การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ประจาปี 2563
ธนาคารออมสินตระหนักถึงความสาคัญของการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่งที่สาคัญต่อการดาเนินงานของธนาคารตามนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy) โดยธนาคารได้พัฒนาระบบการวัด ติดตาม ควบคุม
และรายงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในสาหรับการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ รวมถึงมีการดารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการดาเนินงานของธนาคาร ตลอดจนมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน
การทุจริต ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่งของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มีการระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง การติดตามความเสี่ยง การควบคุมหรือลดความเสี่ยง การจัดเก็บข้อมูล และรายงานความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ โดยตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับขนาด ความซับซ้อน
และการดาเนินธุรกิจของธนาคารเป็นสาคัญ
ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่
1. ปัจจัยด้านคน ถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน เกิดจากกระบวนการทางานผิดพลาด
หรือการควบคุมภายในไม่เพียงพอ อันอาจนาไปสู่การทุจริตทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น การให้ความสาคัญ
ในการคัดเลือกพนักงาน การอบรม และการพัฒนา จะทาให้องค์กรได้พนักงานที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ
ความสามารถที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
2. ปัจจัยด้านระบบงาน หากระบบงานเกิดความเสียหาย ขัดข้อง หรือหยุดชะงัก รวมถึงความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ของระบบข้อมูลและระบบการสื่อสารภายในองค์กร การควบคุมการเข้าถึงระบบ การรักษา
ความปลอดภัยของระบบและข้อมูล ตลอดจนความสามารถในการนาระบบให้กลับมาทางานได้ตามปกติหลังจากที่
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อันอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
3. ปัจจัยด้านกระบวนการทางาน หากธนาคารไม่มีกระบวนการหรือขั้นตอนการทางานหรือ
จุดควบคุมในแต่ละธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงให้เป็นรูปธรรมและสามารถนาไปปฏิบัติงานได้ อาจก่อให้เกิด
ความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงิน เช่น การเปรียบเทียบปรับหรือการถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ด้านชื่อเสียง
4. ปัจจัยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอก ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่ง
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความคาดหมายหรือการควบคุมของธนาคาร เช่น
ด้านการเมือง ด้านภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับของทางการ
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กระบวนการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
1. การระบุความเสี่ยงและประเภทความเสี่ยงการทุจริต
การระบุความเสี่ยงให้ระบุรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงด้าน
การทุจริต โดยไม่ต้องคานึงว่าจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงด้านการทุจริตนั้นอยู่แล้ว และนาข้อมูล
รายละเอียดดังกล่าวมาพิจารณาประเภทความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor
Unknown Factor

ความหมาย
ความเสี่ยงที่เคยเกิดมาก่อนหรือคาดว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้า
ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพยากรณ์ในอนาคต

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้
สถานะความเสี่ยง

ความหมาย
ความเสี่ยงระดับต่า
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ
ควบคุมดูแลได้
ความเสี่ยงระดับสูง
เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร
มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอานาจควบคุมข้าม
หน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
ความเสี่ยงระดับสูงมาก
เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด
หรือสม่าเสมอ

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
โดยมีการนาความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงสูงและสูงมาก มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม
ซึ่งได้จากระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
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3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก (Must)

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3 หรือ 2

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง (Should)

1

กิจกรรม

ความหมาย
มีความจาเป็นสูงของการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทา
การป้องกันไม่ดาเนินการไม่ได้
มีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงการทุจริต

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล พันธมิตรภาคีเครือข่าย
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม (Financial)
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย (Customer/User)
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน (Internal Process)
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ (Learning & Growth)

ระดับความรุนแรง
1 2 3
X X
X X
X X
X X
X X

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
โดยมีการนาค่าความเสี่ยงรวมมาทาการประเมินการควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

คุณภาพการจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับต่า

ระดับปานกลาง

ระดับสูง/สูงมาก

ดี

ต่า

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ความหมายของคุณภาพการจัดการ
ดี
: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการหรือองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน
พอใช้
: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการหรือองค์กรแต่ยอมรับได้
อ่อน
: จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการและยอมรับไม่ได้
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5. มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต
กรณีที่ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตแล้วพบว่า กระบวนงานใดมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตสูงหรือปานกลาง
ให้จัดทามาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตตามลาดับความรุนแรง
การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของธนาคารออมสิน ประจาปี 2563
ชื่อกระบวนการงาน : ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประเภทความเสีย่ ง
การทุจริต
กระบวนงาน/ความเสี่ยงการทุจริต

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.1 การให้สินเชื่อ หรือก่อภาระผูกพันแก่
กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง กิจการที่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
1.2 การจัดซื้อจัดจ้าง
1.3 การใช้ข้อมูลภายในจากการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ของธนาคาร

Know
Factor

Unknown
Factor

สถานะความเสี่ยง
เขียว

เหลือง

ส้ม

เมทริกซ์ระดับความเสีย่ ง
แดง

ระดับ
ความ
จาเป็น

ระดับ
ความ
รุนแรง

ค่า
ความ
เสี่ยง
รวม

คุณภาพ
การ
จัดการ

ค่าประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต
ต่า/
ค่อน
ข้างต่า





2

3

6

ดี







2

3

6

ดี







2

3

6

ดี



หมายเหตุ :
- มีความจาเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการป้องกัน
ไม่ดาเนินการไม่ได้ คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
- มีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1
ค่าความเสีย่ งรวม = ระดับความจาเป็น X ระดับความรุนแรง
ค่าความเสีย่ งรวม 1 - 3 คือ ต่า
ค่าความเสีย่ งรวม 4 - 6 คือ ปานกลาง
ค่าความเสีย่ งรวม 7 - 9 คือ สูงมาก/สูง

กลาง

สูง/
สูงมาก

ความเสี่ยงระดับต่า
ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบตั ิงานตามปกติ
ควบคุมดูแลได้
ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานทีม่ ีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร
มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่าเสมอ
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มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต
กระบวนงาน/ความเสี่ยงการทุจริต
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. การให้สินเชื่อ หรือก่อภาระผูกพันแก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง

2. การจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต
 ธนาคารมีมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยธนาคารมีกระบวนการในการให้สินเชื่อ
ที่ชัดเจน และจัดให้มีการแสดงข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้งที่มี
การขอสินเชื่อจากธนาคาร และมีระบบงานข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(PCOI) เพื่อตรวจสอบข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ขอสินเชื่อ
 ธนาคารพัฒนาระบบ LOR ในส่วนของการตรวจสอบข้อมูล White List
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ประกอบการอนุมัติการให้สินเชื่อ
ให้มคี วามสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย และระเบียบคาสั่งของธนาคารที่เกี่ยวข้อง
 ธนาคารมีมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประกาศ และ
เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกากับดูแล เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่โปร่งใส และเป็นธรรม
 กาหนดให้ผู้เข้าทาสัญญากับธนาคารให้คามั่นยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมาย
และมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน หากมีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามคามั่น ธนาคารบอกเลิกสัญญา โดยให้สัญญามีผลสิ้นสุดลง
นับแต่วันที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคามั่น
 กาหนดกระบวนการควบคุมให้พนักงานพัสดุดาเนินการจัดทาแบบการตรวจสอบ
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบการตรวจสอบ
การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในทุกงาน/โครงการ
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มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต (ต่อ)
กระบวนงาน/ความเสี่ยงการทุจริต
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การใช้ข้อมูลภายในจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคาร

มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต
 ธนาคารกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการธนาคารออมสินยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ของธนาคาร และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
 กากับดูแลและควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีโอกาสล่วงรู้
ข้อมูลภายใน
 จัดทาบัญชี Watch List (WL) และ Restricted List (RL) และจากัดบุคคล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับทราบข้อมูล โดยจะติดตามควบคุมการทาธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าว
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