
 

 

ฉบับท่ี  02/09/2557       วันที่ 18 กันยายน 2557 

กบข. เปิดตัวโครงการ CSR ยั่งยืน  
 

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า กบข. มุ่งให้ความรู้
ด้านวางแผนการเงินกับสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิก กบข. บริหารเงินอย่างมีเป้าหมายและมีอิสรภาพทาง
การเงินหลังเกษียณ ล่าสุดเปิดตัวโครงการ CSR ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดหลัก Smart Spending … Smart 
Saving ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรมส าคัญ คือ 1. กิจกรรมเดิน - วิ่งรณรงค์ 2. กิจกรรมพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่ให้
ความรูก้ับนักเรียนในกรุงเทพฯและปริมณฑล และ 3. กิจกรรมเข้าค่าย  
 

กิจกรรมแรกจะจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายนนี้ คือ กิจกรรม เดิน – ว่ิง รณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักใน
แนวคิดการบริหารเงิน ผ่านข้อความที่เกี่ยวข้องบนเสื้อยืดที่ใช้ในกิจกรรม เดิน – วิ่ง ได้แก่ หมดหนี้มีออม, เงินทอง
ต้องวางแผน, ออมเพลินเมินจน, ออมก่อนรวยกว่า และ ลงทุนดีมีอนาคต โดยกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
พันธมิตร บลจ. ได้แก่ บลจ.วรรณ จ ากัด, บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน), บลจ. กรุงศรี จ ากัด, บลจ. กสิกรไทย 
จ ากัด, บลจ. ทิสโก้ จ ากัด และผู้สนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากัด, บริษัท แลคตาซอย จ ากัด และ 
บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จ ากัด (ภายใต้แบรนด์ แจ็คแอนด์จิล) 

 

กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นพร้อมกัน 7 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น 
สงขลา เพชรบุรี และชลบุรี กลุ่มเป้าหมายหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มครู กลุ่มนักเรียน และกลุ่มข้าราชการ โดย
ผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนสนับสนุนหน่วยงานละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ทั้งนี้เปิดให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ 

 

กิจกรรมที่ 2 คือ กิจกรรมพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่ให้ความรู้กับนักเรียนในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะ
จัดขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2557 และหลังจากนั้นจะน าผลงานการจัดบอร์ดมาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กบข. เพื่อให้สมาชิก
และบุคคลที่สนใจร่วมให้คะแนน โดยบอร์ดที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 บอร์ดจะได้รับรางวัลในนามของโรงเรียน ซึ่งจะ
ประกาศผลในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 
 

ส่วนกิจกรรมสุดท้ายของโครงการในปีนี้ คือกิจกรรมเข้าค่าย โดยจะคัดเลือกนักเรียนที่เป็นลูกสมาชิก กบข. 
จากการส่งเรียงความเข้ามาประกวดในหัวข้อ “ใช้เงินอย่างไรให้ฉลาดและเหลือเก็บ” เปิดรับเรียงความระหว่าง
วันที่ 15 - 25 กันยายน โดยจะคัดเลือกผู้ชนะ 50 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 
และทีมที่มีความสามารถสูงสุดจะได้รับคัดเลือกให้เป็น ทูต กบข. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ด้านการบริหารเงินและ
การลงทุนต่อไป  
 

สมาชิกสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยตนเองที่ หน่วยงานต้นสังกัด 
หรือสอบถาม โทร. 1179 www.gpf.or.th 
 
 
ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม 
ผู้ประสานงาน : กัลยาวดี ทัดเทียมเพชร (เอ)๋ 0-2636-1000 ต่อ 267, มือถือ 081-632-6035 
 



 
 

กิจกรรมเดิน – ว่ิง รณรงค์ Smart Spending … Smart Saving 

หลักการและเหตุผล 

กบข. มุ่งส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับสมาชิก ด้วยการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ภายใต้การก ากับ
กิจการที่ดี และมีเป้าหมายเน้นการใช้ความรู้ และความช านาญ สร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  กบข . จึงได้
จัด “กิจกรรมเดิน – วิ่ง รณรงค์ Smart Spending … Smart Saving” ขึ้นเพ่ือเป็นอีกหนึ่งกลไก ท าให้สมาชิก 
กบข. และครอบครัวสมาชิก ตระหนักในความส าคัญของ “การบริหารเงินให้เพียงพอเพ่ือการเกษียณ” เพ่ือ
เป้าหมายมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงิน (Financial Freedom) ของสมาชิก กบข. และครอบครัว 

กิจกรรมเดิน-วิ่ง รณรงค์ Smart Spending … Smart Saving ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร จัดพร้อมกันใน 7 
จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น สงขลา เพชรบุรี และชลบุรี โดยประชาสัมพันธ์ไปยัง
โรงเรียนและหน่วยงานราชการระดับกรมของแต่ละจังหวัดนั้นๆ ในการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม  และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสวมเสื้อท่ีมีข้อความรณรงค์เก่ียวกับการบริหารเงิน 

สถานที่และวันเวลาที่จัดกิจกรรม 

จัดกิจกรรมพร้อมกัน 7 จังหวัด ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 

1.กรุงเทพฯ  สวนลุมพินี  

2. เชียงใหม่  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

3. ขอนแก่น   บึงแก่นนคร 

4. อุบลราชธานี   สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง  

5. ชลบุร ี  เลียบชายทะเลบางทราย 

6. เพชรบุรี   ชายหาดชะอ า 

7. สงขลา  หาดสมิหลา 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ   

  1.กลุ่มครู-นักเรียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  

2.กลุ่มข้าราชการทั่วไป   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1. โรงเรียนรัฐบาลของ 7 จังหวัด 

 2. หน่วยงานราชการระดับกรม 7 จังหวัด 

 3. ผู้สนับสนุนโครงการร่วม ได้แก่ พันธมิตรบลจ. พันธมิตรสวัสดิการ และบริษัทที่สนับสนุนเครื่องดื่ม 
อาหารว่าง 



 
 

ก าหนดการ 

05.00 – 06.15 น. ลงทะเบียน ผู้เข้าแข่งขัน โดยแยกประเภทเป็น ข้าราชการ / ครู / นักเรียน 

06.30 – 06.45 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานบนเวที 

06.45 น.  ปล่อยตัวนักกีฬา  

07.45 น.  พิธีมอบรางวัล 

08.00   ปิดงาน 

เส้นทางการเดิน-ว่ิง รณรงค์ Smart Spending … Smart Saving 

1. สวนลุม จ. กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 



 
 

2. บึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น 

 

3. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ. เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี 

 

5. ลานเอนกประสงค์บางทราย จ.ชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. ชายหาดชะอ า จ. เพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. หาดสมิหลา จ.สงขลา 
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แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-ว่ิง รณรงค์ Smart Spending … Smart Saving 
 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อ และแฟกซ์ใบสมัคร (เฉพาะส่วนนี้) 
มายังฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม แฟกซ์ 02-636-1691 

 

1.   ชื่อนาย/นาง/นางสาว ………….………………..…...…..… นามสกุล…………………….…….…….…อายุ……..….….ปี    
เลขประจ าตัวประชาชน          
 โทรศัพท์มือถือ ...............................................โทรศัพท์......................................โทรสาร............................... 

 E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 หน่วยงาน....................................................... .................. ถนน/ซอย............................................................ 

 ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.์....................... 

2.   ชื่อนาย/นาง/นางสาว ………….………………..…...…..… นามสกุล…………………….…….…….…อายุ……..….….ปี    
เลขประจ าตัวประชาชน          

 โทรศัพท์มือถือ ...............................................โทรศัพท์......................................โทรสาร............................... 

 E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 หน่วยงาน....................................................... .................. ถนน/ซอย............................................................ 

 ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.์....................... 

3.   ชื่อนาย/นาง/นางสาว ………….………………..…...…..… นามสกุล…………………….…….…….…อายุ……..….….ปี    
เลขประจ าตัวประชาชน          
 โทรศัพท์มือถือ ...............................................โทรศัพท์......................................โทรสาร............................... 

 E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 หน่วยงาน....................................................... .................. ถนน/ซอย............................................................ 

 ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.์....................... 
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4.   ชื่อนาย/นาง/นางสาว ………….………………..…...…..… นามสกุล…………………….…….…….…อายุ……..….….ปี    
 เลขประจ าตัวประชาชน          

 โทรศัพท์มือถือ ...............................................โทรศัพท์......................................โทรสาร............................... 

 E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 หน่วยงาน....................................................... .................. ถนน/ซอย............................................................ 

 ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.์....................... 

 

5.   ชื่อนาย/นาง/นางสาว ………….………………..…...…..… นามสกุล…………………….…….…….…อายุ……..….….ปี    
 เลขประจ าตัวประชาชน          
 โทรศัพท์มือถือ ...............................................โทรศัพท์......................................โทรสาร............................... 

 E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 หน่วยงาน....................................................... .................. ถนน/ซอย............................................................ 

 ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.์....................... 

6.   ชื่อนาย/นาง/นางสาว ………….………………..…...…..… นามสกุล…………………….…….…….…อายุ……..….….ปี    
 เลขประจ าตัวประชาชน          
 โทรศัพท์มือถือ ...............................................โทรศัพท์......................................โทรสาร............................... 

 E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 หน่วยงาน....................................................... .................. ถนน/ซอย............................................................ 

 ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.์....................... 

 


