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การประเมินความเสีย่ งการทุจริต (Fraud Risk-Assessments)

1. บทนา
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ช าติ (ส านั ก งาน ป.ป.ช.)
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมิน เชิงบวกเพื่อเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้ าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดาเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ า “การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)” เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า การด าเนิ น งานขององค์ ก รจะปราศจากการทุ จ ริ ต ใน
ทุกรูปแบบหรือหากมีการกระทาทุจริตเกิดขึ้นองค์กรก็ส ามารถรับทราบและตอบโต้ได้ อย่างอย่างทันท่วงที
รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เหมาะสมและสอดคล้อง
ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือรูปแบบการกระทาทุจริตที่มี การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวมเร็วและซับซ้อน
มากขึ้น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา
โดยฝ่ า ยบริหารความเสี่ย งและกากับปฏิบัติ การ ได้ รวบรวมข้อมู ลการประเมิ น การควบคุม ภายใน และ
การประเมิ น ความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต จากทุ ก ฝ่ า ยเพื่ อ ใช้ จั ด ท าแผนและติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน
ตามแผนในปี 2564 นาเสนอต่อคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นาเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการกากับความเสี่ยงเมื่ อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย.
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บสย. มีกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในเชิง ป้องกัน การ

ค้นหาหรือตรวจจับ และการตอบสนองต่อการทุจริตของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น
หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ บสย.
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ของ บสย.และเป็นไปตามแนวทางประเมินความเสี่ยงทุจริตของสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
2.2 เพื่ อ บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ และไม่ ส่ ง ต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ บสย. รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร และความ
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการติดตามประเมินผลและ
การรายงานต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2.4 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของ บสย. เกิดความตระหนัก และให้ความสาคัญต่อการบริหาร
ความเสี่ ย งการทุจ ริ ต และร่ ว มสร้ างวัฒ นธรรมที่ ดีใ นการต่ อต้า นการทุจ ริต คอร์รั ปชั่น ในทุก รูป แบบ และ
หลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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3. คาจากัดความ
การทุจริต หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตาแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อานาจในตาแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนาเสนอ หรือการให้คามั่นว่าจะให้ การขอ
หรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็น ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย
กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ดาเนินธุรกิจกับ องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์
อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์ (ส่วนบุคคล/ส่วนรวม) อื่นใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้
มอบให้การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะ
จูงใจให้กระทาการหรือไม่กระทาการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทรัพย์สิน หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่าที่มีตัวตน ได้แก่ เงินสด เช็ค ตราสารหนี้ ตราสารทุน ยานพาหนะ
สินค้า เครื่องจักร อาคาร ที่ดิน เป็นต้น
ประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่าไม่มีตัวตน ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน ค่านิยม สัญญาเช่า หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของ
บสย. ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นสถานการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีบาทบาทหน้าที่หรือ
ความสัมพันธ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ขัดแย้งกับบทบาทหน้าที่ใน บสย. ทาให้การปฏิบัติงานของ
กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ พนั ก งานผู้ นั้ น ขาดความเป็ น อิ ส ระและเป็ น กลาง ความขั ด แย้ ง อาจเกิ ด ขึ้ น จาก
ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของ บสย. จึงทาให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนั้นต้อง
อยู่ในสภาวการณ์ที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บสย. และอาจนาไปสู่การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
การยักยอกทรัพย์สิน หมายถึง พฤติกรรมมิชอบที่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ การครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ขององค์กรอย่างไม่ถูกต้อง หรือเป็นเหตุให้ บสย. สูญเสียทรัพย์สิน โอกาส หรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีเจตนาที่จะหาประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น (เช่น คนในครอบครัว ญาติ พวกพ้อง เป็นต้น)
การทุจริตในการรายงาน หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขรายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน
เช่น การบันทึกการเงิน งบการเงิน การรายงานข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น
รายงานการบริหาร รายงานผลการปฏัติงาน เป็นต้น เพื่อปิดบังการยักยอกทรัพย์สิน บิดเบือนหรือปิดบังข้อมูล
หรือการกระทาที่ไม่เหมาะสม หรือเพื่อหาประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น ซึ่งส่งผลให้ รายงานนั้นขาดความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
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4. ขอบเขตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562
จาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) การปฏิบัติหน้าที่
6) คุณภาพการดาเนินงาน
2) การใช้งบประมาณ
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
3) การใช้อานาจ
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
9) การเปิดเผยข้อมูล
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
10) การป้องกันการทุจริต
ดังนั้น รายงานฉบับนี้ จึง กาหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1
การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต)
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1
การดาเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
เพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
O37 การดาเนินการเพื่อจัดการความเสีย่ ง
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตประจาปี

แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10
การป้องกัน
การทุจริต

O40 รายงานการกากับติดตามการดาเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริต
ประจาปี
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสว่ นร่วม

ตัวชี้วัดย่อย 10.2
มาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
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5. แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments: FRAs)
ตามที่ บสย. ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยกาหนดให้ทุกหน่วยงาน ดาเนิน ประเมิน การ
ควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) เพื่อสารวจกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี
โอกาสที่อาจเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมทุกกิจกรรม/ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารงานและ
ปฏิบัติงาน (ตามบทบาทและหน้าที่) งานบัญชีและการเงิน งานบริหารทรัยากรบุคคล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานบริ ห ารพั ส ดุ เป็ น ต้ น และภายหลั ง จากการประเมิ น การควบคุ ม ภายในด้ ว ยตนเองแล้ ว
กรณีผลที่ได้จากการประเมิน ฯ พบว่ากิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ที่มี
ค่าความเสี่ ย งอยู่ ในระดับ ที่องค์กรไม่ส ามารถยอมรับได้ หน่ว ยงานจะต้องดาเนินการพัฒ นาหรือปรับปรุง
มาตรการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสเกิด หรือผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์ กรยอมรับได้
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและการรายงานตามรอบระยะเวลาที่กาหนดอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments: FRAs) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: การกาหนดเกณฑ์ก ารวัดความเสี่ยงในด้านผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) เพื่อใช้ในการประเมินค่าความเสี่ยง (ภาคผนวก ก) และกาหนดระดับความเสี่ยงการทุจริตที่
องค์กรยอมรั บ ได้ (Risk Appetite) เพื่อใช้ในการจัดล าดับความส าคัญในการจัดการความเสี่ ยงการทุจริ ต
(ภาคผนวก ข)
ขั้นตอนที่ 2: การระบุความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดการทุจริต และการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบเพื่อให้ทราบค่าความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม
(Inherent Risk)
ขั้ น ตอนที่ 3: การระบุ ก ารควบคุ ม ที่ มี อ ยู่ ใ นปัจ จุ บัน (Existing Control) และการพิ จ ารณาความ
เพียงพอของการควบคุมที่กาหนดไว้ การวิเคราะห์ความรุนแรง และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดย
พิจารณาจากโอกาสและผลกระทบเพื่อให้ทราบค่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากมีการควบคุม (Residual Risk)
ขั้นตอนที่ 4: การพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรการควบคุมเพิ่มเติม หรือจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
ขั้นตอนที่ 5: การติดตามประเมินผลมาตรการควบคุมที่มีอยู่และมาตรการควบคุมที่ได้จัดทาเพิ่มเติม
โดยจัดให้มีการรายงานต่อผู้บริหาร หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
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6. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments Report) ประจาปี 2563 และติดตามผลการดาเนินงานตามแผนในปี 2564
ความเสี่ยงการ
ทุจริต

เหตุการณ์ความเสีย่ งการทุจริต
ที่อาจเกิดขึ้น

1. การทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption)
1.1 ผลประโยชน์ การถือครองหลักทรัพย์ในกิจการใดกิจการหนึ่ง
ทับซ้อน
ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของผู้บริหาร พนักงาน
(Conflict of บสย. ที่ปฏิบัติงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์
Interest)
รายการระหว่าง บสย. กับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน ได้แก่
- การให้การค้าประกันแก่บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
- การซื้อขายสินค้าหรือบริการระหว่าง บสย.
กับบุคคล หรือกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
- การทาสัญญาเช่าระยะยาวระหว่าง บสย.
กับบุคคล หรือกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
1.2 การรับ/ให้
การรับหรือให้ของขวัญหรือของกานัลที่เกิน
สินบน
ความเหมาะสม เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการ
(Bribery)
กระทาาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
การรับหรือจัดเลี้ยงรับรองลูกค้า ผู้รับเหมา
ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการที่เกินความเหมาะสม
หรือในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น ในสถาน
เริงรมย์ หรือสถานบริการต่าง เป็นต้น
1.3 การข่มขู่/
การเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็น
เรียกรับ
เงินสดหรือวัตถุสิ่งของที่มีมูลค่าจากลูกค้า
ผลประโยชน์ นายหน้า หรือตัวแทน ผู้รับเหมา
(Economic ผู้ประกอบการ ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บุคคล
Exprotion) หรือองค์กรใดที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กับ บสย.

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
(ก่อนมีการควบคุม)
ค่าความ
โอกาส ผลกระทบ
เสี่ยง
2
(L2)

3
(I3)

3
(L2)

3
(I3)

3
(L2)

3
(I1)

3
(L2)

3
(I1)

3
(L2)

3
(I3)

มาตรการควบคุมที่มีอยู่
(Existing Control)
(ดูเพิ่มเติม ตารางที่ 1)

6
(ปาน
กลาง)
9
(ปาน
กลาง)

9
(ปาน
กลาง)
9
(ปาน
กลาง)
9
(ปาน
กลาง)

มาตรการป้องกัน
FP 1 – 6, FP 10 - 15
มาตรการค้นหา/ตรวจจับ
FD 2 – 6
มาตรการตอบสนอง
FR 1 – 6

การประเมินผลการ
ควบคุม
(เพียงพอ/ไม่เพียงอ)

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
(หลังการควบคุม)
ค่า
โอกาส ผลกระทบ ความ
เสี่ยง

เพียงพอ

1
(L2)

2
(I3)

2
(ต่า)

เพียงพอ

2
(L2)

1
(I3)

2
(ต่า)

เพียงพอ

3
(L2)

1
(I1)

3
(ต่า)

เพียงพอ

2
(L2)

1
(I1)

2
(ต่า)

เพียงพอ

2
(L2)

1
(I3)

2
(ต่า)

การปรัปปรุงการควบคุม

จากการประเมินค่าความเสี่ยง
(หลังการควบคุม) ซึ่งอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงที่องค์กรสามารถ
ยอมรับได้หรือยอมรับความเสีย่ ง
(Accept / Take) ภายใต้การ
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งความ
เสี่ยงในระดับนี้ถือได้ว่ามีการจัด
วางระบบการควบคุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องและครอบคลุมถึงสาเหตุ
ของความเสี่ยง รวมถึงจัดให้มกี าร
เตรียมความพร้อมในการรับมือต่อ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
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6. รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments Report) ประจาปี 2563 และติดตามผลการดาเนินงานตามแผนในปี 2564 (ต่อ)
ความเสี่ยงการ
ทุจริต

เหตุการณ์ความเสีย่ งการทุจริต
ที่อาจเกิดขึ้น

2. การทุจริตจากการยักยอกทรัพย์สิน (Asset Misappropriation)
2.1 การแสวงหา การนาข้อมูลที่เป็นความลับของ บสย. ไปใช้
ผลประโยชน์ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือนา
จากการรู้
ข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า
ข้อมูลภายใน ผู้ให้บริการ หรือบุคคลภายนอก (ยกเว้น
(Inside
ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนเรียบร้อยแล้ว)
information
)
2.2 การใช้
พนักงานนาเอาทรัพย์สินของ บสย. ไปใช้เพื่อ
ทรัพย์สินของ ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
องค์กรเพื่อ
ประโยชน์
ส่วนตัว
(Using
property
for private
advantage)

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
(ก่อนมีการควบคุม)
ค่า
ความ
เสี่ยง

มาตรการควบคุมที่มีอยู่
(Existing Control)
(ดูเพิ่มเติม ตารางที่ 1)

การประเมินผลการ
ควบคุม
(เพียงพอ/ไม่เพียงอ)

โอกาส

ผลกระทบ

3
(L2)

3
(I4)

9
(ปาน
กลาง)

มาตรการป้องกัน
FP 1 – 12 , FP 14
มาตรการค้นหา/ตรวจจับ
FD 2 – 4
มาตรการตอบสนอง
FR 1 – 6

3
(L2)

2
(I2)

6
(ปาน
กลาง)

มาตรการป้องกัน
FP 1 – 6 , FP 14
มาตรการค้นหา/ตรวจจับ
FD 1 – 5
มาตรการตอบสนอง
FR 1 – 2 , FR 5 – 6

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
(หลังการควบคุม)
โอกาส

ผลกระทบ

ค่า
ความ
เสี่ยง

เพียงพอ

3
(L2)

1
(I4)

3
(ต่า)

เพียงพอ

2
(L2)

1
(I2)

2
(ต่า)

การปรัปปรุงการควบคุม

จากการประเมินค่าความเสี่ยง
(หลังการควบคุม) ซึ่งอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงที่องค์กรสามารถ
ยอมรับได้หรือยอมรับความ
เสี่ยง (Accept / Take) ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง
ความเสี่ยงในระดับนี้ถือได้ว่ามี
การจัดวางระบบการควบคุมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องและ
ครอบคลุมถึงสาเหตุของความ
เสี่ยง รวมถึงจัดให้มีการเตรียม
ความพร้อมในการรับมือต่อ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
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6. รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments Report) ประจาปี 2563 และติดตามผลการดาเนินงานตามแผนในปี 2564 (ต่อ)
ความเสี่ยงการ
ทุจริต

เหตุการณ์ความเสีย่ งการทุจริต
ที่อาจเกิดขึ้น

3. การทุจริตในการรายงาน (Fraudulent Statements)
3.1 การปรับปรุง รายงานทางการเงินที่ไม่โปร่งใส เช่น การ
แก้ไขหรือ
บันทึกสินทรัพย์หรือรายรับมากเกินไปหรือ
บิดเบือน
น้อยเกินไป (Overstate or Understate)
รายงาน
บันทึกบัญชีต่างงวด บันทึกรายรับปลอม
ทางการเงิน ปกปิดหนี้สิน/ รายจ่าย เปิดเผยในหมายเหตุไม่
ครบถ้วน ประเมินสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
เจตนาเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่
ไม่ตรงต่อความเป็นจริง ขาดความครบถ้วน
เพียงพอ และทันเวลา
3.2 การรายงาน การตกแต่งข้อมูลผลการดาเนินงานหรือผลการ
ทางการบริหารที่ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
ไม่โปร่งใส
เจตนาเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการบริหาร
ที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง ขาดความครบถ้วน
เพียงพอ และทันเวลา

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
(ก่อนมีการควบคุม)
ค่า
ความ
เสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

3
(L2)

2
(I3)

6
(ปาน
กลาง)

3
(L2)

3
(I1)

3
(L2)

2
(I3)

3
(L2)

3
(I1)

9
(ปาน
กลาง)
6
(ปาน
กลาง)
9
(ปาน
กลาง)

มาตรการควบคุมที่มีอยู่
(Existing Control)
(ดูเพิ่มเติม ตารางที่ 1)

มาตรการป้องกัน
FP 1 – 6 , FP 14 - 15
มาตรการค้นหา/ตรวจจับ
FD 2 – 6
มาตรการตอบสนอง
FR 1 – 2 , FR 5 – 6
มาตรการป้องกัน
FP 1 – 6 , FP 12 - 15
มาตรการค้นหา/ตรวจจับ
FD 2 – 6
มาตรการตอบสนอง
FR 1 – 2 , FR 5 – 6

การประเมินผลการ
ควบคุม
(เพียงพอ/ไม่เพียงอ)

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
(หลังการควบคุม)
โอกาส

ผลกระทบ

ค่า
ความ
เสี่ยง

เพียงพอ

2
(L2)

1
(I3)

2
(ต่า)

เพียงพอ

2
(L2)

1
(I1)

2
(ต่า)

เพียงพอ

2
(L2)

1
(I3)

2
(ต่า)

เพียงพอ

2
(L2)

1
(I1)

2
(ต่า)

มาตรการควบคุมเพิ่มเติม/แผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต

จากการประเมินค่าความเสี่ยง
(หลังการควบคุม) ซึ่งอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงที่องค์กรสามารถ
ยอมรับได้หรือยอมรับความ
เสี่ยง (Accept / Take) ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง
ความเสี่ยงในระดับนี้ถือได้ว่ามี
การจัดวางระบบการควบคุมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องและ
ครอบคลุมถึงสาเหตุของความ
เสี่ยง รวมถึงจัดให้มีการเตรียม
ความพร้อมในการรับมือต่อ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
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การประเมินความเสีย่ งการทุจริต (Fraud Risk-Assessments)

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) และความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)
ทุจริตคอร์รัปชั่น
ผลประโยชน์
ทับซ้อน

การรับ/ให้
สินบน

การข่มขู่/
เรียกรับ
ผลประโยชน์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/



/
/

/
/
/



/
/

/
/
/



/
/

/
/
/
/
/
/
/
/


/
/







/
/







/
/






ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง (อ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: กระบวนการบริหารสัญญา (อ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

/

/

/

/





/

/

/

/







/

แนวปฏิบัติการแจ้งการกระทาผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblowing)

/

/

/

/

/

/

/

มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)

ลาดับ

มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต (Fruad Prevention: FP)
ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือหลัก
FP1
คุณธรรมโปร่งใส บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
จรรยาบรรณของพนักงาน ผูบ้ ริหาร ที่ปรึกษา กรรมการ และเจ้าของ บรรษัทประกันสินเชื่อ
FP2
อุตสาหกรรมขนาดย่อม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริต
FP3
คอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบและแนวปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
FP4

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

FP5

นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ

FP6

นโยบายการควบคุมภายใน

FP7

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

FP8

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดชั้นความลับ

FP9

นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

FP10

นโยบายและแนวปฏิบัติการใช้บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

FP11

นโยบายและแนวปฏิบัติการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

FP12
FP13
FP14

ทุจริตจากการยักยอกทรัพย์สิน
ทุจริตในการรายงาน
การแสวงหา
การใช้ทรัพย์สิน
การปรับปรุง
การรายงาน
ผลประโยชน์
ขององค์กรเพื่อ
แก้ไขหรือ
ทางการ
จากการรู้ข้อมูล
ประโยชน์
บิดเบือนรายงาน บริหารที่ไม่
ภายใน
ส่วนตัว
ทางการเงิน
โปร่งใส

หน้า 8 จาก 14

การประเมินความเสีย่ งการทุจริต (Fraud Risk-Assessments)
ทุจริตคอร์รัปชั่น
ลาดับ

FP15

มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี

ผลประโยชน์
ทับซ้อน

การรับ/ให้
สินบน

การข่มขู่/
เรียกรับ
ผลประโยชน์

/

/

/

ทุจริตจากการยักยอกทรัพย์สิน
ทุจริตในการรายงาน
การแสวงหา
การใช้ทรัพย์สิน
การปรับปรุง
การรายงาน
ผลประโยชน์
ขององค์กรเพื่อ
แก้ไขหรือ
ทางการ
จากการรู้ข้อมูล
ประโยชน์
บิดเบือนรายงาน บริหารที่ไม่
ภายใน
ส่วนตัว
ทางการเงิน
โปร่งใส





/

/
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การประเมินความเสีย่ งการทุจริต (Fraud Risk-Assessments)

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) และความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) (ต่อ)
ทุจริตคอร์รัปชั่น
ลาดับ

มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)

มาตรการเชิงค้นหา/ตรวจจับการทุจริต (Fraud Dectection)
FD1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การจัดการทรัพย์สิน
- การตรวจนับทรัพย์สิน (อ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
- การปฏิบัติเมื่อทรัพย์สินสูญหายหรือกรณีลักทรัพย์
FD2 แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
- การติดตามการการรายงานเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน
FD3
- การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA)
FD4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
FD5

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การจ่ายเงิน – การรับเงิน

FD6

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การจัดทางบการเงิน

มาตรการตอบสนองต่อการทุจริต (Fraud Respone)
ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต
- สายด่วนสาหรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต : 0-2890-9977 และ 0-2890-9955
FR1
- ระบบรับเรื่องข้อร้องเรียน (Internet : www.tcg.or.th)
- ระบบรับเรื่องร้องเรียน@Online (Inranet)
ช่องทางการรายงานการทุจริต (การรายงานเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน)
FR2
- ระบบ Operational Risk System
FR3

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติการรายงานรายการความความขัดแย้งทาง

FR4

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

การข่มขู่/
เรียกรับ
ผลประโยชน์

ทุจริตจากการยักยอกทรัพย์สิน
ทุจริตในการรายงาน
การแสวงหา
การใช้ทรัพย์สิน
การปรับปรุง
การรายงาน
ผลประโยชน์
ขององค์กรเพื่อ
แก้ไขหรือ
ทางการ
จากการรู้ข้อมูล
ประโยชน์
บิดเบือนรายงาน บริหารที่ไม่
ภายใน
ส่วนตัว
ทางการเงิน
โปร่งใส

ผลประโยชน์
ทับซ้อน

การรับ/ให้
สินบน









/





/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/



/



/



/



/
/
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/
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/

/

/

/

/
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/
/

/
/

/
/
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การประเมินความเสีย่ งการทุจริต (Fraud Risk-Assessments)
ทุจริตคอร์รัปชั่น
ลาดับ

มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)

FR5

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การดาเนินการสอบสวนทางวินยั และการลงโทษพนักงานที่กระทาความผิด

FR6

คู่มือพนักงาน: วินยั และโทษทางวินยั

ผลประโยชน์
ทับซ้อน

การรับ/ให้
สินบน

การข่มขู่/
เรียกรับ
ผลประโยชน์

/
/

/
/

/
/

ทุจริตจากการยักยอกทรัพย์สิน
ทุจริตในการรายงาน
การแสวงหา
การใช้ทรัพย์สิน
การปรับปรุง
การรายงาน
ผลประโยชน์
ขององค์กรเพื่อ
แก้ไขหรือ
ทางการ
จากการรู้ข้อมูล
ประโยชน์
บิดเบือนรายงาน บริหารที่ไม่
ภายใน
ส่วนตัว
ทางการเงิน
โปร่งใส

/
/

/
/

/
/

/
/
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การประเมินความเสีย่ งการทุจริต (Fraud Risk-Assessments)

ภาคผนวก ก : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสเกิด (Likelihood Assessment Criteria)
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสเกิด เป็นเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้สาหรับพิจารณาระดับของ
โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆ จะเกิดขึ้นจริง โดยจะต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อมจาก
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสเกิด (Likelihood Assessment Criteria)
เกณฑ์
เกิดขึ้นน้อยมาก
(1)

เกิดขึ้นน้อย
(2)

เกิดขึ้นปานกลาง
(3)

เกิดขึ้นสูง
(4)

เกิดขึ้นสูงมาก
(5)

L1: ปริมาณของ
โอกาสที่จะเกิด
(ร้อยละ)

น้อยกว่า
10%

อยู่ระหว่าง
10% - 25%

อยู่ระหว่าง
26% - 50%

อยู่ระหว่าง
51% - 75%

มากกว่า
75%

L2: โอกาสเกิด
เหตุการณ์กระทา
ผิด

เกิดขึ้นยากมาก
แม้ไม่มีมาตรการ
ควบคุม

โอกาสที่จะเกิด

L3: สถานะของ
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง

เกิดขึ้นยาก
มีโอกาสเกิด
เนื่องจากมี
เนื่องจาก
มาตรการควบคุมที่ มาตรการควบคุม
รัดกุมเพียงพอ
ที่มีอยู่ขาดการ
นาไปฏิบตั ิอย่าง
สม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง

มีโอกาสเกิดมาก เกิดขึ้นง่ายมาก
เนื่องจาก
เนื่องจากไม่มี
มาตรการที่มีอยู่มี มาตรการควบคุม
ข้อพกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่เป็นช่อง
โหว่ให้เกิดความ
เสี่ยง

สาเหตุที่แท้จริงของ สาเหตุที่แท้จริงของ เหตุการณ์ที่เกิด เหตุการณ์ที่เกิด เหตุการณ์ที่เกิด
เหตุการณ์ ได้จัดให้มี เหตุการณ์ อยู่
สามารถจัดการ อยู่ระหว่างการ ได้ถูกรายงาน และ
มาตรการเชิงป้องกัน ระหว่างจัดทา แก้ไขได้แล้ว /เฝ้า จัดการแก้ไข ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
เพื่อลดโอกาส
มาตรการเชิง
ติดตามอย่าง
การตรวจสอบจาก
ที่จะเกิดซ้า
ป้องกัน
ใกล้ชิด
หน่วยงานที่กากับ
ดูแลทั้งภายในหรือ
ภายนอก
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การประเมินความเสีย่ งการทุจริต (Fraud Risk-Assessments)

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ (Impact Assessment Criteria)
เกณฑ์การประเมินความเสี่ ยงด้านผลกระทบ เป็นเกณฑ์ที่ กาหนดขึ้นเพื่อใช้สาหรับพิจารณา ระดับ
ความเสียหายหรือความรุนแรงที่ อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเสี่ยงที่ระบุไว้เกิดขึ้นจริง โดยการประเมินผลกระทบ
ของความเสี่ยง สามารถประเมินเป็นมูลค่าความเสียหาย (ด้านการเงิน) เพื่ อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดว่า
ระดับผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับใด กรณีที่การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงไม่
สามารถประเมินเป็นมูลค่าความเสียหายได้ ผู้ประเมินสามารถพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลกระทบในด้าน
อื่นๆ เช่น
ตารางที่ 3 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ (Impact Assessment Criteria)
เกณฑ์

ไม่มีนัยสาคัญ
(1)

ต่า
(2)

ปานกลาง
(3)

สูง
(4)

สูงมาก
(5)

I1: ด้านชื่อเสียง
และภาพลักษณ์

มีการกระจายข่าวใน
บริเวณท้องถิ่นระยะ
แคบ (หลายจังหวัด)
แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงขององค์กร

มีการกระจายข่าวในบริเวณ
ท้องถิ่นระยะแคบ (หลาย
จังหวัด) เป็นเวลา 1 วัน ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ชื่อเสียงขององค์กร

มีการกระจายข่าวทั่ว
ประเทศผ่านสือ่ ต่างๆเช่น
หนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ หรือโซเชียลมีเดีย
อย่างรวดเร็วเป็นเวลา 1
วัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อชื่อเสียงขององค์กร

มีการกระจายข่าวทั่ว
ประเทศผ่านสือ่ ต่างๆ
อย่างรวดเร็วเป็นเวลา 2
วันติดต่อกัน ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ชื่อเสียงขององค์กร

มีการกระจายข่าวทั่ว
ประเทศผ่านสือ่ ต่างๆ
อย่างรวดเร็วเป็นเวลา
มากกว่า 2 วันติดต่อกัน
หรือเผยแพร่ตามสือ่
ต่างประเทศ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ชื่อเสียงขององค์กร

I2: ด้านการเงิน
(ความเสียหาย
รายเหตุการณ์)

ระดับผลกระทบทาง
การเงิน ต่ากว่า
100,000 บาท

ระดับผลกระทบทางการเงิน ระดับผลกระทบทาง
ระดับผลกระทบทาง
มากกว่า 100,000 แต่ไม่ การเงิน มากกว่า 150,000 การเงิน มากกว่า
เกิน 150,000 บาท
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 200,000 แต่ไม่เกิน
250,000 บาท

ระดับผลกระทบทาง
การเงิน มากกว่า
250,000 บาท ขึ้นไป

I3: ด้านกฎหมาย
ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง

มีการละเมิด/ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับเล็กน้อย แต่
สามารถแก้ไขได้
รวดเร็ว

มีการละเมิดกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ แต่
สามารถแก้ไขเองภายใน
องค์กร ได้โดยไม่ส่งผล
กระทบถึงภาพลักษณ์
ชื่อเสียงขององค์กร

I4: ด้านลูกค้า

การให้บริการแก่ลกู ค้า เกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้า
สามารถดาเนินการได้ แต่แก้ไขและชี้แจง
ตามปกติ
ข้อบกพร่องได้รวดเร็ว

ผลกระทบ

มีการละเมิดกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับรุนแรง
โดยกระทบถึงภาพลักษณ์
ชื่อเสียงขององค์กร และ/
หรือองค์กรมีโอกาสที่
องค์กร จะถูกเรียกร้อง
ค่าเสียหาย / เปรียบเทียบ
ปรับ/ ฟ้องร้องดาเนินคดี

มีการฟ้องร้อง ดาเนินคดี
ทางกฎหมาย หรือ
เรียกร้องค่าเสียหาย /
เปรียบเทียบปรับ

มีการฟ้องร้อง ดาเนินคดี
ทางกฎหมาย หรือ
เรียกร้องค่าเสียหาย /
เปรียบเทียบปรับ
และถูกสั่งให้ระงับการทา
ธุรกรรมใดๆ

เกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้า
และไม่สามารถหาหา
ข้อสรุปจากข้อบกพร่องได้
ตามระยะเวลาที่กาหนด
และเริ่มส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

ลูกค้าขาดความเชือ่ มัน่
ในการใช้บริการ หรือ
สูญเสียลูกค้าอย่างมี
นัยสาคัญ

ลูกค้าขาดความเชือ่ มัน่
และ/หรือขอยกเลิกใช้
บริการขององค์กรซึ่ง
ส่งผลร้ายแรงต่อการ
เติบโตในอนาคต
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การประเมินความเสีย่ งการทุจริต (Fraud Risk-Assessments)

ภาคผนวก ข: แผนภาพความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ยอมรับได้
ตารางที่ 4 แผนภาพความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับผลกระทบ

ตารางการประเมิน
ความเสี่ยงรวม (Risk Matrix)

ระดับโอกาสเกิด
เกิดขึ้น
เกิดขึ้นน้อย
ปานกลาง
2
3
10
15
8
12

สูงมาก
สูง

5
4

เกิดขึ้น
น้อยมาก
1
5
4

4
20
16

เกิดขึ้น
สูงมาก
5
25
20

ปานกลาง
ต่า

3
2

3
2

6
4

9
6

12
8

15
10

ไม่มีนัยสาคัญ

1

1

2

3

4

5

เกิดขึ้นสูง

เส้นแบ่งขอบเขตความเสี่ยง (Risk Boundary)

ตารางที่ 5 ระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ยอมรับได้ (Risk Appettie)
ค่าระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

20 - 25 คะแนน

สูงมาก
(Extreme)

10 - 19 คะแนน

สูง
(High)

4 - 9 คะแนน

ปานกลาง
(Medium)

1 - 3 คะแนน

ต่า
(Low)

ความหมาย
เป็นระดับความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องมีแนวทางการควบคุม/ลด
ความเสี่ยง (Treat/Reduce) และอาจจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอ
และเหมาะสม เพือ่ จัดหา/จัดทามาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างทันท่วงทีหรือภายใต้กรอบ
ระยะเวลาทีก่ าหนด ทั้งนี้ หากองค์กรคาดการณ์ได้ว่าความเสี่ยงนี้อาจไม่สามารถจัดการได้
เอง อาจตัดสินใจในการถ่ายโอน/แบ่งปันความเสี่ยงบางส่วน (Transfer/Share) ไปยัง
บุคคลหรือองค์กรอื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกมาดาเนินการแทน
การทาประกันภัย เป็นต้น เพือ่ ลดโอกาสเกิดหรือลดผลกระทบความเสี่ยงลง
เป็นระดับความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องมีแนวทางการควบคุม/ลด
ความเสี่ยง (Treat/Reduce) อย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรการ
จัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ความ
เสี่ยงลดลงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้
เป็นระดับความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งอาจมีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ยัง
ไม่เหมาะสมเพียงพอ หรือเกิดจุดอ่อน/ข้อบกพร่องบางส่วนของการควบคุมที่มีอยู่ จึงต้องมี
การติดตามเฝ้าระวังและการรายงานอย่างใกล้ชิด หรือต้องจัดทามาตรการ/กิจกรรมควบคุม
เพิ่มเติม เพื่อลดความระดับความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้
เป็นระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้หรือยอมรับความเสีย่ ง (Accept /
Take) ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งความเสี่ยงในระดับนี้ถือได้ว่ามีการจัดวาง
ระบบการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องและครอบคลุมถึงสาเหตุ
ของความเสี่ยง รวมถึงจัดให้มกี ารเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
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