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โครงกำรสมำชิกสัมพันธ์สัญจร

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
เรื่องกำรวำงแผนกำรเงิน
และกำรลงทุน

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพ

มหกรรม กบข.

โครงกำร GPF & i

สื่อประชำสัมพันธ์ กบข.

MUST TRY
• โปรแกรมประมาณการความ

เพียงพอของเงินใช้หลังเกษียณ
• เกมลงทุน
• e-Statement
• My GPF … My Web My Way
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วัตถุประสงค์
ส่งเสริมให้สมาชิกรับรู้และเข้าใจข้อมูล กบข. เกี่ยวกับหน่วยลงทุน บริการออมเพิ่ม เปลี่ยนแผนการลงทุน และออมต่อ 

เป้ำหมำย
สมาชิก กบข. ในส่วนกรุงเทพฯ และภูมิภาค 

กิจกรรม

การให้ความรู้ / บรรยาย บูธสวัสดิการ บูธตอบค าถาม  บูธบริการจาก กบข. 
ตำรำงกำรเดินสำย

ขนำดจังหวัด
เดือน

มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน

จังหวัดขนาดเล็ก
จ านวนสมาชิก < 
10,000 คน

- ชัยนาท - ตราด
- นครนายก
- ล าพูน

- สตูล
- เลย
- หนองบัวล าภู

- อ านาจเจริญ
- มุกดาหาร

- เพชรบุรี
- ประจวบคีรีขันธ์
- สมุทรสงคราม

- อุทัยธานี 

จังหวัดขนาดใหญ่
จ านวนสมาชิก >
10,000 คน

- บุรีรัมย์ - ขอนแก่น
- นครศรีธรรมราช

แนะน ำ Q 1
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โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรวำงแผนกำรเงิน
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิก กบข. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนทางการเงินน าไปสู่การเข้าใจหลักการบริหารจัดการกองทุน 
เพื่อสร้างความเพียงพอให้กับเงินใช้หลังเกษียณ
เป้ำหมำย

สมาชิก กบข. ในสังกัดกระทรวงและระดับกรม ในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล จ านวน 1,700 คน 
หลังเข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกใช้บริการออมเพิ่มหรือเปลี่ยนแผนการลงทุน ไม่น้อย 20 %

รูปแบบกิจกรรม
(ช่วงที1่)  บรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน ความรู้การลงทุน กบข. และบริการจาก กบข. 
(ช่วงที่2)  บรรยายให้ความรู้การลงทุน + จัดแข่งขันเกมลงทุน โดยให้สมาชิกจ าลองการลงทุน วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ แล้ว
จัดสรรสินทรัพย์การลงทุนให้สอดคล้อง และเรียนรู้หลักการกระจายความเสี่ยง
ก ำหนดกำรเดินสำยจัดกิจกรรม

จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานเทียบเท่ากรม จ านวน 24 ครั้ง ในเขต กทม. และปริมณฑล โดยมีก าหนดการ
เดินสายตั้งแต่ พ.ค. – ธ.ค. ปี 2561 ทั้งนี้ วันและเวลาจัดงานหน่วยงานจะเป็นผูก้ าหนด และแจ้งยืนยันการจัดอบรมกับ กบข.     
โดยเดือน พ.ค.  ยืนยันจัดอบรมแล้ว จ านวน 4 หน่วยงาน ดังน้ี
วันที่ 7 พ.ค.   กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 10 พ.ค. กระทรวงดิจิทัลฯ 
วันที่ 16 พ.ค. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ วันที่ 22 พ.ค. กระทรวงคมนาคม

แนะน ำ Q 2
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แผนสมดุลตำมอำยุ หุ้น 10 – 65%
“อำยุน้อยเสี่ยงมำก อำยุมำกเสี่ยงน้อย”

แผนผสมหุ้นทวี (หุ้น35%)

45 49 53 59
อายุ

10%แผนตรำสำรหนี้ หุ้น 0%
แผนตลำดเงิน หุ้น 0%

สัดส่วนการลงทุนในหุ้นโดยประมาณของแต่ละแผนการลงทุน

แผนหลัก (หุ้น 20-25%)
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คะแนน 1–20 กลุ่มนักลงทุนสไตล์เตา่
ถือว่ารับความเสี่ยงได้ต่่า ไปช้าๆ ค่อยเป็น
ค่อยไป เน้นความม่ันคง ไม่ชอบความเสี่ยง
และการขาดทุน 

คะแนน 21 -30 กลุ่มนักลงทุนสไตล์กระต่าย
ถือว่ารับความเสี่ยงได้ปานกลาง เดินบ้าง กระโดด
บ้าง ยอมรับขาดทุนได้บ้าง เพื่อลุ้นผลตอบแทนที่
ระยะยาว สูงกว่าเงินเฟ้อและดอกเบี้ยเงินฝากประจ่า

คะแนน 31 ขึ้นไป กลุ่มนักลงทุนสไตลเ์สือ
ถือว่ารับความเสี่ยงได้สูง เป็นนักล่า ชอบความ
ท้าทาย มองความเสี่ยงเป็นโอกาส ยอมรับการ
ขาดทุนและความผันผวนในระยะสั้นได้ โดย
คาดหวังผลตอบแทนระยะยาวที่สูง

ประเมินกำรยอมรับควำมเสี่ยงกำรลงทุน
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มหกรรม กบข.
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง กบข.  การวางแผนทางการเงินและการลงทุน  ฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิก 
และกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตส านึก “การอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และยัง่ยืน”

เป้ำหมำย
สมาชิก กบข. ในจังหวัดชลบุรี  เข้าร่วมงานทั้ง 2 วัน จ านวน 750 คน

รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรม จ านวน 2 วัน 
(วันที่ 1) กิจกรรมห้องย่อย 4 ห้อง ประมาณการผู้เข้าร่วม 450 คน  ได้แก่  
1. ห้องวางแผนทางการเงิน   2. ห้องรอบรู้เรื่อง กบข. 
3. ห้องฝึกอบรมอาชีพ 4. ห้องบริการ 108- 1009 กบข.
พันธมิตรสวัสดิการ กบข. ร่วมออกบูธกิจกรรม และ กิจกรรม “สอยดาว” (รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายน าไปบริจาค)
(วันที่ 2) กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตส านึก “การอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และยัง่ยืน” ปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ าบางพระ 
(ระยะทาง 21 กิโลเมตร) ประมาณการผู้เข้าร่วม 300 คน
ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน  เวลา  08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน เวลา  07.00 – 13.00 น.  ณ อ่างเก็บน้ าบางพระ 



มหกรรม กบข. (CSR)
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สะอำด เน้นการดูแลร่างกายและจิตใจให้สะอาด กิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
การตรวจสุขภาพพื้นฐาน การแนะน าเรื่องรับประทานอาหาร การออกก าลัง
กาย การวางแผนทางการเงิน เป็นต้น
สุกใส เน้นการแบ่งปันและใส่ใจต่อผู้อื่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ การรับ
บริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิ เป็นต้น
ยั่งยืน เน้นการสร้างการเติบโตให้กับสังคมอย่างยั่งยืนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ การ ซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
นิทรรศการ 3R (Reduce Reuse Recycle) เป็นต้น

แนวคิด : ปลุกจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ใช้ชีวิตอย่างสะอาด 
ไม่เบียดเบียนตนเอง แบ่งปันและมอบโอกาสที่ดีให้กับผู้อื่น รักและใส่ใจต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างความสุกใสให้กับสังคม เพื่อเป็นพลังส าคัญที่ท า
ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

กิจกรรมปั่นจักรยานระยะทาง 21.69 กิโลเมตร 
รอบอ่างเก็บน้ าบางพระ โดยผู้ร่วมปั่นจักรยาน
ต้องลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลข และเสื้อ
กิจกรรมที่มีข้อความกระตุ้น/ปลุกจิตส านึกในการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน 

กำรจัดซุ้มกิจกรรม ปั่น...ปลุกจิตส ำนึก
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โครงกำรฝึกอบรมอำชีพ
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างสมาชิก กับ กบข. และส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก

เป้ำหมำย
จัดฝึกอบรมสมาชิกจ านวน 1,400 คน ใน 13 จังหวัด

รูปแบบกิจกรรม
จัด work shop ฝึกอาชีพระยะสั้น 3 ช.ม. หลักสูตร: ท าง่าย น าไปต่อยอดได้ เช่น ชา กาแฟ / เบเกอรีง่ายๆ

ล ำดับ จังหวัด วันเวลำ

8 พัทลุง 20 ก.ค. 61

9 บุรีรัมย์ 6 ก.ย. 61

10 เพชรบุรี 2 ต.ค. 61

11 อุบลราชธานี 26 ต.ค. 61

12 ขอนแก่น 7 พ.ย. 61

13 นครศรีธรรมราช 28 พ.ย. 61

ล ำดับ จังหวัด วัน เวลำ

1 ลพบุรี 6 มี.ค. 61

2 กรุงเทพ 16-18 มี.ค. 61

3 ก าแพงเพชร 25 เม.ย. 61

4 เชียงใหม่ 27 เม.ย. 61

5 หนองคาย 18 พ.ค. 61

6 ฉะเชิงเทรา 8 มิ.ย. 61

7 ชลบุรี 29 มิ.ย. 61

จัด
กิจกรรม
แล้ว

แนะน ำ Q 3
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โครงกำร GPF & i

โครงกำร GPF & i สื่อสารไปยังสมาชิกทั่วประเทศด้วยวีดิทัศน์ ที่มี
สมาชิก กบข. มาแบ่งปันมุมมอง ความคิด ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
บริหารเงินและการลงทุน และการใช้บริการต่าง ๆ กับ กบข. ที่ช่วย
สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และท าให้มีเงินเพียงพอส าหรับวัยเกษียณ

ยอดผู้เข้ำชม 
2559 = 10,458 View
2560 = 146,854 View

GPF& i in……
• จังหวัดอะไร
• สมำชิกท่ำนใด
• ประเด็นอะไร
• สถำนที่
• ช่วงเวลำใด
• ติดต่อใคร

แนะน ำ Q 4
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สื่อประชำสัมพันธ์ กบข.

26 Groups 
2,105 Members

34,353 Members 

400,207 Accounts

GPF Channel 
245,073 Views

www.gpf.or.th
3,687,625 Impressions 

610,312 Accounts

GPF web service 
351,608 Users

GPF mobile 
54,436 Users

GPFJournal
120,130 Views

หมายเหตุ : ข้อมูลตัวเลขสะสมถึงมีนาคม 2561 Contact Center 1179

http://www.gpf.or.th/


ขอขอบคุณ


