ผลการดำเนินงานปี 2562
ยุทธศาสตร์
1. ด้านลงทุน
2. ด้านสมาชิก
3. ด้านบริหารองค์กร
รวม
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ด้านลงทุน
A1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
เงินลงทุนผ่านกระบวนการจัดสรรการ
ลงทุนโดยการทบทวนแผนการจัดสรร
การลงทุนระยะยาว (LT-SAA) และ
การวางกลยุทธ์สินทรัพย์ต่างประเทศ
(GTAA)
A2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign
Exchange Management)

A3 การพัฒนาการลงทุนเพื่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล
(ESG Investment)

เป็นไปตามแผน
3
8
3
14

จำนวนแผนงาน
ไม่เป็นไปตามแผน
-

รวม
3
8
3
14

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

สถานะ

รายงานผล/แผนงานฯ
ธ.ค. 62

รายงานผลการทบทวนแผนการจัดสรร
การลงทุนระยะยาว (LT-SAA) และ
การวางกลยุทธ์สินทรัพย์ต่างประเทศ
(GTAA) ต่อคณะกรรมการเมื่อเดือน
ตุลาคม 2562

✓

ดำเนินการตามแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอัตรา
แลกเปลีย่ น พร้อมปรับโครงสร้าง
องค์กรให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการ
บริหารอัตราแลกเปลีย่ นโดยเฉพาะ
พร้อมเพิ่มบุคลากรที่มีทักษะความ
เชี่ยวชาญเมื่อเดือนกันยายน 2562
• นำปัจจัย ESG มา
• ปรับปรุงกระบวนการลงทุนของ
ประกอบการวิเคราะห์
กบข. ให้สอดคล้องกับ
ลงทุน
มาตรฐานสากล โดยนำปัจจัย ESG
มาประกอบการวิเคราะห์ลงทุน
• ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การลงทุน ESG
• ผลักดันให้เกิดความตระหนักถึง
ความสำคัญของการลงทุนอย่าง
รับผิดชอบ (Responsible
Investment) โดยร่วมมือกับองค์กร
ทั้งในและต่างประเทศส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาลในตลาดทุนไทยอย่าง

✓

รายงานผล/แผนงานฯ
ธ.ค. 62

✓

1

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ด้านสมาชิก
A4 การให้บริการ End-to-End
Service on Mobile Platform

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
สถานะ
จริงจัง ตัวอย่างเช่น ประกาศ
เจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการ
ลงทุนอย่างรับผิดชอบ (ESG
Collaborative Engagement)
ของนักลงทุนสถาบันจำนวน 32
รายในการลงนามแนวปฏิบตั ิ “การ
ระงับลงทุน” (Negative List
Guideline) เพื่อผลักดันให้นักลงทุน
ตระหนักถึงความสำคัญของการ
ลงทุนอย่างรับผิดชอบ
(Responsible Investment) ตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่
เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
ของกลุ่มนักลงทุนสถาบันชั้นนำของ
ประเทศไทย

พัฒนา My GPF Mobile
Application แล้วเสร็จ

พัฒนา My GPF Mobile
Application แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Go
Live) สามารถบริการสมาชิกได้สะดวก
และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ Endto-End Service on Mobile
Platform ตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นสมาชิก
กบข. จนถึงการรับเงินคืนเมื่อสิ้นสุด
สมาชิกภาพ

✓

A5 การให้บริการเครื่องมือวางแผน
การเงินเพื่อการเกษียณเป็นรายบุคคล
(Personalized Pension
Dashboard)

พัฒนาระบบ Pension
Dashboard แล้วเสร็จ

พัฒนาระบบ Pension Dashboard
แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Go Live) สมาชิก
สามารถประเมินความเพียงพอของเงิน
ออม ณ วันเกษียณ พร้อมวางแผน
เป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสมได้
ด้วยตนเอง

✓

A6 การใช้ Data Analytics เพื่อการ
วิเคราะห์และให้บริการสมาชิก

ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน โดย
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกเพื่อการ
วิเคราะห์ (Big Data & Data
Analytics) เพื่อจัดเก็บข้อมูล ของ
สมาชิกไว้เป็น Big Data ขององค์กร

✓

2

แผนงาน

A7 การตอบข้อมูลสมาชิกแบบ
อัตโนมัติ (Chat Bot)
A8 การเสริมสร้างความผูกพันของ
สมาชิก (Engagement) ที่มตี ่อ กบข.
ผ่าน GPF Community

เป้าหมาย

เปิดให้บริการ Chat Bot

ผลการดำเนินงาน
พร้อมใช้ Data Analytics มาช่วย
วิเคราะห์พฤติกรรมของสมาชิก เพื่อ
นำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการ
ของสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้
เปิดให้บริการระบบตอบข้อมูลสมาชิก
แบบอัตโนมัติ (Chat Bot) ระยะแรก
ตามแผนงาน

• จำนวนผู้ใช้งานที่เข้าร่วม
• จำนวนผู้ใช้งานที่เข้าร่วม GPF
GPF Community ที่
Community ที่เพิ่มขึน้ +227%
เพิ่มขึน้ +100%
• ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกต่อ
• ร้อยละความพึงพอใจของ
การเปลีย่ นแปลงของบริการ กบข.
สมาชิกต่อการเปลีย่ นแปลง
(Member Satisfaction Score)
ของบริการ กบข.
อยู่ที่ 87.7%
(Member Satisfaction
Score) ≥75%

สถานะ

✓
✓

A9 การให้บริการข้อมูลทางการเงิน
(Financial Assistance Service)

สามารถให้บริการข้อมูลทาง
การเงินทั้ง In-bound และ
Out-bound

สามารถให้บริการข้อมูลทางการเงินทั้ง
In-bound และ Out-bound ตาม
แผนงาน

✓

A10 การสร้างดัชนีความมั่นคง
ทางการเงินเพื่อการเกษียณ
(Retirement Readiness Index)

ดัชนีความมั่นคงทางการเงิน
เพื่อการเกษียณ (Retirement
Readiness Index) แล้วเสร็จ

ดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อการ
เกษียณ (Retirement Readiness
Index) แล้วเสร็จ นำเสนอรายงาน
ดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อการ
เกษียณต่อคณะกรรมการเมื่อเดือน
ธันวาคม

✓

A11 การจัดหาสวัสดิการ (Happy
Retirement)

12 สวัสดิการ
และให้บริการ Happy
Retiree 1 สวัสดิการ

23 สวัสดิการ และ
ให้บริการ Happy Retiree
1 สวัสดิการ

✓

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
(Good)

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดมี าก
(Very Good)

✓

ยุทธศาสตร์ด้านบริหารองค์กร
A12 การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

3

แผนงาน
A13 การสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง
ผู้บริหารเพื่อความต่อเนื่องในการ
ดำเนินธุรกิจ (Succession Planning)

เป้าหมาย
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามแผน

ผลการดำเนินงาน
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100

สถานะ

A14 การเสริมสร้าง กบข. ให้เป็น
องค์กรดิจิทัล (Digital Organization)

ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน โดย
พัฒนาระบบ Smart Back Office
แล้วเสร็จ พร้อมจัดอบรมในเรื่อง Data
Privacy เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้
หลักการ กระบวนการปฏิบัตติ าม
พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจน
ผลกระทบต่อข้อมูล กระบวนการ
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรมากขึ้น

✓

✓

การใช้งบประมาณ

4

ปัญหา/อุปสรรค และคำแนะนำ
สำนักงานมุ่งหวังในการยกระดับ กบข. ให้มีความทันสมัยในการดำเนินงานและให้บริการแก่สมาชิก โดยได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการให้บริการสมาชิก วางรากฐานการให้บริการสมาชิกและบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อรองรับสังคม
ดิจิทัล ซึ่งได้เริ่มให้บริการ GPF Community (facebook, LINE@ และ My GPF Application) ตั้งแต่ปลายปี 2561 เป็นต้น
มานั้น พบว่า สมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมากโดยในปี 2562 มีผู้เข้าร่วม GPF Community เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ
200 หรือมีผู้ใช้งานกว่า 527,000 บัญชีผู้ใช้ อย่างไรก็ดี จากการดำเนินงานพบว่า การขยายฐานผู้ใช้งาน Mobile Application
มีข้อจำกัด ในเรื่องของการใช้ พื้นที่หน่วยความจำบนสมาร์ทโฟนแบบธรรมดา หรือ Low-End Smart Phone (ราคาต่ำกว่า
7,000 บาท ซึ่งประมาณการเป็นร้อยละ 65 ของตลาดสมาร์ทโฟน) เมื่อหน่วยความจำเต็ม ผู้ใช้งานจะเน้นเก็บ Application ที่
ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลัก เช่น LINE มากกว่า เพื่อให้สามารถบริการสมาชิกอย่างที่มุ่งหวัง และไม่ให้เป็นภาระกับสมาชิก
มากเกินไป สำนักงานได้จัดสวัสดิการส่วนลดพิเศษจากค่ายมือถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับสมาชิก นอกจากนี้ได้วางแผนเพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการใน Application LINE จาก LINE@ เป็น LINE Official Account ซึ่งจะทำให้สามารถระบุตัวตนผูใ้ ช้งาน
ทำให้สามารถให้บริการได้เช่นเดียวกับการใช้ Mobile Application เป็นแผนงานต่อเนื่องในปี 2563 ต่อไป
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