การบริหารความเสี่ยง กบข.
กองทุน บ ำเหน็ จ บ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เป็นองค์กรที่บริห ำรดูแลเงินออมของสมำชิกที่เป็น
ข้ำรำชกำรกว่ำล้ำนคน จึงตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรมีระบบบริหำรจัดกำรบูรณำกำรเชิงรุก (Proactive
Integrated Management) ที่มีประสิทธิภำพทั่วทั้งองค์กร เพื่อนำพำองค์กรให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ท่ำมกลำงปัจจัยแวดล้อมทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงผันผวนเช่นทุกวันนี้ โดยคณะกรรมกำรได้อนุมัติให้นำหลั ก
iGRC ที่ดีมำใช้ ซึ่งหมำยถึงกำรเป็นองค์กรที่มีกำรบูรณำกำรด้ำนกำรกำกับดูแลที่ดี (Good Governance)
เข้ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ (Effective Risk Management) และกำรกำกับกำร
ปฏิบัติงำนตำมระเบียบกฎเกณฑ์อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม (Regulatory & Policy Compliance) โดยมี
กำรประสำนนโยบำย กำรทำงำน กำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบสอดคล้องกันทั้งสำมด้ำน ด้วยกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำเสริมประสิทธิภำพกำรทำงำน โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับองค์กร
ยิ่งๆ ขึ้นไป

การกากับดูแล กับ ระบบการบริหารความเสีย่ งของ กบข.
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โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร
กบข. มีโครงสร้ำงและวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ควำมสำคัญและส่งเสริมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเชิงบูรณำ
กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรบริหำรงำนของ กบข. มีคณะกรรมกำรทำหน้ำที่และรับผิดชอบต่อกำรกำหนด
นโยบำยและกรอบกำรบริหำรองค์กร โดยมีคณะอนุกรรมกำรธรรมมำภิบำล คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง และคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจำกคณะกรรมกำรและผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีควำมรู้
ควำมเชี่ ย วชำญและประสบกำรณ์ ใ นกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและกำรตรวจสอบ ช่ ว ยให้ ค วำมเห็ น และ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรและสำนักงำน ซึง่ ถือเป็นกลไกสนับสนุนกำรทำงำนของ กบข. ให้มีประสิทธิภำพ
มั่นใจได้ว่ำครอบคลุมควำมเสี่ยงและประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องไว้อย่ำงครบถ้วน
กบข. ได้ปลูกฝังวัฒนธรรมให้ผู้บริหำรและฝ่ำยงำนในฐำนะเจ้ำของควำมเสี่ยง มีควำมเข้ำใจและ
ตระหนั กถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง และมีบทบำทในกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกระบวนกำร
ทำงำนของตนเอง (Risk Owner as Risk Manager) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เพรำะฝ่ำยงำนในฐำนะเจ้ำของควำมเสี่ยงเป็นผู้ปฏิบัติ มีควำมรอบรู้ในเนื้องำนย่อมสำมำรถรับรู้ปัจจัยเสี่ยงและ
สำเหตุต่ำงๆ ที่อำจทำให้งำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเป็นผู้ที่ต้องป้องกันและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้ดีที่สุด
จำกแนวคิดข้ำงต้น คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจึงได้กำหนดกรอบกระบวนกำรบริหำรควำม
เสี่ยงเป็นแนวปฏิบัติสำหรับ กบข. โดยกำหนดให้หน่วยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยงต้องประเมินควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยใน (Risk and Control Self-Assessment) ตำมแนวทำงวิเครำะห์เหตุนำสู่ควำมเสี่ยง (Root
Causes) อย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ นับเป็นกำรกำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงรอบคอบและ
ทั่วถึง เพื่อให้มั่นใจว่ำ กบข. มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และมีกำรกำหนดแนวทำงกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกสำเหตุต่ำงๆ ในอนำคต
นอกจำกนี้ เพื่อเป็นกำรกำกับดูแลและควบคุมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กร กบข. ยังมี
กำรกำหนดมำตรกำรที่เอื้อให้เกิดควำมถูกต้องและอิสระในกำรตรวจวัด กำรควบคุม และกำรรำยงำนควำม
เสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้กำหนดเวลำที่เหมำะสม โดยมีกลุ่มงำนบริหำรควำมเสี่ยงทำหน้ำที่เสนอและติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่ำงทั่วถึงให้ได้ตำม
เกณฑ์มำตรฐำน และมีฝ่ำยตรวจสอบช่วยประเมินและสอบยันระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำม
เสี่ยงอย่ำงสม่ำเสมออีกชั้นหนึ่ง
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ความเสี่ยงของ กบข.
กบข. ได้จัดทำแม่บทกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ กบข. ขึ้นเพื่อเป็นหลักในกำรพัฒนำระบบบริหำร
ควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำควำมเสี่ยงหลัก 5 ประเภทได้แก่ 1. ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ 2. ควำมเสี่ยงด้ำน
กำรลงทุน 3. ควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียงและภำพลักษณ์องค์กร 4. ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร 5. ควำมเสี่ยงด้ำน
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
กบข. มี ก ารประเมิ น สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกประกอบกั บ การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือที่เรียกว่า SWOT
Analysis เพื่อทาความเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่ โดยนาจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ร่วมกับโอกาสพร้อมๆ กับลด
จุดอ่อนและป้องกันไม่ให้อุปสรรคต่างๆ มีบทบาทต่อการทางานของกบข. และการมีกระบวนการประเมินความ
เสี่ยงด้านยุทธศาสตร์องค์กรอย่างเป็นระบบ ทาให้ กบข.สามารถนาผลวิเคราะห์เหล่านั้นมาพัฒนาเป็นแผน
ยุทธศาสตร์องค์กรและกลยุทธ์ในการทางานในแต่ละปี และในปี 2558 กบข. ได้ทบทวนแผนยุทธศำสตร์
กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร ปี 2558-2561 และจัดทำแผนงำนประจำปี 2559 เพื่อใช้เป็น แนวทำงใน
กำรด ำเนิ น งำนขององค์ ก รให้ เ ป็ น ไปตำมกรอบวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ค ณะกรรมกำรได้ ใ ห้ น โบำยและทิ ศ ทำงกำร
ดำเนินงำน เพื่อกำรบรรลุ พันธกิจที่กำหนดในพระรำชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539
โดยกำหนดวิสั ยทัศน์ (Vision) ที่จ ะเป็น “สถำบันหลักที่ส มำชิกไว้ว ำงใจในกำรบริห ำรเงินออมเพื่อกำร
เกษียณอำยุรำชกำรอย่ำงมีควำมสุข” โดยมียุทธศำสตร์ 4 ด้ำนเพื่อดำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังกล่ำว คือ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : สร้ำงควำมมั่นคงในกำรเกษียณของสมำชิก
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : เสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำกระบวนกำรและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถองค์กร
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ และผูกพันกับองค์กรสูง

2. ความเสี่ยงด้านการลงทุน
ความเสี่ยงจากสภาพตลาด (Market Risk)
สภำวะควำมเสี่ยงด้ำนตลำดปี 2558 เกิดจำกปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวในอัตรำที่ชะลอตัวลง
จำกปีก่อนหน้ำ ซึ่งมีที่มำจำกเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ (GDP) ชะลอตัวลง
จำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจจีน อย่ำงไรก็ตำม เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วมีกำร
เติบโตสูงขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกำเติบโตชัดเจนจำกกำรบริโภคและกำรจ้ ำงงำนปรับตัวดี
ขึ้น โดยมีอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจำกนี้เศรษฐกิจไทยก็มีกำรเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพมำกขึ้น
ในปี 2558 โดยมี อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ (GDP) สูงขึ้นจำกปี 2557 จำกกำรสนับสนุนของนโยบำย
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ทำงกำรคลังจำกภำครัฐที่เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรม ประกอบกับกำรดำเนินนโยบำยกำรเงินแบบผ่อนคลำยจำก
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่สำมำรถช่วยพยุงกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจภำยในประเทศ อย่ำงไรก็ตำม ภำคกำร
ส่งออกและกำรลงทุนภำคเอกชนยังคงเติบโตลดลงจำกปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกข้อจำกัดเรื่องกำรฟื้นตัว ของ
เศรษฐกิจโลกและระดับหนี้ภำคครัวเรือน
ในปี 2558 กบข. เน้นน้ำหนักกำรลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มรองรับกำรเติบโต (Growth Asset) และ
ยังให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรกำรลงทุนเชิงรุกควบคู่กับกำรติดตำมภำวะตลำดอย่ำงใกล้ชิด เพื่อประเมินผล
ควำมผันผวนที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นในตลำดกำรลงทุนปี 2559 โดยได้เน้นถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศอย่ำงใกล้ชิด และ กบข. ก็ได้วำงแผนกำรลงทุนให้มีกำรกระจำยควำมเสี่ยงไปยังสินทรัพย์
ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดควำมสมดุลของผลตอบแทนและควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงจัดสรรกำรลงทุนระยะยำว
ที่คำนึงควำมสำคัญของบทบำทสินทรัพย์ ที่ลงทุนแต่ละประเภทต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ (Role-based Strategic
Asset Allocation) เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรกองทุนได้ยืดหยุ่นตำมภำวะกำรลงทุนหลำกหลำยลักษณะ
และสำมำรถตอบสนองต่อภำวะทำงเศรษฐกิจในช่วงต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม

ความเสี่ยงจากเครดิต (Credit Risk)
กบข. ได้กำหนดแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ควำมเสี่ยงของผู้ออก
ตรำสำร และควำมเสี่ยงของตรำสำรเฉพำะรำยกำร อีกทั้งมีกำรกำหนดกรอบควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในระดับ
กองทุน และมีกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของคู่ค้ำหรือผู้ออกตรำสำรที่ กบข. ลงทุน และคู่ค้ำที่ กบข. ทำ
ธุรกรรมกำรลงทุน และมีกำรกำหนดคู่มือเครดิตเพื่อให้เหมำะสมเป็นปัจจุบัน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อลดควำมเสี่ยง
ด้ำนเครดิตที่เกิดจำกกำรที่คู่ค้ำหรือผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพัน

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
กบข. ได้จัดให้มีระบบซึ่งสำมำรถวัดควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องและสำมำรถประเมินผลกระทบจำก
ควำมเสี่ยงที่สอดคล้องกับปริมำณและควำมซับซ้อนของธุรกรรม รวมถึงมีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสภำพ
คล่องในกำรจ่ำยคืนเงินแก่สมำชิกที่พ้นสมำชิกภำพ โดยเฉพำะช่วงที่สมำชิกถึงกำหนดเกษียณในเดือนกันยำยน
ของทุกปี กบข. มีกำรจัดทำประมำณกำรกระแสเงินรับ และกระแสเงินจ่ำยคืนสมำชิก เพื่อให้มั่นใจว่ำสมำชิก
จะได้รับเงินคืนตำมกำหนดเวลำและไม่กระทบต่อกำรลงทุนของสมำชิกที่ยังคงอยู่ในกองทุน

3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร (Reputation Risk)
ปัจจุบันมีกำรพูดถึงควำมเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงและภำพลักษณ์องค์กรมำกขึ้น แม้ว่ำจะมีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วนแล้ว องค์กรก็ยังต้องระมัดระวังในส่วนของกำรติดตำมและรักษำชื่อเสียงและ
ภำพลักษณ์ขององค์กรด้วย ซึ่งคณะอนุกรรมกำรหลำยชุด ทั้งคณะอนุกรรมกำรธรรมำภิบำล คณะอนุกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้ให้ กบข. เน้นเรื่องของจรรยำบรรณและหลักปฏิบัติของ
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พนักงำน กำรแจ้งเบำะแส และกำรรับเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ อีกทั้งได้จัดให้มีระเบียบ ช่องทำง และกระบวนกำร
จัดกำรในเรื่องดังกล่ำวแล้ว รวมถึงกำรติดตำมข่ำวสำรของ กบข. และกำรตอบสนองต่อข่ำวสำร และชี้แจงแก่ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องโดยสม่ำเสมอ

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk)
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรนั้น กบข. ได้กำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงครบถ้วนทุกฝ่ำยงำนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน โดยมี กำรรำยงำนให้ คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง และคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ ทรำบและพิจำรณำผลกำรประเมินดังกล่ำวด้วย
ในปี 2558 กบข. ได้ทบทวนตัวชี้วัดควำมเสี่ยง (Key Risk Indicators) สำคัญระดับองค์กรตำมควำม
เสี่ยงหลักทั้ง 5 ประเภท เพื่อใช้ในกำรประเมินระดับควำมเสี่ยง และใช้ข้อมูลดังกล่ำวประกอบกำรประเมิน
โอกำสและผลกระทบอันเกิดจำกควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ กบข. ยังได้จัดทำรูปแบบกำร
รำยงำนสถำนะควำมเสี่ยงองค์กรแบบกระชับและเป็นองค์รวมมำกขึ้น เพื่อให้ผู้บริหำรสำมำรถติดตำมสถำนะ
ควำมเสี่ยงในภำพรวมของ กบข. ได้ตลอดเวลำ ทั้งควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน ควำม
เสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำน และควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ทั้งนี้ยังได้กำหนดระดับควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับควำมเสี่ยงสูง (Risk Tolerance) สำหรับแต่ละตัวชี้วัดควำมเสี่ยงขึ้น
เพือ่ เป็นขัน้ ในกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงนั้นๆ อย่ำงทันท่วงที และเหมำะสม
กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรอีกส่วนหนึ่งที่ กบข. ให้ควำมสำคัญคือแผนกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่องทำงธุรกิจ โดยกบข. ได้วำงโครงสร้ำงรำกฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อ เตรียม
ควำมพร้อมรองรับกำรทำงำนภำยใต้สถำนกำรณ์ต่ำงๆ มีกำรเตรียมศูนย์ปฏิบัติงำนสำรอง กรณีเกิดเหตุวิกฤต
ไม่สำมำรถเข้ำปฏิบัติงำนในสำนักงำนตำมปกติ โดยในปัจจุบันมีระบบรองรับกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ของ
พนักงำนได้อีกทั้งมีกำรเตรียมกำรสื่อสำรไปยังทุกภำคส่วน ทั้งกำรสื่อสำรภำยในสำนักงำน กำรสื่อสำรกับคู่ค้ำ
และกำรสื่อสำรกับสมำชิกไว้อย่ำงพร้อมเพรียง ทั้งนี้ในปี 2558 กบข. ได้ปรับปรุงให้ระบบงำนสำคัญต่ำงๆ
สำมำรถเริ่มปฏิบัติงำนที่ศูนย์ปฏิบัติงำนสำรองได้รวดเร็วขึ้น ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องไม่สำมำรถเข้ำปฏิบัติงำน
ตำมปกติที่สำนักงำนหลักได้

5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)
กบข. มีกำรพัฒนำระบบงำนกำกับกำรลงทุนเพื่อใช้ในกำรกำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนกำร
ลงทุน (Investment Compliance) เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรลงทุนของ กบข. เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ระเบียบ และ
นโยบำยกำรลงทุ น ที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ กบข. มีก ำรจั ด ทำแนวปฏิ บั ติด้ ำนกำรปฏิบั ติต ำมกฎเกณฑ์
(Compliance Program) เพื่อให้ทุกส่วนงำนมีแนวทำงกำรกำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่เป็นมำตรฐำน
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เดียวกันทั้งองค์กร และมีกำรติดตำมทบทวนกฎเกณฑ์และกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ
รวมถึงกำรติดตำมกำกับดูแล และจัดทำรำยงำนเสนอคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส

การมุ่งสู่แนวทางบูรณาการการกากับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
และการกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มแข็ง
เพื่อให้ กบข. มีวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง ซึ่งหมำยถึง กำรมีควำมเข้ำใจ และมีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงในทุกงำนขององค์กร โดยมีกำรปฏฺบัติงำนที่ถูกต้องตำมจริยธรรม มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
เป็นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบทั้งภำยในและภำยนอก จึงได้กำหนดแผนงำน เสริมสร้างการบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร (Enterprise Value Creation) ซึ่งเป็นส่นหนึ่งของยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำ
กระบวนกำรและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถองค์กร ตำมแผนยุทธศำสตร์ 2558-2561
ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีกำรกำกับดูแลที่ดี กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ และกำร
กำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ นั้น กบข. ให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรองค์ประกอบสำคัญ 3 ประกำร ที่เป็น
กลไกขับเคลื่อน GRC นั่นคือ คน (People) กระบวนกำร (Process) และเทคโนโลยี (Technology) เพื่อช่วย
ให้ กบข. สำมำรถ
 เข้ำใจและจัดลำดับควำมสำคัญต่อควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
 กำหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทำงขององค์กรให้สอดคล้องกับมูลค่ำและควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 จัดกระบวนกำรซึ่งทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด โดยเพิ่มประสิทธิภำพกำรเฝ้ำ
ระวังควำมเสี่ยง (Risk Profile) กำรปกป้องคุณค่ำขององค์กร (Value) และกำรดำเนินงำน
ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย นโยบำยของคณะกรรมกำร จริยธรรมและจรรยำบรรณตำมวิชำชีพ
 ปลูกฝังวัฒนธรรมด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยกบข. มีเป้ำหมำยว่ำ บุคลำกรใน กบข. ทุก
ระดับต้องมีจิตสำนึกและส่วนร่วมในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กรควบคู่ไปกับกำรดำเนินงำน
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
 ส่งเสริมกำรวัดควำมมีประสิทธิผลของกำรดำเนินงำน จัดทำและให้ข้อมูลเกี่ยวข้องที่เชื่อถือได้
และทันเวลำต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกที่ใช้ประโยชน์จำกโอกำสและทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเต็มที่ เพื่อ
เสริมสร้ำงคุณค่ำสูงสุดให้แก่สมำชิกและสังคม
โดยในปี 2558 กบข. ได้จัดทำกรอบกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย iGRC เพื่อเพิ่มมูลค่ำองค์กร
(Guideline of Integrated Governance, Risk Management and Compliance for Enterprise Value
Creation) รวมถึงปรับปรุงแม่บทบริหำรควำมเสี่ยง และคู่มือบริหำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ กำรสื่อสำรแก่ผู้บริหำร
และพนักงำนทุกระดับ อีกทั้งมีกำรพัฒนำกระบวนกำรธรรมำภิบำล กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และกำร
กำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบแบบบูรณำกำรตำมแผนงำนดังกล่ำว เพื่อให้เกิดควำมที่ผสมผสำนกำรจัดกำร
เชิงรุก (Proactive Management) ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยกำร
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สร้ำงจริยธรรม และคุณธรรมในกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยได้กำหนดให้จริยธรรม (Integrity) เป็นหนึ่งใน
คุณสมบัติพึงประสงค์ของพนักงำนทุกคนอีกด้วย
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