แบบฟอร์ มการจัดทาแผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2562

1. ชื่อแผนปฏิบัตกิ าร:

แผนดำเนินงำนจัดทำระบบบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตของ ทอท.

2. หลักการและเหตุผล: เพื่อให้ ทอท.มีระบบบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตที่สอดคล้องกับแนว
ปฏิบตั ิที่ดี

หมายเลขกากับ:
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก: ศปท.
ส่วนงานรับผิดชอบร่วม:

6. รองรับวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์:

-

7. รองรับยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ย่อย:

ยุทธศำสตร์ที่ 4 Intelligent Service
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร

3. วัตถุประสงค์หลัก:

เพื่อจัดทำระบบบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตของ ทอท.ให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติทดี่ ี

8. รองรับตัวชี้วัด
ระดับองค์กร:

-

4. ประเภทของ
แผนปฏิบัติการ:

 แผนงำน/ โครงกำรระยะยำวข้อ…………………………………….....
 แผนแม่บท.............................................................................................

9. รองรับผู้มีส่วนได้เสีย
สาคัญ ของ ทอท.

 1. ลูกค้ำ
 4. หน่วยงานกากับดูแล
 2. พันธมิตรทางธุรกิจ  5. ชุมชนและสังคม
 3. ผู้ถือหุ้นและนักลุงทุน  6. ผู้บริหาร และพนักงาน

5. งบประมาณ:

5,000,000 บำท

10. ระยะเวลาดาเนินการ:

ต.ค.60 - ก.ย.62
(ระยะเวลำรวมทั้งโครงกำร 2 ปี ต.ค.60 - ก.ย.62)

 แผนงำน/ โครงกำรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพ (SIP) จำกกำรวิเครำะห์
ปัจจัยขับเคลื่อน
 แผนงำนปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน/ พัฒนำองค์กรตำมระบบประเมิน
คุณภำพรัฐวิสำกิจ SEPA (OFI)
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11. ตัวชี้วัดความสาเร็จและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ (KPI)
เป้าหมายประจาปี
การเรียนรู้และ
การเติบโต

กระบวนการ
ภายใน

ลูกค้า

มุมมอง BSC
การเงิน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

คู่เทียบ/ Base Line
(ถ้ามี)

เป้าหมายระยะยาว
2560

2561

2562

2563

2564

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

ตัวชี้วัดระดับองค์กร
1. 2. -

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัตกิ าร
1. ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผนดำเนินงำนจัดทำ
ระบบบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตของ ทอท.

✓

2. ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผนดำเนินงำนจัดทำ
ระบบบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตของ ทอท.

✓

จัดทำข้อกำหนดกำรจัด
จ้ำงที่ปรึกษำ (Term of
Reference: TOR) ในกำร
จัดทำแผนดำเนินงำน
จัดทำระบบบริหำรควำม
เสี่ยงด้ำนทุจริตของ ทอท.
ได้แล้วเสร็จ และได้รับ
ควำมเห็นชอบจำก
ผู้บริหำรตำมสำยงำน
แผนดำเนินงำนจัดทำ
ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำนทุจริตของ ทอท.แล้ว
เสร็จ และได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะทำงำน
บริหำรควำมเสี่ยงของ
ทอท. และคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
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รายละเอียดการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2562
12.รายละเอียดกิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ และทรัพยากรที่ใช้
ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ)
ลาดับ

แนวทางการดาเนินงาน

พ.ศ.2561
ต.ค.

1.

ดำเนินกระบวนกำรทำงพัสดุ

2.

พิจำรณำแนวคิดในกำรดำเนินโครงกำร
จัดทำระบบบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตของ
ทอท.ให้สอดคล้องและครอบคลุมขอบเขต
ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน
ป.ป.ท.) และสานักงาน คณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
(สำนักงำน ป.ป.ช.)

3.

รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำร
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตในปัจจุบันของ
ทอท. (Gap Analysis)
จัดทำแผนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรควำม
เสี่ยงด้ำนทุจริตของ ทอท. ในระยะเวลำ 3 ปี
(ปีงบประมำณ 2563 – 2565) โดยพิจำรณำ

4.

พ.ย.

ส่วนงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

งบประมาณ1
(ถ้ามี)
งบทาการ

ก.ย.
ศปท.

5,000,000

งบลงทุน

ทรัพยากรและ
ความต้องการ (ถ้ามี)
บุคลากร

2

3

ICT
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12.รายละเอียดกิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ และทรัพยากรที่ใช้
ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ)
ลาดับ

5.

แนวทางการดาเนินงาน

พ.ศ.2561

ส่วนงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

15

20

25

35

40

50

55

60

75

85

90

100

ตัวชี้วัดของกระบวนกำรทำงธุรกิจของ
ทอท. (Key Performance Indicator in
Process) บำงส่วนเพื่อนำร่องสำหรับกำร
กำหนดตัวชี้วัดของกระบวนกำรทำงธุรกิจ
ต่อไป
สรุปผลกำรจัดทำระบบบริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำนทุจริตของ ทอท. นำเสนอต่อ
คณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงของ ทอท.
และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

13. เป้าหมายความก้าวหน้าของแผน
แสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)

งบประมาณ1
(ถ้ามี)
งบทาการ

งบลงทุน

ทรัพยากรและ
ความต้องการ (ถ้ามี)
บุคลากร

2

3

ICT
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รายละเอียดกิจกรรมที่ดาเนินงานและงบประมาณที่ใช้ 1 (ถ้ามี)
ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนดำเนินงำนจัดทำระบบบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตของ ทอท.

ลาดับ
1.
2.

กิจกรรม
ดำเนินกระบวนกำรทำงพัสดุ

รายละเอียดของกิจกรรม

ดำเนินกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อดำเนินงำนจัดทำระบบ
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตของ ทอท.
พิจำรณำแนวคิดในกำรดำเนินโครงกำรจัดทำ ร่วมกับที่ปรึกษำในกำรสรุปแนวคิดในกำรดำเนิน
ระบบบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตของ ทอท.
โครงกำรจัดทำระบบบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตของ
(Inception Report) ที่มีควำมเชื่อมโยงกับกำร
ทอท. (Fraud risk management framework) ตำมแนว
กำหนดตัวชี้วัดของกระบวนกำรทำงธุรกิจของ ปฏิบัติที่ดี และกำหนดหน่วยงำนที่จะขอสัมภำษณ์ และ
ทอท. (Key Performance Indicator in Process ) รำยกำรเอกสำรที่ต้องกำรเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ผ่ำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตในปัจจุบันของ ทอท.
Enterprise Resource Planning: ERP

งบประมาณ (บาท)
งบทาการ

งบลงทุน

5,000,000

-
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ลาดับ

กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

3.

รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำร
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตในปัจจุบันของ
ทอท.

ร่วมกับที่ปรึกษำในกำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์กำร
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตของ ทอท. ที่ดำเนินกำรอยู่
ในปัจจุบัน ผ่ำนกำรสัมภำษณ์ข้อมูลจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และ
ศึกษำตัวชี้วัดของกระบวนกำรทำงธุรกิจของ ทอท. (Key
Performance Indicator in Process) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่
เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงด้ำนทุจริต

4.

วิเครำะห์เปรียบเทียบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำนทุจริตในปัจจุบันของ ทอท.กับแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Gap Analysis)

ร่วมกับที่ปรึกษำในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำร
สัมภำษณ์ข้อมูลกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตของ
ทอท. เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อทรำบถึง
สถำนะกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
- กำรระบุจุดอ่อนที่ควรปรับปรุง
- กำรให้ข้อแนะนำในกำรปรับปรุง
- กำรระบุตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงด้ำนทุจริต
โดยพิจำรณำจำกตัวชี้วัดของกระบวนกำรทำงธุรกิจของ
ทอท. (Key Performance Indicator in Process) ที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน

งบประมาณ (บาท)
งบทาการ

งบลงทุน
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ลาดับ

กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

5.

สรุปรำยงำนผลกำรประเมินสถำนะ
และจัดทำแผนดำเนินงำนจัดทำระบบบริหำร
ควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตของ ทอท. นำเสนอต่อ
คณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงของ ทอท. และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อพิจำรณำ
เตรียมควำมพร้อมในกำรเชื่อมโยงกับกำร
กำหนดตัวชี้วัดของกระบวนกำรทำงธุรกิจของ
ทอท. (Key Performance Indicator in Process )
ผ่ำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำน
Enterprise Resource Planning: ERP

สรุปรำยงำนผลกำรวิเครำะห์และจัดทำแผนดำเนินงำน
เพื่อจัดทำระบบบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตของ ทอท.
นำเสนอต่อคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงของ ทอท. และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อพิจำรณำ

6.

เตรียมควำมพร้อมในกำรดำเนินงำนตำมแผนดำเนินงำน
เพื่อจัดทำระบบบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตของ ทอท.
โดยร่วมกับส่วนงำนที่เกี่ยวข้องในกำรเชื่อมโยงกำร
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตของ ทอท.เข้ำกับกำรกำหนด
ตัวชี้วัดของกระบวนกำรทำงธุรกิจของ ทอท. (Key
Performance Indicator in Process ) ผ่ำนระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำน Enterprise Resource
Planning: ERP

งบประมาณ (บาท)
งบทาการ

งบลงทุน
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รายละเอียดความต้ องการด้ านทรัพยากรบุคคล 2 (ถ้ามี)
ชื่อแผนปฏิบัติการ....................................................................................................................................................................................................................................
ความต้ องการด้ านทรัพยากรบุคคล
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
1. อัตรากาลัง
ประเภท
1. พนักงำน
2. ลูกจ้ำง
3. พนักงำนจัดจ้ำงภำยนอก
4. อื่นๆ
2. การพัฒนาบุคลากร
พนักงานระดับ

วุฒิการศึกษา

จานวน (คน)

จานวน (อัตรา)

หลักสูตร/ หัวข้อที่ต้องการอบรม
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รายละเอียดความต้ องการด้ าน ICT 3(ถ้ามี)
ชื่อแผนปฏิบัติการ.......แผนดำเนินงำนจัดทำระบบบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตของ ทอท............................................................................................................
 Hardware

จานวน

...................................................................

 Software

จานวน

.........1 โปรแกรม.......................................

 อื่นๆ...........................................................................................................................

รายละเอียด……กำรเชื่อมโยงกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตของ ทอท.เข้ำกับกำรกำหนดตัวชี้วัดของกระบวนกำรทำงธุรกิจของ ทอท. (Key Performance Indicator in
Process ) ผ่ำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำน Enterprise Resource Planning: ERP………………………………………….............................................................
ติดต่อสอบถำม : ฝ่ำยกลยุทธ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โทร. 6512
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14. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนดำเนินงำนจัดทำระบบบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตของ ทอท.
ลาดับ

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภทของสาเหตุ
มาตรการ/แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
ภายใน ภายนอก
✓
ทอท.ต้องปฏิบัติตำม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้ำงและ
จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำร
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
ทำงพัสดุล่วงหน้ำ
สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง

1.

กระบวนกำรทำงพัสดุอำจเกิด
ควำมล่ำช้ำ

2.

กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรบริหำร
1. ข้อมูลนำเข้ำไม่เพียงพอ
ควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตในปัจจุบันของ
2. ผู้วิเครำะห์มีควำมเข้ำใจในธุรกิจของ ทอท.
ทอท.กับแนวปฏิบัติที่ดี (Gap Analysis) ยังไม่เพียงพอ
อำจมีรำยละเอียดที่ไม่เพียงพอ

✓
✓

1. กำหนดขอบเขตข้อมูลที่ชัดเจนและ
กำหนดแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ
2. ฝคส.ให้ข้อมูลแก่ผู้วิเครำะห์และกำกับ
ดูแลกำรวิเครำะห์อย่ำงใกล้ชิด

ติดต่อสอบถำม : ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง โทร. 4119
หมายเหตุ

-

ประเภทของสำเหตุภำยใน หมำยถึง สำเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกข้อจำกัดหรือควำมไม่แน่นอนของเหตุกำรณ์ภำยในองค์กร เช่น จำนวนหรือคุณภำพของบุคลำกรไม่เพียงพอ
ระบบ IT ไม่รองรับกำรทำงำน กระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรทำงำนซ้ำซ้อนทำให้เกิดควำมล่ำช้ำ กฎ ระเบียบภำยใน ทอท.ไม่เอื้อต่อกำรปฏิบัตงิ ำน หรืองบประมำณไม่เพียงพอ เป็นต้น

-

ประเภทของสำเหตุภำยนอก หมำยถึง สำเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกข้อจำกัดหรือควำมไม่แน่นอนของเหตุกำรณ์ภำยนอกองค์กร เช่น นโยบำยภำครัฐมีกำรเปลี่ยนแปลง
สภำวะเศรษฐกิจทีผ่ ันผวน เป็นต้น

