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1. ที่มาและความสาคัญ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานดาเนินการตามแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กาหนด
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพ สามารถ
อานวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินงานและการปฏิบัติภารกิจในทุกระดับให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม โดย
นาหลักธรรมาภิบาลมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นในหลั กการที่ถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และกาหนดแผนยุทธศาสตร์ องค์กร 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565) ไว้ให้ ธปท. เป็นองค์กรหนึ่งที่ประชาชนเชื่อมั่นที่สุดในการดาเนินงานที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
ทั้งนี้ ในการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นับเป็นปีที่ 3 ของการเข้าร่วมประเมิน ธปท. พร้อมมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ประเทศไทยปราศจากการ
ทุจริตตามแนวทางดังกล่าว เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยต่อไป ซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
2. การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ ธปท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายงานของ ธปท. มี
กระบวนการป้องกันควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล ได้แก่
1) การประเมินความเสี่ยง กาหนดให้ ความเสี่ยงด้านทุจริตเป็นประเภทความเสี่ยงที่ทุกฝ่ายงานต้องประเมินผ่านเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (Control
Self-Assessment: CSA) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ฝ่ายงานทบทวนและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม
2) การติดตามและรายงานความเสี่ยง (Risk monitoring and reporting) ผ่านเครื่องมือรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยง (Loss incident) ตามระเบียบภายในที่ ธปท.
กาหนดซึ่งครอบคลุมเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกากับความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส
3) การตรวจสอบ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ดูแลและกากับการปฏิบัติงานของสายตรวจสอบกิจการภายใน และมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมสอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลกิจการที่ดี

-33. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจาปี 2564
3.1 แผนยุทธศาสตร์ของ ธปท. และความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการและร่วมมือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย
พันธกิจ:
มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพและมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทั่วถึง
ค่านิยมร่วม : ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน
ธปท. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี สาหรับการดาเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565 ภายใต้ “ธนาคารกลางท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง” หรือ “Central Bank in a
Transformative World” โดยมีเป้าหมายสาคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจการเงินไทยมีความทนทาน สามารถรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ 2) ยกระดับ
ศักยภาพองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 3) สนับสนุนเศรษฐกิจการเงินไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพ กระจายประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน อย่างไรก็ดีจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ภารกิจของ ธปท. ยากขึ้น กว้างขึ้น และเร่งด่วนมากขึ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ข้างต้นท่ามกลาง 5 โจทย์ใหญ่ ธปท. ได้มีการ
นาเครื่องมือ Objective Key Result (OKRs) มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ดังนี้
5 โจทย์ใหญ่ของ ธปท.
1. แก้วิกฤตหนี้อย่างยั่งยืน

OKRs ธปท.
O1: ภาคครัวเรือนและธุรกิจผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 และฟื้นตัว

2. รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน
3. รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค
4. ความเชื่อมั่นของสาธารณชน
5. ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

O2: ระบบการเงินไม่เกิดปัญหาและยังสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
O3: โครงสร้างเศรษฐกิจการเงินไทย resilient ต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์โควิด 19 และระยะต่อไป
O4: ธปท. เป็นหนึ่งในองค์กรที่ประชาชนเชื่อมั่นที่สุด
O5: ธปท. เป็นองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และสร้าง impact ต่อเศรษฐกิจและสังคม

สาหรับโจทย์ด้านความเชื่อมั่นของสาธารณชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “ธปท. เป็นหนึ่งในองค์กรที่ประชาชนเชื่อมั่นที่สุด” ธปท. นาหลักธรรมาภิบาลที่ดีมาใช้ทุกระดับ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากความขัดแย้งกันของผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน ซึ่งเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

-43.2 การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปี 2564
ธปท. ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี 2564 จานวน 10 กิจกรรม/โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ ธปท. เป็นหนึ่งในองค์กรที่ประชาชนเชื่อมั่นที่สุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : ไม่ทนและไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบและร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1
สร้างเสริมระบบ
เทคโนโลยีป้องกัน
การมีส่วนได้เสีย
เพื่อป้องกันการ
ทุจริต

กิจกรรม/ โครงการ
กิจกรรมที่ 1
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) ตรวจสอบข้อมูลบุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียกับ ธปท. เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่
คณะกรรมการของ ธปท. ใช้ในการ
สืบค้นข้อมูล

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/ โครงการ
วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 1
คณะกรรมการของ ธปท. มีระบบและ
กระบวนการตรวจสอบการมีส่วนได้เสีย
กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การ
กากับของ ธปท. หรือมีสัญญาจัดซื้อจัด
จ้างกับ ธปท. เพื่อป้องกันการมีส่วนได้
เสียจากการปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 1
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในการ
ตรวจสอบข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคล
พร้อมใช้งานภายในไตรมาส 3 ของปี
2564

กลยุทธ์ที่ 1.2
ส่งเสริมให้พนักงาน
ตระหนักถึงการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
ของของ
ประเทศชาติ

กิจกรรมที่ 2
ส่งเสริมการรับรู้หลักธรรมาภิบาล
บนหลักการธนาคารกลาง และ
นาไปสู่ภาคปฏิบัติ (CG in
Practices) ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ

วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 2
เพื่อส่งเสริมให้มีการนาหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี มีคุณธรรม ความโปร่งใส ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม
องค์กร

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 2
1. ถ่ายทอดบริบทการทางานตามหลัก
ธรรมาภิบาลผ่านสื่อต่าง ๆ ภายใน ธปท.
ภายในไตรมาส 2 ของปี 2564
2. มี Good governance news เพื่อ
ให้พนักงานได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาลที่น่าสนใจ

ฝ่ายงานรับผิดชอบ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายธุรการและบริหาร
อาคาร
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ภาพรวม
ทีมงานเลขานุการ
คณะกรรมการต่าง ๆ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ภาพรวม

-5ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการบริหารงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์ : การดาเนินงานที่มีเจตนารมณ์ในการบริหารงาน หรือการจัดการเพื่อการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
สนับสนุนให้
พนักงานทุกระดับ
มีเจตนารมณ์ร่วม
ในการป้องกัน
และต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมที่ 3
วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 3
ปรับข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย เพื่อเสริมสร้างให้เกิดแนวปฏิบัติดา้ น
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี
ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. มาตรฐานทาง
สาหรับผู้บริหารและพนักงานในการ
จริยธรรม พ.ศ. 2562 และระเบียบ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมว่าด้วย
และสอดคล้องกับกฎหมาย
หลักเกณฑ์การจัดทาประมวลจริยธรรม
ข้อกาหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษา
จริยธรรมของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พ.ศ. 2563
กิจกรรมที่ 4
วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 4
จัดทาเจตจานงของผู้ว่าการคนปัจจุบันฉบับ เพื่อส่งเสริมพนักงานปฏิบัติหน้าที่
ใหม่เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตาม
โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนป้องกันและ
หลักธรรมาภิบาล 10 ประการของ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ธปท. รวมทั้งการสื่อสารต่อผู้บริหาร
พนักงาน และบุคคลภายนอก
รับทราบ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 3
ปรับปรุงข้อบังคับประมวล
จริยธรรมฯ และเผยแพร่ใน
ราชกิจจานุเบกษา ตามกรอบเวลา
ทีค่ ณะกรรมการมาตรฐานทาง
จริยธรรม (ก.ม.จ.) กาหนด

ฝ่ายงานรับผิดชอบ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองค์กร

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 4
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
จัดทาและเผยแพร่แก่พนักงานและ ภาพรวม
บุคคลภายนอกรับทราบภายใน
ไตรมาส 2 ของปี 2564

-6ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : การดาเนินงานที่มุ่งพัฒนาเสริมสร้างหรือวางระบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
มีแผนดาเนินการ
เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมที่ 5
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของ ธปท. ปี 2564 และให้
มีการรายงานผลการติดตามการ
ดาเนินการเป็นประจาตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

วัตถุประสงค์
กิจกรรม/โครงการ
วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 5
มีแผนงานที่ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตที่สอดคล้อง
และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 5
1. จัดทาและทบทวนแผนปฏิบัติการฯ
เป็นประจาทุกปี พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ของแผนปฏิบัติการฯ ในเว็บไซต์ ธปท.
2. การรายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินการป้องกันการทุจริตสามารถทาได้
ทันตามกาหนดเวลา

ฝ่ายงาน
รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง
ภาพรวม

-7ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : การดาเนินการ พัฒนา ปรับปรุงระบบ กลไกหรือกระบวนการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมกลไกใน
การตรวจสอบจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและ
ภายนอกรอบด้าน
เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบ

กิจกรรมที่ 6
เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ 2564

วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 6
1. เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐใน
การยกระดับค่า CPI : Corruption Perception
Index ประเทศไทย
2. เพื่อเป็นเครื่องมือวัดระดับการป้องกันและการ
ต่อต้านการทุจริต ของ ธปท. และยกระดับการ
ดาเนินงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ภายใน ธปท. ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ 7
กาหนดให้ทุกฝ่ายงานใน ธปท. มี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน
ปี 2564 และมีการดาเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต

วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 7
1. เพื่อประเมินโอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
และระดับการควบคุมการทุจริตของ ธปท.
2. นาผลการประเมินความเสี่ยงไปจัดทาแนวทาง/
มาตรการ การบริหารจัดการ หรือการป้องกันความ
เสี่ยงด้านการทุจริต

ฝ่ายงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 6
ฝ่ายบริหาร
1. เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความเสี่ยง
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ภาพรวม
ภาครัฐ (ITA) ตามที่ ป.ป.ช. กาหนด
2. มีผลคะแนนการประเมิน ITA ของ ธปท.
ไม่ต่ากว่าระดับ A และไม่มีตัวชี้วัดใดได้
คะแนนต่ากว่า 85 คะแนน
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 7
1. ทุกฝ่ายงานใน ธปท. มีการประเมินความ
เสี่ยงด้านการทุจริตประจาปีที่ประกอบด้วย
ผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง
ภาพรวม
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ฝ่ายงาน
รับผิดชอบ

2. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ภายในไตรมาส 1
2564
กิจกรรมที่ 8
จัดทาและสื่อสารระบบป้องกัน
ข้อมูลสาคัญรั่วไหล (Data Leak
Prevention : DLP) ซึ่งกาหนด
สิทธิในการส่งข้อมูลไปยังภายนอก
เกณฑ์การส่งข้อมูล และระบบ
ติดตามเมื่อมีการละเมิด/ทุจริต
ด้านข้อมูล
กิจกรรมที่ 9
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) สาหรับรายงานการซื้อขาย
หลักทรัพย์ให้กับพนักงาน รวมทั้ง
สื่อสารให้เข้าใจหลักเกณฑ์และ
วิธีการรายงาน
กิจกรรมที่ 10
ประชาสัมพันธ์หลักการสาคัญของ
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และแนวทาง

วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 8
1. เพื่อสร้างความตระหนัก (Awareness) ในการ
บริหารความเสี่ยงด้านข้อมูลให้แก่พนักงาน
2. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามด้าน
ไซเบอร์ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บริหารความ
เสี่ยงด้านข้อมูล
3. เพื่อให้มีระบบติดตามการทุจริตด้านข้อมูล

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 8
1. มีการสื่อสารมาตรการ และการทางานของ
ระบบป้องกันข้อมูลสาคัญรั่วไหล (Data
Leak Prevention : DLP) เพื่อป้องกันการ
ส่งอีเมลและไฟล์ข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ ธปท. กาหนด
2. มีการอบรมและประชาสัมพันธ์การใช้งาน
ให้แก่พนักงานทุกคน
วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 9
ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 9
เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามเครื่องมือการกากับ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ดูแล ป้องกันการใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับพนักงาน
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
รวมทั้งสื่อสารให้เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ
รายงาน

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง
ภาพรวม

วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 10
1. เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในหลักการสาคัญ

ฝ่ายธุรการ
และบริหาร
อาคาร

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 10
1. มีการประชาสัมพันธ์ความรู้และแนวทาง
การทางานจัดซื้อจัดจ้างของ ธปท. ตลอดจน

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและ
พัฒนาองค์กร

-9กลยุทธ์

ฝ่ายงาน
รับผิดชอบ
การดาเนินงานของ ธปท. และสร้าง ของ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ ความเสี่ยงและข้อควรระวังในงานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหาร
ความตระหนักในการบริหารความเสี่ยง มีการปรับปรุงหรือกาหนดเพิ่มเติมใหม่ๆ
ให้พนักงานทุกคนรับทราบ
ความเสี่ยง
งานจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัด 2. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทาง ภาพรวม
อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ๆ
จ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขัน เว็บไซต์ ธปท. และให้มีช่องทางสอบถามข้อ
ที่เป็นธรรม และไม่เอื้อประโยชน์รายใดรายหนึ่ง
สงสัยถึงส่วนงานผู้รับผิดชอบโดยตรง
3. เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงและ
ข้อควรระวังในงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

