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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 ระบบการบริหารความเสีย่งของ 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 ำคัญที่เกี่ยวข้องไว้อย่ำงครบถ้วน   

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 เพื่อให้มั่นใจว่ำ กบข. มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และมีกำรก ำหนดแนวทำงกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกสำเหตุต่ำงๆ ในอนำคต 

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

 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. มีการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประกอบกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือที่ เรียกว่า SWOT 
Analysis เพ่ือท าความเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่ โดยน าจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ร่วมกับโอกาสพร้อมๆ กับลด
จุดอ่อนและป้องกันไม่ให้อุปสรรคต่างๆ มีบทบาทต่อการท างานของกบข. และการมีกระบวนการประเมินความ
เสี่ยงด้านยุทธศาสตร์องค์กรอย่างเป็นระบบ ท าให้ กบข.สามารถน าผลวิเคราะห์เหล่านั้นมาพัฒนาเป็นแผน
ยุทธศาสตร์องค์กรและกลยุทธ์ในการท างานในแต่ละปี และในปี 2559 กบข. ได้ทบทวนแผนยุทธศำสตร์
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ปี 2558-2561 และจัดท ำแผนงำนประจ ำปี 2560 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินงำนขององค์กรให้เป็นไปตำมกรอบวิสัยทัศน์ ที่คณะกรรมกำรได้ให้นโยบำยและทิศทำงกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือกำรบรรลุ พันธกิจที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539 
โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ที่จะเป็น “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) 
สภำวะควำมเสี่ยงด้ำนตลำดปี 2559 เกิดจำกปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจโลกในเรื่องใหญ่ๆ สำมด้ำน ได้แก่ 

(1) กำรปรับนโยบำยกำรเงินของญี่ปุ่นครั้งใหญ่ด้วยกำรด ำเนินนโยบำยอัตรำดอกเบี้ยติดลบซึ่งมีผลกระทบ
อย่ำงมำกต่อตลำดพันธบัตร (2) ผลกำรลงคะแนนให้สหรำชอำณำจักรออกจำกอียู ซึ่งพลิกควำมคำดหมำย
เนื่องจำกเป็นกำรด ำเนินกำรที่เชื่อว่ำจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพำะกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำง
ประเทศที่จะมีอุปสรรคมำกขึ้น (3) ผลกำรเลือกตั้งประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งมีแนวนโยบำยระหว่ำงประเทศที่
อำจก่อให้เกิดผลบวกต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นๆแต่เพ่ิมควำมเสี่ยงต่อเสถียรภำพในระยะยำว 
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ส ำหรับภำวะเศรษฐกิจในประเทศนั้น มีควำมเติบโตต่อเนื่องโดยได้รับแรงผลักดันหลักจำกภำค
บริกำร (กำรท่องเที่ยว) ที่เติบโตดีต่อเนื่องและจำกภำคกำรบริโภคที่กลับมำเติบโตดีขึ้น อีกทั้งยังมีแรงผลักดัน
โดยรำคำสินค้ำเกษตรที่เริ่มดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลำงปีและมำตรกำรต่ำงๆของภำครัฐที่กระตุ้นกำรใช้จ่ำยอย่ำง
ต่อเนื่อง นอกจำกนี้กำรเร่งอนุมัติโครงกำรขนำดใหญ่ต่ำงๆก็เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ส ำคัญด้วย 

ทั้งนี้ กบข. ได้ประเมินผลกระทบต่อกำรลงทุนของ กบข. ในภำวะกำรณ์ต่ำงๆ (Scenario Analysis) 
และได้ก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือตอบสนองและป้องกันควำมเสี่ยงต่อเงินกองทุนของ กบข.  โดยมีกำรเฝ้ำ
ระวัง และวำงกลยุทธ์กำรลงทุน หรือปรับสัดส่วนกำรลงทุนระยะยำว (SAA) และกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนให้เหมำะสม อีกทั้งมีกำรทบทวนตัวชี้วัดควำมเสี่ยง Tracking Error ของกองทุน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสมของลักษณะกำรใช้ควำมเสี่ยงในกำรบริหำรเงินกองทุนเชิงรุก (Alpha 
Risk) เพ่ือใช้ก ำหนดกรอบควำมเสี่ยงของกำรเบี่ยงเบนออกจำกแผนกำรลงทุนระยะยำว (Strategic Asset 
Allocation) เพ่ือเพ่ิมโอกำสกำรสร้ำงผลตอบแทนที่ดีกว่ำตัวชี้วัด ทั้ งนี้ภำยใต้กรอบนโยบำยทั้ งด้ำน
ผลตอบแทนที่คำดหวังและระดับควำมเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร โดยยังคงเน้นเรื่องกำรจัดสมดุล
ระหว่ำงควำมปลอดภัยและผลตอบแทนในบริบทของกำรลงทุนระยะยำวเป็นส ำคัญ  นอกจำกนี้ยังมีกำร
รำยงำนประสิทธิผลหรือควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ควำมเสี่ยงในกำรสร้ำงผลตอบแทนด้วย  

ความเสี่ยงจากเครดิต (Credit Risk) 
กบข. ได้ก ำหนดแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงของผู้ออก

ตรำสำร และควำมเสี่ยงของตรำสำรเฉพำะรำยกำร อีกทั้งมีกำรก ำหนดกรอบควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในระดับ
กองทุน และมีกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของคู่ค้ำหรือผู้ออกตรำสำรที่ กบข. ลงทุน และคู่ค้ำที่ กบข. ท ำ
ธุรกรรมกำรลงทุน และมีกำรก ำหนดคู่มือเครดิตเพ่ือให้เหมำะสมเป็นปัจจุบันโดยมีเป้ำหมำยเพ่ือลดควำมเสี่ยง
ด้ำนเครดิตที่เกิดจำกกำรที่คู่ค้ำหรือผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพัน  

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

กบข. ได้จัดให้มีระบบซึ่งสำมำรถวัดควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องและสำมำรถประเมินผลกระทบจำก
ควำมเสี่ยงที่สอดคล้องกับปริมำณและควำมซับซ้อนของธุรกรรม รวมถึงมีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสภำพ
คล่องในกำรจ่ำยคืนเงินแก่สมำชิกท่ีพ้นสมำชิกภำพ โดยเฉพำะช่วงที่สมำชิกถึงก ำหนดเกษียณในเดือนกันยำยน
ของทุกปี กบข. มีกำรจัดท ำประมำณกำรกระแสเงินรับ และกระแสเงินจ่ำยคืนสมำชิก เพ่ือให้มั่นใจว่ำสมำชิก
จะได้รับเงินคืนตำมก ำหนดเวลำและไม่กระทบต่อกำรลงทุนของสมำชิกที่ยังคงอยู่ในกองทุน 

3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร (Reputation Risk) 
ปัจจุบันมีกำรพูดถึงควำมเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงและภำพลักษณ์องค์กรมำกขึ้น แม้ว่ำจะมีกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วนแล้ว องค์กรก็ยังต้องระมัดระวังในส่วนของกำรติดตำมและรักษำชื่อเสียงและ

ภำพลักษณ์ขององค์กรด้วย ซึ่งคณะอนุกรรมกำรหลำยชุด ทั้งคณะอนุกรรมกำรธรรมำภิบำล คณะอนุกรรมกำร
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ตรวจสอบ และคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้ให้ กบข. เน้นเรื่องของจรรยำบรรณและหลักปฏิบัติของ

พนักงำน กำรแจ้งเบำะแส และกำรรับเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ  อีกท้ังได้จัดให้มีระเบียบ ช่องทำง และกระบวนกำร

จัดกำรในเรื่องดังกล่ำวแล้ว รวมถึงกำรติดตำมข่ำวสำรของ กบข. และกำรตอบสนองต่อข่ำวสำร และชี้แจงแก่ผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องโดยสม่ ำเสมอ 

 

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) 

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

ในปี 2559 กบข. ได้ทบทวนตัวชี้วัดควำมเสี่ยง (Key Risk Indicators) ส ำคัญระดับองค์กรตำมควำม
เสี่ยงหลักทั้ง 5 ประเภท เพ่ือใช้ในกำรประเมินระดับควำมเสี่ยง และใช้ข้อมูลดังกล่ำวประกอบกำรประเมิน
โอกำสและผลกระทบอันเกิดจำกควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพ่ือให้ผู้บริหำรสำมำรถติดตำมสถำนะ
ควำมเสี่ยงในภำพรวมของ กบข. ได้ตลอดเวลำ ทั้งควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน ควำม
เสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำน และควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ทั้งนี้ยังได้ก ำหนดระดับควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับควำมเสี่ยงสูง (Risk Tolerance) ส ำหรับแต่ละตัวชี้วัดควำมเสี่ยงขึ้น 
เพ่ือเป็นขัน้ในกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงนั้นๆ อย่ำงทันท่วงที และเหมำะสม 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรอีกส่วนหนึ่งที่ กบข. ให้ควำมส ำคัญคือกำรบริหารจดัการความ
เส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแบ่งเป็นสองด้านหลักได้แก่  (1) ความเส่ียงด้านการบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management Risk) และ (2) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Operational Risk) โดยให้ความส าคญัด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า รวมถึงการป้องกัน
ความเส่ียงและแผนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ท่ี มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึง กบข. ได้วำงโครงสร้ำงรำกฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมรองรับกำรท ำงำนภำยใต้สถำนกำรณ์ต่ำงๆ  มีกำรเตรียมศูนย์ปฏิบัติงำนส ำรอง กรณีเกิดเหตุวิกฤตไม่
สำมำรถเข้ำปฏิบัติงำนในส ำนักงำนตำมปกติ โดยในปัจจุบันมีระบบรองรับกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ของ
พนักงำนได้อีกทั้งมีกำรเตรียมกำรสื่อสำรไปยังทุกภำคส่วน ทั้งกำรสื่อสำรภำยในส 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 ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มแข็ง  

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

ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีกำรก ำกับดูแลที่ดี กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ และกำร
ก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ นั้น กบข. ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรองค์ประกอบส ำคัญ 3 ประกำร ที่เป็น
กลไกขับเคลื่อน GRC นั่นคือ คน (People) กระบวนกำร (Process) และเทคโนโลยี (Technology) เพ่ือช่วย
ให้ กบข. สำมำรถ  

• เข้ำใจและจัดล ำดับควำมส ำคัญต่อควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  

• ก ำหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทำงขององค์กรให้สอดคล้องกับมูลค่ำและควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  

• จัดกระบวนกำรซึ่งท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำ
ระวังควำมเสี่ยง (Risk Profile) กำรปกป้องคุณค่ำขององค์กร (Value) และกำรด ำเนินงำน
ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย นโยบำยของคณะกรรมกำร จริยธรรมและจรรยำบรรณตำมวิชำชีพ 

• ปลูกฝังวัฒนธรรมด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยกบข. มีเป้ำหมำยว่ำ บุคลำกรใน กบข. ทุก
ระดับต้องมีจิตส ำนึกและส่วนร่วมในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กรควบคู่ไปกับกำรด ำเนินงำน
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  

• ส่งเสริมกำรวัดควำมมีประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน จัดท ำและให้ข้อมูลเกี่ยวข้องที่เชื่อถือได้
และทันเวลำต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

• มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกที่ใช้ประโยชน์จำกโอกำสและทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเต็มที่  เพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณค่ำสูงสุดให้แก่สมำชิกและสังคม 
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โดยในปี 2559 กบข. ได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำน และนโยบำย iGRC เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำองค์กร 
(Guideline of Integrated Governance, Risk Management and Compliance for Enterprise Value 
Creation) วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเสี่ยงเพ่ือให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เป็น
สำเหตุ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องที่จะไม่บรรลุเป้ำประสงค์ทำงยุทธศำสตร์ รวมถึงกำรสร้ำงวัฒนธรรม
บริหำรควำมเสี่ยงและให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง  มีกำรสื่อสำรแก่ผู้บริหำรและพนักงำน
ทุกระดับ อีกท้ังมีกำรพัฒนำกระบวนกำรธรรมำภิบำล กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และกำรก ำกับกำรปฏิบัติ
ตำมกฎระเบียบแบบบูรณำกำรตำมแผนงำนดังกล่ำว เพ่ือให้เกิดควำมผสมผสำนในกำรจัดกำรเชิงรุก 
(Proactive Management) ซึ่งใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยและเหมำะสม ขณะเดียวกันก็
ไม่ได้ละเลยกำรสร้ำงจริยธรรม และคุณธรรมในกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยได้ก ำหนดให้จริยธรรม (Integrity) 
เป็นหนึ่งในคุณสมบัติพึงประสงค์ของพนักงำนทุกคนอีกด้วย  


