 
ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัด 
อบจ. อบต. เทศบาล 
- ธนาคารเพ่ือ 
การเกษตรและสหกรณ ์
 การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
- กระทรวงพัฒนา 
สังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ เป็นต้น 

การประกันภัยเข้าไปเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร 
ความเสี่ยงภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเกษตรกร 
 
 

 

ส านักงาน 
คณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ส านักงาน 

ประชาชนทั่วไป 
ผู้ลงทุน คนรุ่นใหม่ 
(นิสิต/นักศึกษา) 
ผู้ประกอบการ 
เอสเอ็มอี 

         - 1. โครงการคนไทยใส่ใจการเงินการลงทุน ให้ความรู้ 
ประชาชนผ่านเครือข่าย ก.ล.ต. ภาคประชาชน และ
เผยแพร่ความรู้ผ่านรายการออนไลน์เพ่ือให้ 
ประชาชนรู้จักวิธีบริหารจัดการเงินเพื่อตอบโจทย์ชีวิต 
และไม่ถูกหลอก มีความมั่นคงทางการเงินระยะยาว  
(financial well-being) 

ทักษะการบริหารจัดการเงิน 
ส่วนบุคคล (บริหารจัดการ 
รายรับรายจ่าย) รู้จักวิธีการ ลงทุน
เพ่ือความมั่นคงทางการเงิน รู้ทัน
กลโกงการลงทุน 

ประชาชนทั่วไป          - 2. โครงการ Smart Investor ด าเนินการผลิตสื่อความรู้ ความรู้การลงทุนในผลิตภัณฑ์ 
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ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

คณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ผู้ลงทุน คนรุ่นใหม่ 
(นิสิต/นักศึกษา) 
ผู้ประกอบการ 
เอสเอ็มอี 

และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ และช่องทางสื่อสาร 
อ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถปกป้องตนเองได้ และรู้จัก 
ผลิตภัณฑ์ลงทุน 

ใหม่ ๆ เช่น ESG products และ 
SME products/รู้จักวิธีสังเกต 
และหลีกเลี่ยง fraud scam/รู้จัก 
เลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ 
เหมาะกับตัวเอง 

          - 3. โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน ให้ความรู้ 
เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลกับเยาวชน คนรุ่นใหม่/ ศึกษา 
พฤติกรรมการใช้สื่อเกี่ยวกับการลงทุนของนักศึกษา มช. 
รวมทั้งจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Young Investor 
Day เพ่ือให้เรื่องการจัดการเงินและทักษะการลงทุนเป็น 
life skill ของคนรุ่นใหม ่ให้คนรุ่นใหม่รู้จักว่าการลงทุน 
เป็นเรื่องส าคัญ 

ความตระหนักถึงความส าคัญ 
ของการออมและการลงทุน 
การบริหารจัดการเงินของตัวเอง 
การลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง 
ให้ความรู้ทางเลือกลงทุน และ 
รู้จักผลิตภัณฑ์ลงทุน 

          - 4. โครงการ Smart Entrepreneurs จัดท าและ 
ประชาสัมพันธ์ไมโครไซต์ Start to Grow เป็นศูนย์รวม 
ข้อมูลความรู้หลักในด้านการระดมทุนผ่านช่องทาง 
ตลาดทุนส าหรับธุรกิจ SME รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
(online และ offline) แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถเตรียมตัวเข้า 
ตลาดทุนได้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และกฎเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องกับการระดมทุน 

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ 
การระดมทุนผ่านตลาดทุน 
ส าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 
ครอบคลุมเกณฑ์ออกใหม่ 
ข้อมูลที่ผู้ประกอบการจ าเป็น 
ต้องรู้ เช่น การจัดการธุรกิจ 
การจัดท าบัญชีที่ควรรู้  
ข้อมูลอ่ืน ๆ 

ธนาคาร 
พัฒนาวิสาหกิจ 

1. ผู้ประกอบการ 
ทั่วไป 

  /    /   3,000- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง SMEs 

 
1. การเตรียมความพร้อมสู่ 
แหล่งทุน 
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 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

ขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมแห่ง 
ประเทศไทย 
(ธพว.) 
 

2. ลูกค้าธพว. 
 

 

12,000 
คน 

 
 

 

2.การจัดท าแผนธุรกิจ 

3. การวิเคราะห์งบการเงิน 
เบื้องต้น 

4.วินัยทางการเงิน 

5.การเงินและการจัดท าบัญชี 
6. การบริหารสภาพคล่องทาง 
การเงิน 

7. ชุดความรู้การพัฒนาทักษะ 
ทางการเงินในรูปแบบ 
E-Learning 

ธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) 

1. คณะกรรมการ 
กองทุนหมู่บ้านและ 
สมาชิกกองทุน 
หมู่บ้าน 
2. องค์กรการเงิน 
ชุมชน 

         77 แห่ง 

 
“โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนสู่ 
สถาบันการเงินประชาชน” 
- จัดเตรียมฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
- จัดท าโครงการ/งบประมาณ 
- จัดท าค าชี้แจงวิธีปฏิบัติ  
- ประชุมจัดสรรเป้าหมาย 
- คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
- พัฒนากลุ่มเป้าหมาย 
- คัดเลือก/แจ้งรายชื่อองค์กร ฯ  
- พัฒนาการใช้ระบบโปรแกรม 
- ประเมินศักยภาพ 
- ติดตามประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน 

สร้างทักษะและพัฒนาองค์กร 
การเงินชุมชนให้มีความแข็งแข็ง 
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หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 
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 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 
ธนาคารเพื่อ 
การส่งออกและ 
น าเข้าแห่ง 
ประเทศไทย  
(ธสน.) 

ผู้ประกอบการ 
ทุกขนาด 
โดยเฉพาะ SMEs 

  /       - 1. จัดกิจกรรมบ่มเพาะ ให้ความรู้/ค าปรึกษาเก่ียวกับ 
การริเริ่มและขยายการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพ แก่
ผู้ประกอบการทุกขนาด โดยเฉพาะ SMEs  

ความรู้ด้านการเงินเศรษฐกิจ และ
กฎหมาย/กฎระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องกับการส่งออก การ
น าเข้าและการลงทุนใน 
ต่างประเทศ 

2. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการส่งออกผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ ทั้งผ่านแพลตฟอร์มที่ ธสน. พัฒนาขึ้น คือ 
Thailand Pavilion และผ่านเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ 
3. เผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุนในต่างประเทศ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 
ของธนาคาร เช่น Website, Facebook, Line 

ธนาคารออมสิน 
 
 
 
 
ธนาคารออมสิน 

เด็กและเยาวชน /         ๑,๒๓๒ แห่ง 1. โครงการธนาคารโรงเรียน “ธนาคารจ าลอง” ที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการธนาคาร ด้วยตนเอง 
ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินที่ 
ท าหน้าที่พ่ีเลี้ยง  

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทาง 
การเงินแก่เยาวชน รวมถึง 

สร้างเสริมประสบการณ์ 
การท างานที่เสมือนจริงให้กับ 
นักเรียน 

ประชาชนฐานราก 
 
 
 

    / 
 

 
 

    ๘๕,๔๘๓ 
ราย 

2. การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ควบคู่
กับการให้สินเชื่อกับลูกค้าฐานรากกลุ่มลูกค้า 
องค์กรชุมชน และสมาชิกภายในกลุ่มองค์กรชุมชน 

การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน 
ออนไลน์ (FL Online) ผ่านแอป
พลิเคชัน Oomtang 

๓๔๑ ชุมชน 3. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ร่วมกับสถาบัน 
อุดมศึกษาและหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันพัฒนาศักยภาพ 
ให้ผู้ประกอบการกลุ่มองค์กรชุมชน/ วิสาหกิจชุมชน 

พัฒนาความรู้ทางการเงิน ควบคู่
กับการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านอาชีพ 
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หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 
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 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

๕ แห่ง 4. สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชน  
ยกระดับสถาบันองค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบันการเงิน 
ประชาชน 

อบรมเตรียมความพร้อมให้ 
สถาบันองค์กรการเงินชุมชน ๒๕๑ 
แห่ง 

ผู้สูงวัย/เกษียณอายุ      /    สมาชิก 
๑๙๒,๔๓๖ 

ราย 

5. เว็บไซต์ gsbseniorwow.com และแอปพลิเคชัน GSB 
Senior Wow ช่องทางการสื่อสาร แหล่งรวม ข้อมูลต่างๆ 
เพ่ือสร้างสังคม ส าหรับกลุ่มลูกค้าสูงวัย 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล 
ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็น 
ประโยชน์ รวมถึงข้อควรระวัง 
และการเตือนภัยต่าง ๆ ส าหรับ 
กลุ่มลูกค้าสูงวัย 

กลุ่มอุดมศึกษา 
ประชาชนทั่วไป 

 /     /   ๑,๔๑๑ ราย 
 

6. พัฒนาแอปพลิเคชัน ACMO me เครื่องมือช่วย ในการ
บริหารจัดการและวางแผนการเงิน 

ระบบจัดการบัญชี 
รายรับ-รายจ่ายออนไลน์ ผ่านมือ
ถือ 

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ   /       ๓๒๐ ราย 7. พัฒนาแอปพลิเคชัน ACMO biz เครื่องมือช่วย ในการ
จัดการบัญชีกิจการ  

ระบบจัดการบัญชีส าหรับ 
ผู้ประกอบการ รองรับการบันทึก 
และแสดงยอดรวมของเงินสด 
ยอดซ้ือ-ขาย ข้อมูลทางการเงิน 
ของกิจการ รวมถึงสามารถแสดง 
รายงานการขายและ 
งบก าไรขาดทุน 

ธนาคาร 
อาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) 
 

คนในชุมชน   /  /  /   ๕๐ คน  
ต่อปี 

1. ๑ อาชีพ ๑ ชุมชน เพ่ือการเพิ่มรายได้ เพ่ิมการออม 
ของคนในชุมชน 

- การท าบัญชีครัวเรือน 

- การพัฒนาความรู้ทางการเงิน 
- 2. การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรอบรู้ทางการเงิน เริ่ม

ตั้งแต่การท าบัญชีครัวเรือนของครอบครัว การวิเคราะห์
- การพัฒนาความรู้ทางการเงิน 
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(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 
 

การใช้จ่ายที่จ าเป็นและไม่จ าเป็น 
เพ่ือเปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นเงินออม การพ่ึงตนเอง ด้วยการ
ปลูกพืชสวนครัว การเพ่ิมรายได้เพ่ือการออม 

- การลดค่าใช้จ่ายเปลี่ยนเป็น 
การออม 

- การเพ่ิมรายได้เพ่ือการออม 

- การเตรียมความพร้อมในการกู้ 
ผู้มีรายได้น้อย   /  /  /   ๑๒๐ คน 

ต่อปี 
3. Bank on Bank เพ่ือการเข้าถึงเงินทุนในการซ่อมแซม 
ที่อยู่อาศัยของกลุ่ม Unserved 

- การท าบัญชีครัวเรือน 

- การพัฒนาความรู้ทางการเงิน 
นักเรียน /         ๑๕๐ คน 

ต่อปี 
4. ธนาคารโรงเรียนเพ่ือน้อง เพ่ือการสร้างวินัย การออม
เงินอย่างสม่ าเสมอ 

- การพัฒนาความรู้ทางการเงิน 

- การสร้างวินัยการออม 
ครูโรงเรียนต ารวจ 
ตระเวนชายแดน 

  /  /  /   ๔๐ คน 
ต่อปี 

 

5. การพัฒนาครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนให้มี 
ความรู้ทางการเงินและการพัฒนาช่องทางการขาย สินค้า
ชุมชน 

- การพัฒนาความรู้ทางการเงิน 

- การเสนอขายสินค้าทางออนไลน์ 
- การค านวณก าไรจากกิจการ 

ผู้สูงวัย/เกษียณอายุ      /    - 6. ให้ความรู้ความเข้าใจสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย (Housing 
Loan) และการเงิน (Financial Literacy) ส าหรับ
ผู้สูงอายุ  
 

- สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย (Housing 
Loan) ส าหรับผู้สูงอายุ  
- การออมเงินส าหรับผู้สูงอายุ 

ธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทย 
(ธอท.) 
 

บุคคลภายนอก 
 
 
 

/ / 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

 
 

จ านวนคนที ่
เห็นเนื้อหา 
ของคลิปที่ 
ปรากฏบน 

เพจ 

1. รายการเผยแพร่ความรู้ระบบการเงินอิสลาม คู่ซี้ 
ขี้สงสัย ผ่านช่องทาง Facebook, YouTube 

สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไป 
ได้เข้าใจระบบการเงินอิสลาม 
แบบง่าย ๆ 
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การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทย 
(ธอท.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคคลภายนอก 
 
 
 
 

มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม ไม่
น้อยกว่า 

ร้อยละ 90 
(ไม่น้อยกว่า 
90 ท่าน) 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้ทางการเงิน 
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย” ภายใต้กิจกรรมเปิดโลก 
การเงินอิสลาม ตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ  
(CSR in Process) 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรม ทาง
การเงินตามหลักชะรีอะฮ์ 
2. เพ่ือแบ่งปันความรู้ทางการเงิน 
ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะและ 
ความรู้ความเข้าใจใน การวางแผน
ทางการเงิน 
ส่วนบุคคลหรือการวางแผน 
ทางการเงินขององค์กร หลัก
เศรษฐศาสตร์และการเงิน 
การธนาคารตามหลักชะรีอะฮ์ 
ตลอดจนบริการทางการเงินต่าง ๆ 
ของธนาคาร ทั้งนี ้เพ่ือให้รู้จัก 
การบริหารจัดการเงินได้เป็น 
อย่างดี เข้าใจหลักการเงินอิสลาม 
อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการ 
ด าเนินชีวิตประจ าวันและ 
ถ่ายทอดความรู้นั้นต่อไป ยังคน
ใกล้ตัวด้วย 
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับ 
กลุ่มเป้าหมายและส่งเสริม 
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ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทย 
(ธอท.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคคลภายนอก 
 
 

ภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ 
ธนาคารและผลิตภัณฑ์ธนาคาร 

- 3. โครงการซะกาตเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ยากจน 
- เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ยากจน โดยพิจารณาคัดเลือก 
สัปปุรุษในชุมชนที่เข้าเกณฑ์มีสิทธิ์รับซะกาต ตามที่ ศาสน
บัญญัติ เป็นผู้ประกอบอาชีพที่สุจริต มีฐานะยากจน ขัด
สน และเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ขอรับซะกาต โดย
ธนาคารจะมีกรประเมินคุณภาพชีวิตก่อนและหลัง 
ได้รับทุน 

ผู้ได้รับซะกาตประเภททุน 
ประกอบอาชีพมีคุณภาพชีวิต 
ดีขึ้น โดยสามารถปรับเปลี่ยน จาก
สถานะยากจนเป็นสถานะ 
ขัดสน และ/หรือ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน ผู้
ได้รับซะกาตประเภททุน 
ประกอบอาชีพทั้งหมด ในปีบัญชี 
และผู้ได้รับซะกาตมีความรู้ด้าน 
Financial Literacy (ในด้านการ 
วางแผนทางการเงิน) ซึ่งจะ 
ส่งเสริมให้ผู้ได้รับซะกาตมีวินัย 
ทางการเงินที่ดีข้ึน โดยพิจารณา 
จากการบริหารจัดการรายรับ-
รายจ่าย ของผู้ได้รับซะกาตที่ 
ได้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
ได้ร้อยละ 50 ของจ านวน ผู้ได้รับ
ซะกาต ประเภททุน ประกอบ
อาชีพทั้งหมดในปีบัญชี 
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หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 
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 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 
 
 
 
 

- 4. โครงการชุมชนซื่อสัตย์ 
-เพ่ือเป็นเงินทุนให้กับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการมัสยิดให้เป็นผู้ด าเนินโครงการดังกล่าว 
เพ่ือน าไปยกระดับความเป็นอยู่ของพ่ีน้องมุสลิม (สัปปุรุษ 
เพ่ือเป็นเงินทุนให้กับบุคคล ที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการมัสยิดให้เป็นผู้ด าเนินโครงการดังกล่าว เพื่อ
น าไปยกระดับความเป็นอยู่ของพ่ีน้องมุสลิม (สัปปุรุษใน
มัสยิด) เนื่องจากโครงการนี้ ผู้ดูแลโครงการ ต้องผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการมัสยิดเพ่ือเป็น  
ผู้ด าเนินการเป็นผู้ขอสินเชื่อของธนาคาร โดยมัสยิดจะมี 
ส่วนแบ่งในรายได้เพ่ือใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์  
ส าหรับในเบื้องต้นผู้ดูแลโครงการจะมีการควบคุมดูแล 
อย่างใกล้ชิด ประกอบกับมีความใกล้ชิดกับคนในชุมชน 
รวมถึงธนาคารได้สนับสนุนทางด้านความรู้ และแนวทาง 
การคัดกรองคุณภาพของสัปปุรุษ การควบคุมการใช้ 
วงเงินและการช าระเงินคืนธนาคาร รวมถึงการตรวจสอบ 
ข้อมูลเครดิตบุคคล 
 

โครงการฯ มีเจตนาเพ่ือช่วยเหลือ 
และแก้ไขปัญหาการด ารงชีวิต 
ของพ่ีน้องมุสลิมรายย่อยในแต่ละ
ชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง 
เงินของระบบสถาบันการเงิน และ
เป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ 
นอกระบบและการสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

ธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทย 
(ธอท.) 
 

บุคคลภายใน 
 
 
 

/ / / / / / / /  - 5. หลักสูตร “วิทยากร iBank: ชะรีอะฮ์” 
(Shariah Train the Trainer): 
เพ่ือเป็นตัวแทนของธนาคาร ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เฉพาะด้านนี้ สู่ชุมชน และสังคม จึงมีความส าคัญและ 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี 
ความรู้ ทักษะ และความสามารถ 
ในการเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอด 
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หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 
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 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 
 

 จ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงได้ก าหนดหลักสูตรวิทยากร  
iBank: ชะรีอะฮ์ ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือและวิธีการใน 
การพัฒนาพนักงานสู่การเป็นวิทยากรให้กับ 
สังคมภายนอกอย่างมืออาชีพ ต่อไป 

องค์ความรู้ด้านการเงินตามหลัก 
ชะรีอะฮ์ได้อย่างมืออาชีพ 
2. เพ่ือท าให้บุคลากรที่เข้ารับ 
การฝึกอบรมและพัฒนาได้เรียนรู้ 
และฝึกปฏิบัติจริงสามารถ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ความ
คิดเห็นเพื่อการพัฒนา 
การเป็นวิทยากรให้กับ 
ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ 
 

บรรษัทประกัน 
สินเชื่ออุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม 
(บสย.) 
 
บรรษัทประกัน 
สินเชื่ออุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม 
(บสย.) 

Small1   /       169 หลักสูตรอบรมให้ความรู้ทางการเงินที่ บสย. จัดขึ้นให้กับ 
ผู้ประกอบการ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

การเงิน 
  /    /   125 การตลาด 
  /       70 การเงิน 
  /       113 การตลาด 
  /    /   206 การตลาด 
  /    /   153 การตลาด 
  /       196 การเงิน 
  /       21 การเงิน 
  /       113 การตลาด 

                                                 
1 Small เป็นการแบ่งกลุม่เป้าหมาย โดยใชห้ลักเกณฑ์วงเงนิกู/้ วงเงินค้ าประกนัสิ้นเชื่อจ านวนต่ ากว่า 20 ล้านบาท 



 - 85 - 

หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 
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 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรษัทประกัน 
สินเชื่ออุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม 
(บสย.) 

Micro2 
 

  /    /   186 หลักสูตรอบรมให้ความรู้ทางการเงินที่ บสย. จัดขึ้นให้กับ 
ผู้ประกอบการ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

การตลาด 
  /    /   54 การเงิน 
  /    /   30 การเงิน 

Micro/Small   /    /   18 หลักสูตรอบรมให้ความรู้ทางการเงินที่ บสย. จัดขึ้นให้กับ 
ผู้ประกอบการ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

การตลาด 

Start Up/Micro   /    /   297 หลักสูตรอบรมให้ความรู้ทางการเงินที่ บสย. จัดขึ้นให้กับ 
ผู้ประกอบการ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

การตลาด 
  /       312 การตลาด/ การเงิน 

Medium3   /       36 หลักสูตรอบรมให้ความรู้ทางการเงินที่ บสย. จัดขึ้นให้กับ 
ผู้ประกอบการ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

การตลาด 

Small/Medium 
 
 
 
 
 
 
Small/Medium 
 

  /       22 หลักสูตรอบรมให้ความรู้ทางการเงินที่ บสย. จัดขึ้นให้กับ 
ผู้ประกอบการ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
หลักสูตรอบรมให้ความรู้ทางการเงินที่ บสย. จัดขึ้นให้กับ 
ผู้ประกอบการ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

การเงิน 
  /       44 การเงิน 
  /       29 การเงิน 
  /       48 การเงิน 
  /       59 การเงิน/ ปรับโครงสร้างหนี้ 
  /       56 การเงิน 
  /    /   222 การตลาด 
  /    /   156 การตลาด 
  /    /   160 การตลาด 
  /    /   206 การตลาด 

                                                 
2 Micro เป็นการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หลักเกณฑ์วงเงนิกู้/ วงเงินค้ าประกนัสิ้นเชือ่จ านวนต่ ากว่า 5 แสนบาท 
3 Medium เป็นการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หลักเกณฑ์วงเงนิกู้/ วงเงินค้ าประกนัสิน้เชือ่จ านวน 20 ล้านบาท ชึ้นไป แต่ไมเ่กนิ 40 ล้านบาท 
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การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 
 

  /    /   132 การตลาด 
  /    /   114 การตลาด 
  /       25 การเงิน 
  /       28 การเงิน 
  /       73 การเงิน/ การตลาด 
  /       170 การเงิน 
  /       116 การตลาด 

กองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) 
- ฝ่ายส่งเสริม 
การออม 1 

อาชีพอิสระ ค้าขาย 
ขับรถรับจ้าง 

         - 1. โครงการ กอช. สัญจรลงพ้ืนที่ตลาดนัดชุมชน 
เดิน Troop ในตลาด อตก. ตลาดนัดหน้าตึก เอสเอ็ม 
ทาวเวอร์ ตลาดนัดหน้าตึก คปภ. 

แนะน า กอช. ตอบค าถาม 
สิทธิประโยชน์ แนะน า 
การวางแผนการเงินไว้ใช้ 
ยามเกษียณ รับสมคัร 
สมาชิก กอช. 

2. โครงการ กอช. online ลงพ้ืนที่ชุมชนตลาดนัด 

กองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) 
- ฝ่ายส่งเสริม 
การออม 2  
 
 
กองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) 
- ฝ่ายส่งเสริม 
การออม 2  

นักเรียนในสังกัด 
สพฐ. 
 
 
 
 
 
นักเรียนในสังกัด 
สพฐ. 
 

         150 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ส่งเสริมวินัยการออมร่วมกับส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
- ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบนโยบายการ 
บูรณาการงานร่วมกันระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) และ สพฐ. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ 
สถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ส าหรับ 
ผู้บริหารระดับสูง ในสังกัด สพฐ. โดยมีนางสาวจารุลักษณ์ 

การวางแผนเกษียณ การวางแผน 
การเงิน และความรู้เกี่ยวกับ กอช. 
กับกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึง 
บุคลากรทางการศึกษาภายใต้ 
สังกัด สพฐ. 
 
การวางแผนเกษียณ การวางแผน 
การเงิน และความรู้เกี่ยวกับ กอช. 
กับกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึง 
บุคลากรทางการศึกษาภายใต้ 
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หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 
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 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) 
- ฝ่ายส่งเสริม 
การออม 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนในสังกัด 
สพฐ. 
 

 
 
 
 
 

 
300 คน 

 
 
 
 
 

 
150 คน 

 
 
 
 

 
120 คน 

 
 

เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออม 
แห่งชาติ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้การต้อนรับ พร้อมมอบแนวทาง 
การส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียนภายใต้ 
สังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม โรงแรม รามา
การ์เด้นท ์กรุงเทพฯ 
 
- จัดอบรม “โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออม 
กับ กอช. ส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียนและบุคลากรใน 
สถานศึกษา ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หลักสูตร Train the trainer: Happy Money สุขเงิน 
สร้างได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียนและบุคลากร  
(สพม. กรุงเทพมหานคร) 
 
- จัดอบรมโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออม 
กับ กอช. ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมกับ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร “Train 
the Trainer: Happy Money สุขเงิน สร้างได้กับ 
กอช.” ณ ห้องประชุมอุดร บุญถาวร โรงเรียนสตรี 
วิทยา 2 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
- จัดอบรมโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออม 
กับ กอช. ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมกับ 

สังกัด สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวางแผนเกษียณ การวางแผน 
การเงิน และความรู้เกี่ยวกับ กอช. 
กับกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึง 
บุคลากรทางการศึกษาภายใต้ 
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หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 
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 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) 
- ฝ่ายส่งเสริม 
การออม 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนในสังกัด 
สพฐ. 
 

 
 
 
 

160 คน 
 
 
 
 
 

 
60 คน 

 
 

 
159 คน 

 
 
 
 
 
 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร “Train 
the Trainer: Happy Money สุขเงิน สร้างได้ กับ 
กอช.” ณ ห้องประชุมอุดร บุญถาวร โรงเรียนสตรี 
วิทยา 2 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
 
- จัดอบรมโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออม 
กับ กอช. ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมกับ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร “Train 
the Trainer: Happy Money สุขเงิน สร้างได้ กับ 
กอช.” ณ ห้องประชุมเพชรรัตน โรงเรียนศรีอยุธยา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
 
- ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การวางแผน 
การออมเงิน กับ กอช. เพื่ออนาคต ในโครงการออมเงิน 
กับ กอช. ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น 
 
- เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการคณะกรรมการนักเรียน เพื่อสร้างครู ข 
(วิทยากรระดับอ าเภอ) และมีการประกวดผลงาน สภา
นักเรียนดีเด่นประจ าปี การศึกษา 2563 เรื่องการวาง
แผนการส่งเสริมวินัยการออมให้แก่ครูและ นักเรียนใน
สังกัด ในหัวข้อ"วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจการออมกับ กอช." ณ 

สังกัด สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวางแผนเกษียณ การวางแผน 
การเงิน และความรู้เกี่ยวกับ กอช. 
กับกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึง 
บุคลากรทางการศึกษาภายใต้ 
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หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 
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 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) 
- ฝ่ายส่งเสริม 
การออม 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนในสังกัด 
สพฐ. 
 

 
 

 
100 คน 

 
 
 
 

 
40 คน 

 
 
 
 

 
70 คน 

 
 
 
 

 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล (สพ
ม. 16 เดิม) มีนักเรียนและคุณครู  
จาก 53 โรงเรียน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
 
- เข้าร่วมในการประชุมชี้แจงรายละเอียด "โครงการ 
สถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. กลุ่มนักเรียน" 
โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียน จาก 50 โรงเรียน ณ ห้อง
ประชุมเรารักบ้านเหลื่อม โรงเรียนบ้านเหลื่อม พิทยา
สรรค์ อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 
 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมวินัยการออม 
กับ กอช. กลุ่มนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจการส่งเสริม 
วินัยการออมแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้อง
ประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่ 
 
- ประชุมระบบ Google Meet ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. เพ่ือสร้าง ความ
เข้าใจการส่งเสริมวินัยการออมแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบงานกองทุน กอช. และข้าราชการ บุคลากรใน
สังกัด 
 

สังกัด สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวางแผนเกษียณ การวางแผน 
การเงิน และความรู้เกี่ยวกับ กอช. 
กับกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึง 
บุคลากรทางการศึกษาภายใต้ 
สังกัด สพฐ. 
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หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 
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 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) 
- ฝ่ายส่งเสริม 
การออม 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนในสังกัด 
สพฐ. 
 

60 คน 
 
 
 
 
 

120 คน 
 
 
 
 
 
 

70 คน 
 
 
 
 

 
100 คน 

 
 

- ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การออมเงินกับ กอช. 
ตามโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ 
กอช. ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน มีผู้บริหารจาก  
29 โรงเรียน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 
 
- เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษา 
ส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. กลุ่มนักเรียนส าหรับ 
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
หนองคาย – บึงกาฬ และให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการ
เสวนา “นักเรียน สพม. หนองคาย – บึงกาฬ  
ออม 100% กับ กอช.” 
 
- เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การออมเงินกับ กอช. 
ตามโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ 
กอช. ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมีผู้บริหารจาก 63 
โรงเรียน ณ หอประชุมพุทธรักษาส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา มัธยมศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 
- จัดประชุมระดมความคิด หัวข้อ “วัยรุ่นยุคใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวางแผนเกษียณ การวางแผน 
การเงิน และความรู้เกี่ยวกับ กอช. 
กับกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึง 
บุคลากรทางการศึกษาภายใต้ 
สังกัด สพฐ. 
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หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 
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 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) 
- ฝ่ายส่งเสริม 
การออม 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

 
 
 

50 คน 
 
 
 
 

 
41 คน 

 
 

 
 

63 คน 

ใส่ใจการออม” กับ กอช. โดยความคิดเห็นที่ได้จาก 
การระดมความคิดในครั้งนี้ จะน าไปพัฒนากองทุน  
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
ต่อไป ณ โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพฯ 
 
- เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ผ่าน VDO Conference 
บนระบบ Google Meet ในหัวข้อ “วัยรุ่นยุคใหม่  
ใส่ใจการออมกับ กอช.” เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และตัวแทนนักเรียน  
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
 
 - เข้าประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพ่ือชี้แจง 
รายละเอียดการด าเนินงานโครงการส่งเสริมวินัยการ 
ออมกับ กอช. เพ่ือสร้างความเข้าใจการส่งเสริมวินัย 
การออมแก่บุคลากร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
 
- เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
ออมเงินเพ่ืออนาคตกับ กอช. รวมถึงได้ชี้แจง รายละเอียด
การขับเคลื่อนโครงการ ส่งเสริมวินัย 
การออมกับ กอช. กลุ่มนักเรียน แก่ สพม. อุดรธานี  
โดยมีนายศักดา จ าปาหอม รอง ผอ. สพม. อุดรธานี  
เป็นประธานการประชุมทางไกล Video Conference 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวางแผนเกษียณ การวางแผน 
การเงิน และความรู้เกี่ยวกับ กอช. 
กับกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึง 
บุคลากรทางการศึกษาภายใต้ 
สังกัด สพฐ. 
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การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) 
- ฝ่ายส่งเสริม 
การออม 2 

โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. 
กลุ่มนักเรียน ส าหรับครูผู้รับผิดชอบ พร้อมด้วย  
นางธนาภรณ์ อรรคฮาต ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัด 
การศึกษา นางสาวณัฐธยาน์ สิงหศิริ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และครู
ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 

         88 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

190 คน 

4. ส่งเสริมวินัยการออมร่วมกับสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ 
- เข้าร่วมบรรยายออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft 
Teams ในหัวข้อรู้คิดรู้รวยด้วย กอช. ในกิจกรรม 
พัฒนาทักษะทางด้านการเงินให้กับนักศึกษาระดับชั้น 
ปีที่ ๑ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญ 
ของการออม และมีความรู้เพื่อวางแผนการออมเงิน 
ของตนเองต่อไป 
 
 
- เข้าร่วมบรรยายออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom 
Meeting ในหัวข้อ “รู้คิด รู้รวย ด้วย กอช.” ใน 

การวางแผนเกษียณ การวางแผน 
การเงิน และความรู้เกี่ยวกับ กอช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวางแผนเกษียณ การวางแผน 
การเงิน และความรู้เกี่ยวกับ กอช. 
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การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) 
- ฝ่ายส่งเสริม 
การออม 2 

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านการเงินให้กับนักศึกษา 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC (พัทยา) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญ
ของการออม และมีความรู้เพื่อวางแผนการออมเงินของ 
ตนเองต่อไป 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3          40 คน 5. ส่งเสริมวินัยการออมร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี 
แห่งสุวรรณภูมิ บรรยายส่งเสริมวินัยการออม หัวข้อการ
วางแผนการเงินกับ กอช. ในชั่วโมงการเรียน การสอน
วิชาการเป็นพลเมืองสมัยใหม่ ให้กับนักศึกษา เพื่อการ
ตระหนักถึงความส าคัญของการออม  
และสามารถวางแผนทางการเงินของตนเองได้ 
 

แรงงานนอกระบบใน 
กทม./ ตัวแทน กอช. 
ประจ าชุมชน 

         40 คน 6. ส่งเสริมวินัยการออมร่วมกับส านักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร 
- เข้าร่วมบรรยายส่งเสริมวินัยการออม หัวข้อการ 
วางแผนการเงิน กับ กอช. ในชั่วโมงการเรียนการสอน 
วิชาการเป็นพลเมืองสมัยใหม่ ให้กับนักศึกษา  
เพ่ือการตระหนักถึงความส าคัญของการออม  
และสามารถวางแผนทางการเงินของตนเองได้ 
 

บุคลากร ลูกค้า 
ธนาคารอิสลามแห่ง 

         220 คน 7. ส่งเสริมวินัยการออมกับธนาคารอิสลามแห่ง 
ประเทศไทยเข้าร่วมบรรยายความรู้ ในหัวข้อ "เงินทอง 

การวางแผนเกษียณ การวางแผน 
การเงิน และความรู้เกี่ยวกับ กอช. 
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การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

ประเทศไทย และ 
ประชาชนทั่วไป 

ต้องวางแผนกับ กอช." ให้กับพนักงานธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ผ่าน Google Meet ซึ่งม ี
ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 220 คน แบ่งการบรรยาย 2 รอบ  
ในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ก่อนการเปิดให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. 
และสร้างความรู้ความเข้าใจน าไปประชาสัมพันธ์กับ 
ประชาชน 

ประชาชนทั่วไป          1,800 
คน 

8. ส่งเสริมวินัยการออมร่วมกับศูนย์ยุติธรรมเข้าร่วมเป็น 
วิทยากรบรรยายให้ความรู้การวางแผนการเงิน หัวข้อ 
"ยุติธรรมชุมชนสุขใจวัยเกษียณ" ตามโครงการนิเทศและ 
ติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ 
ยุติธรรมชุมชน โดยในเดือนมิถุนายนนี้ กอช. ได้เข้าร่วม 
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว  
รวม 6 ครั้ง มีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เข้าร่วม
ประชุม 1,800 คน จาก 298 ศูนย์ฯ 
 

กองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) 
- ฝ่ายส่งเสริม 
การออม 3 

ด าเนินการร่วมกับ 
หน่วยงานภายใต้ 
การก ากับดูแลของ 
กระทรวงมหาดไทย 

         - 9. โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนให้จังหวัดในการด าเนินงาน 
ส่งเสริมวินัยการออมในพ้ืนที่ 
- จังหวัดที่ต้องการรับเงินอุดหนุนฯ จะต้องเขียนโครงการ 
ในการด าเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออมกับ 

ด าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับ 
ปกครองจังหวัดในการส่งเสริม 
การออมในพ้ืนที่ 
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กองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) 
- ฝ่ายส่งเสริม 
การออม 3 
 

ที่รับผิดชอบงาน 
กอช. ทั้ง 76 จังหวัด 

กอช. ในจังหวัด พร้อมแนบหน้าสมุดบัญชีส าหรับรับ เงิน
อุดหนุนฯ ส่งมายัง กอช. เพื่อให้กอช. พิจารณา 
- เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ จังหวัดต้องส่งเอกสารกลับมายัง 
กอช. 

- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การออมกับ กอช. และวางแผน 
ทางการเงินเพ่ือการเกษียณ 
ในพ้ืนที่ 
- เรียนรู้การใช้ระบบทะเบียน 
การรับสมัครสมาชิก กอช. 
ส าหรับตัวแทน กอช.  
ประจ าหมู่บ้าน 

สมาชิก กอช. และ 
ประชาชนในพื้นท่ี 

         - 10. โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนส าหรับการ 
ด าเนินงานส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ให้จังหวัด 
- จังหวัดท าการการเชิญชวนประชาชนในพื้นท่ีระดับ 
จังหวัดสมัครสมาชิก กอช. 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในระดับพ้ืนที่ในการให้ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมผ่านสือต่าง ๆ และ 
กิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัด 
- กอช. จ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนประชาชนที่สมัคร 
สมาชิก กอช. ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
- เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ กอช. ด าเนินการรายงานผล 
การด าเนินงานและปิดโครงการ 

มุ่งเน้นให้ตัวแทนฯ เป็นกลไก 
ส าคัญและสนับสนุนให้เกิด การ
ออมกับ กอช. ในระดับพ้ืนที่ 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
หรือผู้ที่มีคุณสมบัติ 
การเป็นตัวแทน กอช. 

         50 คน/ 
class 

11. โครงการสร้างเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ (ตัวแทน กอช. 
ประจ าหมู่บ้าน) 

มุ่งเน้นให้ตัวแทนฯ เป็นกลไก 
ส าคัญและสนับสนุนให้เกิด การ
ออมกับ กอช. ในระดับพ้ืนที่ 
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กองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) 
- ฝ่ายส่งเสริม 
การออม 3 
 

ประจ าหมู่บ้าน - ท าหน้าที่เป็นตัวแทน กอช. ในการประชาสัมพันธ์ให้ 
ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออม 
และสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกกับ กอช. ให้กับ 
ประชาชนในพื้นท่ี 
- เป็นตัวแทน กอช. ในการตอบข้อซักถาม และแก้ปัญหา 
ให้แก่สมาชิกในพ้ืนที่หรือประชาชนที่มีความสนใจ 
- ให้บริการรับสมัครสมาชิกพร้อมแนะน าสิทธิ 
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กอช. แก่สมาชิกใหม่ 
และให้ข้อมูลส่งเสริมการออมกับ กอช. แก่สมาชิก 
เดิมให้มีการออมอย่างต่อเนื่อง 
- ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานและ 
อ านวยความสะดวกเรื่องต่าง ๆ ระหว่าง กอช. กับ 
สมาชิก กอช. ในพ้ืนที่ 
- ประสานงานและด าเนินงานเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับ กอช. เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ กอช. ในพ้ืนที่ 
- ลงพื้นที่ให้ความรู้กับตัวแทน กอช. ประจ าหมู่บ้าน 
รวมทั้งสิ้นกว่า 24,000 คน ประมาณ 53 จังหวัด 
 
 
 

บุคลากรของเครือข่าย 
องค์กรการเงินชุมชน 

         - 12. เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน กอช. (สถาบัน 
การเงินชุมชน) โครงการส่งเสริมการออมอย่างยั่งยืน 

ให้ความรู้เกี่ยวกับ กอช. และ 
ระบบทะเบียนสมาชิกส าหรับ 
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(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

กอช. (สถาบันการเงิน 
ชุมชน) 

กับเครือข่ายองค์การชุมชน (สถาบันการเงินชุมชน) หน่วยรับสมัครเครือข่ายองค์กร 
การเงินชุมชน กอช. 
(สถาบันการเงินชุมชน) 
 

กองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) 
- ฝ่ายสื่อสารและ 
สวัสดิการสมาชิก 
ฝ่ายการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) 

สมาชิก กอช. และ 
ประชาชน 
- ประชาชนที่สนใจ 
สมัครสมาชิก กอช. 
- สมาชิกส่งเงินออม 
สะสมงวดถัดไป 
- ผู้เข้าร่วมงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมาชิก กอช. และ 
ประชาชน 

         - 13. โครงการอบรม Online ClubHouse APP 
จัดเดือนละ 1 ครั้ง ด าเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้ โดย
สอดแทรกเนื้อหาผ่านกิจกรรมหน้าบูธ เช่น ให้ความรู้
ทางการเงินผ่านการเล่นเกมส์ตอบค าถาม 
เพ่ือชิงรางวัล จัดสัมมนา รวมถึงกิจกรรมออนไลน์ โดยท า
เป็นรูปแบบการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง (Direct 
Outreach) และท าการจัดกิจกรรมควบคู่ 
บนสื่อ (Media) ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ กอช. 
Facebook /Line Official 
 

ความรู้การวางแผนการเงิน 
และการออมกับ กอช. 
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กร 
- สร้างความเข้าใจพ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับ กอช. แก่ผู้ที่เข้าเยี่ยมชม 
บูธและสนใจ 
- รับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก กอช. 
- รับช าระเงินออมสะสมงวดถัดไป 
- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การใช้งานแอปพิลเคชัน กอช. 
- จัดสัมมนา สร้างความเข้าใจ 
พ้ืนฐานให้แก่ผู้ที่สนใจ 
- ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน 
ทางการเงินและการออมการเงิน 
ดังนี้ 
1. คิดก่อนใช้ ออมไว้ไม่มีจน 
กับ กอช. 

         - 14. งานมหกรรมการเงิน/เทศกาลการเงิน-ลงทุน 
- Money expo 2021 
- Thailand Smart Money 2021 
- Thailand International Health Expo 2021 
- Set in the city 2021 
 

         - 15. กิจกรรมผ่านช่องทาง Facebook/Youtube 
เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร 
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(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

- ฝ่ายสื่อสารและ 
สวัสดิการสมาชิก 
ฝ่ายการตลาด 

- ประชาชนที่สนใจ 
สมัครสมาชิก กอช. 
- สมาชิกส่งเงินออม 
สะสมงวดถัดไป 
- ผู้เข้าร่วมงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นโดยใช้การถ่ายทอดผ่าน 
แพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลเป็นตัวกลาง เพ่ือสามารถ 
เข้าถึงสมาชิกได้ทุกที่ทุกเวลา มีความสร้างสรรค์ 
ความสนุกเน้นสอดแทรกสาระ ความรู้ ในการ 
วางแผนทางการเงิน อาทิเช่น การจัดกิจกรรม 
เพ่ือรับสมัครสมาชิกใหม่ หรือกิจกรรมกระตุ้น 
การออม และความคืบหน้าข่าวสารเกี่ยวกับ กอช. 

2. ลงทุนน้อยสร้างผลตอบแทน 
อย่างไรให้ได้มาก 
3. สวัสดิการ ระบบบ าเหน็จ 
บ านาญของประเทศไทย 
4. มรดกสิ่งสุดท้ายให้กับคนที่คุณรัก 
5. รับบ านาญอายุ 60 ต้องท า 
อย่างไรบ้าง  
6. ณาปนกิจสงเคราะห์ประกัน 
สังคมมาตรา 40 กองทุน การ
ออมแห่งชาติเหมือนหรือ ต่างกัน
อย่างไร 
7. เจาะลึกเส้นทางการออมเงิน 
กับ กอช. ของนักเรียนนักศึกษา 
เมื่อเข้าสู่ระบบการท างานต้อง 
ท าอย่างไร 
8. แม่ค้าออนไลน์ ฟรีแลนซ์ 
ตัวแทนประกัน อาชีพไหน 
ออมกับ กอช. ได้บ้าง 
9. วางแผนบริหารเงิน ลดหยอ่น 
ภาษีอย่างไรให้ทันเวลา 
10. ออม ประกัน ลงทุนต่างกัน 
อย่างไร ใครรู้บ้าง 



 - 99 - 

หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 

เด
็กแ

ละ
เย

าว
ชน

 
อุด

มศึ
กษ

า 
ผู้ม

ีงา
นท

 า 
ภา

ครั
ฐ 

ปร
ะช

าช
นฐ

าน
รา

ก 
ผู้ส

ูงอ
าย

ุ/เก
ษีย

ณ
อา

ยุ 
ปร

ะช
าช

นทั่
วไ

ป 
FL

 T
ra

in
er

s 
กล

ุ่มเ
ปร

าะ
บา

งก
าร

เงิน
 

ทา
งก

าร
เงิน

 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
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การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

กองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญข้าราชการ 
(กบข.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการที่เป็น 
สมาชิก กบข.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้าราชการที่เป็น 
สมาชิก กบข.  
 

  
 

 
 

/ 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

24,477 
ราย 

 

1. จัดหลักสูตรอบรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางการเงิน 
และลงทุนให้กับสมาชิก กบข. ในรูปแบบออนไลน์ รวม 
196 ครั้ง โดยมีหลักสูตรอบรม ดังนี้ 
- สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข. 
- เป็นสมาชิก กบข. ดีอย่างไร  
- เกษียณไม่กลัว เตรียมตัวมาดี ในยุค COVID-19 

- รวมค าถามยอดฮิต กบข. มีค าตอบ 

- รู้จัก กบข. เริ่มต้นออม เตรียมพร้อมลงทุน 

- เลือกแผนลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ถูกใจต้องเข้าใจ 
สินทรัพย์ลงทุน 
- วางแผนการออมดี มีแต่ได้ เป็นต้น 
(ข้อมูล ณ วันที ่30 ก.ย. 64) 

ความรู้เกี่ยวกับการออมและ 
การลงทุน ตลอดจนสร้าง ความ
เข้าใจเรื่องเงินลงทุน 
ใน กบข. เหตุและสิทธิ์การรับเงิน 
รวมถึงการวางแผนทวีค่าเงินออม 
เพ่ือให้มีเงินใช้ยามเกษียณ 
ที่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรู้เกี่ยวกับการออมและ 
การลงทุน ตลอดจนสร้าง ความ

- 2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน 
ในรูปแบบดิจิทัล และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เช่น My GPF Application, 
Facebook, Line@, YouTube, Website พร้อมทั้ง
จัดท า บทความส าหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.รู้เรื่อง
เงิน.com 
 
 
จ านวนผู้ติดตามสื่อ กบข. 
Facebook = 237,867 

about:blank
about:blank
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กองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญข้าราชการ 
(กบข.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LINE OA = 510,393  
My GPF Application = 698,971 
YouTube = 13,210 

เข้าใจเรื่องเงินลงทุน 
ใน กบข. เหตุและสิทธิ์การรับเงิน 
รวมถึงการวางแผนทวีค่าเงินออม 
เพ่ือให้มีเงินใช้ยามเกษียณ 
ที่เพียงพอ 

11,638 
ราย 

3. จัดตั้งบริการศูนย์ให้ค าปรึกษาทางการเงิน เพ่ือให้
ข้อมูล และค าปรึกษาด้านการบริหารเงินออม ส่วนบุคคล 
(เปิดบริการปี 2562)  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 64) 

- 4. จัดท าตัวชี้วัดพฤติกรรมของสมาชิกส ารวจ ความพึง
พอใจ ตลอดจนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนา การให้บริการ 
สิทธิประโยชน์ และแผนการ พัฒนาทักษะทางการเงินกับ
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง 

- 5. พัฒนาโปรแกรมคู่แฝดดิจิทัล (Digital Twins)  
(สถานะ: อยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรม) 

- 6. โครงการ “ทวีค่าเงินออมส าหรับสมาชิก กบข. ใน
สังกัด สพฐ.” เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ให้กับ
สมาชิก ข้าราชการครู (สถานะ: อยู่ระหว่าง ด าเนิน
โครงการ) 
 

ส านักงานกองทุน 
หมู่บ้านและชุมชน 
เมืองแห่งชาติ 
(สทบ.) 

สมาชิกกองทุน 
หมู่บ้าน/ คณะ 
กรรมการกองทุน/ 

    / 
 

    - ผู้ติดตาม 
84,259 

ราย 

น าชุดองค์ความรู้ทางด้านการเงินของ ธปท. เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเพจส านักงานกองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองแห่งชาติ facebook.com/villgefundFB 
และรูปแบบการส่งต่อความรู้ผ่าน LINE ของกลุ่มองค์กร 

ชุดองค์ความรู้ของ ธปท.: 
- แผนการให้ความรู้ทางการเงิน 
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้มีทักษะทาง 
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(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

เครือข่ายกองทุน 
หมู่บ้าน  

- องค์กร 
เครือข่าย 

ระดับจังหวัด 
อ าเภอ/ 
ต าบล 

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรรมการและ 
สมาชิกกองทุน ซึ่งจะสามารถเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้าน 
ได้อย่างรวดเร็ว 

การเงินที่จ าเป็น ความรู้ใน 
การหารายได้หรือประกอบ 
อาชีพเสริม รวมถึงการวางแผน 
ทางการเงิน การออม การจัดท า 
งบประมาณรายรับรายจ่าย ใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต การ
จัดการหนี้ การเงินใน ยุคดิจิทัล 
และการรู้เท่าทันภัย ทางการเงิน
ในรูปแบบต่าง ๆ 

ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) 
 
 
 
 
 
 
 
ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) 

นักศึกษา  / 
 

       883,658 
คน 

1. โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงิน 
ส าหรับสมาชิกผู้กู้ยืม กยศ. (ผ่าน SET e-Learning) 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
และการลงทุน 
 318,236 

คน 
2. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล 
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยต าบล) 

ข้าราชการครูและ 
บุคลากรการศึกษา 

   / 
 

     ได้รับอนุมัติ 
หลักสูตรเพื่อ 

ประกอบ 
การขอมี/ 

เลื่อน 
วิทยฐานะ 

3. โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน Financial Literacy แก่
กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเสนอหลักสูตร  
SET e-Learning เพ่ือประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ 
 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
และการลงทุน 
 

ผู้มีงานท า 
 
 

  / 
 

      - พ่ีเลี้ยง 
การเงิน 

2,112 คน 

4. โครงการ Happy Money สุขเงิน สร้างได้ (Happy 
Money for Thais) ส าหรับแรงงานในระบบ/นอกระบบ 
ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรภาครัฐ 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
และการลงทุน 
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หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 
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ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 
 

 
 
 

- 601 
องค์กร 

ครอบคลุม 
พนักงาน 

2,702,240 
คน 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพ่ือเสริมทักษะการบริหารรายได้ 
การจัดการ หนี้สิน และการออม 
 

 
 
 
 

3,265,981 
Views 

5. โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบ ดิจิทัล
ด้วย SET Financial Literacy Platform 
 

ประชาชนทั่วไป       / 
 

  10,944,527 
Views 

6. โครงการห้องเรียนนักลงทุน 
 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
และการลงทุน 

1,093,600 
ครั้ง 

7. การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านตลาดทุน ได้แก่ 
ห้องสมุดมารวย พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน โครงการ 
Mobile Exhibition on Schools  

พัฒนา Infra 
structure 
และมีแบบ 
ทดสอบ 

8. โครงการ Financial Literacy Assessment 
 

บริษัท ข้อมูลเครดิต 
แห่งชาติ จ ากัด 
(เครดิตบูโร) 
 

ประชาชนทั่วไป 
 
 
 

      / 
 

  - 1. การรวมมือกับหนวยงานภาคีและพันธมิตรต่าง ๆ ที่ขอ
ความร่วมมือมายังบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ  
จ ากัด ในการให้ความรู้ และตรวจสอบข้อมูลเครดิต เพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้ และ

1. ความรู้เรื่อง ข้อมูลเครดิต 
2. การบริหารจัดการเงิน  
การบริหารจัดการหนี้ 
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หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 
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 จ านวนคน
ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 
 
 

 
 
 

การเงินทั่วไป ไปยังประชาชน กลุม่เปา้หมาย ของภาคี
พันธมิตร และประชาชนทั่วไป เช่น ส านักงาน เศรษฐกิจ
การคลัง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 
 
 

2. รว่มออกบูธนิทรรศการจากการขอความร่วมมือให้ 
เครดิตบูโรเข้ารวมพ้ืนที่จัดงาน โดยให้บริการตรวจ ข้อมูล
เครดิต และบริการใหค้ าปรึกษา และประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลความรู้เครดิตบูโร เช่น Commart, Money Expo, 
Thailand Smart Money 
3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่อง ข้อมูลเครดิต 
ผ่านช่องทาง Social Media ของเครดิตบูโร ไดแ้ก่  
- เว็บไซต์ www.ncb.co.th  
- Facebook, Instagram, Youtube (ilovebureau)  
- Line chatBot (@ilovebureau)  
- E-mail: consumer@ncb.co.th 
 

สมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทย 
 
 

ผู้ลงทุน 

 
         - - อบรม Bond basic ผ่านทาง online facebook live 

 - สัมมนาการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ร่วมกับ FETCO 

- จัดท าบทความพร้อม infographic เผยแพร่ผ่าน 
ช่องทาง online  

- การลงทุนตราสารหนี้ และหุ้นกู้ 
- อัพเดทสถานการณ์การลงทุน 
และสถานการณ์ตลาดตราสาร หนี้
ไทย 
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หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 
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ที่เข้าร่วม 
(โดยประมาณ) 

การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

 
 
 
 

- จัดท าสื่อการเรียนรู้การลงทุนตราสารหนี้ในรูปแบบ  
e-learning 

- แอปพลิเคชัน MeBond บนโทรศัพท์มือถือ  

- ความรู้การลงทุนตราสารหนี้ใน 
ประเด็นต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ 
สถานการณ์ทางการเงินที่ส าคัญ 

- สาระความรู้การลงทุนตราสารหนี้ 
- บันทึกตราสารหนี้ที่นักลงทุน 
ถือครอง และการติดตามข้อมูล 
ตลาดตราสารหนี้อย่างครบถ้วน 
ในแหล่งเดียว 

นิสิต/นักศึกษา          - - จัดท าโครงการ Bond Academy ผ่านการอบรม และ
การท า workshop 

ให้ความรู้และพัฒนาทักษะ 
การลงทุนตราสารหนี้ 

กลุ่มผู้ถ่ายทอดความรู้ 
และทักษะทางการเงิน 

         - - โครงการ Train the trainer ที่ให้สิทธิอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ ตรา
สารหนี้ที่จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

การลงทุนในตราสารหนี้ 
 

ธนาคารสมาชิก 
สมาคมธนาคาร 
ไทย 

พนักงานและ 
ผู้บริหาร 

  /       135,949 1. อบรมหลักสูตรต่างๆ ของ TBAC (LMS) ด้านการเงินการธนาคาร, 
Compliance, Digital Literacy 

พนักงาน   /       2,035 2. อบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้า ประกัน
ชีวิตและวินาศภัย (Classroom และ 
Virtual Classroom) 

ธนาคารเฉพาะกิจ พนักงานและ 
ผู้บริหาร 

  /       2,538 3. อบรมหลักสูตร Market conduct,  
AML/CTPF (LMS) 
 

ด้าน Compliance 

บริษัทในเครือกลุ่ม พนักงานและ   /       3,768 4. อบรมหลักสูตร Market conduct, Industry 
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การด าเนินงาน/โครงการ สาระความรู้ 

ธนาคารสมาชิก ผู้บริหาร Code of Conduct , AML/CTPF, การคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เป็นต้น (LMS) 
 

สสว. ธปท. 
กระทรวง 
อุตสาหกรรม และ 
EXIM Bank 
ธนาคารพาณิชย์  
8 แห่ง 

ผู้ประกอบการ SME   /       916 5. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยง 
อัตราแลกเปลี่ยน และสนับสนุน SME ที่ท าการค้าระหว่าง
ประเทศ (LMS) 

ด้านความเสี่ยงและการบริหาร 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

สมาคมบริษัท 
หลักทรัพย์ไทย โดย
สถาบันฝึก 
อบรม (ATI) 
- มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

นิสิต-นักศึกษา  /        2,975 
ท่าน 

1. 2019 
จัดท าโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิม 
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก 
- อบรม “หลักสูตร สร้างแผนการออม การลงทุน สู่คนรุ่น
ใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล” โดยการจัดแบบ Classroom 
และ e-learning 

เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้เรื่อง 
การออมความรู้พ้ืนฐานด้าน 
การเงิน และสร้างวินัย 
การออมเงินและการลงทุนที่ 
มีธรรมาภิบาลเพื่อบรรลุ 
เป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ 

สมาคมบริษัท 
หลักทรัพย์ไทย โดย
สถาบันฝึก 
อบรม (ATI) 
- มหาวิทยาลัย 
เครือข่าย 

นิสิต-นักศึกษา  /        ประมาณ 
ปีละ 

300 คน 

2. หลักสูตรการลงทุนในหลักทรัพย์หลักในตลาดทุนได้แก่ 
ตราสารทุน ตราสารหนี้และกองทุนรวม โครงการเส้นทาง 
สู่นักการเงินมืออาชีพ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ให้เข้าใจตราสารต่าง ๆ ในตลาดทุน 
การวางแผนทางการเงินและ 
ส าหรับกรณีนักศึกษาที่สนใจ ใน
อาชีพทางตลาดทุนให้มี ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพใน ตลาดทุน 



 - 106 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 107 - 

ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     กรมกิจการผู้สูงอายุ 
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  
     กรมกิจการผู้สูงอายุ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ 
การด าเนินงานส่งเสริมให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางสังคม กระแสการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 

พันธกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประการหนึ่ง คือ การเตรียมความพร้อมสังคมเพ่ือความอยู่ดีมีสุข  
เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ซึ่งประเด็นการเตรียมความพร้อมส าหรับ 
การก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนั้น ควรต้องมีการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมใน 5 มิต ิได้แก่ สุขภาพ 
เศรษฐกิจ (การวางแผนทางการเงิน) สังคม สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี จึงจะท าให้มีการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคต 

3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 
     กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้รับงบประมาณในการขยายผลองค์ความรู้การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุเป็น 
ประจ าทุกปี แต่อาจจะได้รับจ านวนมากน้อยแตกต่างกันตามนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งเพียงพอต่อการ 
จัดประชุมขยายผลองค์ความรู้ด้านการออมและการวางแผนทางการเงินได้  แต่เนื่องจากเรื่องการเงินเป็น 
ความรู้เฉพาะทางที่จ าเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กรมกิจการผู้สูงอายุจึงขาดบุคลากรที่สามารถเป็น 
วิทยากรด้านการออมและการวางแผนทางการเงินโดยเฉพาะ จึงต้องขอสนับสนุนวิทยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องร่วมด าเนินการ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น         . 
4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 
     แนวทางการพัฒนาทักษะทางการเงินให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มก่อนวัยเกษียณอายุ 
และประชากรวัยก่อนสูงอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - 2569 มีดังนี ้

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการสร้างวินัยการออม เตรียมความพร้อมก่อนสูงวัยให้แก่ บุคลากร
กระทรวง พม.                                                                                                . 

- จัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากร พม.                                                         .  
- จัดประชุมขยายผลการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุในชุมชน  5 มิติ รวมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ  

(การวางแผนทางการเงิน) ให้แก่ประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ. 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างเสริมความตระหนักถึงความส าคัญและการพัฒนาทักษะ

การวางแผนทางการเงิน                                                                                 
โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ด าเนินงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กองทุนการออมแห่งชาติ 

และเครือข่ายสถาบันทางการเงินต่าง ๆ เพ่ือถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้ทางด้านการวางแผน 
ทางการเงิน 
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4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น  hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
นอกเหนือจากการจัดประชุมอบรม เพ่ือให้ความรู้และพัฒนาด้านการวางแผนทางการเงิน 

ให้แก่ประชากรทุกช่วงวัย กรมกิจการผู้สูงอายุ ยังได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านการออมและการวางแผนทางการเงิน ได้แก่ 

๑) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่                                 .  
 - หนังสือ “เติมรู ้เตรียมพร้อมก่อนสูงวัย” 

- แผ่นพับ “เติมรู ้เตรียมพร้อมก่อนสูงวัย    
2) สื่อออนไลน์ ได้แก่                                                                   . 

 - คลิปวีดิโอ “เติมรู ้เตรียมพร้อมก่อนสูงวัย” 
- คลิปวีดิโอ เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุในสถานการณ์ COVID-19  
“เตรียมพร้อมสูงวัย สู้ภัยโควิด” 

4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ   

กรมกิจการผู้สูงอายุ มีหน่วยงานภายใต้สังกัด คือ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
จ านวน 12 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ  จังหวัดชลบุรี ที่ร่วมด าเนินการขยายผล 
องค์ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ 5 มิติ รวมถึงการออมและการวางแผนทางการเงินด้วย  
ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุนี้  ได้จัดอบรมขยายผลการเตรียม 
ความพร้อมสู่วัยสูงอายุในชุมชนมาโดยตลอด                                                        

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้  มีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สู งอายุ   
จ านวน 4 แห่ง ได้จัดท ามุมสร้างสุขและเรียนรู้  “เติมรู้ เตรียมพร้อมก่อนสูงวัย” เพ่ือเป็นจุดให้บริการแก่ 
ประชาชนในการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุทั้ง 5 มิติ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ 
ได้มีแผนการขยายผลการจัดท ามุมสร้างสุขและเรียนรู้ “เติมรู้ เตรียมพร้อมก่อนสูงวัย” อีกจ านวน 8 แห่ง 

4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ด าเนินการขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออมและ  

การวางแผนทางการเงินร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กองทุนการออม
แห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความตระหนักถึงความส าคัญ
ของการออมและการวางแผนทางการเงินมากข้ึน 

4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร 
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงวัย/ เกษียณอายุ และประชาชนทั่วไป 

 

☐   เด็กและเยาวชน ☒   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☒   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง  ได้แก่ ผู้มีงานท า และภาครัฐ 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     กรมส่งเสริมสหกรณ ์
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  
     1) ก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและทันต่อสถานการณ์ 

     2) เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะด้านการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์และประชาชนทั่วไป 

     3) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง   
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     4) สนับสนุนด้านเงินทุน สารสนเทศ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 
     งบประมาณ 89.1462 ล้านบาท ทั้งนี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 
     - การให้ความรู้พ้ืนฐานด้านการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน ได้แก่ การบูรณาการความร่วมมือและ 
ฐานข้อมูล การรับรู้ และตระหนักถึงประโยชน์ต่อการบริหาร จัดการหนี้สินและการเงิน รวมถึงการส่งเสริม 
การออม 

     - การบรรยายพร้อมปฏิบัติ บทบาทและความส าคัญของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง แนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ERM การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล 
กับการบริหารความเสี่ยง ความรู้พ้ืนฐานด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์  ความเสี่ยงหลัก 5 ด้าน 
เทคนิคการควบคุมภายในของสถาบันการเงิน 

     - การให้ความรู้ในหลักการสหกรณ์ 7 ประการ โดยเฉพาะหลักการการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ การเอ้ืออาทร
ต่อชุมชน และความส าคัญของการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนสาธารณประโยชน์ตามมาตรา 60 แห่ง พ.ร.บ. 
สหกรณ ์พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    

4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (สทส.) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

ทุกจังหวัด และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที ่1 และพ้ืนที่ 2 

4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ   

ก ากับดูแล ส่งเสริมและพัฒนา สนับสนุนด้านเงินทุน สารสนเทศ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมถึงเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะด้านการสหกรณ์ให้แก่ บุคลากรสหกรณ์
และประชาชนทั่วไป 

4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทุกประเภท  

ทั่วราชอาณาจักรให้มีความเจริญก้าวหน้า  
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4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้มีงานท า ภาครัฐ ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย) และกลุ่ม

เปราะบางทางการเงิน 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☒   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☒   ภาครัฐ ☒   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☒   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  

 

4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ผู้สูงวัย/เกษียณอายุ 

☐   เด็กและเยาวชน ☒   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 112 - 

ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน    
     1) พัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน 

     2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 

          ความฉลาดรู้การเงิน 

3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 
     มีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่มีการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน 

4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 
จัดท าเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน จ านวน 2 รายการคือ                
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพ่ือส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน  (Financial Literacy) ของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
2) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์โดยใช้เกมจ าลองสถานการณ์ที่มีต่อความฉลาดรู้การเงิน  

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น  hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศในส่วนกลางและ ในสถานศึกษา

ในภูมิภาค จ านวน 185 ศูนย์ 
4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ   
การด าเนินการจัดการอบรม/พัฒนาครูในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ   

4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็กและเยาวชน 

 

☒   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ……………-………………………………………….. 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  
     ด าเนินการส่งข้าราชการที่รับผิดชอบภารกิจงานด้านการเงินการคลัง  เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอกในหลักสูตรนักบริหารการเงินระดับสูง และจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และสมรรถนะ 
และการปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงิน การคลัง และงานพัสดุภาครัฐ 

3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 
     ในแต่ละปีงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการส่ง ข้าราชการ
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารการเงินระดับสูง และการจัดโครงการฝึกอบรม ที่เก่ียวข้องกับทักษะ
ด้านการเงิน 

4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 
จัดท าเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน จ านวน 2 รายการคือ                
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพ่ือส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน  (Financial Literacy) ของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
2) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์โดยใช้เกมจ าลองสถานการณ์ที่มีต่อความฉลาดรู้การเงิน  

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
ส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกและการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ ข้าราชการ 

ส านักงานฯ ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านการเงิน 

4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  
ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ   

………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………   

4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ภาครัฐ (ข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) 

 
 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☒   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  

 

4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ………………-……………………………………….. 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  
     ธปท. ด าเนินนโยบายส่งเสริมความรู้ทางการเงินเชิงป้องกันเพ่ือให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดี   
มีทักษะทางการเงินที่จ าเป็น สามารถบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึง 
การวางแผนทางการเงิน การออม การบริหารจัดการรายรับรายจ่าย การจัดการหนี้ การเงินในยุคดิจิทัล  
และการรู้เท่าทันภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับบุคคล 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 

งบประมาณภาพรวม: (งบประมาณปี 2564*) 
- โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินกลุ่มอาชีวศึกษา (โครงการ Fin ดี We Can Do!!!) 4 ล้านบาท 
- โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ทางการเงินส าหรับคนวัยท างาน (โครงการ Fin. ดี Happy Life!!!)  
1 ล้านบาท 
* เนื่องจากปี 2564 COVID-19 ยังคงระบาด การจัดกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ online จึงไม่มีค่าใช้จ่ายเดินทาง 

และการจัดกิจกรรมแบบ face-to-face  
ก าลังคน: พนักงาน ธปท. ประมาณ 50 คน (ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และส านักงานภาคของ ธปท. 

ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต)้ 
4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 

4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้ ระบบ

จัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
1) โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินกลุ่มอาชีวศึกษา (โครงการ Fin ดี We Can Do!!!) 

โครงการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินภายใต้แนวคิด “ผลงานของคนอาชีวะ เพ่ือคนอาชีวะ” 
โดยจัดอบรมความรู้ทางการเงินและทักษะที่จ าเป็นให้นักศึกษาแกนน า และเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาเพ่ือให้ 
สามารถคิดค้นแนวทางและจัดการกับประเด็นทางการเงินที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาได้ รวมถึงสร้างแกนน า 
จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดเครือข่ายที่ยั่งยืนในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 

2) โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินพ้ืนฐานส าหรับข้าราชการใหม่ โครงการจัดอบรม 
ให้ความรู้ทางการเงินในรูปแบบ e-learning ผ่านช่องทางของ ก.พ. เพ่ือส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 
ที่เป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ 

3) โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ทางการเงินส าหรับคนวัยท างาน (โครงการ Fin. ดี Happy 
Life!!!) โครงการปรับพฤติกรรมและสร้างทักษะทางการเงินให้แก่  กลุ่มคนวัยท างานโดยจัดอบรมความรู้
ทางการเงินและเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับตัวแทนจากหน่วยงานต่าง  ๆ เพ่ือสร้างวิทยากรประจ าหน่วยงาน  
(Fin. Trainer) ในการท าหน้าที่ ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงการจัดกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรม และติดตามผลของ
เพ่ือนพนักงานในหน่วยงาน  
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4) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
ส่งผ่านความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน ภัยทางการเงิน ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานพันธมิตร อาทิ 
กลุ่มไลน์ 

5) ศูนย์การเรียนรู้ทางการเงิน 
4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็กและเยาวชน นักศึกษา 

☒   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☒   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  

 

4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ประชาชนทั่วไป 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☒   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  
     ส านักงาน คปภ. มีภารกิจหลักส่วนหนึ่งในด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการ 
ประกันภัย โดยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญของ 
การประกันภัย เพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนทางการเงินที่ช่ วย 
สร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกระดับ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ 
อีกทางหนึ่งด้วย 

3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 
     การพัฒนาความรู้ทางการเงินในด้านการประกันภัยส าหรับบุคลากร รวมถึงกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ 
การอบรม สัมมนา ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ จะใช้งบประมาณของส านักงาน คปภ. 
4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 
     ส านักงาน คปภ. ภาคธุรกิจประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกันภัยแก่ประชาชนและภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ 
การท าประกันภัยและความเชื่อมั่นในกลไกของการประกันภัย ซึ่งก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ ๒ “สร้างวัฒนธรรม
การบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยให้ประชาชนและภาคเอกชน” ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย 
ฉบับที ่๔ โดยมีการด าเนินการผ่านกลยุทธ์ที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ  
            ๑) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนและภาคเอกชนให้ตระหนักถึงความจ าเป็น 
ของการประกันภัย โดยการเผยแพร่ความรู้และสื่อสารพัฒนาการต่าง ๆ ของการประกันภัยผ่านช่องทาง 
ที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในทุกภาคส่วน  
            ๒) พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัย  เช่น การเสริมสร้างศักยภาพและ 
สนับสนุนบริษัทประกันภัยในการเสนอขายและบริการผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยสร้างความเข้าใจในเงื่อนไข 
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและเข้าใจได้ง่าย  ตลอดจนการส่งเสริม  
การปรับเปลี่ยนบทบาทของคนกลางประกันภัยจากการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ครอบคลุมถึง  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย และสามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 

4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
๑) เว็บไซต์ส านักงาน คปภ. www.oic.or.th และ Facebook: PR OIC ซึ่งเป็นช่องทางหลัก

ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการประกันภัย  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับประชาชนสามรถตัดสินใจเลือกประเภทประกันภัยได้เหมาะสมกับ
ตนเอง โดยมีข้อมูลที่ถูกต้องประกอบการตัดสินใจ  

๒) เว็บไซต์ https://guruprakanphai.oic.or.th สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ 
ประกันภัย และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของแบบการประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและ  
การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในการตัดสินใจท าประกันภัยของ
ประชาชน  

https://guruprakanphai.oic.or.th/
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๓) ระบบตอบค าถามอัตโนมัติ  (Chatbot) ผ่าน Application LINE “@OICConnect” 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลด้านการประกันภัยได้โดยสะดวก เช่น ข้อมูลประกันภัย 
รถยนต์  ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย  ข้อมูลเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต /วินาศภัย  
ข้อมูลส านักงาน คปภ. บริษัทประกันภัย และข้อมูลทั่วไป รวมทั้งค าถามที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับการประกันภัย 
COVID-19 บริการแจ้งข้อมูลส าหรับการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นต้น 

๔) ช่องทาง Youtube ภายใต้ชื่อ “OIC iPRO รอบรู้เรื่องประกันภัยกับมือโปร” เป็นการ
เผยแพร่สื่อความรู้ด้านการประกันภัยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เช่น การผลิตคลิปวีดีโอ บทความ 
การสัมภาษณ์ และ Infographic ที่เก่ียวกับการประกันภัย เป็นต้น 

๕) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย  ( Insurance Complaint Center : ICC)  
มีภารกิจหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนเกี่ยวกับการประกันภัย   
โดยประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านระบบการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกันภัยและ  
การระงับข้อ พิพาทด้ วยวิ ธี อนุญาโตตุลาการทาง เว็บ ไซต์  https: / /complaintportal.oic.or. th/ 
ppms/home หรือสามารถยื่นผ่านทางไปรษณีย์มายังส านักงาน  คปภ. หรือร้องเรียนด้วยตนเองที่ 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย (Insurance Complaint Center : ICC) ตั้งอยู่ที่ส านักงาน คปภ. 
ในส่วนกลาง และส านักงาน คปภ. ภาค/เขต/จังหวัด ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 

4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ   

ส านักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาค 69 จังหวัดทั่วประเทศได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ส านักงาน คปภ. จังหวัด, กลุ่ม Line, Facebook ประชาสัมพันธ์  
ผ่านป้ายคัทเอาท ์ป้ายไวนิล แผ่นพับ โบรชัวร์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ  อสมท. สวพ. เป็นต้น 

4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
ส านักงาน คปภ. ได้บูรณาการร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 
ภาคธุรกิจอ่ืน ๆ ในการให้ความรู้ด้านประกันภัยควบคู่กับการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย  เช่น การจัดงาน 
Thailand InsurTech Fair โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) โครงการ คปภ.
เพ่ือชุมชน โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย เป็นต้น 

 

4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็กและเยาวชน นักศึกษา ภาครัฐ ประชาชนฐานราก  

(รายไดน้้อย) และประชาชนทั่วไป 

☒   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☒   อุดมศึกษา ☒   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☒   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☒   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ผู้มีงานท า ผู้สูงวัย/เกษียณอายุ 

☐   เด็กและเยาวชน ☒   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☒   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  
     ก ากับและพัฒนาตลาดทุนให้น่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพและสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ พันธกิจในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน 
     1) สังคมทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้ ทั้งด้านผู้ลงทุน (demand side) มีทางเลือกการออม 
การลงทุนที่หลากหลายและตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงิน และสามารถดูแลปกป้องประโยชน์ของตนเองได้ 
และด้านผู้ต้องการระดมทุน (supply side) สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนเพ่ือน าไปด าเนินกิจการหรือ  
ขยายธุรกิจได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 
     2) ประชาชนไทยมีการวางแผนทางการเงินและมีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงในระยะยาว 
3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 
     ส านักงานให้ความส าคัญและมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ส าหรับการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ให้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยมีงบประมาณส าหรับงานด้านการส่งเสริมความรู้ในปี  2564 
ประมาณ 17 ล้านบาท มีอัตราก าลังรวม 10 คน เพ่ือด าเนินโครงการ ดังนี้ 

โครงการคนไทยใส่ใจการเงินการลงทุน 
โครงการ Smart Investor 
โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน 
โครงการ Smart Entrepreneurs 

4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 
4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 

4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  
ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 

สายด่วน - SEC Help Center 1207 
ช่องทาง online 
Website: 
- www.sec.or.th หัวข้อผู้ลงทุน 
- www.smarttoinvest.com ให้ความรู้การลงทุนและสินค้าในตลาดทุนแบบครบวงจร 
- www.thaipvd.com ให้ความรู้ PVD แบบวงกว้าง กลุ่มเป้าหมาย คือ นายจ้างกรรมการ 

กองทุน และสมาชิก PVD รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับ PVD ของประเทศ  
- ไมโครไซต์ start to grow เป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการระดมทุนผ่านตลาดทุน 

ส าหรับผู้ประกอบการ SME และประชาชนที่สนใจ  
- www.รู้เรื่องเงิน.com เว็บพอร์ทัลรวบรวมข้อมูลเรื่องเงินจากหน่วยงานภาครัฐและ 

ธนาคารรัฐที่เกี่ยวข้องจ านวน 12 หน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้มีแหล่งข้อมูลความรู้ทางการเงิน 
ทีเ่ชื่อถือได้และเป็นกลาง  
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Facebook:  
- ส านักงาน กลต. ให้ความรู้ในการเตือนผู้ลงทุน 
- Start-to-invest ให้ความรู้เคล็ดลับการลงทุนในตลาดทุนและการปกป้องประโยชน์ตนเอง 

เช่น การลงทุนในหุ้นกู้ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนควรรู้หรือการหลอกลวงให้ลงทุน (เช่น แชร์ลูกโซ่  
ที่อ้างว่าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล) เป็นต้น 

- Start-to-grow ให้ความรู้เกี่ยวกับการระดมทุนผ่านตลาดทุน และเรื่องที่เกี่ยวข้องส าหรับ 
ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนที่สนใจ  

Application:  
- SEC Check First ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล บุคคล และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบ 

จาก ก.ล.ต. พร้อม investor alert list ประกาศรายชื่อบริษัท/บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. เพื่อ
ระมัดระวังการลงทุนกับบริษัทหรือบุคคลดังกล่าว (รูปแบบ mobile application)  

- SEC Retirement Checkup วางแผน/ค านวณเป้าหมายการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณ 
(รูปแบบ web application และ line@)  

- SEC Bond Check เปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ออกใหม่ที่อยู่ระหว่างเสนอขายต่อ  
ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนทั่วไป สามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและระดับความเสี่ยงของตราสารหนี้   
ที่เสนอขายในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน และสามารถเรียกดู factsheet สรุปข้อมูลส าคัญของตราสารหนี้ และ
หนังสือชี้ชวนเพื่อประกอบตัดสินใจลงทุน (รูปแบบ mobile application) 

4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ   

ส านักงาน ก.ล.ต. ไม่มีสาขา จึงไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ 
4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   

เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างบูรณาการ สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกว้างขึ้นและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ส านักงานได้ด าเนินโครงการโดยได้ร่วมงานกับหน่วยงานพันธมิตร  ดังนี้ 
                      ๑) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน ได้แก่ ส านักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ส านักงาน
ประกันสังคม กองทุนการออมแห่งชาติ และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการในการร่วมกัน จัดท าเว็บไซต์  
รู้เรื่องเงิน.com เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เรื่องการเงินส าหรับประชาชน นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
                      ๒) หน่วยงาน/องค์กรในพ้ืนที่ต่างจังหวัด เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
ชมรมธนาคารจังหวัด สมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัด เพ่ือสนับสนุนโครงการให้ความรู้ เรื่องตลาดทุนแก่ 
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  

๓) หน่วยงานพันธมิตรอ่ืน เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นต้น 
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4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักศึกษา ผู้มีงานท า ประชาชนทั่วไป FL Trainers 

 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☒   อุดมศึกษา ☒   ประชาชนทัว่ไป 

☒   ผู้มีงานท า ☒   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  

 

4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ เด็กและเยาวชน และกลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☒   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☒   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  

เป็นกลไกส าคัญของระบบนิเวศในการพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย เพ่ือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและ 
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจอย่างครบวงจร 

3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของ ธพว. ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางการเงินประจ าสาขา

และส านักงานใหญ่ของ ธพว. ทั่วประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 
1) จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาให้ความรู้ทั้งในรูปแบบ e-Learning และจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ต่าง ๆ  

ทั่วประเทศ  
2) ให้ค าปรึกษาแนะน าทางการเงิน การจัดท าแผนธุรกิจ แบบรายบุคคล ผ่านระบบ Call Center 

และหรือ ณ สาขาของ ธพว. รวมถึง ณ สถานประกอบการ 
3) จัดท าชุดความรู้ด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน เช่น การจัดท าบัญชีอย่างง่าย วินัยทางการเงิน

สัญญาณเตือนภัยทางการเงิน การเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอสินเชื่อ เป็นต้น  
ผ่าน www.wdev.smebank.co.th 

4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
1) การด าเนินงานโดยรับให้ค าปรึกษาแนะน าทางการเงินโดยตรง หรือผ่านทางโทรศัพท์ 

/Line /E-Mail ฯลฯ 
2) จัดท าชุดความรู้ในการพัฒนาทักษะทางการเงิน และการจัดการเรียนการสอน ใน

รูปแบบ e-Learning ผ่าน www.wdev.smebank.co.th 
4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ      
1) การด าเนินงานรับให้ค าปรึกษาแนะน าทางการเงินและการด าเนินธุรกิจ  ณ สาขาของ

ธนาคารทั่วประเทศ กว่า 93 สาขา 
2) จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ประกอบการด้านการเงินและการจัดท าบัญชีในพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
1) ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพันธมิตร ธพว. ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี รวมถึงวินัยทางการเงิน  
2) ร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรจัดท าชุดความรู้ด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน  

และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning ผ่าน www.wdev.smebank.co.th 
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4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้มีงานท า 

 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☒   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  

 
 

4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ประชาชนทั่วไป 
 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☒   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  

สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน โดยให้ความรู้และเงินทุนที่ค านึงถึงคุณค่าร่วมที่สมดุล
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 
1) ส่วนงานในส านักงานใหญ่  
2) พนักงานพัฒนาลูกค้าประจ าภูมิภาค 
3) งบประมาณการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 

4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 
ปีบัญชี 2563 ด าเนินโครงการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและองค์กรการเงินชุมชน “โครงการเสริมศักยภาพ 

กองทุนหมู่บ้านและองค์กรการเงินชุมชนให้มีความพร้อมรองรับธุรกิจชุมชนสร้างไทย” 

4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
1) จัดท าค าชี้แจง วิธีปฏิบัติงานตามโครงการ  
2) ขออนุมัติงบประมาณ 
3) สื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนไปยังภูมิภาค 
4) ประมวลผลข้อมูลและประเมินความส าเร็จของโครงการ 
5) ก ากับ แนะน า และส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง เพ่ือเป็นหัวขบวนเชื่อมโยงธุรกิจ 

4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ      

1) สาขาจัดท าแผนธุรกิจชุมชนร่วมกับชุมชน 
2) ออกแบบโครงการตามภูมิสังคม (Area Base) 
3) ด าเนินโครงการโดยมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกเป็นศูนย์กลาง  

การพัฒนา (Customer Centric) 
4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   

ได้มีการด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้ 
1) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับต าบล ระดับอ าเภอ 
2) คณะอนุกรรมการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน ระดับอ าเภอ 
3) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
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4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย) 
☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☒   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  

 
4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ สมาชิกชุมชนที่ให้ความสนใจ (ไม่ใช่สมาชิก กทบ.) 

ประชาชนทั่วไป 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☒   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) 
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  

พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 

ธสน.  มีการจัดตั้ งศูนย์ความเป็นเลิ ศด้ านการค้ า  (EXIM Excellence Academy :  EXAC)  ขึ้น  
เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมบ่มเพาะให้ความรู้/ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
รวมทั้งการจับคู่ธุรกิจและการสนับสนุนการค้าออนไลน์  แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจในการส่งออก การน าเข้า หรือขยายการส่งออก
และการลงทุนระหว่างประเทศได้เพ่ิมข้ึน ผ่านช่องทางที่เหมาะสม 
4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 

ธสน. โดยศูนย์ EXAC ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ เช่น ในปี 2565 มีหลักสูตร Modern Exporter (เพ่ือให้ผู้ประกอบการ 
มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการในการท าธุรกิจอย่างผู้ส่งออกมืออาชีพ สามารถวางแผนการสร้างโมเดลธุรกิจ
เพ่ือการส่งออกได้อย่างยั่งยืน) หลักสูตร Smart Investor (เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ 
กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารเงินทุน และการประเมิน 
ความเป็นไปได้ของโครงการ) และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน  
เช่น การจับคู่ธุรกิจ การจัดงานแสดงสินค้าต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาช่องทาง/แพลตฟอร์มการค้า
ออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ แพลตฟอร์ม Thailand Pavilion เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงโอกาส 
ในการขยายธุรกิจระหว่างประเทศได้มากขึ้น  

4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
นอกจาก ธสน. จะด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินผ่านการจัดกิจกรรมบ่มเพาะให้ 

ความรู้/ค าแนะน า แก่ผู้ประกอบการผ่านศูนย์ EXAC ตามข้อมูลข้างต้นแล้ว ยังได้พัฒนาระบบและช่องทาง 
ในการติดต่อ/ให้ข้อมูล ค าแนะน าต่าง ๆ เพ่ือสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience) ที่ด ีส่งเสริม
การเข้าถึงบริการทางการเงินที่มากขึ้น เช่น ระบบให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ (Call Center) 
ปรับปรุงและเชื่อมต่อช่องทางการให้บริการลูกค้า (Channel Integration) เพ่ือให้ ผู้ประกอบการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลความรู้ และติดต่อ ธสน. ได้สะดวกมากขึ้น 

4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ     

พนักงานด้านการตลาดของ ธสน. (ทั้งด้านสินเชื่อและรับประกัน) ด าเนินการให้ข้อมูล
ความรู้/ค าแนะน าทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็นลูกค้าปัจจุบันและไม่ใช่ลูกค้าปัจจุบันของ ธสน. 
อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและ
นวัตกรรมทางการเงิน โดยไม่มีค านึงผลประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างใด ทั้งท่ีสาขา ส านักงานใหญ่ และส านักงาน
ผู้แทนในต่างประเทศ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินเผยแพร่ข้อมูลความรู้ 
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ด้านการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนในต่างประเทศ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร 
เช่น บทความในหนังสือพิมพ์ Website, Facebook, Line Official 

4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
ในการจัดกิจกรรมบ่มเพาะ ให้ความรู้/ให้ค าแนะน า การจับคู่ธุรกิจ และการจัดงาน 

กิจกรรมต่าง ๆ ธสน. ได้ด าเนินการผ่านทั้งเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และ 
ภาคการเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการด าเนินงานของศูนย์ EXAC และฝ่ายพันธมิตร 
และส านักงานผู้แทน (ส านักงานผู้แทนในต่างประเทศที่ครอบคลุมกลุ่มประเทศ CLMV) 
 

4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้มีงานท า  

 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☒   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  

 
4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ประชาชนทั่วไป 

 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☒   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
ธนาคารออมสิน 

2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  
ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน 

3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 
     ธนาคารออมสินไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินในการด าเนินงาน 

4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 
ด้วยพันธกิจหลักของธนาคารออมสินในการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน  ประกอบกับ 

กรอบแนวนโยบายการด าเนินตามพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) : Literacy for all เพ่ือสร้าง
ความแข็งแกร่งทางการเงินและยกระดับศักยภาพให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย  โดยส่งเสริม 
การออมในกลุ่มเยาวชนและประชาชนผู้มีรายได้น้อย และพัฒนาผลิตภัณฑ์การออม เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
พัฒนาผู้ประกอบการ  SMEs ผู้มีรายได้น้อย และประชาชน โดยให้ความส าคัญกับการให้ความรู้   
และค าปรึกษาทั้งด้านความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ความรู้ในการประกอบอาชีพ และการด าเนิน 
ธุรกิจ และให้ความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) จึงท าให้ธนาคารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ  
การพัฒนาทักษะทางการเงินของกลุ่มเป้าหมาย โดยธนาคารมีแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและมาตรการ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาทักษะทางการเงินฯ ดังนี้  

เป้าหมายที่ ๑: คนไทยตระหนักรู้ (Awareness) ถึงความส าคัญของการบริหารจัดการเงิน และเข้าถึง
ข้อมูลทางการเงิน 

มาตรการที่ ๑ ยกระดับความส าคัญการพัฒนาทักษะทางการเงิน 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องทุกปีใน “วันสถาปนาธนาคารออมสิน”  
(๑ เม.ย.) และ “วันออมแห่งชาติ” (๓๑ ต.ค.) ของทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง  

มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
เพ่ือเพ่ิมความตระหนักรู้และสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการเงินด้วยตนเองของประชาชน 

- จัดท าข้อมูลความรู้ทางการเงินในรูปแบบสื่อดิจิทัล ทั้ง Infographic & Clip Video 
๑๒๐ เรื่อง และเครื่องมือช่วยเหลือทางการเงินแบบออนไลน์  ๑๐ เครื่องมือ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
oomtang.gsb.or.th เปิดให้บริการตั้งแต่ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “ออมตังค์” 
(Oomtang) ส าหรับให้ความรู้ทางการเงินออนไลน์ (FL online) เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  
ปัจจุบันมีผู้เข้าอบรมแล้ว จ านวน ๘๕,๔๘๓ ราย (ณ ก.ค. ๖๔)  

-  เ พ่ิมช่องทางการให้ค าปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร 
http://www.gsb.or.th/ศูนย์รับฟังเสียงลูกค้า/ปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ 

เป้าหมายที่ ๒: คนไทยมีความรู้และทักษะทางการเงิน (Financial Capability) เพียงพอที่จะน าไป 
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความม่ันคงในชีวิต 

มาตรการที่ ๔ ผลักดันการพัฒนาทักษะทางการเงินในระบบการศึกษา 

- สนับสนุนการเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางการเงินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โดยด าเนินการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
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มาตรการที่ ๕ พัฒนาทักษะทางการเงินของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตลอดช่วงชีวิต 

- การพัฒนาทักษะทางการเงินในกลุ่มเด็กและเยาวชน: โครงการธนาคารโรงเรียน  
ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารออมสินด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  ๒๕๔๑ ในรูปแบบ “ธนาคารจ าลอง”  
ที่ให้นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการธนาคารด้วยตนเองภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินที่ท าหน้าที่พ่ีเลี้ยง   
เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางการเงินแก่เยาวชน ปัจจุบันมีจ านวนธนาคารโรงเรียน ๑,๒๓๒ โรงเรียน 
และมีบัญชีเงินฝาก ๒.๖ ล้านบัญชี  

- การพัฒนาทักษะทางการเงินในกลุ่มอุดมศึกษา: ธนาคารออมสินได้ พัฒนาแอปพลิเคชัน 
ACMO me (Accounting Mobile Application: ACMO) เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการบัญชี 
รายรับ-รายจ่ายและการวางแผนการเงิน มีผู้ใช้งาน ๑,๔๑๑ ราย (ณ มิ.ย. ๖๔) 

- การพัฒนาทักษะทางการเงินในกลุ่มผู้มีงานท า: ธนาคารออมสินได้พัฒนาแอปพลิเคชัน 
ACMO biz (Accounting Mobile Application: ACMO) เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในจัดการบัญชีส าหรับ 
ผู้ประกอบการ มีผู้ใช้งาน ๓๒๐ ราย ( ณ มิ.ย. ๖๔ ) 

- การพัฒนาทักษะทางการเงินในกลุ่มประชาชนระดับฐานราก: ธนาคารออมสินมีการให้ 
ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ควบคู่กับการให้สินเชื่อกับลูกค้าฐานราก กลุ่มลูกค้าองค์กรชุมชน 
และสมาชิกภายในกลุ่มองค์กรชุมชน โดยลูกค้าที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะต้องเข้ารับการอบรม 
ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร หรือช่องทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน “ออมตังค์” 
(Oomtang) ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าอบรมผ่านแอปพลิเคชัน “ออมตังค์” จ านวน ๘๕,๔๘๓ ราย นอกจากนี้ 
ธนาคารออมสินมีโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาคี 
พันธมิตรเข้าไปร่วมกันพัฒนาความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพ  
ด้านอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มองค์กรชุมชน/วิสาหกิจชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง  
และยั่งยืน โดยมีองค์กรชุมชนที่เข้าร่วม ๓๔๑ ชุมชน (ณ ก.ค. ๖๔) 

- การพัฒนาทักษะทางการเงินในกลุ่มองค์กรการเงินชุมชน: การสนับสนุนการจัดตั้ง 
สถาบันการเงินประชาชน เพ่ือส่งเสริมการออมและการให้บริการทางการเงินให้แก่สมาชิกในกลุ่มองค์กร 
การเงินชุมชน โดยมีการอบรมเตรียมความพร้อม ๒๕๑ แห่งและสามารถยกระดับสถาบันองค์กรการเงิน 
ชุมชนเป็นสถาบันการเงินประชาชนจ านวน ๕ แห่ง 

- การพัฒนาทักษะทางการเงินในกลุ่มผู้สูงวัย/ผู้เกษียณอายุ: ธนาคารออมสินมีการสร้าง 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร แหล่งรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือสร้างสังคมส าหรับกลุ่มลูกค้าสูงวัยผ่านเว็บไซต์  
gsbseniorwow.com และแอปพลิเคชัน GSB Senior Wow โดยมีสมาชิกจ านวน ๑๙๒,๔๓๖ ราย  
(ณ ก.ค. ๖๔) 

มาตรการที่ ๖ พัฒนากฎระเบียบหรือมาตรการสนับสนุน          
- ธนาคารออมสินเพ่ิมจุดบริการให้ค าปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบที่สาขาของธนาคาร  

ทั่วประเทศ เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
- ธนาคารออมสินได้มีแผนการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ

สินเชื่อโดยลูกค้าจะต้องเข้ารับการอบรมความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร หรือช่องทาง
ออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน “ออมตังค์” (Oomtang) 
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4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
การด าเนินการของส่วนกลางในการพัฒนาทักษะทางการเงิน ได้แก่ การจัดท าข้อมูลและ  

สื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการบริหารจัดการช่องทางออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ของธนาคาร  oomtang.gsb.or.th 
และ gsbseniorwow.com รวมทั้งแอปพลิเคชัน Oomtang , ACMO me ,  ACMO biz และ GSB Senior 
Wow  

4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ     

การด าเนินการของสาขาในการพัฒนาทักษะทางการเงิน  ได้แก่ การให้ข้อมูลแก่ลูกค้า  
ณ จุดให้บริการให้ค าปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ การให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าที่ได้รับการพิจารณา
อนุมัต ิสินเชื่อ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของธนาคาร 

4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
1) การสนับสนุนการเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางการเงินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  

2) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นที่ธนาคารออมสินได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและ 
หน่วยงานภาคีพันธมิตร ร่วมกันพัฒนาความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ควบคู่กับการพัฒนา 
ศักยภาพด้านอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มองค์กรชุมชน/วิสาหกิจชุมชน   
 

4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็กและเยาวชน ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย) และผู้สูงวัย/

เกษียณอายุ 
☒   เด็กและเยาวชน ☒   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☒   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  

 

4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้มีงานท า และกลุ่มเปราะบางทาง
การเงิน 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☒   อุดมศึกษา ☒   ประชาชนทัว่ไป 

☒   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☒   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  

 



 - 133 - 

ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  

ท าให้คนไทยม ี“บ้าน” ที่สมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 
บุคลากรของธนาคารที่ปฏิบัติงานตามสาขา เขต และภาคซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศมีจ านวนกว่า  

๓,๐๐๐ คน ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ รวมถึงมีเครื่องมือในการสร้างความรู้ทางการเงินให้แก่ประชาชน 
โดยธนาคารได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การพัฒนาความรู้ทางการเงิน การสร้าง
วินัยการออม และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการมีบ้าน นอกจากนี้ ธนาคารยังมีความพร้อมในการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือใช้ด าเนินโครงการอีกด้วย 

4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 
ธนาคารก าหนดทิศทางการด าเนินงานมุ่งสู่ Digital Bank ด้วยการน าเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการ 

ให้บริการลูกค้าและกระบวนการปฏิบัติงานภายในธนาคาร ให้มีสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายลูกค้าสามารถ  
ใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา สร้างโอกาสในการเข้าถึงจากชุมชนที่ห่างไกล ดังนั้น ธนาคารจึงต้องเตรียมการ  
เพ่ิมทักษะทางด้านการเงินให้กับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ของธนาคาร มีความรู้ความเข้าใจ และ  
พร้อมใช้งาน Digital Service ของธนาคาร พร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจของธนาคาร โดยใช้ช่องทางสาขาที่มี
อยู่ทั่วประเทศ และจัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรของธนาคาร  เ พ่ือให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้า  
และประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 

4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
การพัฒนาข้อมูลการให้ความรู้ทางการเงิน  ซึ่งมีทั้งข้อมูลความรู้ทางการเงินพ้ืนฐาน

แบบทดสอบความรู้ทางการเงิน และข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการยื่นกู้  รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับ 
บริการรูปแบบ Digital ของธนาคาร เพ่ือให้สาขาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 

4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ     

๑) การแนะน าพร้อมเอกสารการพัฒนาความรู้ทางการเงิน ทั้งในที่ท าการและนอกสถานที่  
ท าการในชุมชนรอบธนาคาร 

๒) การแนะน าการสร้างวินัยการออม โดยแนะน าการออมเงินอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน  
เพ่ือวัตถุประสงค์การออมเพ่ือการมีบ้าน และการออมเพ่ืออนาคต 

๓) การให้ค าแนะน าในการเตรียมความพร้อมในการกู้เพ่ือการมีบ้าน โดยแนะน าหลักการ
พิจารณาทั้งเกณฑ์รายได้และเกณฑ์หลักประกัน  
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4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมกิจการ 

ผู้สูงอายุ ส านักงานข้าราชการพลเรือน ในการพัฒนาความรู้ทางการเงินให้กับลูกค้าและประชาชน 
 

4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงวัย/เกษียณอายุ และประชาชนฐานราก (รายได้น้อย) 

 

☐   เด็กและเยาวชน ☒   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☒   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  

 
4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ เด็กและเยาวชน ผู้มีงานท า และประชาชนทั่วไป 

 

☒   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☒   ประชาชนทัว่ไป 

☒   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) 
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน 

พันธกิจ เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน 
1) มีระบบบริหารจัดการที่ดี ระบบงานได้ 
มาตรฐาน บุคลากรมีคุณภาพ และ 
ด าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ 

การพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ทางการเงินอย่างมืออาชีพ 
และสามารถเป็นผู้ให้ Financial Literacy (FL) ได ้

2) มีความโปร่งใสในการด าเนินงานภายใต้ 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

- 

3) สถานะม่ันคง มีเสถียรภาพ และเติบโต 
อย่างยั่งยืน สามารถดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้อย่างสมดุล 

ธนาคารมีการด าเนินการให้ความรู้ทางการเงินเพ่ือเพ่ิม 
ความตระหนักรู้ สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
ทางการเงินด้วยตนเองให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุสลิมและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ความเข้มแข็ง 
ทางด้านเศรษฐกิจเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

4) สนับสนุนและเชื่อมโยงการท าธุรกิจ 
ของกลุ่มมุสลิมและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5) มีส่วนส าคัญในการเสริมสร้าง 
ความมั่นคงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 
ธนาคารจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินการให้ความรู้ทางการเงินทั้งทางด้านที่เป็นตัวเงินและ  

ไม่เป็นตัวเงิน โดยงบประมาณด้านที่เป็นตัวเงินนั้น แม้ธนาคารจะพิจารณาสนับสนุนเป็นจ านวนเงิน 
ที่ไม่มากนักเนื่องจากอยู่ในช่วงการพลิกฟ้ืนกิจการแต่ธนาคารได้มีการด าเนินการด้านการให้ความรู้  
ทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่องและหาแนวทางในการใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง  Social Media 
เช่น 1) รายการเผยแพร่ความรู้ระบบการเงินอิสลาม คู่ซี้ขี้สงสัย 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้ 
ทางการเงิน ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย” ภายใต้กิจกรรมเปิดโลกการเงินอิสลามตามแผนปฏิบัติการ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) 3) FL ผ่านโครงการ 
ซะกาตเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ยากจนส าหรับการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่ใช่ทางการเงินด้าน  Human 
Resources ธนาคารจัดเป็นสถาบันการเงินที่มีองค์ความรู้ด้าน  Islamic Finance มากที่สุดของสถาบัน 
การเงินในประเทศ ธนาคารจึงพิจารณาจัดสรรโดยให้ความส าคัญในการด าเนินการผ่าน Human Resources 
เป็นหลัก 

ด้านการให้ความรู้ทางการเงิน วิธีการให้ความรู้ Budget Human 
Resources 

ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารต่าง ๆ 
ตามหลักชะรีอะฮ์ 

Virtual Inhouse 
training & e-Learning 

- จ านวน 200 คน/รุ่น 

ความรู้ด้านอ านวยสินเชื่อ Virtual Inhouse 
training & e-Learning 

- จ านวน 200 คน/รุ่น 

ความรู้ด้านหลักชะรีอะฮ์ e-Learning - จ านวน 1,500 คน 
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หลักสูตรวิทยากร iBank: ชะรีอะฮ์  
(Shariah Train the Trainer) 

In-House Training 
หรือ Online Training 

- - 

การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR) 

Classroom 80,000 บาท จ านวน 80 คน/รุ่น 

รายการเผยแพร่ความรู้ระบบการเงิน 
อิสลาม คู่ซี้ข้ีสงสัย 

Social Media 70,000 บาท จ านวนคนที่เห็น 
เนื้อหาของคลิปที่ 
ปรากฏบนเพจ 

4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 
ธนาคารด าเนินการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน ผ่าน Islamic Financial Literacy เพ่ือให้ความรู้

ความเข้าใจทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม (หลักชะรีอะฮ์) ซึ่งจะก่อให้เกิดวินัยทางการเงิน 
ด้วยวิธีการออม การบริหารจัดการหนี้ การท าประกันตะกาฟุล อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการเงินระยะยาว อย่างยั่งยืนในอนาคต  

4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
1) บุคคลภายนอก - มีการให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทาง Social Media 

- รายการเผยแพร่ความรู้ระบบการเงินอิสลาม คู่ซี้ขี้สงสัย ผ่านช่องทาง  Facebook, 
YouTube เพ่ือสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจระบบการเงินอิสลามแบบง่าย ๆ 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้ทางการเงิน ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย” 
ภายใต้กิจกรรมเปิดโลกการเงินอิสลามตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ในกระบวนการ (CSR in Process) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินตาม 
หลักชะรีอะฮ์และแบ่งปันความรู้ทางการเงินให้แก่นักศึกษา อาจารย์ มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะและ  
ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน 

2) บุคคลภายใน - มีการจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเงิน  Islamic 
Finance เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้   
ด้านการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ได้อย่างมืออาชีพ อาท ิ

- หลักสูตร “วิทยากร iBank: ชะรีอะฮ”์ 
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารต่าง ๆ ตามหลักชะรีอะฮ์ 
- ความรู้ด้านอ านวยสินเชื่อ 
- ความรู้ด้านหลักชะรีอะฮ์ 

4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ     

1. ปรับเพ่ิมบทบาทและพัฒนาทักษะทางการเงินของเจ้าหน้าที่สาขาในการเป็นที่ปรึกษา  
ด้านบริการทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 

2. สร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านระบบ CRM (Customer Relationship 
Management) เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 
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4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักศึกษา ประชนชนฐานราก (รายได้น้อย) และกลุ่มเปราะบาง

ทางการเงิน  
☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☒   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☒   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☒   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  

 
4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ประชาชนทั่วไป FL Trainers 

 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☒   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☒   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  

พัฒนาศักยภาพ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยเพ่ือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและองค์ความรู้ทั้งระบบ 
3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 

ระดับบริหาร 2 คน ระดับปฏิบัติการ 3 คน งบประมาณ 1.7 ล้านบาท (ไม่รวมค่าจ้างท่ีปรึกษา) 
4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้  ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้และ 
ทักษะด้านต่าง ๆ และน าไปประยุกต์ใช้บริหาร ปรับปรุง ต่อยอด พัฒนาธุรกิจ  

4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ     

………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกัน หรือจัดกิจกรรมอบรม

ให้ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในเครือข่ายของหน่วยงานพันธมิตร 
 

4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้มีงานท า  

 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☒   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ………………………-………………………….. 

 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  

1) ให้ความรู้และสร้างวินัยออมทรัพย์ของคนไทยอย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างบ านาญภาคประชาชน (อยู่ระหว่าง
การน าเสนอคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ กอช.) 
3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 
     บุคลากรของหน่วยงานเป็นวิทยากรในการให้ความรู้การวางแผนทางการเงิน  และการออมกับ กอช. 
พร้อมทั้งมีการจัดอบรม ลงพ้ืนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ กอช. อย่างต่อเนื่องตามกลุ่มเป้าหมายที่มีการวางแผน  
ในการส่งเสริมการออม 
4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 

4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ   

กอช. มีการด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน การออมเงิน และมุ่งเน้น 
ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกกับ กอช. ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดบูธ ประชาสัมพันธ์ 
ในงานมหกรรมการเงิน งานเทศกาลการเงิน-การลงทุน การอบรมตัวแทนเครือข่ายต่าง ๆ ภายใต้ 
การด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการเผยแพร่สื่อเกี่ยวกับการให้ความรู้ทางการเงิน 
ในหลายช่องทาง เช่น YouTube Facebook กอช. TikTok หรือ Line official เป็นต้น 

4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
กอช. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเป็นภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม  

การออม รายละเอียดดังนี้ 
1) กระทรวง/กรม/ส านัก 

กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กระทรวงกลาโหม 
(กห.) กรมบัญชีกลาง กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานการปกครองท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพม.) ส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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2) หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
กรุงเทพมหานคร ส านักงานประกันสังคม (สปส.) การเคหะแห่งชาติ  ส านักงาน 

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
กองทุนให้กูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) สภาเกษตรกรแห่งชาติบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ส านักงานคณะกรรมการก ากับ  
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

3) ธนาคาร 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4) หน่วยงานภาคเอกชนและอ่ืนๆ 

บิ๊กซ ีโลตัส เคาท์เตอร์เซอร์วิส (7-11) Grab ชมชอบกรุ๊ป บริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ฟอร์ทสมาร์ทเซอร์วิส จ ากัด (ตู้บุญเติม) 

 

4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็กและเยาวชน นักศึกษา ผู้มีงานท า ประชาชนฐานราก  

(รายได้น้อย) ผู้สูงวัย/เกษียณอายุ ประชาชนทั่วไป FL Trainers  
☒   เด็กและเยาวชน ☒   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☒   อุดมศึกษา ☒   ประชาชนทัว่ไป 

☒   ผู้มีงานท า ☒   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☒   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  

 
4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ภาครัฐ และกลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☒   ภาครัฐ ☒   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  
     สร้างความเพียงพอของเงินออมเพ่ือการเกษียณให้แก่สมาชิก ผ่านการออมอย่างเพียงพอ และเลือก 
แผนลงทุนที่เหมาะสม 

3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 
     สมาชิก กบข. มีจ านวนทั้งสิ้นกว่า 1.1 ล้านคน / กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรท าหน้าที่ให้
ความรู้ด้านทักษะการเงินแก่สมาชิก มีจ านวนเจ้าหน้าที่ประมาณ 50 คน 

4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 
     ให้ความรู้ทักษะการเงินแก่สมาชิกทั้งระบบ Online และ Offline 

4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
กบข. มีช่องทางการติดต่อ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ Contact Center, My GPF 

Application, Line@, Facebook, Website, และ Youtube 

4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ   

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
กบข. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กองทุนการออมแห่งชาติ  
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น 

4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ภาครัฐ  

 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☒   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ …………………-…………………………………. 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  
     สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ด้วยความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้าน  
และชุมชนเมือง เพ่ือเป็นกลไก ศูนย์กลางและโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และการแก้ไข
ปัญหา 
3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 
     มีกลุ่มเป้าหมายในระดับพ้ืนที่หมู่บ้านและชุมชน ได้แก่ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ผู้ซึ่งจะท าหน้าที่ส่งต่อ 
ความรู้ (Multipliers) และที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนที่เป็นคนรุ่นใหม่ (Change Agent) รวมถึง 
สมาชิกกองทุน และประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 
     ในปี 2564 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
และชุมชนทั่วประเทศโดยกลไกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั้งนี้ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนา 
ทักษะทางการเงินที่จ าเป็น รวมถึงความรู้ในการหารายได้หรือประกอบอาชีพเสริม ตลอดจนการออม  
การบริหารจัดการรายรับรายจ่ายในภาวะปกติและภาวะวิกฤต การจัดการหนี้ การวางแผนทางการเงิน  
และการรู้เท่าทันภัยทางการเงินและการเงินในยุคดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนและบริหารจัดการ  
ทางการเงินในระดับครัวเรือนมีประสิทธิผลมากข้ึน  

4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
สทบ. ได้น าชุดองค์ความรู้ทางด้านการเงินของ ธปท. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิก 

กองทุน เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผ่านช่องทางเพจส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
แห่งชาติ facebook.com/villgefundFB  

4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ   

การด าเนินการในระดับพ้ืนที่จังหวัด โดยการส่งต่อชุดองค์ความรู้ทางด้านการเงินผ่าน  
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ แอปพลิเคชัน line ของกลุ่มองค์กรเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และ
กรรมการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชน สมาชิกกองทุนได้เข้าถึงการรับข้อมูลข่าวสารในระดับหมู่บ้าน
ได้มากที่สุด 

4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความรู้

ทางการเงินระหว่างส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารแห่งประเทศไทย 
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4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/ 

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☒   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  

 

4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☒   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  
     มุ่งม่ันพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ทางการเงินขั้นพ้ืนฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
เพ่ือให้สามารถเก็บออมและลงทุนผ่านตลาดทุน อันจะส่งผลให้คนไทยมีความมั่นคงทางการเงินและพร้อม 
ส าหรับการใช้ชีวิตวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข 
3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 
     งบประมาณและอัตราก าลังขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานขององค์กร 
4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 

4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- Website : www.set.or.th/happymoney 
- Social Media : Facebook / YouTube / Line / Instagram / Twitter  
- ศูนย์การเรียนรู้ : ห้องสมุดมารวย / พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) / ศูนย์เรียนรู้

การลงทุน (SET Investment Center : SET IC) / มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) 
4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ   
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีสาขา จึงมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรและมหาวิทยาลัย

เครือข่ายทั่วประเทศ 
4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและด าเนินงานร่วมกับองค์กรพันธมิตร ทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านหลากหลายช่องทางทั้งหลักสูตรอบรมและสื่อการเรียนรู้  
รูปแบบต่าง ๆ 

 

4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้มีงานท า และนักศึกษา 

 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☒   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☒   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ประชาชนทั่วไป FL Trainers 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☒   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☒   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (เครดิตบูโร)  
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  

เป็นบริษัทข้อมูลเครดิตชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย และเป็นองค์กรหลักในการท าให้บริการข้อมูลเครดิต  
ที่มีคุณภาพส าหรับสถาบันการเงิน และส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน เพ่ือสร้างเสริมเสถียรภาพ
ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 
     โครงการให้ความรู้และพัฒนาทักษะทางการเงิน ผ่านการฝึกอบรม การสัมมนาให้ความรู้ การจัดกิจกรรม 
การพัฒนาสื่อและเนื้อหาความรู้  และการพัฒนารูปแบบและช่องทางการให้ความรู้ที่ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายแตล่ะกลุ่ม โดยจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วน 

โครงการ/ กิจกรรม (แยกตามกลุ่มเปา้หมาย) 
1) การรว่มมือกับหน่วยงานภาคีและพันธมิตรต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือมายังบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 

จ ากัด ในการให้ความรู้และตรวจสอบข้อมูลเครดิต เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้ 
และการเงินทั่วไป ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายของภาคี พันธมิตร และประชาชนทั่วไป เช่น ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2. ร่วมออกบูธ นิทรรศการ จากการขอความร่วมมือให้เครดิตบูโรเข้าร่วมพ้ืนที่จัดงาน โดยให้บริการ 
ตรวจข้อมูลเครดิต และบริการให้ค าปรึกษา และประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เครดิตบูโร เช่น Commart , 
Money Expo , Thailand Smart Money 

3. จัดท าข้อมูลข่าวสารทางการเงินในรูปแบบสื่อดิจิทัล และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึง 
โซเชียลมีเดีย เผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องข้อมูลเครดิตผ่านช่องทาง Social Media ของเครดิตบูโร ไดแ้ก่ 

- เว็บไซต์ www.ncb.co.th 
- Facebook, Instagram, Youtube (ilovebureau) 
- Line chatBot (@ilovebureau) 
- E-mail: consumer@ncb.co.th 

4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 
เครดิตบูโรได้ให้ความส าคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเองและการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเอง

มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพ่ือเป็น  
การส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง  
เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ 
การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลาเพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ฝ่ายบริหารเจ้าของขอ้มูล ส่วนรับเรื่องร้องเรียน Email: consumer@ncb.co.th 

4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ   

เผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่อง ข้อมูลเครดิต ผ่านช่องทาง Social Media ของเครดิตบูโร ได้แก่ 
1) เว็บไซต์ www.ncb.co.th 
2) Facebook, Instagram, Youtube (ilovebureau) 
3) Line chatBot (@ilovebureau) 
4) E-mail: consumer@ncb.co.th 

 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางตรวจเครดิตบูโรผ่านช่องทาง Social Media เครดิตบูโร ไดแ้ก่ 
1. วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น. 

- ศูนยต์รวจเครดิตบูโร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (ส านักงานใหญ) อาคาร 2 ชั้น 2 และศูนย์ตรวจ
เครดิตบูโรเคลื่อนที่ (บริเวณลานจอดรถ) 

- เครดิตบูโรคาเฟ่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร) 
- ศูนยต์รวจเครดิตบูโร BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) 
- ศูนยต์รวจเครดิตบูโร BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ภายในสถานี) 

2. วันจันทร์-อาทิตย ์เวลา 9.00-15.00 น. 
- Bureau Lab (บูโรแล็บ) BTS ชิดลม (ภายในสถานี) (ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง) 
- Bureau Lab (บูโรแล็บ) BTS หมอชิต (ภายในสถานี) (ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง) 
- ศูนยต์รวจเครดิตบูโร ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม 

 
*หมายเหตุ ปรับเวลาการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
จนกว่าจะเปลี่ยนแปลง 
 
ต่างจังหวัด 
- เคานเ์ตอร์ธนาคาร (ทุกสาขา) กรุงไทย, กรุงศรี, ธอส., แลนด์แอนด์เฮ้าส์ และ ธ.ก.ส. 
- ใช้บัตร ATM กรุงไทย, ไทยพาณิชย์ 
- ใช้บริการธนาคารออนไลน์ กรุงไทย กรุงศรี 
- ที่ท าการไปรษณีย ์ณ ที่ท าการไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ 
รายงานขอ้มูลเครดิต (แบบสรุป) ฟรี 
- ที่ท าการไปรษณีย ์และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ 
- ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) *ตรวจสอบตู้บริการได้ที ่www.dga.or.th 
- โมบายแอป "ทางรัฐ" 
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4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
การร่วมมือกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือมายังบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 

จ ากัด ในการให้ความรู้และตรวจสอบข้อมูลเครดิต เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้   
และการเงินทั่วไป ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายของภาคีและประชาชนทั่วไป เช่น ส านักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

 

4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ประชาชนทั่วไป 

 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☒   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  

 

4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ……………-……………………………………… 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  
เผยแพร่ข้อมูล และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการลงทุนในตราสารหนี้ของนักลงทุน 

3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 
     บุคลากรที่เก่ียวข้องประมาณ 10 คน งบประมาณ 300,000 บาทต่อปี 
4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 

4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
สมาคมฯ มีการด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ครอบคลุมกิจกรรม/ 

โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
- จัดท าบทความ สื่อ Infographic เพ่ือน าเสนอสาระความรู้การลงทุนตราสารหนี้ในประเด็นต่าง ๆ 

รวมถึงเหตุการณ ์สถานการณ์ทางการเงินที่ส าคัญเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงโซเชียลมีเดีย 
- จัดท าโครงการ Bond Academy ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการลงทุน 

ตราสารหนี้พร้อมการท า workshop การประมูลตราสารหนี้ภาครัฐในตลาดแรกและการซื้อขายตราสารหนี้  
ในตลาดรอง 

- จัดอบรมหลักสูตร Bond basic ที่เน้นการลงทุนในหุ้นกู้ 
- จัดท าสื่อการเรียนรู้การลงทุนตราสารหนี้ในรูปแบบ e-learning ที่สามารถเลือกฟังหัวข้อ  

ที่สนใจในเวลาที่ต้องการได ้
- จัดสัมมนาการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ร่วมกับ FETCO เพ่ืออัพเดทสถานการณ์การลงทุน 

ให้แก่นักลงทุน 
- เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนส่งค าถาม หรือประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ 

เข้ามาทาง FB โดยทางสมาคมฯ จะเป็นผู้ตอบค าถาม 
- แอปพลิเคชัน MeBond  เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการบันทึกตราสารหนี้ที่นักลงทุน  

ถือครอง และการติดตามข้อมูลการลงทุนต่าง ๆ ในตลาดตราสารหนี้อย่างครบถ้วนในแหล่งเดียว  
- โครงการ Train the trainer ที่ให้สิทธิอาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 

เกี่ยวกับตราสารหนี้ที่จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ     
สมาคมฯ ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ครอบคลุมกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ 

ผ่านช่องทาง online และ Offline 
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4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
สมาคมฯ ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ครอบคลุมกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ 

ร่วมกับพันธมิตรในแต่ละโอกาส เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย และหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ  
 

4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้มีงานท า และผู้สูงวัย/ผู้เกษียณอายุ  

 

☐   เด็กและเยาวชน ☒   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☒   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  

 
4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ นิสิต นักศึกษา และกลุ่มผู้ถ่ายทอดความรู้ทักษะทางการเงิน 

 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☒   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☒   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     สถาบันธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทย (Thai Banking Academy: TBAC) 
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  

TBAC เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรภาคการเงิน โดยมีพันธกิจในการ 
1) ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมและวิชาชีพการเงินการธนาคาร 
2) พัฒนาและเสริมสร้างทักษะใหม่ ๆ (Upskill & Reskill) รองรับเทคโนโลยีและภูมิทัศน์ระบบ สถาบัน

การเงิน (Financial Landscape) ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
3) ร่วมมือกับสถาบันการเงิน มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรการเงิน 

การธนาคารส าหรับอนาคต 
3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 
     ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร 10 ราย ด้านออกแบบคอนเทนต์ 2 ราย พนักงานสมาชิกสัมพันธ์ 
และงานระบบ 3 ราย โดยใช้งบประมาณท่ีได้รับจากธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย 
4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 

1) TBAC เน้นอบรมผ่านระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management Platform - LMS) 
และเสริมด้วยการอบรมผ่านระบบ Virtual Classroom หรือ Classroom 

2) หลักสูตรที่อบรม ได้แก่ 
- Conduct & Compliance: Market Conduct, Industry Code of Conduct, ข้อควรรู้เกี่ยวกับ 

การคุ้มครองเงินฝาก, AML/CTPF, PDPA 
- การเงินการธนาคาร: Commercial Lending, Retail Lending, International Trade and FX, 

Investment, Insurance 
- Digital Literacy: ปลอดภัยอย่างไรใน Cyber, Digital ID เรื่องใกล้ตัวคุณ 

4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ   

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ บุคลากรภาคการเงินการธนาคาร 

 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☒   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  

 

4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ นักศึกษา  

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☒   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินของหน่วยงานในประเทศไทย (รายหน่วยงาน) 
 

1. ชื่อองค์กร 
     สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยสถาบันฝึกอบรม (ATI) 
2. พันธกิจ (Missions) ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงิน  

เป็นสถาบันหลักแห่งหนึ่งที่ด าเนินงานด้านการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ 
การวางแผนการลงทุนและการเงิน และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย แก่บุคลากรที่เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ที่เหมาะสมในการวางแผนการลงทุนและการเงิน 
3. Capacity ขององค์กรในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน: Budget / Human Resources 

1) ทีมงานสนับสนุน 
1.1 เจ้าหน้าที่ด้านฝึกอบรม จ านวน 7 คน 
1.2 เจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาหลักสูตร จ านวน 3 คน 
1.3 เจ้าหน้าที่ด้านไอที จ านวน 3 คน 

2) การอบรม 3 รูปแบบ  
2.1 การอบรมรูปแบบคลาสรูม (Classroom) 
2.2 การอบรมรูปแบบรีโมทคลาสรูม (Remote Classroom) 

2.2.1 อบรมโดยใช้โปรแกรม ZOOM Meeting 
2.2.2 อบรมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams 
2.2.3 อบรมโดยใช้โปรแกรม WebEx Meetings 

2.3 การอบรมรูปแบบอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) 
4. การด าเนินการดา้นการพฒันาทักษะทางการเงิน 

ด าเนินการจัดอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ การวางแผนการลงทุนและการเงิน  
การด าเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ และความรู้ที่เก่ียวข้องกับตลาดทุนไทย 

4.1 สาขาหรือเครือข่ายของการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินที่องค์กรมี 
4.1.1 การด าเนินการของส่วนกลาง เช่น hotline ช่องทางออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้  

ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์รับข้อร้องเรียน การศึกษา/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) มีช่องทางในการติดต่อเพ่ือเป็นศูนย์กลาง 

ด้านต่าง ๆ ผ่าน 
- Website สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI - ASCO Training Institute) 

http://www.ati-asco.org/index.php 
- Facebook ATI Asco Training Institute https://th-th.facebook.com/atiasco/ 
- ATI x LINE Official Account: @ati-asco 
- เบอร ์Center: 02-264-0909 
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4.1.2 การด าเนินการของสาขา เช่น การให้ข้อมูลที่จุดขาย ศูนย์การเรียนรู้ ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ     

มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายของ สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
เพ่ือให้บริการความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการเงินการลงทุน ส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเครือข่าย 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6. มหาวิทยาลัยพะเยา 
7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
8. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
10. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
11. มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ 
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

4.1.3 การด าเนินการขององค์กรในก ากับ หรือพันธมิตร   
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายจัดอบรม 
- โครงการหลักสูตร สร้าง-แผนการออม การลงทุน สู่คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล 
- โครงการ “เส้นทางสู่นักการเงินมืออาชีพ” 
- โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

 

4.2 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินขององค์กร  
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักศึกษา 

 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☒   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  
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4.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ……………-…………………………………….. 

 

☐   เด็กและเยาวชน ☐   ผู้สูงวัย/เกษยีณอาย ุ

☐   อุดมศึกษา ☐   ประชาชนทัว่ไป 

☐   ผู้มีงานท า ☐   FL Trainers 

☐   ภาครัฐ ☐   กลุ่มเปราะบางทางการเงิน 

☐   ประชาชนฐานราก (รายได้น้อย)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


