
                                                                                                           

 

 

 
การประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2561 

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 
ณ  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 

.................................... 
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดให้มี 

การประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจ าปี 2561 ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539  มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม จ านวน 374 คน หรือคิดเป็นร้อยละ    
72.76 ของสมาชิก ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมจ านวน 514 คน  
 
  นายประสงค์  พูนธเนศ  ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ  กบข. ได้กล่าวเปิด
การประชุมและแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมว่า เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้รายงานผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน และการรับจ่ายเงินของกองทุนในปี 2560 และเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน เพื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร จะได้น ามาพิจารณาปรับปรุง
การด าเนินงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่สมาชิกต่อไป 
 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานกรรมการแจ้งวาระการประชุมเพื่อที่ประชุมทราบ และ 
กล่าวแนะน าคณะกรรมการทั้งคณะ  จากนั้นประธานกรรมการด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
สาระส าคัญโดยสรุปมีดังนี้  

 
          วาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

     ประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่าคณะรัฐมนตรีได้รับทราบสรุปผลการ
ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกปี 2559 และได้มีการประกาศรายงานการสอบบัญชีของ  กบข. ในราชกิจจานุเบกษา
แล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 
    

วาระที่ 2   รายงานผลการด าเนินงานปี 2560   
      สรุปผลการด าเนินงานปี 2560 มีสาระส าคัญ ดังนี้  
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1. ผลการด าเนินงานโดยรวม  
1.1  ภาวะเศรษฐกิจ 

ในปี 2560 เศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เติบโตในอัตราร้อยละ 3.8 โดยกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.3 ในขณะที่กลุ่ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ จีน และไทย มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.8  มีรายละเอียดที่ส าคัญ  ได้แก่    
1) อัตราการว่างงานในสหรัฐอเมริกาลดต่ าลงกว่าระดับร้อยละ 4.5 อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ า และธนาคาร
กลางสหรัฐฯ มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3 ครั้ง รวมร้อยละ 0.75  2) ประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศ
ยุโรป มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับดีเป็นผลจากการด าเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน 
ในขณะที่ความเสี่ยงเรื่องการแยกตัวของหลายประเทศในยุโรปลดลง เนื่องจากพรรคการเมืองที่สนับสนุนใน
เรื่องดังกล่าวไม่ได้รับการเลือกต้ัง 3) การขยายตัวของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะประเทศจีนสูงเกิน
คาด เป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ G3 ท าให้การส่งออกของประเทศตลาดเกิดใหม่และ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น  

1.2  ผลการด าเนินงานของ กบข.  
1.2.1 ด้านการลงทุน : การบริหารจัดการเงินลงทุนของกองทุน  

เป็นไปอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้นโยบายการลงทุนที่เน้นความสมดุลระหว่าง 
"ความปลอดภัยของเงินต้น” กับ "ผลตอบแทนจากการลงทุน" ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ปี 2560  
ผลตอบแทนการลงทุนรวมกองทุนส่วนสมาชิกหลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 6.43 ผลตอบแทนเฉลี่ยต้ังแต่ต้ัง
กองทุนอยู่ที่ร้อยละ 6.61 กบข. มีผลประโยชน์สุทธิ 37,088  ล้านบาท และมีสินทรัพย์สุทธิ 834,067 ล้านบาท  
สัดส่วนการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2560 เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. กบข. และ
ประกาศกระทรวงการคลังคือ เงินลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 61.52 ตราสารทุนร้อยละ 21.72 และสินทรัพย์
ทางเลือกอ่ืน ๆ ร้อยละ 16.76 
          1.2.2  ด้านสมาชิก : ปี 2560 กบข. ท าการสื่อสารผ่านพันธมิตร กิจกรรม 
และช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงสมาชิก กบข. ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลงานที่ส าคัญได้แก่ 

(1) โครงการสมาชิกสัมพันธ์สัญจร : กบข. จัดเจ้าหน้าที่เดินสาย
บรรยายให้ความรู้เรื่องการลงทุนกับ กบข. และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเมื่อออกจากราชการ หรือ
เกษียณอายุราชการ ให้กับสมาชิก กบข. ทั่วประเทศกว่า 15,259 คน  
     (2) โครงการวางแผนทางการเงิน: กระตุ้นให้สมาชิก กบข. เล็งเห็น
ความส าคัญเรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนโดยใช้เกมลงทุนเป็นสื่อการสอน มีสมาชิกผ่านการ
อบรมในโครงการ 1,952 คน 
     (3) โครงการพันธมิตรวิทยากร : พันธมิตรวิทยากรเข้ารับการอบรม
และน าความรู้ที่ได้รับไปจัดบรรยายต่อแก่สมาชิกในหน่วยงานครอบคลุมสมาชิก 13,033 คน  
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     (4)  สัมมนา กบข. : กบข.จัดสัมมนา 2 ครั้งในหัวข้อเรื่อง “Pension 
& Investment: Lesson Learnt and Challenges Ahead”  แ ล ะ  “ Pension Policies Discussion: What 
works? What doesn’t?” เพื่อแบ่งปันความรู้เรื่องระบบบ านาญ การบริหารจัดการกองทุน ความท้าทาย และ
แนวทางในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าว 
     (5)  การพัฒนาเครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ได้แก่ 
Personal Web ชื่อ MY GPF เพื่อให้สมาชิกเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น บริการตรวจสอบยอดเงิน 
บริการออมเพิ่ม บริการแผนทางเลือกการลงทุน บริการออมต่อ ตลอดจนรับทราบข่าวสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
หรือใช้สิทธิสวัสดิการของ กบข. นอกจากนั้น กบข.ได้ปรับปรุง ระบบ CRM ให้รองรับการบันทึกข้อมูลของ
สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์และจัดท ากลยุทธ์การสื่อสาร การให้บริการที่สอดคล้องต่อ
ความต้องการของสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น 
     (6)  บริการ e-Statement : กบข.เปิดให้สมาชิกลงทะเบียนเพื่อรับใบ
แจ้งยอดเงินประจ าปีผ่านอีเมล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และสามารถใช้ไฟล์ดังกล่าวประกอบการยื่นภาษีเงิน
ได้บุคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร  
     (7) การสื่อสารผ่านวี ดิทัศน์ชุด GPF & i จ านวน 15 ตอน ทาง 
YouTube เพื่อไขข้อข้องใจ ประเด็นสงสัยของสมาชิกข้าราชการกลุ่มต่าง ๆ นอกจากนั้นยังน าเสนอทัศนคติและ
แนวคิดของสมาชิก กบข. กลุ่มคนรุ่นแรกและกลุ่มคนอายุน้อยที่ตัดสินใจใช้บริการ กบข. อย่างเข้าใจ ท าให้
สามารถบริหารเงิน กบข.ให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ 
     (8)  สวัสดิการ : กบข. จัดสวัสดิการภายใต้นโยบาย 3 ด้าน คือ ลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างความสุข โครงการและกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับจากสมาชิกมากที่สุดในปี 
2560 ได้แก่ โครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข ประกันชีวิตอัตราเบี้ยพิเศษ จากเมืองไทยประกันชีวิต ไทยประกัน
ชีวิต และเอไอเอ  โครงการสินเชื่อรถยนต์เพื่อน าไปซื้อรถใหม่ หรือรถมือสองในอัตราดอกเบี้ยต่ า ผ่อนช าระนาน 
สิทธิพิเศษ กบข. – ทรูมูฟ เอช มอบส่วนลดค่าเครื่องสมาร์ทโฟนสูงสุด 10,000 บาท ส่วนลดค่าบริการรายเดือน
สูงสุด 50% นาน 12 เดือน  
  นอกจากนี้ กบข. จัดกิจกรรมฝึกอาชีพใน 13 จังหวัด เพื่อให้สมาชิกสามารถสร้างรายได้เสริม
ให้กับครอบครัว รวมทั้งจัดตลาดนัด กบข.ทุกสิ้นเดือนเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกน าผลิตภัณฑ์มาจ าหน่ายโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 
 

2. รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน  
นายสุวิชญ  โรจนวานิช  ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ใน 

ฐานะประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนเป็น
คณะอนุกรรมการที่จัดต้ังขึ้นตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการลงทุนต่อคณะกรรมการ รวมถึงก ากับดูแล ติดตามการลงทุนของกองทุน  
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และด าเนินการในเรื่อง อ่ืนใดตามที่ คณะกรรมการมอบหมาย ซึ่ งคณะกรรมการได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนอนุมัติการลงทุนในบางเรื่องภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานด้านการลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

สรุปผลงานส าคัญปี 2560  (นอกจากการก ากับดูแลงานด้านลงทุน) 
(1) การลงทุนและผลตอบแทน  :  คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนมีการ

ติดตามผลการจัดการกองทุนอย่างสม่ าเสมอ  และให้ค าแนะน าแก่ส านักงานในการปรับกลยุทธ์การลงทุน  โดย
เน้นย้ าให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งในแง่ผลตอบแทนและความเสี่ยงควบคู่กั นไป  ซึ่งในปี 2560 
เศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง  แต่ก็มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความผันผวน
แก่ตลาดการลงทุนเป็นระยะ เช่น สถานการณ์การเมืองในยุโรป  การด าเนินนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐ  
และเหตุการณ์ความไม่สงบที่เก่ียวข้องกับเกาหลีเหนือ เป็นต้น 

อย่างไรก็ ดี  ปีที่ผ่านมาการน าเงินของสมาชิกไปลงทุนสามารถสร้าง
ผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 6.66  หรือร้อยละ 6.43 หลังหักค่าใช้จ่าย ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค่อนข้างมาก  แรงบวกหลักที่ส่งผลให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนใน
ระดับที่ดีมาจากสินทรัพย์ประเภทตราสารทุน ทั้งตราสารทุนโลกและตราสารทุนไทย ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการที่
เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค  นอกจากนี้  การกระจายการลงทุนที่หลากหลายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  การก าหนดกลยุทธ์การลงทุนควบคู่กับการติดตามและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์  รวมถึงการมีระบบงานลงทุน ระบบติดตามการลงทุน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ  ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับสมาชิก 

(2) การกลั่นกรองกฎเกณฑ์ด้านการลงทุน : ในปี 2560 คณะอนุกรรมการ
จัดการลงทุนได้พิจารณากลั่นกรองหลักการในการแก้ไขหลักเกณฑ์การท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ  ซึ่งช่วยให้กองทุนมีโอกาสสร้างรายได้จากหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ด้วยการท าธุรกรรมซึ่งมี
กระบวนการควบคุมที่เป็นมาตรฐานสากล  และได้ให้ความเห็นชอบที่จะเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติให้
ส านักงานประกาศรับการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน หรือ I CODE 
(Investment Governance Code for Institutional Investors)  ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของผู้ลงทุนสถาบันส าหรับ
การลงทุนในกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งได้
พิจารณากลั่นกรองประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่องนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนอีกด้วย 

(3) แผนจัดสรรการลงทุนและการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน  ในช่วงปลายปี
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนได้พิจารณาอนุมัติเป้าหมายสัดส่วนการลงทุน  ที่ได้จากการทบทวนแผนจัดสรร
การลงทุนระยะกลางให้สอดรับกับวัฏจักรเศรษฐกิจและเพดานการลงทุนตามกฎกระทรวง  โดยได้ให้
ข้อเสนอแนะแก่ส านักงานในการประเมินวัฏจักรเศรษฐกิจที่ใช้เป็นสมมติฐานในการวางกลยุทธ์การลงทุน  
ตลอดจนคาดการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  เพื่อประกอบการทบทวนเป้าหมายสัดส่วนการลงทุนส าหรับปีถัดไป  
รวมทั้งได้อนุมัติให้เปลี่ยนตัวเทียบวัดสินทรัพย์ 3 ประเภท ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์โลก โครงสร้างพื้นฐาน และ
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ตราสารหนี้อ้างอิงเงินเฟ้อ  เนื่องจากผู้สร้างดัชนีเทียบวัดเดิมยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูล หรือมีผู้สร้างดัชนีเทียบ
วัดใหม่ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่า  ซึ่ งตัวเทียบวัดใหม่ ได้รับการยอมรับและเป็นไปตามหลักการ
มาตรฐานสากล 

3. รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์  
นางเมธินี  เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในฐานะ  

ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์จัดต้ังขึ้น
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539  มีหน้าที่ส าคัญคือ การเป็น
สื่อกลางระหว่าง กบข. กับสมาชิก ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กบข. แก่สมาชิก ช่วยเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และการบริหารจัดการกองทุนของ กบข. ให้สมาชิกได้รับทราบ รวมถึงน าเสนอ
การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ส าหรับสมาชิก เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา  

สรุปผลงานส าคัญ ปี 2560   (นอกจากการก ากับดูแลงานด้านการสื่อสารและ 
จัดสวัสดิการแก่สมาชิก)  

(1) การพิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารไปยังสมาชิก จ านวน 2 แผนงาน คือ 

      แผนงานที่  1 : Personal Web, Simulation, CRM มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาเครื่องมือสื่อสารและแหล่งข้อมูลที่สมาชิกสามารถเข้าดูข้อมูลและติดต่อสื่อสารกับ กบข. ได้แบบ
รายบุคคล ในขณะเดียวกัน กบข. ก็สามารถจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการและทัศนคติของสมาชิกเพื่อน ามา
พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น แผนงานนี้ครอบคลุม 3 ระบบได้แก่   

-  ระบบ Personal Web หรือ My GPF : My web My Way  
สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงิน กบข. เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล สมัครใช้บริการ กบข. และสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเองผ่านทาง Personal Web 

- ระบบ Simulation หรือโปรแกรมประมาณการความเพียงพอของ
เงินออม  กบข. ได้พัฒนาโปรแกรมประมาณการความเพียงพอของเงินออมเพื่อใช้หลังเกษียณให้เชื่อมโยงกับ
โปรแกรมออมเพิ่ม และโปรแกรมออมต่อ และในอนาคตจะเชื่อมโยงกับโปรแกรมแผนทางเลือกการลงทุนด้วย 

- ระบบ CRM (Customer Relationship Management หรือระบบ
ฐานข้อมูลสมาชิก) กบข. รวบรวมข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็น สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและการใช้
บริการต่าง ๆ ของสมาชิก บันทึกเข้าในระบบ CRM และเตรียมระบบ CRM ให้พร้อมเชื่อมต่อกับ ระบบ 
Personal Web ระบบ Simulation และฐานข้อมูลต่าง ๆ ของ กบข. 

                 แผนงานที่ 2 : พันธมิตรวางแผนทางการเงิน มวีัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้น
ให้สมาชิกเล็งเห็นความส าคัญของการวางแผนการเงินและการลงทุน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  1) การจัด
อบรมให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนทั้งในกรุงเทพฯ และในภูมิภาครวม 24 ครั้ง มีผู้เข้า
รับการอบรมรวม 1,952 คน  2)  จัดท าเกมลงทุนออนไลน์เป็นสื่อการสอนที่เข้าถึงสมาชิกทั่วประเทศ 
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3)  แนะน าบริการออมเพิ่มและแผนทางเลือกการลงทุน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการบริหารเงินของสมาชิกให้
บรรลุเป้าหมาย มีสมาชิกตัดสินใจใช้บริการรวม 532 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 ของผู้เข้ารับการอบรม 

(2) การพิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
แผนงานสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ที่ส าคัญ ได้แก่  

- การศึกษาวจิัยความผูกพันของสมาชิก กบข. ประจ าปี 2560 : 
การศึกษา “ระดับความผูกพัน” ที่สมาชิกมีต่อ กบข. ผ่านตัวแปรที่มีผลต่อความผูกพัน อาทิ ทัศนคติและความรู้
ในเรื่อง กบข. ทัศนคติและความรู้ในเรื่องการลงทุน ความไว้วางใจ (Trust) เป็นต้น เพื่อน าผลการศึกษามา
ปรับปรุงการสื่อสารให้เข้าถึงสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ คะแนนความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อ 
กบข. ในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 81.7 สูงขึ้นจากปี 2559 ที่มีคะแนนความผูกพันอยู่ที่ร้อยละ 76.78 

- โครงการสมาชิกสัมพันธ์สัญจร : กบข.เดินสายจัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ กบข. แนะน าบริการต่าง ๆ รวมถึงการตอบข้อสงสัยให้กับสมาชิกทั่วประเทศ ครอบคลุม 74 หน่วยงาน 
มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 15,259 คน และมีสมาชิกตัดสินใจใช้บริการ กบข. 726 คน คิดเป็นร้อยละ 4.89 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม 

-    โครงการให้บริการใบแจ้งยอดเงินสมาชิกผ่านทางอี เมล หรือ             
e-Statement กบข. :  กบข. ได้เริ่มให้บริการส่งใบแจ้งยอดเงินไปยังอีเมลของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ จ านวน 
44,268 ราย ท าให้สมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ได้รับใบแจ้งยอดรวดเร็วขึ้น สะดวกต่อการแนบไฟล์ยื่นช าระภาษี
ประจ าปี และลดภาระของส่วนราชการเจ้าสังกัดในการน าส่งใบแจ้งยอดต่อไปยังสมาชิก 

-  การแก้พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ :  กบข.อยู่
ระหว่างเสนอแก้ไขบทบัญญัติ ใน พ.ร.บ. กบข. พ.ศ. 2539 ที่ใช้ส าหรับการบริหารกองทุน เพื่อเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับสมาชิก อาทิ การเพิ่มอัตราการออมเพิ่มสูงสุดเป็นร้อยละ 27 การให้สมาชิกสามารถน า
เงินทุกประเภทในบัญชีไปเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ การให้สมาชิกที่บริหารเงินต่อกับ กบข. สามารถเปลี่ยน
แผนการลงทุนของเงินในบัญชีบริหารต่อได้ เป็นต้น โดยในปี 2560 ส านักงานอยู่ระหว่างศึกษาและเตรียม
ความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการแก้ไข พ.ร.บ. กบข. 

(3) ติดตามและก ากับดูแลการด าเนินงานด้านสมาชิก ที่ครอบคลุม
แผนงานประจ าต่าง ๆ และการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นส าคัญ :  
ในปี 2560 กบข. ได้ริเริ่มโครงการสิทธิพิเศษ กบข. - ทรูมูฟ เอช ที่ให้สิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่องสมาร์ทโฟนสูงสุด 
10,000 บาท และส่วนลดค่าบริการรายเดือนสูงสุด 50% นาน 12 เดือน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากสมาชิก  
ส่วนสวัสดิการที่สมาชิกให้ความสนใจร่วมกิจกรรมหรือใช้สิทธิพิเศษตลอดปี ได้แก่ โครงการฝึกอบรมอาชีพกับ 
กบข. โครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขกับ กบข. และโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 
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4. รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมว่า นางสาวสุทธิรัตน์   รัตนโชติ  อธิบดี

กรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการตรวจสอบติดราชการต่างประเทศ จึงมอบหมายนายสราวุธ  เบญจกุล  
อนุกรรมการตรวจสอบ ให้รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบแทน  นายสราวุธฯ 
รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อให้
เป็นไปตามหลักการธรรมาภิบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน  และเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และมีหน้าที่สอบทานความมี
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน  และการก ากับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ กบข. มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักงานเป็นที่น่าพอใจ  มีระบบการ
บริหารจัดการ  การก ากับดูแลควบคุมที่เป็นมาตรฐานและมีความรัดกุม  โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปี 2560  ว่าถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  มีการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงของ กบข. 
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ 

สรุปผลงานส าคัญ ปี 2560   
1. สอบทานงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  และอนุมัติงบ

การเงิน รายไตรมาสของ กบข. โดยมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีจาก สตง. ว่างบการเงินได้จัดท าขึ้น
อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้  เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ
อย่างเพียงพอ  ซึ่งได้เชิญผู้สอบบัญชีจาก สตง. เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ที่พิจารณางบการเงิน   

2.  สอบทานความมีประสิทธิผลและความเพียงพอของการจัดการความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน   อนุมัติแผนงานตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง   
สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านลงทุน  โดยได้แนะน าให้ทบทวนการบริหารความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สอบทานผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหาร
ความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ  และความมั่นคงปลอดภัยการสื่อสารทางไซเบอร์  สอบทานการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามงบประมาณและระเบียบ  โดยให้ค านึงถึงความจ าเป็น คุ้มค่าและการใช้จ่ายอย่างประหยัด   
ติดตามการด าเนินการแก้ไขประเด็นจากการตรวจสอบ  และก ากับดูแลให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในตามมาตรฐานสากล  

3. สอบทานประสิทธิผลของระบบการก ากับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ กบข.  โดยมีความเห็นว่า กบข. มีการก ากับดูแลให้ปฏิบัติ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ  และมีการติดตามการปรับปรุงแก้ไขอย่างใกล้ชิด โดยในปี 2560 ได้แนะน า
เพิ่มเติมให้เตรียมความพร้อมรองรับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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ที่มีผลบังคับใช้เมื่อสิงหาคม พ.ศ. 2560  และให้มีการเตรียมการรองรับการจัดท างบการเงิน  ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน (IFRS 9) ที่จะใช้บังคับกับงบการเงินปี 2562 

4. จัดให้มีระบบแจ้งและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีผู้ส่งเรื่องร้องเรียน
และแจ้งเบาะแส  โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ กบข.  ตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการของ กบข.   

วาระที่ 3    รายงานฐานะการเงิน การรับจ่ายเงินของกองทุนปี 2559 
นายวรุตม์ ขจรเวคิน ผู้ช่วยเลขาธิการ งานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน Public 

Market รักษาการในต าแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหาร รายงานฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของ
กองทุนปี 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ
แล้ว  สาระส าคัญมีดังนี ้  

1. รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ปี 2560 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ กบข.ได้ 

ตรวจสอบงบการเงินของ กบข. และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะ กบข.  ซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  งบรายได้
ค่าใช้จ่ายรวม และงบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉพาะกองทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิเฉพาะกองทุน  และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกองทุน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะ
กองทุน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญแล้ว มีความเห็นว่า มีความถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2. รายงานสรุปฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุน    
         การจัดท างบการเงินของ กบข. ตามมาตรฐานการบัญชี ก าหนดให้กิจการที่เป็นบริษัท 
ใหญ่ (กบข.) ต้องน างบการเงินของกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมมารวมไว้ในงบการเงินรวม ซึ่งปัจจุบัน กบข. 
มอี านาจควบคุม 3 กิจการ หรือเรียกว่าเป็นบริษัทย่อยของ กบข. มีมูลค่ารวม 79 ล้านบาท คิดเป็น 0.01% ของ
สินทรัพย์สุทธิของ กบข.     

ณ 31 ธันวาคม 2560 กบข.มีสินทรัพย์สุทธิ จ านวน 834,067 ล้านบาท ประกอบด้วย   

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ  827,278  ล้านบาท   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       6,829  ล้านบาท  
ลูกหนี้การขายหลักทรัพย ์       4,070  ล้านบาท  
ส่วนหนี้สิน คือเจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์    3,507  ล้านบาท 
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สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีท่ีผ่านมา จ านวน  64,303 ล้านบาท หรือ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.35  มีที่มาจาก เงินรับเข้าบัญชีสมาชิก 30,199 ล้านบาท (เงินสะสม สมทบ ชดเชย) เงินรับ
จากกระทรวงการคลัง ที่เรียกว่า เงินส ารอง 28,842 ล้านบาท และผลประโยชน์สุทธิส าหรับปี 2560 จ านวน   
37,088 ล้านบาท  หักด้วยเงินจ่ายคืนสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ จ านวน  31,272 ล้านบาท และเงินที่สมาชิกไม่มี
สิทธิได้รับท่ีต้องจ่ายคืนกระทรวงการคลัง 554 ล้านบาท 
 

3. ผลการด าเนินงาน หรือรายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างปี 2560 
ปี 2560 กบข.มีก าไร หรือมผีลประโยชน์สุทธิจ านวน 37,088 ล้านบาท ประกอบด้วย 

รายได้จากการลงทุน ทั้งในรูปเงินปันผล ดอกเบี้ยรับ 22,219  ล้านบาท รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 924 ล้าน
บาท ก าไรจากการขายเงินลงทุน 5,388 ล้านบาท ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า 15,131 ล้านบาท  
และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 5,225  ล้านบาทในขณะที่มีรายการหัก คือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
รวม   1,348  ล้านบาท 

 
วาระที่ 4  การรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิก  

ผู้แทนสมาชิกได้สอบถามเรื่องระดับนโยบายว่า  ต้องการให้ปรับแก้การค านวณ
บ านาญ กบข.จากเดิมต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คูณเวลาราชการ เป็นต้องไม่เกิน 
90% ของเงินเดือนสุดท้าย คูณเวลาราชการ นอกจากนั้นผู้แทนสมาชิกเสนอให้แก้กฎหมาย กบข. ให้ปรับเพิ่ม
ระยะเวลาของอายุราชการในการค านวณเงินบ านาญมากกว่า 35 ปี เช่น 40 -45 ปี และขอสนับสนุนการ “ลด
ระยะเวลาของเงินเดือนเฉลี่ยในการค านวณเงินบ านาญ” จาก 60 เดือน เป็น 36 เดือน หรือ 24 เดือนสุดท้าย 
กรรมการได้แจ้งที่ประชุมว่าจะรับข้อเสนอแนะของผู้แทนสมาชิกไว้เพื่อแจ้งกระทรวงการคลังพิจารณาอีกครั้ง  

ผู้แทนสมาชิกได้สอบถามกรณีที่เกษียณอายุราชการว่า สามารถเลือกที่จะออมต่อกับ 
กบข. และขอรับผลตอบแทนจาการลงทุนเป็นรายเดือนได้หรือไม่ กรรมการได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การออมต่อ
กับ กบข. สามารถท าได้ 4 รูปแบบ คือ ให้กองทุนบริหารต่อทั้งจ านวน  ขอรับเงินบางส่วน  ขอทยอยรับเงินเป็น
งวด และขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเป็นงวด  

นอกจากนั้น สมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินในรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ของส านักงาน ความแตกต่างระหว่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกองทุน และความหมายของผล
ขาดทุนรับเกิน รวมถึงอัตราผลตอบแทนปี 2560 ท่ีสูงกว่าอัตราผลตอบแทนปี 2559  ทั้งที่มีรายได้จากการ
ลงทุนสุทธิต่ ากว่า โดยกรรมการได้ชี้แจงที่ประชุมให้ทราบเรื่องค่าใช้จ่ายส านักงานที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากพนักงาน
ที่ เพิ่มขึ้น  การขึ้นเงินเดือนประจ าปี  และค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการขายสินทรัพย์  Serviced Apartment: 
Somerset ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในสินทรัพย์ของกองส ารองไม่ได้เรียกเก็บจากกองสมาชิก ส าหรับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกองทุน กบข.ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากงบการเงินรวมคืองบรวมของกองทุน 
ได้รวมบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทที่มีสินทรัพย์สุทธิคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์ทั้งหมดเท่านั้น     ในรายการ
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บัญชีผลขาดทุนเงินรับเกินเป็นเงินที่ส่วนราชการต้นสังกัดน าส่ง เงินสะสม สมทบ ชดเชยมาให้ กบข.แต่ระหว่าง
เดือนมีสมาชิกพ้นสภาพก่อนสิ้นเดือน  ท าให้มีส่วนที่ต้องคืนต้นสังกัด แต่ขณะนั้นเป็นช่วงผลตอบแทนติดลบ 
เงินรับเกินจึงขาดทุน    และส าหรับอัตราผลตอบแทน ปี 2560 ได้ร้อยละ 6.43 สูงกว่าปี 2559 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 
5.10 นั้นมาจากผลประโยชน์สุทธิปี 2560 อยู่ที่ 37,088 ล้านบาท มากกว่าปี 2559 อยู่ 6,593 ล้านบาท ซึ่งมี
รายได้หลักมาจากเงินปันผล ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าเช่าจากการบริหารอาคาร นอกเหนือจากรายได้จากการ
ลงทุนแล้วยังมีก าไรจากการซื้อขายเงินลงทุน และก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนรวมอยู่ด้วย 
จึงเป็นผลให้อัตราผลตอบแทนปี 2560 สูงกว่าปี 2559  
   ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ มีดังนี้  

(1) เสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติ กบข. เพื่อให้สมาชิกเลือกออมเพิ่มได้ร้อยละ 50 
และรัฐสมทบเพิ่มให้กับสมาชิกที่ออมเพิ่ม รวมทั้งขอให้ปรับสัดส่วนเงินสมทบของรัฐ จาก 3% เป็น 4% 

(2) เสนอให้มเีงินชดเชยส าหรับข้าราชการที่เสียชีวิต จะได้เป็นประโยชน์กับทายาท 

(3) เสนอให้เปิดโอกาสให้ “ผู้ที่ลาออกจาก กบข. ไปแล้ว และรับเงินไปแล้ว” รวมถึง
ให้ “พนักงานมหาวิทยาลัย” สมัครเป็นสมาชิก กบข. ใหม่ได้ 

(4) เสนอให้จัดสวัสดิการกู้ยืมให้สมาชิก กบข. ที่ยังไม่เกษียณ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
ต่ ากว่าธนาคาร เช่น ธนาคารคิดดอกเบี้ย 7% กบข. คิด 5% คล้ายๆ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงาน ซึ่ง
ผลตอบแทนน่าจะสูงกว่าที่ กบข. ลงทุนเอง 

(5) เสนอใหจ้ัดสวัสดิการพาสมาชิก กบข. ไปเที่ยวต่างประเทศ 
(6) เสนอใหจ้ัดสัมมนาและประชุมใหญ่วันธรรมดา  
(7) เสนอให้จัดกิจกรรมเดินสายไปพบสมาชิกในทุกจังหวัด ทุกหน่วยงาน เพื่ออธิบาย

ให้สมาชิก กบข. เข้าใจบริการออมเพิ่ม เปลี่ยนแผนลงทุน ออมต่อ เล่นเกมลงทุน เหมือนกับที่อธิบายให้ผู้แทน
สมาชิก จะได้เกิดความเข้าใจดีกว่า  กบข. ไม่ควรคาดหวังให้สมาชิกศึกษาข้อมูล กบข. ด้วยตัวเอง เป็นหน้าที่ 
กบข. ที่ต้องมีทีมไปอธิบายเรื่องของ กบข. ให้สมาชิกฟัง 

(8) เสนอให้เพิ่มกิจกรรมกระชับสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนสมาชิก และผู้แทนสมาชิกกับ 
กบข. ในวันสัมมนา และกิจกรรมกระชับสัมพันธ์ไม่ควรเลิกเร็วเกินไป   

(9) เสนอใหจ้ัดพิมพ์เอกสารแนะน า กบข. เล่มเล็ก ๆ เพื่อแจกข้าราชการบรรจุใหม่ 
(10) เสนอให้มีการวางแผนป้องกันเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลให้เกิดผลขาดทุน

จากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจ านวนมาก 
 
วาระที่ 5  เรื่องเพื่อทราบ 
   5.1   แผนยุทธศาสตร์ ป ี2561 

กบข. ได้จัดท าแผนงานปี 2561 บนพื้นฐานที่สมาชิกคือศูนย์กลาง (Member 
Centric) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยน กบข. ให้เป็นกองทุนที่ให้บริการแก่สมาชิก โดยยึดสมาชิกเป็นศูนย์รวม
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ความคิด เป็นการท างานโดยประเมินว่าสมาชิกมีความต้องการอะไร  กบข.ควรท าสิ่งใดเพื่อสมาชิก  เพื่อให้
สมาชิกได้รับประโยชน์และมองเห็นถึงคุณค่าของ กบข. ที่มีผลต่อชีวิตยามเกษียณของสมาชิก และรู้สึก
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิก กบข. โดยบริหารจัดการด้วยแผนงานและเป้าหมาย 3 ด้านหลัก ดังนี้  

1. ด้านสมาชิก : ภารกิจหลัก คือ กบข.จะเป็นกองทุนที่บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
และระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เน้นให้บริการสมาชิกบนมือถือหรือสมาร์ทโฟนอย่างครบวงจร สร้างความมั่นคงใน
ยามเกษียณของสมาชิก  การสื่อสารกับสมาชิกจะเปลี่ยนแปลงให้ทันกระแสโลกดิจิทัล กบข. จึงจะเน้นการใช้
โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ไอจี หรือทวิตเตอร์ ในการสื่อสารกับสมาชิกควบคู่ไปกับแบบเดิมที่มีอยู่  
พร้อมทั้งจะเปิดให้บริการข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลให้กับสมาชิก เพื่อช่วยให้สมาชิกบริหารจัดการเงินได้
เพียงพอในวัยเกษียณ  รวมถึงการจัดท าโครงการสวัสดิการสมาชิกและสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของสมาชิกที่จะได้รับประโยชน์ในวันนี้และเมื่อวันเกษียณอายุ 

2. ด้านลงทุน :  เน้นการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง ไม่เสี่ยงมากตามสภาพตลาดการ
ลงทุน    จะมีการกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนให้มากขึ้น รวมถึงติดตามประเมินสภาพตลาดการลงทุนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยจะบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศควบคู่ไปด้วย 

3. ด้านการบริหารองค์กร : มีการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานและปรับตัวให้
ทันต่อแนวคิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาขับเคลื่อนกระบวนการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
องค์กร สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อมอบบริการที่ดีให้กับสมาชิก 

    
การด าเนินการต่อไป   

ประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมว่า กบข. จะสรุปผลการประชุมความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ใหญ่ผู้แทนสมาชิกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพร้อมรายงานการสอบบัญชี 
และประกาศรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 82 แห่ง
พระราชบัญญัตกิองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ต่อไป 

 
    --------------------------------------- 


