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การบริหารความเสี่ยง กบข. 
 

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เป็นองค์กรที่บริหำรดูแลเงินออมของสมำชิกที่เป็น
ข้ำรำชกำรกว่ำล้ำนคน จึงตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีระบบบริหำรจัดกำรบูรณำกำรเชิงรุก (Proactive 
Integrated Management) ที่มีประสิทธิภำพทั่วทั้งองค์กร เพ่ือน ำพำองค์กรให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ท่ำมกลำงปัจจัยแวดล้อมทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงผันผวนเช่นทุกวันนี้   โดยคณะกรรมกำรได้อนุมัติให้น ำหลัก 
iGRC ที่ดีมำใช้ ซึ่งหมำยถึงกำรเป็นองค์กรที่มีกำรบูรณำกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลที่ดี (Good Governance) 
เข้ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ (Effective Risk Management) และกำรก ำกับกำร
ปฏิบัติงำนตำมระเบียบกฎเกณฑ์อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม (Regulatory & Policy Compliance) โดยมี
กำรประสำนนโยบำย กำรท ำงำน กำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบสอดคล้องกันทั้งสำมด้ำน  ด้วยกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำเสริมประสิทธิภำพกำรท ำงำน  โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับองค์กร ยิ่งๆ 
ขึ้นไป   

 
การก ากับดูแล กับ ระบบการบริหารความเสี่ยงของ กบข. 
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โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร 

กบข. มีโครงสร้ำงและวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ควำมส ำคัญและส่งเสริมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเชิงบูรณำ
กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรบริหำรงำนของ กบข. มีคณะกรรมกำรท ำหน้ำที่และรับผิดชอบต่อกำรก ำหนด
นโยบำยและกรอบกำรบริหำรองค์กร โดยมีคณะอนุกรรมกำรธรรมมำภิบำล คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง และคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจำกคณะกรรมกำรและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรตรวจสอบ ช่วยให้ควำมเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรและส ำนักงำน ซ่ึงถือเป็นกลไกสนับสนุนกำรท ำงำนของ กบข. ให้มีประสิทธิภำพ 
มั่นใจได้ว่ำครอบคลุมควำมเสี่ยงและประเด็นส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องไว้อย่ำงครบถ้วน   

กบข. ได้ปลูกฝังวัฒนธรรมให้ผู้บริหำรและฝ่ำยงำนในฐำนะเจ้ำของควำมเสี่ยง มีควำมเข้ำใจและ
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง และมีบทบำทในกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกระบวนกำร
ท ำงำนของตนเอง (Risk Owner as Risk Manager) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เพรำะฝ่ำยงำนในฐำนะเจ้ำของควำมเสี่ยงเป็นผู้ปฏิบัติ มีควำมรอบรู้ในเนื้องำนย่อมสำมำรถรับรู้ปัจจัยเสี่ยงและ
สำเหตุต่ำงๆ ที่อำจท ำให้งำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเป็นผู้ที่ต้องป้องกันและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้ดีที่สุด    

จำกแนวคิดข้ำงต้น คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจึงได้ก ำหนดกรอบกระบวนกำรบริหำรควำม
เสี่ยงเป็นแนวปฏิบัติส ำหรับ กบข. โดยก ำหนดให้หน่วยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยงต้องประเมินควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยใน (Risk and Control Self-Assessment) ตำมแนวทำงวิเครำะห์เหตุน ำสู่ควำมเสี่ยง (Root 
Causes) อย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ นับเป็นกำรก ำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงรอบคอบและ
ทั่วถึง เพ่ือให้มั่นใจว่ำ กบข. มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และมีกำรก ำหนดแนวทำงกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกสำเหตุต่ำงๆ ในอนำคต 

นอกจำกนี้ เพ่ือเป็นกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กร กบข. ยังมี
กำรก ำหนดมำตรกำรที่เอ้ือให้เกิดควำมถูกต้องและอิสระในกำรตรวจวัด กำรควบคุม และกำรรำยงำนควำม
เสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้ก ำหนดเวลำที่เหมำะสม โดยมีกลุ่มงำนบริหำรควำมเสี่ยงท ำหน้ำที่เสนอและติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่ำงทั่วถึงให้ได้ตำม
เกณฑ์มำตรฐำน และมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในช่วยประเมินและสอบยันระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ ำเสมออีกชั้นหนึ่ง 

 

 

 

ความเสี่ยงของ กบข.  
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 กบข. ได้จัดท ำแม่บทกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ กบข. ขึ้นเพ่ือเป็นหลักในกำรพัฒนำระบบบริหำร

ควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำควำมเสี่ยงหลัก 5 ประเภทได้แก่  1. ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์  2. ควำมเสี่ยงด้ำน

กำรลงทุน 3. ควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียงและภำพลักษณ์องค์กร 4. ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร 5. ควำมเสี่ยงด้ำน

กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 

กบข. มีกำรประเมินสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกประกอบกับกำรวิเครำะห์จุดแข็ง 
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกำส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือที่เรียกว่ำ SWOT 
Analysis เพ่ือท ำควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์ที่เป็นอยู่ โดยน ำจุดแข็งมำใช้ประโยชน์ร่วมกับโอกำสพร้อมๆ กับลด
จุดอ่อนและป้องกันไม่ให้อุปสรรคต่ำง ๆ มีผลต่อกำรท ำงำนของกบข. และกำรมีกระบวนกำรประเมินควำม
เสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์องค์กรอย่ำงเป็นระบบ ท ำให้ กบข.สำมำรถน ำผลวิเครำะห์เหล่ำนั้นมำพัฒนำเป็นแผน
ยุทธศำสตร์องค์กรและกลยุทธ์ในกำรท ำงำนในแต่ละปี โดยในปี 2559 กบข. ได้ทบทวนแผนยุทธศำสตร์
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ปี 2558-2561 และจัดท ำแผนงำนประจ ำปี 2560 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินงำนขององค์กรให้ เป็นไปตำมกรอบวิสัยทัศน์ ที่คณะกรรมกำรได้ให้นโยบำยและทิศทำงกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือกำรบรรลุ พันธกิจที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539  
ซึ่งวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ก ำหนดไว้คือเป็น “สถำบันหลักที่สมำชิกไว้วำงใจในกำรบริหำรเงินออมเพ่ือกำร
เกษียณอำยุรำชกำรอย่ำงมีควำมสุข” โดยมียุทธศำสตร์ 4 ด้ำนเพื่อด ำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังกล่ำว คือ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : สร้ำงควำมมั่นคงในกำรเกษียณของสมำชิก 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : เสริมสร้ำงควำมเชื่อม่ันและไว้วำงใจ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำกระบวนกำรและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถองค์กร 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ และผูกพันกับองค์กรสูง 

2. ความเสี่ยงด้านการลงทุน 

ความเสี่ยงจากสภาพตลาด (Market Risk) 
ในปี 2560 ตลำดกำรลงทุนอยู่ในเกณฑ์ดี เศรษฐกิจโลกเติบโตด้วยอัตรำร้อยละ 3.6 ในปี 2560 ซึ่ง

เร่งตัวขึ้นจำกปีก่อนหน้ำในลักษณะเดียวกันทุกภูมิภำค โดยเป็นกำรฟ้ืนตัวต่อเนื่องจำกปัจจัยพ้ืนฐำนที่
แข็งแกร่ง โดยแม้ว่ำในปี 2560 จะมีควำมเสี่ยงต่อภำวะกำรลงทุนอยู่บ้ำง แต่ส่วนใหญ่ก็ผ่ำนพ้นไปด้วยดี ได้แก่ 
1) กำรเมืองในยุโรปที่ผลปรำกฏว่ำยังคงมีเสถียรภำพดี รวมไปถึงสหรำชอำณำจักรที่สำมำรถด ำเนินนโยบำย 
Brexit ได้ต่อเนื่องแม้ว่ำจะมีอุปสรรคบ้ำงก็ตำม แต่เศรษฐกิจโลกก็ได้ฟ้ืนตัวอย่ำงต่อเนื่องในทุกภูมิภำค และ
ส่งผลบวกต่อตลำดหุ้นให้มีผลตอบแทนที่ดีในทุกภูมิภำค 2) นโยบำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ ที่มีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจโลก อย่ำงไรก็ตำมอัตรำกำรว่ำงงำนของสหรัฐฯในระดับที่ต่ ำ ดัชนีตัวเลขกำรผลิตที่ขยำยตัว
ต่อเนื่อง และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทในสหรัฐฯที่เติบโตดี ได้ผลักดันให้ดัชนีหุ้นสหรัฐฯปิดที่
ระดับสูงสุดของปี 3) ควำมไม่สงบที่เก่ียวข้องกับเกำหลีเหนือ 
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ส ำหรับประเทศไทยนั้น ภำวะเศรษฐกิจยังเติบโตต่อเนื่องโดยได้รับแรงผลักดันหลักจำกกำรส่งออก
ทั้งสินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยว ท ำให้มีแรงส่งให้เศรษฐกิจไทยขยำยตัวต่อเนื่องจำกทั้งกำรส่งออกที่ได้รับ
อำนิสงส์จำกกำรขยำยตัวของประเทศคู่ค้ำ กำรใช้จ่ำยและลงทุนจำกภำครัฐตำมโครงกำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำร
ลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน ซึ่งจะส่งผลต่อกำรลงทุนภำคเอกชนมำกข้ึน 

ทั้งนี้ กบข. ได้ประเมินผลกระทบต่อกำรลงทุนของ กบข. และได้ก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือ
ตอบสนองและป้องกันควำมเสี่ยงต่อเงินกองทุนของ กบข. โดยมีกำรเฝ้ำระวัง และวำงกลยุทธ์กำรลงทุน หรือ
ปรับสัดส่วนกำรลงทุนเชิงกลยุทธ์ (SAA)ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ทั้งนี้ ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเริ่ม
มีควำมส ำคัญมำกขึ้นเนื่องจำก กบข.สำมำรถลงทุนในต่ำงประเทศได้มำกขึ้น   กบข. จึงได้เพ่ิมระบบงำนกำร
ตรวจวัดควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุนในหลำยมิติ โดยกำรลงทุนของ กบข. ยังคงเน้นเรื่องกำรจัดสมดุลระหว่ำง
ควำมปลอดภัยและผลตอบแทนในบริบทของกำรลงทุนระยะยำวเป็นส ำคัญ  นอกจำกนี้ยังมีกำรรำยงำน
ประสิทธิผลหรือควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ควำมเสี่ยงในกำรสร้ำงผลตอบแทนด้วย  

ความเสี่ยงจากเครดิต (Credit Risk) 
กบข. ได้ก ำหนดแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงของผู้ออก

ตรำสำร และควำมเสี่ยงของตรำสำรเฉพำะรำยกำร อีกทั้งมีกำรก ำหนดกรอบควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในระดับ
กองทุน และมีกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของคู่ค้ำหรือผู้ออกตรำสำรที่ กบข. ลงทุน และคู่ค้ำที่ กบข. ท ำ
ธุรกรรมกำรลงทุน และมีกำรทบทวนคู่มือกำรลงทุนด้ำนเครดิตเพ่ือให้เหมำะสมเป็นปัจจุบัน โดยมีเป้ำหมำย
เพ่ือลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เกิดจำกกำรที่คู่ค้ำหรือผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพัน  

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

กบข. ได้จัดให้มีระบบซึ่งสำมำรถวัดควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องและสำมำรถประเมินผลกระทบจำก
ควำมเสี่ยงที่สอดคล้องกับปริมำณและควำมซับซ้อนของธุรกรรม รวมถึงมีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสภำพ
คล่องในกำรจ่ำยคืนเงินแก่สมำชิกท่ีพ้นสมำชิกภำพ โดยเฉพำะช่วงที่สมำชิกถึงก ำหนดเกษียณในเดือนกันยำยน
ของทุกปีนั้น จะมีกำรจัดท ำประมำณกำรกระแสเงินรับ-จ่ำยและวำงแผนจัดเตรียมเงินสดอย่ำงเหมำะสม 
เพ่ือให้มั่นใจว่ำสมำชิกจะได้รับเงินคืนตำมก ำหนดเวลำและไม่กระทบต่อกำรลงทุนของสมำชิกที่ยังคงอยู่ใน
กองทุน 

3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร (Reputation Risk) 

ปัจจุบันมีกำรให้ควำมส ำคัญต่อควำมเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงและภำพลักษณ์องค์กรมำกขึ้น แม้ว่ำจะมีกำร

บริหำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ภำยในองค์กรอย่ำงรอบคอบแล้ว  องค์กรก็ยังต้องระมัดระวังในส่วนของกำรติดตำม

และรักษำชื่อเสียงตลอดจนภำพลักษณ์ขององค์กรในสำยตำของบุคคลภำยนอกด้วย ซึ่งคณะอนุกรรมกำรหลำย

ชุด ทั้งคณะอนุกรรมกำรธรรมำภิบำล คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ และคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้

ให้ กบข. เน้นเรื่องของจรรยำบรรณและหลักปฏิบัติของพนักงำน จัดให้มีกระบวนกำรจัดกำรเรื่องกำรแจ้ง
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เบำะแส และกำรรับเรื่องร้องเรียนต่ำง ๆ  รวมถึงให้มีกระบวนกำรติดตำมข่ำวสำรทำงสื่อต่ำง ๆ  และกำร

ตอบสนองต่อข่ำวสำร และชี้แจงแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยสม่ ำเสมอ 

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) 

ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรนั้น กบข. ได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงครบถ้วนทุกฝ่ำยงำนเป็นประจ ำทุกปี ทั้งนี้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรตรวจเงิน
แผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  โดยมีกำรรำยงำนให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง และคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ ทรำบและพิจำรณำผลกำรประเมินดังกล่ำวด้วย 

ในปี 2560 กบข. ได้ทบทวนตัวชี้วัดควำมเสี่ยง (Key Risk Indicators) ส ำคัญระดบัองค์กรตำมควำม
เสี่ยงหลักทั้ง 5 ประเภท เพ่ือใช้ในกำรประเมินระดับควำมเสี่ยง และใช้ข้อมูลดังกล่ำวประกอบกำรประเมิน
โอกำสและผลกระทบอันเกิดจำกควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพ่ือให้ผู้บริหำรสำมำรถติดตำมสถำนะ
ควำมเสี่ยงในภำพรวมของ กบข. ได้ตลอดเวลำ ทั้งควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน ควำม
เสี่ยงด้ำนชื่อเสียง ควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำน และควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ทั้งนี้ยังได้
ก ำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับควำมเสี่ยงสูง (Risk Tolerance) ส ำหรับแต่
ละตัวชี้วัดควำมเสี่ยงขึ้น เพ่ือเป็นขั้นในกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงนั้นๆ อย่ำงทันท่วงที และเหมำะสม 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรอีกส่วนหนึ่งที่ กบข. ให้ควำมส ำคัญมำก คือกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งในปี 2560 กองทุนได้ให้มีกำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรควำม
เสี่ยงเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ทำงไซเบอร์โดยมืออำชีพจำกภำยนอก และได้น ำมำวำงแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้เป็นไปตำมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรป้องกันควำมเสี่ยงและแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำง
ธุรกิจ (Business Continuity Management) ที่มีประสิทธิภำพ ซึ่ง กบข. ได้วำงโครงสร้ำงรำกฐำนทำงด้ำน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรท ำงำนภำยใต้สถำนกำรณ์ต่ำงๆ  มีกำร
เตรียมศูนย์ปฏิบัติงำนส ำรอง กรณีเกิดเหตุวิกฤตไม่สำมำรถเข้ำปฏิบัติงำนในส ำนักงำนตำมปกติ โดยในปัจจุบัน
มีระบบรองรับกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ของพนักงำนได้อีกทั้งมีกำรเตรียมกำรสื่อสำรไปยังทุกภำคส่วน ทั้ง
กำรสื่อสำรภำยในส ำนักงำน กำรสื่อสำรกับคู่ค้ำ และกำรสื่อสำรกับสมำชิกไว้อย่ำงพร้อมเพรียง  
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5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) 

กบข. มีกำรพัฒนำระบบงำนก ำกับกำรลงทุนเพ่ือใช้ในกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนกำร
ลงทุน (Investment Compliance) เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรลงทุนของ กบข. เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ระเบียบ และ
นโยบำยกำรลงทุนที่ก ำหนดไว้   นอกจำกนี้ กบข. มีกำรจัดท ำแนวปฏิบัติด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ 
(Compliance Program) เพ่ือให้ทุกส่วนงำนมีแนวทำงกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่เป็นมำตรฐำน
เดียวกันทั้งองค์กร และมีกำรติดตำมทบทวนกฎเกณฑ์และกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
รวมถึงกำรติดตำมก ำกับดูแล และจัดท ำรำยงำนเสนอคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส  

การมุ่งสู่แนวทางบูรณาการการก ากับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการก ากับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเข้มแข็ง (iGRC: Integrated Governace, Risk, and Compliance) 

เพ่ือให้ กบข. มีวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งหมำยถึง กำรมีควำมเข้ำใจ และมีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงในทุกงำนขององค์กร โดยมีกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องตำมจริยธรรม มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
เป็นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบทั้งภำยในและภำยนอก จึงได้ก ำหนดแผนงำน เสริมสร้างการบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร  (Enterprise Value Creation) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำ
กระบวนกำรและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถองค์กร ตำมแผนยุทธศำสตร์ 2558-2561  

ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีกำรก ำกับดูแลที่ดี  (Governance) กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภำพ (Risk Management) และกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance) นั้น กบข. ให้
ควำมส ำคัญในกำรบริหำรองค์ประกอบส ำคัญ 3 ประกำร ที่เป็นกลไกขับเคลื่อน GRC นั่นคือ คน (People) 
กระบวนกำร (Process) และเทคโนโลยี (Technology) เพ่ือช่วยให้ กบข. สำมำรถ  

• เข้ำใจและจัดล ำดับควำมส ำคัญต่อควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  

• ก ำหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทำงขององค์กรให้สอดคล้องกับมูลค่ำและควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  

• จัดกระบวนกำรซึ่งท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยเพิ่มประสิทธิภำพกำรเฝ้ำ
ระวังควำมเสี่ยง (Risk Profile) กำรปกป้องคุณค่ำขององค์กร (Value) และกำรด ำเนินงำนภำยใต้
ขอบเขตของกฎหมำย นโยบำยของคณะกรรมกำร จริยธรรมและจรรยำบรรณตำมวิชำชีพ 

• ปลูกฝังวัฒนธรรมด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยกบข. มีเป้ำหมำยว่ำ บุคลำกรใน กบข. ทุกระดับ
ต้องมีจิตส ำนึกและส่วนร่วมในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กรควบคู่ไปกับกำรด ำเนินงำนอย่ำง
เป็นระบบและต่อเนื่อง  

• ส่งเสริมกำรวัดควำมมีประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน จัดท ำและให้ข้อมูลเกี่ยวข้องที่เชื่อถือได้
และทันเวลำต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

• มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกที่ใช้ประโยชน์จำกโอกำสและทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเต็มที่  เพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณค่ำสูงสุดให้แก่สมำชิกและสังคม 
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ในป ี2560 กบข. ได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำน และนโยบำย iGRC เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเสี่ยงเพ่ือให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เป็นสำเหตุ 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องที่จะไม่บรรลุเป้ำประสงค์ทำงยุทธศำสตร์  และกำรบริหำรควำมเสี่ยงใน
ภำพรวมระดับองค์กร รวมถึงกำรสร้ำงวัฒนธรรมบริหำรควำมเสี่ยงและให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พนักงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง  มีกำรสื่อสำรแก่ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ อีกทั้งมีกำรพัฒนำกระบวนกำรธรรมำภิบำล กำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบแบบบูรณำกำรตำมแผนงำนดังกล่ำว เพ่ือให้
เกิดควำมผสมผสำนในกำรจัดกำรเชิงรุก (Proactive Management) ซ่ึงใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่ทันสมัยและเหมำะสม ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยกำรสร้ำงจริยธรรม และคุณธรรมในกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
โดยได้ก ำหนดให้จริยธรรม (Integrity) เป็นหนึ่งในคุณสมบัติพึงประสงค์ของพนักงำนทุกคนอีกด้วย  


