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วาระที่ 5.3.12 ผลการปรับปรุงแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และปรับแผนการประเมินผล
การควบคุมภายในและจัดทาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ.
(แบบ ปอ.1) ประจาปี 2561 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของ กฟภ.
ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนาเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็น
เพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. เรื่องเดิม
1.1 ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
พ.ศ. 2561 กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีหน้าที่กากับดูแล
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ ความเห็ นชอบแผนบริห ารความเสี่ ย ง
และการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.
1.2 คณะกรรมการ กฟภ. ได้ให้ความเห็นชอบแผนการประเมินผลการควบคุมภายในและ
จัดทาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ.1) ประจาปี 2561 ในการประชุม
ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2560
2. การดาเนินการ
ในการประชุม คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงและควบคุ มภายในของ กฟภ. ครั้ง ที่
3/2561 เมื่ อ วั น ที่ 19 ก.ย. 2561 ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า ง ๆ ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม
ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบ
ในเรื่องต่าง ๆ ที่นาเสนอ รวมทั้งได้มีข้อคิดเห็นซึ่งเห็นควรนาเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้
2.1 การปรับปรุงแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ประจาปี 2561 ดังนี้
ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 (RF2) : การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวม
แผนงานที่
การปรับปรุง
2.2 ใช้โปรแกรม (1) ปรับระยะเวลาในการดาเนินการตามกิจกรรม ดังนี้
AMR Monitoring
กิจกรรม
เดิม
System
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไข ม.ค. 2561 –
ในการวิเคราะห์
ความผิ ดปกติ ของมิ เตอร์ AMR ธ.ค. 2563
เป้าหมายในการ
ตามใบสั่ งงานที่ แจ้ งจากระบบ
ตรวจสอบมิเตอร์ AMR Monitoring System
ผู้ใช้ไฟรายใหญ่
พร้ อมบั นทึ กผลการตรวจสอบ
และสรุ ปสาเหตุ ลั กษณะความ
ผิดปกติโดยเร็ว

ใหม่
ม.ค. – เม.ย.
2561 และ
ส.ค. 2561 –
ธ.ค. 2563

สาเหตุในการปรับปรุง
 ในช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค.
2561 กองพั ฒ นาระบบ
มิเตอร์ (กพร.) ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผนเดิม
เนื่ องจากอยู่ ระหว่ า งการ
ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ม่ ข่ า ย
(Server) และเครือข่าย
(Network) เพื่อทดแทน
อุปกรณ์เดิมที่ชารุด
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-2ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 (RF3) : การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แผนงานที่
การปรับปรุง
สาเหตุในการปรับปรุง
3.1 จัดทา
(1) ปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้
 ปรับปรุงแผนงานให้ส อดคล้ องกับ
ฐานข้อมูล TAMS
ปี
เดิม
ใหม่
มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ในการติดตาม
2561 เป้ า หมา ยใน กา ร เป้าหมายในการสารวจ
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560
การใช้เสาสาย
ส ารวจและน าเข้ า และน าเข้ า ข้อ มู ล สาย
โดยอนุมัติให้จัดทาข้อมูลสายสื่อสาร
ข้ อ มู ล สายสื่ อ สาร สื่ อ สารโทรคมนาคม
โทรคมนาคมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่
โทรคมนาคม คื อ คือ 2.709 ล้านต้น
บนเสาไฟฟ้า เพื่อจัดทาฐานข้อมูลใน
1.794 ล้านต้น
ระบบ TAMS จานวน 4.900 ล้านต้น
ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ภายใน
วันที่ 31 ธ.ค. 2561
3.3 จัดทากลยุทธ์ (1) ปรับระยะเวลาในการดาเนินการตามกิจกรรม ดังนี้
ในการบารุงรักษา
กิจกรรม
เดิม
ใหม่
เชิงประเมิน
จ้ า งที่ ป รึ ก ษา ฯ ม.ค. – ก.ย..
ม.ค. – ธ.ค.
สภาพของ
ร่าง TOR
2561
2561
หม้อแปลงไฟฟ้า
กาลัง

 งานจ้างทีป่ รึกษาจัดทาเอกสารประกวด
ราคาติดตั้ง Power Transformer
Monitoring System ปัจจุบันได้เบิกจ่าย
ไปแล้ว 2 งวด เหลือเบิกจ่ายงวดที่ 3
ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย (จ่ายร้อยละ 40 ของ
ค่าจ้างตามสัญญา) ซึ่งจะเบิกจ่ายได้
เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบและนาเสนอ
รายงานฉบับสมบูรณ์ ตามข้อกาหนด
ขอบเขตของงาน โดยมีรายละเอียด
ในการให้คาปรึกษาในแต่ละขั้นตอน
ของการจัดหาจนกว่าจะได้ผู้รบั จ้าง
ที่จะมาดาเนินการ ดังนี้
1) จัดหาผู้รับจ้างเพื่อจัดทาเอกสาร
ร่วมชี้แจง ขอความเห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ วงเงินเกิน 10 ล้านบาท
จากกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องของ กฟภ.
2) จัดหาผู้รับจ้าง เพื่อให้คาปรึกษา
สนับสนุนข้อมูลการสาธิตระบบ Power
Transformer Monitoring System
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-3แผนงานที่
การปรับปรุง
สาเหตุในการปรับปรุง
3.4 จัดหา/พัฒนา (1) ยกเลิกกิจกรรมเดิมและกาหนดกิจกรรมใหม่ ดังนี้
 จ า ก เ ดิ ม ค ณ ะ ท า ง า น ย่ อ ย เ พิ่ ม
Software
ปี 2561
กิจกรรม
ระยะเวลา
ประสิทธิภาพสินทรัพย์หลักของ กฟภ.
ในการบริหาร
เดิม ขยายผลการใช้ งาน Software ม.ค. - ธ.ค.
เป็นผู้ดูแล ภายหลั งได้มีการขออนุมั ติ
จัดการ Load
บริ หารจั ดการโหลดหม้อแปลง 2561
ผวก. แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการ
หม้อแปลง
ในระบบจ าหน่ า ยให้ ค รบทั้ ง
ระบบจาหน่ายแรงต่า เพื่อดาเนินการ
ระบบจาหน่าย
12 การไฟฟ้าเขต (กฟข.)
ต่อจากคณะทางานย่อยฯ ทาให้ต้องมี
ใหม่ จ้ างที่ ปรึ กษาจั ดท าซอฟต์ แวร์ ต.ค. - ธ.ค.
การนาข้อมูลเดิมกลับมาพิจารณาใหม่
และขยายผลการใช้งานซอฟต์แวร์
2562
ทั้งหมด
บริ หารจั ดการโหลดหม้อแปลง
ในระบบจ าหน่ า ยให้ ค รบทั้ ง
12 กฟข.
(2) ปรับปรุงรายละเอียดและระยะเวลาของกิจกรรม ดังนี้
ปี 2561
กิจกรรม
ระยะเวลา
เดิม ติ ด ต า ม ข้ อ มู ล ข อ ง ห น่ ว ย ม.ค. - ธ.ค.
สูญเสีย หลังจากการปรับปรุง
2561
ร ะ บ บ จ า ห น่ า ย โ ด ย ใ ช้
Software
ใหม่ ติ ด ต า ม ข้ อ มู ล ข อ ง ห น่ ว ย เม.ย. - ธ.ค.
สูญเสีย หลังจากการปรับปรุง
2563
ระบบจาหน่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์
บริหารจัดการโหลดหม้อแปลง
ในระบบจาหน่าย
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-4ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 (RF4) : ความสาเร็จของการลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Model)
แผนงานที่
การปรับปรุง
สาเหตุในการปรับปรุง
4.6 Solar Hero (1) ปรับปรุงรายละเอียดของแผนงาน ดังนี้
 กองส่ ง เสริ ม พลั ง งาน
Application
ปี 2561
เดิม
ใหม่
ท ด แ ท น แ ล ะ ผู้ ผ ลิ ต
ชื่อแผนงาน Solar Hero Application PEA Solar Hero Application
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (กสผ.)
ได้กาหนดกิจกรรมใหม่
(2) ยกเลิกกิจกรรมเดิมและกาหนดกิจกรรมใหม่ ดังนี้
เนื่ อ งจากมี ก ารปรั บ
ปี 2561
กิจกรรม
ระยะเวลา
กระบวนการทางานของ
แก้ ไ ข/ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา Application ม.ค. – มี.ค. 2561
คณะทางาน PEA Solar
ตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ
Hero
ให้ มี ค วาม
แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ Application
ม.ค. – มี.ค. 2561
เดิม
คล่องตัวเพื่อรองรับการ
เผยแพร่ Application ให้ประชาชน
ม.ค. – มิ.ย. 2561
ด าเนิ น งานด้ า นธุ ร กิ จ
เริ่มต้นให้ประชาชนดาวน์โหลด
เม.ย. – ธ.ค. 2561
ใ ห ม่ ข อ ง ก ฟ ภ . ใ ห้
Application
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ธุ ร กิ จ
จ้างที่ปรึกษาโครงการ PEA Solar Hero
พลังงาน
Application
ในประเทศไทย
 อนุมัติแผนโครงการ
ม.ค. – ก.พ. 2561
 อนุมัติขอบเขตงานและราคากลาง
มี.ค. – พ.ค. 2561
 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
พ.ค. – มิ.ย. 2561
 อนุมัติจ้างที่ปรึกษาโครงการ
ก.ค. – ส.ค. 2561
พัฒนา PEA Solar Hero Application
 Phase 1 : การใช้งานเบื้องต้น, ส่งข้อมูล
เม.ย. – ก.ย. 2561
การสารวจได้
 Phase 2 : ระบบบริหารจัดการ Vendor
ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562
 Phase 3 : ระบบบริหารจัดการ Investor
เม.ย. - ธ.ค. 2562
ใหม่
ประชาสัมพันธ์ PEA Solar Hero
Application
 ภายใน PEA
ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
 ภายนอก PEA
ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องใน PEA
 การ Certify Product
ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
 การ Certify EPC
ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
 ทีมสารวจระบบ Solar Rooftop
ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
 ทีมจัดการข้อมูล Business
ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
Intelligence, Admin และ IT
 ทีมบัญชีการเงิน
ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
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-5แผนงานที่
ปี 2561

ใหม่

4.7 Certify

การปรับปรุง
กิจกรรม

สาเหตุในการปรับปรุง
ระยะเวลา

การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องภายนอก PEA
 จดทะเบียน “เครื่องหมายการค้า ” และ
“ลิขสิทธิ”์ ที่เกี่ยวข้อง
 การทาสัญญากับสถาบันการเงิน
 การขึ้นทะเบียน Vendor list
 การขึ้นทะเบียน Investor
การดาเนินการใช้ Application ในพื้นที่จริง
 Pilot Project
 ขยายผลพื้นที่ใช้งานจริง

ม.ค. – เม.ย. 2561
พ.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
พ.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
พ.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
ก.ย. 2561 - ธ.ค. 2562
มี.ค. - ธ.ค. 2562

(1) ปรับระยะเวลาในการดาเนินการตามกิจกรรม ดังนี้
 เนื่ อ งจากศู น ย์ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
กิจกรรม
เดิม
ใหม่
ไฟฟ้ า แรงสู ง (ศฝฟ.) มี ก าร
ผู้ติดตั้ง (Training)
กาหนดแผนฝึกอบรม เพื่อให้
 อบรมและท าความเข้ า ใจ
เม.ย. – มิ.ย. 2561 ก.ค. – ก.ย. 2561
ครอบคลุ ม บุ ค ลากรที่ มี ส่ ว น
กับเจ้าหน้าที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น การ
ระบบ Solar Rooftop ที่ติดตั้ง
ด้านธุรกิจเสริม ระบบ Solar
(Installation)
Rooftop ดังนั้นจึงมีการเพิ่ม
 อบรมและท าความเข้ า ใจ
เม.ย. – มิ.ย. 2561 ก.ค. – ก.ย. 2561
จานวนรุ่นในการจัดฝึกอบรม
กับเจ้าหน้าที่
หลั ก สู ต รให้ บุ ค ลากร ท าให้
ต้ อ งปรั บ ระยะเวลาการจั ด
ฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว

ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 (RF5) : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินงานธุรกิจหลัก
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
แผนงานที่
5.4 พัฒนา Talent
Management
ในการพัฒนา
Talent Person

การปรับปรุง
(1) ยกเลิกกิจกรรมเดิมและกาหนดกิจกรรมใหม่ ดังนี้
ปี 2561
กิจกรรม
ระยะเวลา
จั ด ฝึ ก อบรมภาษาหลั ก สู ต ร เม.ย. – ก.ย.
English for Talent
2562
จัดฝึกอบรมหลักสูตร Brain –
ก.ค. – ธ.ค.
เดิม
Based Management &
2563
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
ใหม่ มอบหมายงานโครงการ
ก.ค. – ธ.ค.
2562

สาเหตุในการปรับปรุง
 ในการพัฒนา Talent Person ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารจัดการ
ให้ เ ป็ นไปตามนโยบายของ กฟภ. ที่
บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้
ประโยชน์ โดยการจัดท าโครงการสร้าง
เป็นนวัตกรรม (Innovation) ใหม่ของ
องค์กร ซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผลงานที่
มากกว่าการอบรมสัมมนา ทั้ งนี้ถือเป็ น
แนวทางในการพั ฒนารู ปแบบเดี ยวกั น
ของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.)
ที่ ท าการพั ฒนาบุ คลากรผู้ ได้ รั บ
ทุนการศึกษาจาก กฟภ.
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5 . 6 จั ด ท า แ ผ น (1) ยกเลิกกิจกรรมเดิมและกาหนดกิจกรรมใหม่ ดังนี้
Change Management ปี 2561
กิจกรรม
ระยะเวลา
ให้ มีความสอดคล้ อง
เดิม จั ด ท า แ ผ น บ ริ ห า ร ก า ร เม.ย. – มิ.ย.
กั บ กระบวนการที่
เปลี่ ยนแปลงการด าเนิ นธุ รกิ จ
2561
สาคั ญ (Key Work
หลั กแ ละธุ รกิ จเ กี่ ยวเนื่ อง เม.ย. – มิ.ย.
Process) และ SLA
(Change Management Plan)
2562
เม.ย. – มิ.ย.
2563
ใหม่ ทบทวนข้อมูลและกระบวนการ เม.ย. – มิ.ย.
ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กา ร
2561
ดาเนินงานธุรกิจหลักและธุรกิจ เม.ย. – มิ.ย.
ที่เกี่ยวเนื่องของ กฟภ.
2562
เม.ย. – มิ.ย.
2563
(2) ปรับระยะเวลาในการดาเนินการตามกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม
เดิม
ใหม่
ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการ ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.
ดาเนินการตามแผนบริหาร
2561
2561
การเปลี่ยนแปลง
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.
2562
2562
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.
2563
2563

สาเหตุในการปรับปรุง
 ยกเลิกกิจกรรมเดิมและกาหนดกิจกรรม
ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทุกๆ กิจกรรม
ของแผนงาน “จั ดท าแผนChange
Management ให้มีความสอดคล้องกับ
SLA” ในกรณี ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การในทุ ก
กิ จ กรรมแล้ ว แต่ แ ผนงานไม่ บ รรลุ
เป้าหมาย ทางกองระบบงานธุรกิจ (กรธ.)
ถึงจะกาหนดกิจกรรม “จัดทาแผนบริหาร
การเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจหลักและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Change Management
Plan)” เพิ่มเติม เพื่อให้แผนงานดังกล่าว
บรรลุเป้าหมาย
 ปรั บระยะเวลาของกิ จกรรม “ติ ดตาม
ประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามแผน
บริหารการเปลี่ยนแปลง” เนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาเดียวกันกับกิจกรรม “สื่อสาร /
ถ่ า ยทอด / ชี้ แ จง แผนบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงดาเนินธุรกิจหลักและธุรกิจ
เกี่ ยวเนื่ อง กระบวนการที่ ส าคั ญ (Key
Work Process) และ SLA” จึงขอปรับ
ระยะเวลาเลื่อนออกไป 1 ไตรมาส
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แผนงานที่
การปรับปรุง
5.7 จัดทาแผน
(1) ปรับระยะเวลาในการดาเนินการตามกิจกรรม ดังนี้
Change Management
5.7.1 เฟส Define
โครงการ CBS ระยะ 2
กิจกรรม
เดิม
จัดการประชุม เชิงปฏิ บัติก ารเพื่ อ เม.ย. – มิ.ย.
ก า ห น ด วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง ก า ร
2561
เปลี่ ย นแปลงแ ละเหตุ ใ นกา ร
เปลี่ยนแปลง (Change vision and
Case for change) ที่มีความเหมาะสม
ต่อโครงการ
กาหนดผูส้ นับสนุนโครงการ
เม.ย. – มิ.ย.
(Sponsorship) และผู้นาการ
2561
เปลี่ยนแปลง (change leader)
ที่จาเป็นต่อโครงการ
5.7.2 เฟส Awareness
กิจกรรม
เดิม
จั ด อบรมเตรี ย มความพร้ อ มที ม ก.ค. – ก.ย.
Change และ Change agent
2561
วิ เคราะห์ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยของ ก.ค. – ก.ย.
โครงการ (Stakeholder analysis) เพื่อ
2561
สอบถามความคิดเห็น ความคาดหวัง
และอุปสรรคต่าง ๆ

ใหม่
ก.ค. – ธ.ค.
2561

ก.ค. – ธ.ค.
2561

สาเหตุในการปรับปรุง
 เนื่องจากโครงการ CBS ระยะที่ 2
อยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนว
ทางการจั ดหา/จั ดเช่ า ดั งนั้ น
คณะทางานด้านการบริหารการ
เปลี่ ยนแปลงและบริ หารงาน
ทรัพยากรบุคคลโครงการ CBS
ระยะที่ 2 จึงขอปรับระยะเวลา
ดาเนินการในบางกิจกรรม เพื่อ
รอความชั ด เจนของแนวทาง
โครงการ CBS ระยะที่ 2

ใหม่
ก.ค. – ธ.ค.
2561
ก.ค. – ธ.ค.
2561

ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 (RF6) : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
แผนงานที่
การปรับปรุง
6.2 แผนการจ้ าง (1) ปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้
เหมาก่ อสร้ าง
ปี
เดิม
ใหม่
อาคารศู นย์
2561 จัดทาเอกสารประกอบการ จัดทาเอกสารประกอบการ
ข้ อ มู ล (DATA
ตรวจรับ จ่ายเงินค่าก่อสร้าง ตรวจรับ จ่ายเงินค่าก่อสร้าง
Center) ของ
เป็นงวด ๆ จานวน 11 งวด เป็นงวด ๆ ตามผลงานที่ได้
กฟภ.
ตามผลงานที่ได้จัดทาแล้วเสร็จ จัดทาแล้วเสร็จ
(2) ปรับระยะเวลาในการดาเนินการตามกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม
เดิม
ใหม่
ดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ ม.ค. – ต.ค. 2561
ม.ค. 2561 ข้อมูล
ม.ค. 2562
ประสานงาน, เสนอปั ญ หา, ม.ค. – ต.ค. 2561
ม.ค. 2561 อุปสรรค, จัดประชุมชี้แจงฯ
ม.ค. 2562
จั ด ท าเอกสารประกอบการ ม.ค. – ต.ค. 2561
ม.ค. 2561 ตรวจรั บ จ่ า ยเงิ น ค่ า ก่ อ สร้ า ง
ม.ค. 2562
เป็ น งวด ๆ ตามผลงานที่ ไ ด้
จัดทาแล้วเสร็จ

สาเหตุในการปรับปรุง
 เนื่องจากมีการขยายระยะเวลา
ในการก่อสร้างตามสัญญาเป็น
120 วั น นั บถั ดจากวั นที่ ครบ
สั ญ ญาเดิ ม โดยครบก าหนด
ระยะเวลาที่ขยายให้ ในวันที่ 7
ม.ค. 2562
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เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2561

ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 (RF8) : การวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในเครือและบริษัทลูกที่เกี่ยวข้อง
แผนงานที่
การปรับปรุง
สาเหตุในการปรับปรุง
8.3 แ ผ น ใ น ก า ร (1) ปรับปรุงรายละเอียดของแผนงาน ดังนี้
 กองที่ปรึกษากฎหมายและ
ปรั บปรุ ง พ.ร.บ. ปี 2561
เดิม
ใหม่
ระเบียบ (กปร.) ได้ปรับปรุง
กฟภ. เรื่ อ งการ ชื่อแผนงาน แผนในการปรั บปรุ ง แผนในการปรับปรุง
แผนงาน โดยให้ มี ค วาม
ขยายวัตถุประสงค์
พ.ร.บ. กฟภ. เรื่ องการ พ.ร.บ. กฟภ. เรื่อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การด าเนิ นงาน/
ขยายวั ตถุ ประสงค์ การ การขยาย
ของการด าเนิ นงานใน
ประกอบธุ รกิ จ
ด าเนิ น งาน/ประกอบ วัตถุประสงค์การ
ภาพรวมทั้งหมด
เกี่ ยวเนื่ องกั บ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบ ดาเนินงาน
ระบบจาหน่าย
จาหน่าย

ปัจจัยเสี่ยงที่ 9 (RF9) : การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและสูญเสียรายได้จาก
กิจการขนาดกลางขนาดใหญ่ไปใช้พลังงานทดแทน
แผนงานที่
การปรับปรุง
9.1 ก า ร จั ด ท า (1) ปรับระยะเวลาในการดาเนินการตามกิจกรรม ดังนี้
แผนงานรองรับ
กิจกรรม
เดิม
ใหม่
ลูกค้ากลุ่มเสี่ยง วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ากลุ่มเสี่ยง ม.ค. – มิ.ย.
ม.ค. – ก.ค.
เพื่อจัดลาดับความส าคัญ และ
2561
2561
วิ เคราะห์ ผลกระทบที่ จะเกิ ด
ขึ้นกับ กฟภ. รวมทั้ งวิ เคราะห์
ปัจจัยอื่น ๆ (นโยบาย เทคโนโลยี
ที่ อาจจะมี ผลกระทบ ที่ จะมา
กระทบต่ อรายได้ ของ กฟภ. ที่
อาจจะหายไปและแนวโน้มการ
เปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทน)
9.4 Solar Hero (1) ปรับปรุงรายละเอียดของแผนงาน ดังนี้
Application
ปี 2561
เดิม
ใหม่
ชื่อแผนงาน Solar Hero
PEA Solar Hero
Application
Application
(2) ยกเลิกกิจกรรมเดิมและกาหนดกิจกรรมใหม่ ดังนี้
ปี 2561

เดิม

กิจกรรม
แก้ ไข/ปรั บปรุ งและพั ฒนา
Application ตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ
แ ถ ล ง ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
Application
เผยแพร่ Application ให้ประชาชน
เริ่ มต้ นให้ ประชาชนดาวน์ โหลด
Application

ระยะเวลา
ม.ค. – มี.ค. 2561
ม.ค. – มี.ค. 2561

สาเหตุในการปรับปรุง
 เนื่ อ งจากผลการวิ เ คราะห์
ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า กลุ่ ม เสี่ ย งเพื่ อ
จั ด ล า ดั บ ค ว า ม ส า คั ญ ฯ
ด าเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ตาม
เป้าหมาย

กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (กสผ.) ได้
กาหนดกิจกรรมใหม่ เนื่องจาก
มีการปรับกระบวนการทางาน
ของคณะทางาน PEA Solar
Hero ให้มีความคล่องตัวเพื่อ
รองรับการดาเนินงานด้านธุรกิจ
ใหม่ของ กฟภ. ให้สอดคล้องกับ
ธุรกิจพลังงานในประเทศไทย

ม.ค. – มิ.ย. 2561
เม.ย. – ธ.ค. 2561
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การปรับปรุง
ปี 2561

กิจกรรม
จ้างที่ปรึกษาโครงการ PEA Solar Hero
Application
อนุมัติแผนโครงการ
อนุมัติขอบเขตงานและราคากลาง
อนุ มั ติ แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการจ้ า ง
ที่ปรึกษา
อนุมัติจ้างที่ปรึกษาโครงการ
พัฒนา PEA Solar Hero Application
Phase 1 : การใช้งานเบื้องต้น, ส่งข้อมูล
การสารวจได้
Phase 2 : ระบบบริหารจัดการ Vendor

ระยะเวลา

–

ม.ค. - ก.พ. 2561
มี.ค. - พ.ค. 2561
พ.ค. - มิ.ย. 2561

–

ก.ค. - ส.ค. 2561



เม.ย. - ก.ย. 2561

–
–



Phase 3 : ระบบบริหารจัดการ
Investor
ประชาสัมพันธ์PEA Solar Hero Application
ภายใน PEA
ภายนอก PEA
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องใน PEA
การ Certify Product
การ Certify EPC
ทีมสารวจระบบ Solar Rooftop
ทีมจัดการข้อมูล Business
Intelligence, Admin และ IT
ทีมบัญชีการเงิน
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องภายนอก PEA
จดทะเบียน “เครื่องหมายการค้า” และ
“ลิขสิทธิ์” ที่เกี่ยวข้อง
การทาสัญญากับสถาบันการเงิน
การขึ้นทะเบียน Vendor list
การขึ้นทะเบียน Investor
การดาเนินการใช้ Application ในพื้นที่จริง
Pilot Project
ขยายผลพื้นที่ใช้งานจริง




ใหม่

สาเหตุในการปรับปรุง



ก.ย. 2561 มี.ค. 2562
เม.ย. - ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562



ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562



ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562



ม.ค. - เม.ย. 2561












พ.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
พ.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
พ.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
ก.ย. 2561 - ธ.ค. 2562
มี.ค. – ธ.ค. 2562
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-10แผนงานที่
9.5 Certify

การปรับปรุง
(1) ปรับระยะเวลาในการดาเนินการตามกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม
เดิม
ใหม่
ผู้ติดตั้ง (Training)
 อบรมและทาความ
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
เข้าใจกับเจ้าหน้าที่
2561
2561
ระบบ Solar Rooftop
ที่ติดตั้ง (Installation)
 อบรมและทาความ
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
เข้าใจกับเจ้าหน้าที่
2561
2561

สาเหตุในการปรับปรุง
 เนื่ องจาก ศฝฟ. มี ก าร
ก าหนดแผนฝึ กอบรม
เพื่อให้ครอบคลุมบุคลากร
ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องกั บการ
ดาเนินการด้านธุรกิจเสริม
ระบบ Solar Rooftop ดังนั้น
จึ งมี การเพิ่ มจ านวนรุ่ น
ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ให้บุคลากร ทาให้ต้องปรับ
ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรดังกล่าว

9.6 ทบทวนกระบวน
การวิเคราะห์ Load
Forecast ให้สอดคล้อง
กับทิศทางการใช้
พลังงานของกิจการ
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

(1) ปรับระยะเวลาในการดาเนินการตามกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม
เดิม
ใหม่
เก็บรวบรวมข้อมูล
ม.ค. – ก.พ. ม.ค. – ส.ค.
ที่เกี่ยวข้อง
2561
2561
วิเคราะห์ข้อมูล
ก.พ. – เม.ย. มิ.ย. – ก.ย.
2561
2561
ทบทวนกระบวนการ
ม.ค. – พ.ค. ส.ค. – พ.ย.
จัดทา Load Forecast
2561
2561
ของกิจการขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ และทดสอบ
สมมติฐานของการจัดทา
จัดทารายงาน
พ.ค. – มิ.ย. พ.ย. – ธ.ค.
2561
2561

 กองวิเคราะห์และ
วางแผนระบบไฟฟ้า
(กวร.) ได้ปรับระยะเวลา
ในการดาเนินงานเพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดผลการดาเนินการ
ตามนโยบายกระทรวง
พลังงานของรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ประจาปี
บัญชี 2561 ซึ่ง กฟภ.
เป็นผู้รับผิดชอบในหัวข้อ
“การเตรียมความพร้อม
รองรับ Prosumer
สาหรับการไฟฟ้า” ซึ่งมี
กาหนดแล้วเสร็จ ภายใน
วันที่ 30 ธ.ค. 2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ระยะเวลา
การดาเนินการตามแผนถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงสุด หากงานใดที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องดาเนินการให้ได้ตามกาหนดเวลา
งานที่มีความเสี่ยงน้อยอาจจะมีการปรับระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม
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-11อีกทั้งยังเห็นควรให้เพิ่มแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรเรื่อง “กฟภ. ไม่มีระบบ
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปสาหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ใช้งานหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่า รซธ. ระยะที่ 1
(มี.ค. 2563)” เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ 10 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลา
ปัจจัยเสี่ยง
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กฟภ. ไม่มี รซธ. ใช้งาน 1. แผนจัดหาผู้รับจ้าง รซธ. ระยะที่ 2 ให้ได้
หลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่า
ตามกรอบเวลาที่กาหนด
รซธ.ระยะที่ 1 (มี.ค. 2563) 1.1 เร่ ง รั ด ขอความเห็ น ชอบแนวทาง
มิ.ย. 2561
สายงานสารสนเทศและ
KRI : กาหนดเวลาหา
ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
สื่อสาร (ทส.) :
ผู้รับจ้าง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน
Risk Appetite : ภายใน
ระบบสารสนเทศ (ฝพท.)
เดือน ธ.ค. 2561
1.2 เร่งรัดขอความเห็นชอบให้ดาเนินการ มิ.ย. – ก.ค. 2561 สายงาน ทส.: ฝพท.
Risk Tolerance : + 2 เดือน
จัดหาผู้รับจ้าง พร้อมทั้งเร่งรัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตงาน
(TOR) และคณะกรรมการกาหนด
ราคากลาง
1.3 เร่งรัดการทบทวนร่าง TOR และ
ก.ค. 2561
คณะกรรมการจัดทาร่าง
กาหนดราคากลาง
ขอบเขตของงาน (TOR)
และคณะกรรมการกาหนด
ราคากลาง
1.4 เร่ ง รั ด น าเสนอ ผวก. ขออนุ มั ติ ร่ า ง
ส.ค. 2561
สายงาน ทส.
ขอบเขตของงาน (TOR) และกาหนด
ราคากลาง
1.5 เร่ ง รั ด น าเ ส น อค ว าม เ ห็ น ช อ บ
ส.ค. 2561
สายงาน ทส.
คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หา
ระบบคอมพิวเตอร์ของ กฟภ.
1.6 เร่ งรั ด น าเสนอกระทรวงมหาดไทย
ส.ค. 2561
สายงาน ทส. : ฝพท.
เพื่อให้ความเห็นชอบ
สายงานอานวยการ (อ.)
1.7 เร่งรัดจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
ก.ย. 2561
: ฝ่ายจัดหา (ฝจห.)
1.8 เร่งรัดประกวดราคาด้วยวิธี
ก.ย. – ธ.ค. 2561 สายงาน ทส. : ฝพท.
e-bidding
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-12ปัจจัยเสี่ยง

แผนงาน

KRI : กาหนดเวลาหา
2. แผน Implement รซธ. ระยะที่ 2 ให้ ได้
ผู้รับจ้าง
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
Risk Appetite : ภายใน
2.1 ควบคุ มการด าเนิ นงานของผู้ รั บจ้ าง
เดือน ธ.ค. 2561
ให้ดาเนิ นงานแล้ วเสร็จตามที่กาหนด
Risk Tolerance : + 2 เดือน
ในสัญญา
KRI : กาหนดเวลาหา
3. แผนนาระบบออกใช้งาน ตามขอบเขตงาน
ผู้รับจ้าง
ที่กาหนด
Risk Appetite : ภายใน
3.1 ควบคุมการนาระบบออกใช้งานตาม
เดือน ธ.ค. 2561
ระยะเวลาที่กาหนด และดูแลการใช้
Risk Tolerance : + 2 เดือน
งานระบบในระยะเริ่มต้น ให้เป็นไป
ให้สามารถนาระบบงาน
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ที่มีความสาคัญออกใช้งาน
ได้ก่อน (ระบบงานที่เป็น
Front Office ส่วน
ระบบงานที่เป็น Back
ทยอยออกใช้งาน)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.
2562

สายงาน ทส. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 ม.ค. 2563

สายงาน ทส. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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-132.2 การปรับแผนการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทาหนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ.1) ประจาปี 2561 จานวน 10 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม
1

ไตรมาส 1
ม.ค. ก.พ.
มี.ค.

ปี 2561
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ไตรมาส 4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ปี 2562
ไตรมาส 1
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

รวบรวม วิเคราะห์ความเสีย่ ง/จุดอ่อน ระดับองค์กร และประมวลผล ผลการประเมิน CSA (รายงานการ
ควบคุมภายใน) ประจาปี 2560 ของทุกส่วนงานย่อยระดับสายงาน

จัดประชุมคณะทางานกากับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. เพื่ อพิจารณา ประเมินความเสีย่ ง/
จุดอ่อนระดับองค์กร ร่วมกับผลการประเมิน CSA (รายงานการควบคุมภายใน) ประจาปี 2560 ของทุก
2 ส่วนงานย่อยระดับสายงาน สรุปเป็นผลการประเมินการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจาปี 2560

จัดทาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ. 1)
และเอกสารประกอบการประเมินฯ ประจาปี 2560 นาเสนอ ผวก. ลงนาม
จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ. 1) ประจาปี 2560 ให้กับ
4 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการ กฟภ. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
ของ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบ
3

ชีแ้ จงความสาคัญของระบบการควบคุมภายในและแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)
ตามแผนปฏิบตั ิของ กปน.
6 ติดตามรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของทุกสายงานรายไตรมาส
ประสานทุกสายงานดาเนินการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และจัดทารายงานการควบคุม
7
ภายในประจาปี 2561
ประสานงานกับสายงานทีเ่ กี่ ยวข้องกับแผนบริหารความเสีย่ งขององค์กรเพื่ อผนวกกิจกรรมในแผนบริหาร
8 ความเสีย่ งทีบ่ รรลุเป้าหมายแล้วเข้าเป็นกิจกรรมขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานปกติในระบบการควบคุมภายใน
5

9

ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง สตภ. และ ฝบส. เพื่ อเป็นการบูรณาการ การทางานร่วมกัน
รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์/จัดประชุมเพื่ อประเมินผลและจัดทาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม

10 ภายในของ กฟภ. ประจาปี 2561 จัดส่ง คตง. คณะกรรมการ กฟภ. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในของ กฟภ. และกระทรวงมหาดไทย

3. ประเด็นที่นาเสนอ
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการ
ปรับปรุงแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และปรับแผนการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทา
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ.1) ประจาปี 2561 ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดาเนินการ
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