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แผนยุทธศาสตร์ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2555 

ค าน า 
 
 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ได้เริ่มจัดท าแผนยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2544 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ในการด าเนินงานขององค์กร  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบันอยู่ในช่วงปี 2554-2556  
 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2554-2556 เป็นแผนสามปีที่ได้จัดท าขึ้นในปี 2553  และมีการพิจารณาทบทวนรายปี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินที่มีความผันผวนสูง โครงสร้างประชากรที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
รวดเร็ว   ซึ่งเป็นความท้าทายของกองทุนบ านาญในระบบการก าหนดอัตราเงินจ่ายเข้ากองทุน (Defined 
Contribution)  กล่าวคือ เงินบ าเหน็จบ านาญที่สมาชิกได้รับอาจไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณเนื่องจากการที่
ประชากรมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นในขณะที่การหาผลตอบแทนการลงทุนก็ยากล าบากขึ้น   

 
 นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์ฯ ของ กบข ยังมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรเพ่ือให้

บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ท้าทายมากขึ้นตามที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์
ฉบับปัจจุบัน  ซึ่งส านักงานฯ ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ  และได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ปี 2555 ขึ้นและได้รับ
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการในเดือน พฤศจิกายน 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ 
กุมภาพันธ์ 2555 

 



หน้า 3 

แผนยุทธศาสตร์ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ พ.ศ. 2554-2556  ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเมื่อ 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553  ภายใต้วิสัยทัศน์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน 

 
 

วิสัยทัศน์(Vision):  

 “กบข. เป็นสถาบันบริหารจัดการเงินออมชั้นน าของประเทศที่โปร่งใส  
        เชื่อถือได้ ใส่ใจในความเป็นอยู่ท่ีดีของสมาชิก  ภูมิใจให้บริการ   

            ด้วยบุคลากรที่มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ม่ันคงในระยะยาว” 
 

 

 

 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Goal): 4  ด้าน คือ สมาชิก ลงทุน องค์กร และบุคลากร  

Goal 1  
สมาชิก 

ตอบสนองความต้องการของสมาชกิด้วย

ความเอาใจใส่และภาคภูมใิจ 

(Forethought Members Focus with 

Pride and Care) 

สร้างผลตอบแทนทีม่ั่นคงในระยะยาว 

(Reliable Long-term value to 

members) 

Goal 3  
องค์กร 

เป็นองค์กรที่มีผลการด าเนินงานเป็นเลิศ

และมีบุคลากรทีม่ีสมรรถนะสูง 

(High Competency High 

Performance GPF) 

Goal 2  
ลงทุน 

Goal 4  
บุคลากร 

เป็นสถาบันบริหารจัดการเงินออม 

ที่โปร่งใส และเช่ือถือได้ 

(Trustworthy Wealth Management 

Organization) 
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Road Map แผนยุทธศาสตร์ 2554-2556 

ปี 2554: ฟื้นฟูความ
เชื่อม่ัน เริ่มเปิดโอกาส

ลงทุนใหม่ 

ปี 2555: กระจายความเสี่ยง
การลงทุน สร้างพันธมิตร

เชิงกลยุทธ์ 

ปี 2556: สร้างผลตอบแทน
ม่ันคง สมาชิกภูมิใจใน 

กบข. 

ด้านสมาชิก ฟื้นฟูความเช่ือมั่นต่อ กบข. 

ปรับบทบาท เป็นคู่คดิตลอดชีวิตของ

สมาชิก  สรา้งเครือข่ายพันธมิตร

สมาชิก  เพิ่มความใกล้ชิดอย่างทั่วถึง 

ให้สมาชิกเกษียณอย่างมั่นคง  

และมีอิสระทางการเงิน 

ด้านการลงทุน 

เปิดโอกาสสรา้งผลตอบแทนจาก

การปรับโครงสร้างการลงทุน

ต่างประเทศและเพิ่มการลงทุน

ในสินทรัพย์ทางเลือกประเภท

ใหม:่ สินค้าโภคภณัฑ ์

กระจายการลงทุนให้หลากหลาย:  

เพิ่มการลงทุนในเอเชีย/

อสังหาริมทรัพย์โลก และโครงสร้าง

พื้นฐานโลก 

ปรับแนวคิดในการจัดท า

แผนการจัดสรรการลงทุนระยะ

ยาว (SAA)  

ให้สร้างผลตอบแทนท่ีมั่นคงใน 

ระยะยาว 

ด้านองค์กร 
เพิ่มความคล่องตัวในทุกระบบ 

พร้อมให้ตรวจสอบในทุกข้ันตอน 

ขับเคลื่อนองค์กรให้ฉับไว 

ด้วยระบบ IT ที่ทันสมัย  และปรับ

กระบวนการท างาน  

 

เป็นสถาบันบริหารจัดการ 

เงินออม 

ช้ันน าท่ีโปร่งใส เช่ือถือได ้

ด้านบุคลากร 

ปลูกฝังปัจจัยพื้นฐานความ 

เป็นเลิศ 

 

พัฒนาสมรรถนะของพนักงาน และ

ผลงานสู่ความเป็นเลศิ 

 

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และ

ผลงานเป็นเลิศ 
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แผนยุทธศาสตร์กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ปี 2555  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

สร้างความพึงพอใจและความผูกพันกับ
สมาชิก กบข.  
ในทุกช่วงชีวิต 

สร้างเครือข่ายพันธมิตร 
เชิงกลยุทธ์ 

 

แผนงาน 1: แผนการลงทุน 
แผนงาน 2: สวัสดิการตามช่วงอายุสมาชิก 
แผนงาน 3: Financial Advisor 
แผนงาน 4: บริการออมเพิ่ม ออมต่อ 

แผนงาน 5: สรา้งพันธมิตรตัวแทน กบข. 
แผนงาน 6: สรา้งพันธมิตรวิทยากร กบข. 
แผนงาน 7: สรา้งพันธมิตรสื่อส่วนราชการ 
 

กล
ยุท

ธ์ 

1. ด้านสมาชิก  “ตอบสนองความต้องการของสมาชิกด้วยความเอาใจใส่และภาคภูมิใจ”   
                      ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 7 แผนงาน 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2555 

กลยุทธ์ 1: สร้างความพึงพอใจและความผูกพันกับสมาชิก กบข. ในทุกช่วงชีวิต 

-แผนงาน 1 แผนการลงทุน: ศึกษาช่วงอายุกับระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม ในการพิจารณาเสนอ
แผนทางเลือกการลงทุน life Path Choice 

-แผนงาน 2 สวัสดิการตามชว่งอายุสมาชิก: จัดสวัสดิการ 5 โครงการ ได้แก่ การอบรมเพ่ิมรายได้ 
การกู้เงินจากบัญชีของตนเองก่อนเกษียณ การประกันสุขภาพส่วนเพิ่ม บ้านหลัง
เกษียณ (Retirement Home) และผลิตภัณฑ์กรมธรรม์บ านาญ (Annuity Products)  

-แผนงาน 3  Financial Advisor: กบข. ร่วมมือกับสมาชิกกลุ่มครูเพื่อพัฒนาเนื้อหาและวิธีการใน
การให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินแก่สมาชิก 

-แผนงาน 4  บริการออมเพ่ิม ออมต่อ:  จัดโครงการออมเพ่ิมได้สิทธิ์เสริมความรู้ และโครงการออม
ต่อรอรับสิทธิประโยชน์  

  

กลยุทธ์ 2: สร้างเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ 
-แผนงาน 5 สร้างพันธมิตรผู้แทนงานทะเบียนสมาชิก: กบข. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่และกองการเงิน

หน่วยงานราชการให้ช่วยตอบข้อสงสัยและข้อซักถามต่างๆ แทน กบข. (Virtual GPF) 
รวมทั้งช่วยรับเรื่องร้องเรียงต่างๆแทน กบข. และช่วยปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก กบข. 
ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้จะเริ่มต้นด าเนินการในภาคอีสานก่อนเป็นโครงการน าร่อง 

-แผนงาน 6  สร้างพันธมิตรวิทยากร กบข.: กบข. จัดอบรมวิทยากรเพื่อให้น าข้อมูลของ กบข. ไป
บรรยายและตอบข้อซักถามสมาชิก  และจูงใจให้ร่วมในโครงการต่างๆ ของ กบข.  

-แผนงาน 7  สร้างพันธมิตรสื่อส่วนราชการ: กบข. รวบรวมสื่อส่วนราชการเพ่ือสื่อสารข้อมูลของ 
กบข. ให้แก่สมาชิกแต่ละกลุ่ม 
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2. ด้านลงทุน : “มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ม่ันคงในระยะยาว”   ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์  4 แผนงาน 
 

 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานลงทุน 

 

 
เพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน 

 

แผนงาน 1: พัฒนาโครงสรา้งการลงทุนต่างประเทศ 
แผนงาน 2: ปรับแนวคิดการจดัท าแผนจดัสรรการ
ลงทุนระยะยาว (SAA) 
แผนงาน 3: เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัท าการ
จัดสรรการลงทุนในระยะสั้น (TAA)  

แผนงาน 4: เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์
ทางเลือก (Alternative Investment) 
 
 
 

กล
ยุท

ธ์ 

แผนยุทธศาสตร์ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2555 

กลยุทธ์ 1: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานลงทุน 

-แผนงาน 1 พัฒนาโครงสร้างการลงทุนต่างประเทศ: ปรับเปลี่ยน Platform การลงทุน การจัดจ้าง
และการก ากับผู้จัดการกองทุนภายนอกที่แยกเป็นผู้จัดการพอร์ตหลักและพอร์ตบริวาร 

-แผนงาน 2 ปรับแนวคิดการจัดท าแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA): จะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ศึกษาการจัดท าแผนการลงทุนระยะยาวแนวใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนที่
ผลตอบแทนการลงทุนมีแนวโน้มลดลงในขณะที่ความผันผวนเพิ่มขึ้น  

-แผนงาน 3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าการจัดสรรการลงทุนระยะสั้น (TAA): จะทบทวน
กระบวนการ ขั้นตอนการจัดท า TAA ให้มีความชัดเจนมากข้ึน  

 
กลยุทธ์ 2: เพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน  

-แผนงาน 4 เพ่ิมการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Investment): ขยายการลงทุน
ทางเลือกประเภทสาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ เพ่ือกระจายการ
ลงทุนในการหาผลตอบแทนเพ่ิม     



หน้า 7 

3. ด้านองค์กร: “เป็นสถาบันบริหารจัดการเงินออมที่โปร่งใสและเชื่อถือได้”   
                     ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 5 แผนงาน  
 

แผนยุทธศาสตร์ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2555 

กลยุทธ์ 1: บูรณาการการท างานเชิงธุรกิจ  
-แผนงาน 1 ปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการลงทุนและด้านสมาชิกโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อน ดังนี้ 
• น า Virtual Desktop Infrastructure (VDI) หรือระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริง 

มาใช้งานเพ่ือให้ด าเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน  
• พัฒนาระบบ E-Claim เพ่ือให้บริการยื่นแบบค าขอรับเงินผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ 

-แผนงาน 2 ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
• เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างานของส านักงานจ านวน 6 กระบวนการ และ

เปลี่ยน Platform ระบบ Workflow  เป็น Microsoft SharePoint 
• รวมศูนย์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายและศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองของส านักงาน

และบริษัทในเครือ 
• ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้าน IT (IT Operations) จ านวน 8 กระบวนการ

ให้มีการก ากับดูแลที่ดียิ่งขึ้น 

  
กลยุทธ์ 2: ยกระดับการใช้หลักการ ESG ในการด าเนินธรุกิจ  

-แผนงาน 3 ปรับปรุงการก ากับดูแลกิจการที่ดี: จะด าเนินการในข้ันตอนของการน านโยบายและ
ระเบียบที่แก้ไขแล้วไปปฏิบัติ ติดตามและเปิดเผยผลการด าเนินงานเต็มรูปแบบ 
(Implementation, Compliance Monitoring & Disclosure Phase)   

-แผนงาน 4  มุ่งสู่ความเป็นผู้น าด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (ESG): ส านักงานฯ จะร่วมมือกับนัก
ลงทุนสถาบันส่งเสริมแนวทางการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (ESG Engagement) และท า
ความเข้าใจกับบริษัทท่ี กบข. ไปลงทุน 

 
กลยุทธ์ 3: ส่งเสริมสังคมแห่งการออมและการบริหารการเงินส่วนบุคคล 

-แผนงาน 5  สร้างองค์ความรู้ระบบบ าเหน็จบ านาญของประเทศ: จะสร้างฐานข้อมูลทางด้านระบบ
บ าเหน็จบ านาญของในประเทศและต่างประเทศ  และสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย
เพ่ือให้ กบข. เป็นองค์ความรู้กองทุนบ าเหน็จบ านาญและการออมระดับประเทศ 
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กล
ยุท

ธ์ 

 
 
 

บูรณาการการท างานเชิงธุรกิจ 
 
 

แผนงาน 1: ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานด้านลงทุนและด้านสมาชกิโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเปน็ตวัขับเคลื่อน 
แผนงาน 2: ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานด้านส านกังานให้มีประสิทธิภาพ
และเพ่ิมความคล่องตัวมากยิ่งขึน้ 

มุ่งสู่ความเป็นผู้น า
ด้านการลงทุนอย่าง
รับผิดชอบ (ESG) 

 

แผนงาน 3:  ปรับปรุง
การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
แผนงาน 4:  ยกระดับ
การใช้ 
หลักการ ESG  
ในการด าเนินธุรกิจ  

ส่งเสริมสังคม 
แห่งการออมและ 
การบริหารการเงิน

ส่วนบุคคล 

แผนงาน 5:  สร้าง
องค์ความรู้กองทุน
บ าเหน็จบ านาญของ
ประเทศ 
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3. ด้านองค์กร: (ต่อ) 

4.ด้านบุคลากร : “เป็นองค์กรที่มีผลการด าเนินงานเป็นเลิศและมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง”   
 ประกอบด้วย  4  กลยุทธ์ 4 แผนงาน 

กลยุทธ์ 1: สร้างระบบท่ีช่วยขับเคลื่อนผลการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ  
-แผนงาน 1 เชื่อมโยงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานกับระบบการจ่ายค่าตอบแทน: จัดท า

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับระบบการจ่ายค่าตอบแทน  
กลยุทธ์ 2: ปลูกฝังพฤติกรรมตามค่านิยมร่วมของ กบข.  

-แผนงาน 2 กระตุ้นและพัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมตามค่านิยมร่วมของ กบข.: สร้างระบบการ
ยอมรับพนักงานที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมร่วมของ กบข. (Recognition Program)  

กลยุทธ์ 3: รักษาและดึงดูดพนักงานที่มีสมรรถนะสูงให้คงอยู่กับ กบข. 
-แผนงาน 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่อง: วางแผนและพัฒนาความก้าวหน้าใน

อาชีพให้กับพนักงานทุกระดับ การพัฒนาบุคลากรจะครอบคลุมอย่างครบถ้วนเริ่ม
ตั้งแต่การสรรหา/คัดเลือกบุคลากรที่ตรงตามค่านิยมร่วม กบข. การพัฒนาพนักงานที่
มีศักยภาพภาพสูง ตลอดจนวางแผนสืบทอดต าแหน่งหลัก  

กลยุทธ์ 4: เพิ่มระดับความผูกพันต่อองค์กร 
-แผนงาน 4 พัฒนาภาวะผู้น าและการสื่อสารภายในที่สร้างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กร: จะ

ท าการส ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร จัดท าแผนงานเพิ่มระดับความ
ผูกพันอย่างต่อเนื่อง พัฒนาภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารตาม Leadership 
Competency เพ่ิมช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร และจัดกิจกรรมต่อเนื่องสาน
สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงาน  
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กล
ยุท

ธ์ สร้างระบบท่ีช่วย
ขับเคลื่อน 

ผลการด าเนินงานสู่
ความเป็นเลิศ 

ปลูกฝังพฤติกรรมตาม 
ค่านิยมร่วมของ กบข. 

  
 

รักษาและดึงดูด
พนักงานที่มี

สมรรถนะสูงให้
คงอยู่กับ กบข. 

เพิ่มระดับความ
ผูกพันต่อองค์กร 

 
 

แผนงาน 1:เชื่อมโยง
ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานกับ
ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทน  

 

แผนงาน 2: กระตุ้นและ
พัฒนาบุคลากรให้มี
พฤติกรรมตาม 
ค่านิยมร่วมของ กบข. 
 

แผนงาน 4: 
พัฒนาภาวะผู้น า  
และการสื่อสาร
ภายใน ที่สร้าง
แรงจูงใจและ
ความผูกพันต่อ
องค์กร 

แผนงาน 3: พัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะ
สูงอย่างต่อเนื่อง 
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4.ด้านบุคลากร 
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ตัวชี้วัดระดับองค์กร 
 แผนยุทธศาสตร์ปี 2555 ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์และ 20 แผนงาน  ซึ่งส านักงานฯ ได้จัดท าตัวชี้วัด
ระดับองค์กร (Corporate KPIs) เพ่ือวัดผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หลักรวม 11 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

แผนยุทธศาสตร์ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2555 

เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ ์
(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIs) 
น้ าหนกั  
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 

Goal 1   
ด้านสมาชิก  

1. ความพึงพอใจของสมาชิก  
2. ความร่วมมือระหว่างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ กบข. 

15 
10 

90% 
80% 

Goal 2   
ด้านลงทุน 

3. อัตราผลตอบแทนการลงทุนของแผนหลักที่เทียบกับ
ตัวเทียบวัด 

4. อัตราผลตอบแทนการลงทุนเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ 
(CPI) ระยะยาว 

5. เริ่มลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโลก และ
อสังหาริมทรัพย์โลก 

15 
10 
10 

BM 
CPI+ 1.5% 

ต.ค. 

Goal 3   
ด้านองค์กร 

6. น า Virtual Desktop Infrastructure (VDI) มาใช้
งานเพ่ือให้ด าเนินธุรกิจต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน  

7. เริ่มใช้ระบบ E-Claim 
8. จ านวนบริษัทที่ กบข. เข้าไปลงทุนที่ได้รับค าแนะน า

เรื่องแนวทาง 
การด าเนินการตาม ESG ในประเด็นส าคัญ 

9. จัดท าและเผยแพร่งานวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบ
บ าเหน็จบ านาญ 

5 
 
5 
5 
 
5 

ธ.ค. 
 

ต.ค. 
20 
 

ต.ค. 

Goal 4   ด้าน
บุคลากร 

10. ระดับความผูกพันของบุคลากร (Engagement 
Level) 

11. คะแนนการประเมิน Core Competency ของ
บุคลากร กบข.  
จากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

10 
10 

Base + 5% 
Base+ 5% 
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ภาคผนวก 
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กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ปี 2555 

     ส านักงานฯ ได้น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ปี 2555 ต่อคณะกรรมการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554  โดยมี
กรอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ปี 2555 จาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 1) วิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร  

 2) ผลการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ในปี 2554    

 3) ประเด็นหลัก (Key Issues) ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในเชิง  
               SWOT Analysis 

 4) แผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 และตัวชี้วัด 
  
 

วิสัยทัศน์  

“กบข. เป็นสถาบันบรหิารจดัการเงินออมช้ัน

น าของประเทศทีโ่ปรง่ใส เชื่อถือได้ ใส่ใจใน

ความเป็นอยูท่ี่ดีของสมาชิก  ภูมใิจใหบ้ริการ 

ด้วยบุคลากรที่มีความรอบรู ้เชี่ยวชาญ  เพื่อ

สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว” 

ผลการด าเนินงาน 2554 

Goal 1  

สมาชิก 

Goal 4  

บุคลากร 

Goal 3  

องค์กร 

Goal 1  

สมาชิก 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 2554-2556 

Goal 3  

องค์กร 

Goal 2  

ลงทุน 

Goal 4  

บุคลากร 

Goal 2  

ลงทุน 

แผนยุทธศาสตร์ 2555 

Goal 1  

สมาชิก 

Goal 2  

ลงทุน 

Goal 4  

บุคลากร 

Goal 3  

องค์กร 

ข้อมูลส าคัญประกอบการวิเคราะห์ 

1. สภาวะแวดลัอมภายนอก  

 (1) เศรษฐกิจ 

 (2) การลงทุน 

 (3) การบริหารกองทุนเพื่อการเกษียณ 

 (4) สมาชิก กบข. 

2. สภาวะแวดล้อมภายใน 

 

SWOT 
Analysis 

Key 
Issues  

+ 
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ส าหรับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ที่เป็นขั้นตอนส าคัญในการสรุปประเด็นหลักที่ใช้เป็น
กรอบการท าแผนยุทธศาสตร์ป ี2555 มีรายละเอียดดังนี้  

วิกฤตหนี้สาธารณะใน 
ประเทศพัฒนา 

เศรษฐกจิในเอเชียและประเทศเกดิ
ใหม่ (Emerging Countries) 

แข็งแกร่งเติบโตด ี

อภิมหาอุทกภยัในประเทศ 

สภาวะแวดล้อมภายนอก: 1. เศรษฐกิจ 

•  เงินทุนไหลออกจากประเทศ
พัฒนา ไหลเขา้ประเทศก าลัง
พัฒนาในเอเซียและประเทศเกิด
ใหม่ท่ีเศรษฐกจิแข็งแกร่ง และ
ประชากรมกี าลังซื้อ 

•  มีความเสี่ยงด้านภาวะเงินเฟ้อแต่
ยังอยู่ในระดับควบคุมได ้

Opportunity 
•  โอกาสสร้างผลตอบแทนจากภาวะ

เศรษฐกจิที่ก าลังเติบโตและ
แข็งแกร่งในเอเซียและประเทศเกดิ
ใหม ่

•  เศรษฐกจิไทยจะเติบโตต่ า 
ในระยะสั้น 

•  รัฐจัดเก็บรายไดไ้ม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย อาจมีการผ่อนคลาย
นโยบายการเงิน และการคลังเพื่อ
ฟื้นฟูประเทศ 

Opportunity 
•  การฟื้นฟูเศรษฐกจิ/ภาคการผลิต 

และโครงสร้างพื้นฐานจ าเป็นต้อง
อาศัยเวลา แต่จะสรา้งโอกาสลงทุนใน
ระยะกลาง 

•  โอกาสลงทุนในหุ้นพ้ืนฐานดี  
ต้นทุนต่ า 

•  ประเทศพัฒนาปรับลดการขาดดลุ
การคลังและลดการใช้จ่าญภาครฐั  

•  อัตราดอกเบี้ยในประเทศพัฒนาอยู่
ในระดับต่ า (US 10Y ~ 2%)  

•  เศรษฐกจิโลกชะลอตัว 
Threat 
•  โอกาสสร้างผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในประเทศพัฒนามีน้อยลง 

S
W
O
T 

ขยายการลงทุนไปตา่งประเทศมากข้ึนโดยไปยังประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตในเอเซียและประเทศเกิดใหม่ 
(Emerging Countries) 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 

แผนยุทธศาสตร์ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2555 

Key Issues 
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สภาวะแวดล้อมภายนอก: 2. การลงทุน 

S
W
O
T 

อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มต่ า ผลตอบแทนการลงทุนมีแนวโน้ม
ลดลง ขณะที่ความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน 

การลงทุนทางเลือกมีแนวโน้มดี 

•  สภาพคล่องล้นระบบ เกิดการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนสู่การลงทุนที่
สร้างผลตอบแทนสูง 

Threat 
•  ผลตอบแทนการลงทุนผันผวนสูง 
Opportunity 
•  มีโอกาสท าก าไรระยะสัน้ 

Threat 
•  โอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทนุ

จากหลักทรัพย์ทั่วไป มีน้อยกว่าอดีต 
•  ความเสี่ยงในการลงทุนสูงขึ้น 

ขณะที่โอกาสสร้างผลตอบแทนลดลง 

Opportunity 
•  การลงทุนในกจิการ (Private Equity) 

มีโอกาสสร้างผลตอบแทนตอ่เนื่องใน
ระยะยาว 

•  การลงทุนในสินคา้โภคภณัฑ์ 
(Commodities) มีโอกาสสร้าง
ผลตอบแทนดีเพราะมีค่าแท้จริง (Real 
Asset) และมีลักษณะ Natural Hedge 
กับเงินเฟ้อได้ด ี

•  การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructures) มีโอกาสสรา้ง
ผลตอบแทนท่ีมั่นคงได้ในระยะยาว 

ให้ความส าคญักับการลงทุนทางเลือกซึ่งเป็นการสรา้งผลตอบแทนตอ่เนื่อง สม่ าเสมอ  
ในระยะยาวมากขึ้น 
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สภาวะแวดล้อมภายนอก: 3. การบริหารกองทุนเพ่ือการเกษียณ 
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โครงสร้างประชากรเปลี่ยน การเปลี่ยนแนวทางการลงทุน 

Work 

Longer 

&Save 

More  

Guarantee 

Minimum 

การปรับตัวเพ่ือความ
เพียงพอของกองทุนบ านาญ 

หุ้น 

ตราสารหนี้ 
ทางเลือก 

• ประชากรสูงวัย (65+) มีสัดส่วน
สูงขึ้น (จาก 6% ในปี 1980 เป็น 
11.7% .ในปี 2030) ท าให้รัฐจัดเก็บ
ภาษีได้น้อย ขณะที่มีภาระจา่ยบ านาญ
สูงต่อเนื่อง 
• สวัสดิการบ านาญในหลายประเทศ
เริ่มมีปัญหา ภาระของภาครัฐ และ
ความพอเพียงของเงินทนุ 

• กระตุ้นออมเพ่ิม เช่น สิงคโปร์ – CPF 
จ่ายผลตอบแทนเพิ่ม 1% ส าหรับเงิน
ออม 60,000 ดอลลาร์สิงคโปรแ์รก และ 
ออสเตรเลีย – สมทบ 1 ดอลลาร์ในทุกๆ 
1 ดอลลาร์ที่สมาชิกออมเพิ่ม 
• รับประกันผลตอบแทน เช่น EPF 
มาเลเซียและ CPF สิงคโปร์ –รับประกัน
ผลตอบแทนข้ันต่ าให้แกส่มาชิกที่ 2.5% 
และชิลี –ก าหนดอัตราผลตอบแทนข้ัน
ต่ าตามกฎหมาย หากต่ ากว่าเปา้หมายรฐั
ชดเชยให้จากเงินส ารอง 
• ปรับสูตรบ านาญ ขยายอายุเกษียณ 
เพิ่มเงินออม เปลี่ยนรูปแบบจาก DB 
เป็น DC เปลี่ยนสูตรบ านาญที่ใช้
เงินเดือนเฉลี่ยของอายุงาน 

• ปรับวิธีการจัด SAA เพื่อลดความ
เสี่ยง กระจายการลงทุน และเน้นหา
ผลตอบแทนท่ีมั่นคงระยะยาว อาทิ 
CalPERS แบ่งพอร์ตเป็น Income, 
Growth, Real, Inflation-Linked, 
Liquidity และ ATP: แบ่งพอร์ตเป็น 
Hedging Port, Investment Port 
• กองทุนให้ความส าคญักับการลงทุน
ทางเลือกมากขึ้น  
(5% ในปี 1995 เป็น 19% ในปี 2010 : 
ผลการส ารวจของ Tower Watson) 
• ใช้เคร่ืองมือลดความผันผวนจาการ
ลงทุน เช่น Derivatives มากขึ้น 

1. จัดพอร์ตการลงทุนตามประเภทสนิทรัพย์ให้มีลักษณะ Dynamic มากขึ้น 
2. มีมาตรการจูงใจจากภาครัฐกระตุน้สมาชิกให้ออมให้พอ ออมให้เป็น 
3. พิจารณาโอกาสในการกระจายผลตอบแทน (Smooth Out Return) เพื่อสรา้งความพึงพอใจ

ให้สมาชิก และลดแรงกดดันอันเนือ่งจากผลตอบแทนต่ าหรือติดลบในบางปี 
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สภาวะแวดล้อมภายนอก: 4. สมาชิก กบข. 

S
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ไม่เข้าใจภารกิจ กบข. ไม่เข้าใจการลงทุน เป็นหนี้/มีภาระค่าใช้จ่ายสูง 

Threat 
•  มีภาระค่าใช้จ่ายมาก จึงต้องการถอน

เงินจาก กบข. 
•  นิยมกู้เงินจากสหกรณ์และสถาบนั

การเงิน ต้องการให้ กบข. ปล่อยกู้
เหมือนสหกรณ ์

•  ไม่เห็นความส าคญัของการออมเพื่อ
ความเพียงพอในวัยหลังเกษียณ ไม่
ต้องการออมเงินกับ กบข. 

Threat 
•  ไม่พอใจท่ีบ านาญลดนอ้ยลง 

ต้องการให้มีการแกไ้ขสูตรบ านาญ 
และเชื่อว่าเป็นหน้าท่ี กบข. และ
ปัญหาทุกอย่างเริ่มเพราะ กบข. 

•  เข้าใจว่า กบข. คือผู้ให้สญัญา
รับประกันผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ต้องการให้ กบข. ท าก าไร 
9% ทุกป ี

Threat 
•  ไม่เขา้ใจว่าการลงทุนมีความผัน

ผวนระยะสั้นเพือ่โอกาสสรา้ง
ผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวท่ี
เหมาะสม ต้องการให้ กบข. ชดเชย 
หากขาดทุน และจ่ายเงินปันผล
กรณีมกี าไร 

•  เปรียบเทียบผลตอบแทน กบข. 
กับธนาคาร (มั่นคงกว่า กบข.) และ
สหกรณ์ (ดีกว่า กบข.) ต้องการให ้
กบข. ปล่อยกู้ให้สหกรณ์ รับประกนั
ผลตอบแทนเหมือนธนาคาร 

1. สื่อสารภารกิจที่แตกตา่งระหว่าง กบข. และ กรมบญัชีกลางโดยเฉพาะประเด็นสูตรบ านาญ 
2. สื่อสารให้สมาชิกเขา้ใจเรือ่งการลงทุน ความเสี่ยง อัตราดอกเบีย้ อัตราเงินเฟ้อ อยา่งต่อเนื่อง 
3. กระตุ้นให้สมาชิกเห็นความส าคัญของการออมเงิน พลังดอกเบี้ย และการเป็นหนี ้
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สภาวะแวดล้อมภายใน: 1. องค์กร 

S
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Key Issues 

กบข. เป็น กองทุนขนาดใหญ่ 

กระแสเงินน าส่งสม่ าเสมอ จาก
สมาชิก 1.2 ล้านคน 

เงินสะสม 3% 
เงินสมทบ 3% 
เงินชดเชย 2% 

Bonanza Ultimas SAP 
ระบบ 

งานลงทุน 
ระบบ 

งานทะเบียน
สมาชิก 

ระบบบัญชี 

มีระบบงานส าคัญครบถ้วน 

 Strength 
•  มีระบบการท างานรองรับงานส าคัญ

ด้านการลงทุน ทะเบยีนสมาชิก และ
บัญช ี

Weakness 
•  ยังใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศน้อยเกนิไป 

 Strength 
•  สามารถจดัรูปแบบการลงทุนเฉพาะ

ของตนเองได้ (Customized 
Mandate) 

•  มีโอกาสท างานร่วมกับบริษัทจัดการ
เงินกองทุนขนาดใหญ่ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

Weakness 
•  มีข้อจ ากัดการลงทุนมาก ขั้นตอน

และกระบวนการมีมาก 
Opportunity 
•  มีศักยภาพในการเป็นองค์ความรู้เรื่อง

กองทุนบ าเหน็จบ านาญของประเทศ 
•  มีศักยภาพผลักดันแนวปฏิบัติการ

ก ากับดูแลกิจการทีด่ี (CG) และ ESG  

Strength 
• ประเมินกระแสเงินรับเขา้ได้แน่นอน 
• สามารถบริหารกระแสเงินได้ง่าย 

1. ทบทวนข้อจ ากัดและขั้นตอนที่เปน็อุปสรรคต่อการลงทุน และกระบวนการตัดสินใจทีซ่ับซ้อน 
2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อลดกระบวนการท างานท่ีซับซ้อน 
3. ผลักดันบทบาทของกบข.ให้เป็น 1) องค์ความรู้กองทุนบ าเหน็จบ านาญและการออม และ  
       2) ผู้น าดา้น CG และ ESG 
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สภาวะแวดล้อมภายใน: 2. บุคลากร 
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พนักงานรู้สึกว่า การท างานท่ี กบข. 
มีความมั่นคง เพราะกบข. เป็น

กองทุนขนาดใหญ่ และมสีถานะเป็น
หน่วยงานของรัฐ 

การสือ่สารภายในยังขาด
ประสิทธิภาพ 

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานต่ า 

Weakness 
• พนักงานขาดการท างานเป็นทีมแท้จริง 
• พนักงานให้ความส าคญักับเปา้หมาย

องค์กรน้อย 
• พนักงานยังไม่เข้าใจนยิามและแนว

ปฏิบัติค่านิยมร่วม (PASIT) แท้จรงิ  

 Strength 
•  พนักงานส่วนใหญ่ต้องการท างาน

ที่ กบข. จนเกษยีณ 
Weakness 
•  พนักงานบางคนเขา้มาท างานท่ี 

กบข. เพียงต้องการประวัติท างาน
กองทุนขนาดใหญ่ เพื่อไปร่วมงาน
กับหน่วยงานอื่น 

Weakness 
•  พนักงานสื่อสารกันเองอย่างไม่เปน็

ทางการ ข้อมูลคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริง 

• พนักงานวิตกกังวลต่อนโยบายที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะไม่
เข้าใจท่ีมาแท้จริง 

1. เชื่อมโยงค่าตอบแทนในการท างานกับการประเมินผลงานเพื่อรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงตอ่เนื่องเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
3. ปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสื่อสารภายใน รวมถึงกระตุ้นการปลกูฝังค่านิยมร่วม (PASIT) 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการสรา้งความผูกพันองค์กร 
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แผนยุทธศาสตร์ปี 2554  ประกอบด้วย 4 เป้าหมาย 11 กลยุทธ์และ 20 แผนงาน ดังนี ้
    เป้าหมายด้านสมาชิก : 2 กลยุทธ์ 6 แผนงาน 
    เป้าหมายด้านลงทุน  : 2 กลยุทธ์ 4 แผนงาน 
    เป้าหมายด้านองค์กร : 3 กลยุทธ์ 6 แผนงาน 
    เป้าหมายด้านบุคลากร       : 4 กลยุทธ์ 4 แผนงาน 

ผลการด าเนินงาน ปี 2554 

เป้าหมายกลยุทธ์  : สมาชิก 

ตอบสนองความต้องการของสมาชิกด้วยความเอาใจใส่และภาคภูมิใจ 

แผนงาน ผลงาน 

กลยุทธ์ 1 : ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ความเชื่อม่ัน ให้โอกาสบริหารเงินเอง และสร้างความสัมพันธ์แท้จริงย่ังยืน 

1. อบรมให้ความรู้ด้านการ    

วางแผนทางการเงิน  

พัฒนาหลักสูตร คู่มือ และวีดิทัศน์ และโมเดลค านวณความพอเพียงของเงินออม และ

อบรมหลักสูตรวางแผนทางการเงินผ่านกิจกรรมสัญจรแก่สมาชิก 17,241 คน (เป้าหมาย 

10,000 คน)  และจัดอบรม Trainer 755 คน (เป้าหมาย 500 คน)  

2. รณรงค์ออมเพ่ิม สื่อสารให้สมาชิกเห็นความส าคัญของการออมเพ่ิมและตัดสินใจออมเพ่ิม ซึ่งมีสมาชิกออม

เพ่ิม 6,089 คน ในปี 2554 (เป้าหมาย 1,000 คน) 

3. รณรงค์ออมต่อ สื่อสารไปยังสมาชิกเกษียณปี 2554 จ านวนประมาณ 9,000 คนให้เห็นประโยชน์ของ

การออมต่อ  มีสมาชิกเกษียณตัดสินใจออมต่อ 475 คน ในปี 2554  

4. ศึกษาแผนทางเลือกการ

ลงทุนแบบ Life Path 

Choice 

เสนอผลการศึกษาโอกาสการยอมรับแผนการลงทุนแบบ Life Path ต่อ

คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2554 โดยผลการศึกษาเชิง

ปริมาณจากสมาชิก 9,061 คน พบว่า 37% เชื่อว่าแนวคิด Life path choice เป็น

ทางเลือกที่ดี และการศึกษาเชิงคุณภาพจาก สมาชิกใน5 ภูมิภาคจ านวน 496 คนพบว่า

สมาชิกอายุน้อย (ต่ ากว่า 40 ปี) รู้สึกดีและชอบแนวคิดนี้ สมาชิกที่มีอายุมากกว่า 40 ปี 

รู้สึกไม่แน่ใจและไม่ชอบแนวคิดนี้  
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เป้าหมายกลยุทธ์  : สมาชิก (ต่อ) 

ตอบสนองความต้องการของสมาชิกด้วยความเอาใจใส่และภาคภูมิใจ 

แผนงาน ผลงาน 

กลยุทธ์ 1 : ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ความเชื่อม่ัน ให้โอกาสบริหารเงินเอง และสร้างความสัมพันธ์แท้จริงย่ังยืน 

5. ศึกษาความเป็นไปได้

ส าหรับการจัดสวัสดิการจาก 

กบข. เพ่ือสมาชิก 

บ้านพักวัยเกษียณ 

ศึกษาความต้องการของสมาชิก (อายุ 55-60 ปี) พบว่าสมาชิกสนใจ และ กบข. อยู่

ระหว่างด าเนินการหาผู้ร่วมลงทุนในโครงการฯ  

สวัสดิการประกันชีวิต 

ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสวัสดิการประกันชีวิตให้สมาชิกส าหรับวงเงินประกัน 

500,000- 1,000,000 บาท สรุปจะท าให้ กบข. มีค่าใช้จ่ายสูงประมาณ 1,400 –4,800 

ล้านบาท/ปี จึงไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการต่อ 

กลยุทธ์ 2 : Creating GPF Open House  

6. GPF Open House - น าเสนอข้อมูลและข้ันตอนการลงทุน การบริหารกองทุนเพ่ือการเกษียณ ความสัมพันธ์

ของ กบข. กับสูตรบ านาญ ต่อสมาชิก ผ่านสื่อต้นสังกัด สื่อมวลชน สื่ออ่ืนๆ เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจในการบริหารงาน   

- เตรียมจัดงาน GPF International Forum ในเดือนพฤศจิกายน (แต่ได้เลื่อนไปเป็น 

กุมภาพันธ์ 2555 เนื่องจากมหาอุทกภัย ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน

เรียบร้อยแล้ว) 

แผนยุทธศาสตร์ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2555 
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เป้าหมายกลยุทธ์ด้านลงทุน 

สร้างผลตอบแทนทีม่ั่นคงในระยะยาว 

แผนงาน ผลงาน 

กลยุทธ์ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานลงทุน  

1.จัดสรรงบประมาณความ

เสี่ยง (Tracking Error: TE) 

และเป้าหมายผลตอบแทน

คาดหวัง 

ก าหนดเป้าหมายผลตอบแทนการลงทุนที่คาดหวังตามงบประมาณความเสี่ยงในแต่ละ

ประเภทสินทรัพย์ ก านดให้เป็น KPI ในระดับองค์กร ฝ่ายและ ระดับผู้จัดการลงทุน 

2. ปรับโครงสร้างการลงทุน

ต่างประเทศ 

ปรับโครงสร้างการลงทุนต่างประเทศแล้วเสร็จ พร้อมจ้างผู้จัดการลงทุน 11 ราย ครบ

ตามจ านวนผู้จัดการลงทุนส าหรับพอร์ตลงทุนในระยะแรก  

กลยุทธ์ 2 : เพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน  

3. ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์

เพ่ือลดความเสี่ยงจาก 

เงินเฟ้อ 

ก าหนดกรอบและแนวทางการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์   กบข. เริ่มทยอยลงทุนในสินค้า

โภคภัณฑ์เพ่ือเข้าสู่เป้าหมาย SAA ที่  1%  

4. ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

และอสังหาริมทรัพย์โลก

เพ่ือโอกาสสร้าง

ผลตอบแทนต่อเนื่องมั่นคง 

- ได้รับอนุมัติกรอบการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานจากคณะกรรมการเมื่อ 20 เม.ย. 54   

- ได้รับอนุมัติแนวทางการลงทุนอสังหาริมทรัพย์โลกจากคณะกรรมการเมื่อ 19 ต.ค. 54 
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หน้า 22 

เป้าหมายกลยุทธ์ : ด้านองค์กร 

เป็นสถาบนับริหารจัดการเงินออมที่โปร่งใส และเชื่อถือได้ 

แผนงาน ผลงาน 

กลยุทธ์ 1 : ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการท างานหลักทางธุรกิจ  

1 . ปรับปรุงกระบวนการ

ท างานของธุรกิจหลัก  

ปรับปรุงขั้นตอนการท างานหลัก 6 กระบวนการ ได้แก่ (1) เชื่อมโยงระบบงานลงทุน 
ระบบงานทะเบียนสมาชิก และระบบงานบัญชีให้เชื่อมต่อตรงถึงกัน  (2) ระบบปัจจัย
เสี่ยงหลักขององค์กร (3)ปรับระบบ remote access ให้เป็น Virtual Desktop (4) 
ปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสาร    (5)  Compliance Program  (6) ปรับแก้ไขข้อบังคับ
การมอบอ านาจของเลขาธิการ 

2. บูรณาการระบบงานหลัก

ด้านธุรกิจและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

- ศึกษาและจัดท าแผนงานเพ่ิมขีดความสามารถระบบงานหลักส าคัญได้แก่ ระบบงาน

ลงทุน (Bonanza) ระบบงานทะเบียนสมาชิก (Ultimaas) และระบบงานบัญชี (SAP)  

กลยุทธ์ 2 : เป็นผู้น าการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้หลักการ Environment, Social, 

Governance (ESG) ในการด าเนินธรุกิจ 

3. พัฒนากระบวนการด้าน

การก ากับกิจการที่ด ี

ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ส าคัญ 5 เรื่องซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว 
ได้แก่ 1) นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี    2) หลักเกณฑ์การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  
3) ลดจ านวนคณะอนุกรรมการจาก 10 คณะลงเหลือ 7 คณะ   4) อ านาจหน้าที่และ 
กฎบัตรคณะอนุกรรมการ  5) จรรยาบรรณพนักงาน 

4.เป็นผู้น าการลงทุนที่มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

(Environmental, Social, 

Governance: ESG) 

- ปรับปรุงแนวทางส าหรับ ESG แล้วเสร็จ ร่วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและเชิญ 

บลจ. 16 แห่งประชุมเพ่ือผลักดันเรื่อง ESG และ กบข. ให้ค าแนะน าแก่บริษัทที่ กบข. 

เข้าไปลงทุนถึงการด าเนินการตามหลัก ESG จ านวน  11 บริษัท   

- ก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้แทนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting) 

5. สร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

เพ่ือสื่อสารและให้ความรู้

เรื่องการออม และการ

ลงทุนแก่ประชาชนทั่วไป 

- ร่วมกับ กลต.ศึกษาระบบบ าเหน็จบ านาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือก าหนด

โครงสร้างระบบบ าเหน็จบ านาญตามมาตรฐานในการบริหารจัดการกองทุนเงินออมระยะ

ยาวที่ดีของประเทศไทย 

- ร่วมเป็นคณะท างานจัดท าวาระการออมแห่งชาติ และโครงการให้ความรู้ด้านการเงิน  

(Financial Literacy) ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ริเริ่มผลักดัน 
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เป้าหมายกลยุทธ์ : ด้านบคุลากร 

เป็นองค์กรที่มีผลการด าเนินงานเปน็เลิศและมีบุคลากรที่มสีมรรถนะสูง 

แผนงาน ผลงาน 

กลยุทธ์ 1 : สร้างระบบท่ีช่วยขับเคลื่อนผลการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ  

1.บูรณาการงานบริหาร

ผลงานของบุคลากรให้

เชื่อมต่อกับภารกิจของ

องค์กร 

- ก าหนดให้ KPI กลุ่มงานเชื่อมโยงกับ KPI องค์กร และรองรับกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร 

- จัดท าเกณฑ์จ่ายโบนัสและการขึ้นเงินเดือนตาม KPI และผลประเมินสมรรถนะ  

- ปรับโครงสร้างต าแหน่งงานให้สอดรับกับโครงสร้างองค์กรใหม่   

- ปรับโครงสร้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับต าแหน่งงาน คุณค่างาน และเป็นไปตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ 2 : สร้างบรรยากาศการท างานที่สร้างเสริมความผูกพันต่อองค์กร  

2. สร้างบรรยากาศการ

ท างานที่มุ่งเน้นการท างาน

เป็นทีม 

- สื่อสารเป้าหมายแผนงานองค์กร แผนงานกลุ่มงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคืบหน้าผ่าน

การประชุมหัวหน้างานต่อเนื่องทุกเดือน 

- จัดกิจกรรม Knowledge Share แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการลงทุน การบริหารกองทุนเพ่ือ

การเกษียณ ฯลฯ ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

- จัดกิจกรรมสร้างการท างานเป็นทีม อาทิ Outing, กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ 3 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง ดึงดูด/จูงใจพนักงานที่โดดเด่นพร้อมกับการเพิ่มระดับความผูกพัน

ของพนักงานต่อองค์กร  

3. พัฒนาบุคลากรให้มี

สมรรถนะสูงและมีความ

ผูกพันต่อองค์กร 

- ทบทวนและปรับปรุง Job Family และ Career Path ให้สอดรับโครงสร้างงานใหม่และ

สื่อสารให้พนักงานเข้าใจชัดเจนถึงความก้าวหน้าในอาชีพ 

- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(Individual Development Program) ส าหรับ

พัฒนาผู้บริหารระดับสูงแล้วเสร็จ 

- จัดท าโครงการ Maximizing Your Potential คัดเลือกพนักงาน 25 คนจากกลุ่มงานต่างๆ 

เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพรุ่นที่ 1 

- ส ารวจระดับความผูกพันองค์กรของพนักงานแล้วเสร็จ แต่ละกลุ่มงานไปจัดท าแผนปฏิบัติ

เพ่ิมระดับความผูกพันโดยผลส ารวจระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในเดือน 

พฤศจิกายน 2554 เพ่ิมข้ึนเป็น 35% (จาก 19% ในเดือนมีนาคม) 
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เป้าหมายกลยุทธ์ : ด้านบคุลากร (ต่อ) 

เป็นองค์กรที่มีผลการด าเนินงานเปน็เลิศและมีบุคลากรที่มสีมรรถนะสูง 

แผนงาน ผลงาน 

กลยุทธ์ 4 : สร้างพฤติกรรมตามค่านิยมร่วมของ กบข.  

4.ปลูกฝังวัฒนธรรม 

ค่านิยมร่วมของ กบข. 

(PASIT) (Professional, 

Achievement, Service 

Mind, Integrity, 

Teamwork) 

- ก าหนดนิยามที่ชัดเจนของค่านิยมร่วมของ กบข. (PASIT) และสื่อสารความหมายต่อ

พนักงานผ่านกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร  

- ก าหนดให้ความเป็นมืออาชีพ (P: Professional) เป็นค่านิยมแรกเพ่ือการรณรงค์ส าหรับปี 

2554 แยกเป็นภาพลักษณ์และพฤติกรรม โดยท างานและผลักดันร่วมกันจากคณะท างานที่มี

สมาชิกจากทุกกลุ่มงาน 
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ตัวชี้วัด (KPIs) 

น้ า
หน

กั 
(ร้

อย
ละ

) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ผล
กา

รด
 าเน

ินง
าน

 

ผล
คะ

แน
น 

1 2 3 4 5 

1) ร้อยละจ านวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
การวางแผนทางการเงินที่มีระดับความรู้ใน
ระดับดีขึน้ไป 

10 70 75 80 85 90 80 3 

2) ร้อยละความพึงพอใจของสมาชกิ 15 70 75 80 85 90 90 5 

3) 
อัตราผลตอบแทนของแผนหลักที่มากกว่าตัว
เทียบวัด 

25 
<BM - 
0.8 

BM - 
0.4 

BM 
BM + 
0.4 

>BM + 
0.8 

-1.16 1 

4) ด าเนนิการให้มีความพร้อมในการลงทุนเพ่ิม
ในสนิค้าโภคภัณฑ์ อสังหาริมทรัพย์ และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

10 ก.ย. ส.ค. ก.ค. มิ.ย. พ.ค. เม.ย. 5 

5) ปรับปรุงระบบ MIC ให้เป็นระบบ Straight-
through Process และเปน็ Forward 
Pricing  

10 80% 90% 100% 110% 120% 110 4 

6) ร้อยละการจ่ายเงินคืนสมาชิกเมือ่พ้นสมาชิก
ภาพภายใน 6 วันท าการ นับแตว่ันที่ได้รับ
แจ้งจากส่วนราชการและได้ปรากฎหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน 

10 89 91 93 95 97 99.99 5 

7) จ านวนของบริษัทท่ี กบข. เข้าไปลงทุน ท่ี
ได้รับค าแนะน าเร่ืองแนวทางการด าเนนิการ
ตาม ESG ในประเด็นส าคัญ 

5 6 8 10 12 14 11 3.5 

8) จัดให้มีการวัดระดับความผูกพันของ
บุคลากร (Engagement Level) และจัดท า
แผนเพ่ิมระดับความผูกพนัของบุคลากร 

5 ส.ค. ก.ค. มิ.ย. พ.ค. เม.ย. พ.ค. 4 

9) ร้อยละคะแนนการประเมิน Core 
Competency ของบุคลากร กบข. จากผู้มี
ส่วนได้สว่นเสีย (Stakeholders) 

10 50 55 60 65 70 90.38 5 

100 3.58 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2554 
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