สรุปมติกรรมการ กบข. ครั้งที่ 11/2561
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 มีกรรมการลาออก 3 ท่าน ได้แก่ นายศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลตั้งแต่วันที่ 22
พฤศจิกายน 2561 และพลเอกกฤษณะ บวรรัตนารักษ์ กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร และนาย
สมชาย เอมโอช กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลปกครอง มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
1.2 เลขาธิการรายงานความคืบหน้าของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ปรับปรุงยกระดับ Mobile Application เดิมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนสิงหาคมในระหว่างที่
กาลังพัฒนา Application ใหม่ โดยปรับรูปแบบ Mobile App. เดิมให้ทันสมัยขึ้น ปรับรูปแบบกิจกรรม Social
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ เพิ่ ม การท าธุ ร กรรมต่ า ง ๆ เช่ น เปลี่ ย นแผนการลงทุ น การเรี ย กดู
ใบแจ้งยอด ประวัติการรับเงิน ข้อมูลรายการเคลื่อนไหว การให้ความรู้ทางการเงิน สิทธิประโยชน์ แผนการ
เกษียณ (Personalized Dashboard) คาดว่า Mobile App. ใหม่จะเริ่มใช้บริการได้ในเดือนธันวาคม 2561
2) การบริหารจัดการ Social Media เพื่อสื่อสารกับสมาชิกและดึงให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมใน
ชุมชนการออม ให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการออม มีความผูกพันกับ กบข. โดยใช้เครื่องมือการสื่อสาร
เนื้อหาที่น่าสนใจ สร้างสรรค์และเข้าใจง่าย เช่น การใช้ Motion Graphic ตลอดจนการใช้ Digital Marketing
เพื่อดึงสมาชิกเข้าสู่ GPF Community ผ่านช่องทางการสื่อสาร 3 Platforms หลักที่ได้รับความนิยมในประเทศ
ไทย คือ Facebook Line@ Mobile App.
3) การจั ด สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ในช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม – พฤศจิ ก ายน 2561
ประกอบด้วย
3.1) สวัสดิการทางการเงินเพื่อสมาชิก กบข. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย โครงการสินเชื่อ
กรุงไทยธนวัฏ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอัตราดอกเบี้ยที่กู้เดิม ลดดอกเบี้ยเหลือ 7.25% ระยะเวลา
6 เดือน สมาชิกสามารถใช้สิทธิผ่าน Mobile Application หรือที่ธนาคารกรุงไทย
3.2) สิทธิประโยชน์เบี้ยประกันภัยตาม พรบ. ผู้ประสบภัย ร่วมกับ บมจ.ทิพยประกันภัย
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก เบี้ยประกันรถยนต์ส่วนบุคคลในราคา 450 บาท/ปี
3.3) สิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ ได้แก่ บัตรชมภาพยนตร์เมเจอร์ ราคา 140 บาท/ที่นั่ง
ทุกเรื่องไม่จากัดรอบ ส่วนลดค่าบริการทรูมูฟเอช ทรูออนไลน์ และ ทรูวิชั่น ส่วนลดซื้อสินค้าร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท
บัตรสะสมคะแนนพิเศษ บางจาก-กบข.
3.4) สิทธิประโยชน์ด้านการศึกษา ได้แก่ ส่วนลดค่าเรียนภาษาที่สถาบัน ECC ปัจจุบันมี
สมาชิกใช้บริการสวัสดิการทั้งหมด 50,110 ราย

4) การพั ฒ นาระบบ Personalized Dashboard เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการช่ ว ยวางแผนการเกษียณ
ส านักงานได้จ้ างคณะอาจารย์จ ากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลั ยเป็นผู้พัฒ นาระบบ ซึ่ ง จะแล้วเสร็จ ในเดื อ น
พฤศจิกายน Personalized Dashboard นี้จะช่วยให้สมาชิกทราบสถานะการออมในปัจจุบัน คาดการณ์เงิน
ออมจนถึงเกษียณเพื่ อให้สมาชิกทราบความเพียงพอ หรือทราบว่าต้องออมเพิ่มจานวนเท่าไร หรือเปลี่ยน
แผนการลงทุนอย่างไรจึงจะเพียงพอต่อการเกษียณ เป็น simulation ให้สมาชิกตระหนักถึงการมีเงินใช้หลัง
เกษียณเพียงพอหรือไม่ เพื่อจะได้วางแผนการออมก่อนล่วงหน้า ซึ่งในปีหน้าจะเชื่ อมโยงถึง การออมเ พิ่ม
เปลี่ยนแผนการลงทุนบน Mobile Application ด้วย
<มติ> รับทราบ
3. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยการงบประมาณ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
<มติ> อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยการงบประมาณ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....ตามที่เสนอ
โดยให้เพิ่มการระบุให้ชัดเจนว่า ปีงบประมาณตามระเบียบนี้หมายถึงปีปฏิทิน
4. แผนดาเนินงานและตัวชี้วัดองค์กรประจาปี 2562
<มติ> อนุมัติแผนดาเนินงานประจาปี 2562 รวม 14 แผนงานและ 19 ตัวชี้วัด งบประมาณรวม 35.8 ล้าน
บาทตามที่เสนอ และให้รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
5. งบประมาณประจาปี 2562
<มติ> อนุมัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 จานวน 1,398 ล้านบาท ตามที่เสนอ
6. ผลการดาเนินงานเดือนตุลาคม 2561
<มติ> รับทราบ
7. รายงานผลการดาเนินงานและความเสี่ยงด้านการลงทุนประจาเดือนตุลาคม 2561
<มติ> รับทราบ
8. รายงานสถานะความเสี่ยงสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2561
<มติ> รับทราบ
9. Pension Updates
<มติ> รับทราบบทความเรื่อง ทักษะด้านข้อมูล (Data Literacy)

