มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2561
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561

วาระที่ 5.1.8 ผลการดาเนินงานตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทาหนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ.1) ไตรมาสที่ 3/2561 (ม.ค. – ก.ย. 2561)
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 กาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีหน้าที่กากับดูแลกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ 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 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในของ กฟภ. ครั้ ง ที่
4/2561 เมื่ อ วั น ที่ 6 พ.ย. 2561 ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า ง ๆ ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม ซึ่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้ รับทราบผลการดาเนินงานตามแผนการ
ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ.1)
ประจาปี 2561 ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. – ก.ย. 2561) สรุปผลการดาเนินการได้ดังนี้
ลาดับ
1

2

3

กิจกรรม

เป้าหมาย

รวบรวม วิเคราะห์ความเสี่ยง/จุดอ่อน ระดับ
ภายใน
องค์ ก ร และประมวลผล ผลการประเมิ น 28 ก.พ. 2561
CSA (รายงานการควบคุมภายใน) ประจาปี
2560 ของทุกส่วนงานย่อยระดับสายงาน
จัดประชุมคณะทางานกากับดูแลระบบการ
ภายใน
ควบคุ ม ภายในของ กฟภ. เพื่ อ พิ จ ารณา 28 ก.พ. 2561
ประเมิ น ความเสี่ ย ง/จุ ด อ่ อ นระดั บ องค์ ก ร
ร่วมกับผลการประเมิน CSA (รายงานการ
ควบคุมภายใน) ประจาปี 2560 ของทุกส่วน
งานย่ อ ยระดั บ สายงาน สรุ ป เป็ น ผลการ
ประเมิ น การควบคุ ม ภายในของ กฟภ.
ประจาปี 2560
จั ด ท าหนั ง สื อ รั บ รองการประเมิ น ผลการ
ภายใน
ควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ. 1) และ 31 มี.ค. 2561
เอกสารประกอบการประเมิ น ฯ ประจ าปี
2560 นาเสนอ ผวก. ลงนาม

ผลการดาเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3/2561
(ก.ค. - ก.ย. 2561)
สามารถด าเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ และจั ด ส่ ง ให้ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก่อนกาหนดเวลา ดังนี้
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 19 มี.ค.
2561
 คณะกรรมการ กฟภ. วันที่ 22 มี.ค. 2561
 คณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2561
 กระทรวงมหาดไทย วันที่ 29 มี.ค. 2561

Neung: ผปค./5.1.8 (ผลตามแผนความควบคุมใน ไตรมาส 3-2561)

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2561
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561

-2ลาดับ
4

5

ผลการดาเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3/2561
(ก.ค. - ก.ย. 2561)
จั ด ส่ ง หนั ง สื อ รั บ รองการประเมิ น ผลการ
ภายใน
สามารถด าเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ และจั ด ส่ ง ให้ กั บ
ควบคุ ม ภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ. 1) 31 มี.ค. 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก่อนกาหนดเวลา ดังนี้
ประจาปี 2560 ให้กับคณะกรรมการตรวจ
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 19 มี.ค.
เ งิ น แ ผ่ น ดิ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ฟ ภ .
2561
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
 คณะกรรมการ กฟภ. วันที่ 22 มี.ค. 2561
ภายในของ กฟภ. และคณะกรรมการ
 คณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2561
ตรวจสอบ
 กระทรวงมหาดไทย วันที่ 29 มี.ค. 2561
ชี้ แ จงความส าคั ญ ของระบบการควบคุ ม
ครบถ้วน
 บรรยาย ชี้แจง CSA ไตรมาสที่ 3/2561 ดาเนินการ
ภายในและแนวทางการประเมินการควบคุม ทุกหน่วยงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด โดยได้ส่งวิทยากรไป
ด้วยตนเอง (CSA) ตามแผนปฏิบัติของ
ตามที่แจ้ง
ชี้แจงฯ ครบถ้วนตามที่หน่วยงานแจ้งความประสงค์
กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน ความประสงค์ จานวน 4 หน่วยงาน ตามรายละเอียดดังนี้
(กปน.)
1) สานักงานใหญ่ จานวน 2 หน่วยงาน
1.1 สายงานก่อสร้างและบารุงรักษา วันที่ 21
ส.ค. 2561 (ตามหนังสือเลขที่ ฝกร.
196/2561 ลว. 7 ส.ค. 2561)
1.2 กองหม้อแปลง วันที่ 21 ส.ค. 2561
(ตามหนังสือเลขที่ กมป.(ก)11317/2561
ลว. 29 ก.ย. 2561)
2) ส่วนภูมภิ าค จานวน 1 หน่วยงาน
1.1 กฟภ.อ้อมน้อย วันที่ 15 ส.ค. 2561
(ตามหนังสือเลขที่ ก.3อมน.(บห)3252/2561
ลว. 19 ก.ค.2561)
3) หน่วยงานภายนอก จานวน 1 หน่วยงาน
1.1 โรงพิมพ์ตารวจ (งานตามโครงการสนับสนุน
รัฐวิสาหกิจด้านการจัดการองค์กร (โครงการ
พี่เลี้ยง) ด้านการควบคุมภายใน) จานวน
2 ครั้ง ในวันที่ 9 ก.ค. 2561 และ 14 ก.ย.
2561
 ผลการสารวจความคิดเห็นของพนักงานจากการชี้แจง
และติดตามงานด้านการควบคุมภายในในไตรมาสที่ 3
ในภาพรวมพนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าก่อน
การชี้แจงฯ (คะแนนเต็ม 5) สรุปได้ดังนี้
- คะแนนก่อนดาเนินการชี้แจง 2.8049 คะแนน
- คะแนนหลังดาเนินการชี้แจง 4.2439 คะแนน
กิจกรรม

เป้าหมาย

Neung: ผปค./5.1.8 (ผลตามแผนความควบคุมใน ไตรมาส 3-2561)

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2561
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561

-3ผลการดาเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3/2561
(ก.ค. - ก.ย. 2561)
 ชี้แจงสร้างความตระหนักให้ความสาคัญในเรื่องการ
ควบคุมภายในกับหน่วยงานที่ได้รับคาสั่งเรื่องลงโทษ
วินัยพนักงาน (คาสั่ง ว.) (งานตามแผนปฏิบัติการด้าน
การกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ของ กฟภ.) จ านวน 3 หน่ ว ยงาน
ได้แก่
1) กฟย. อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
กรณีปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
2) กฟส. อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
กรณี พ นั ก งานใช้ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ แ สวงหา
ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ
3) กฟย. อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
กรณีพนักงานปฏิบตั ิงานนอกเหนือจากหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายและหัวหน้างานปล่อยปละละเลย
ขาดการติดตามงาน และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
สายงานต่างๆ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ตาม
แบบ ปย.2) จานวน 27 งาน ซึ่งผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน คิดเป็น
ร้อยละ 72.76%
ดาเนินการในไตรมาสที่ 4

ลาดับ

กิจกรรม

เป้าหมาย

6

ติดตามรายงานผลการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของทุกสายงานรายไตรมาส

ทุกไตรมาส

7

ประสานทุกสายงานดาเนินการประเมินการ
ภายใน
ควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และจัดทารายงาน 31 ธ.ค. 2561
การควบคุมภายในประจาปี 2561

8

ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้องกับแผน
ภายใน
ดาเนินการในไตรมาสที่ 4
บริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อผนวก
31 ธ.ค. 2561
กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงที่บรรลุ
เป้าหมายแล้วเข้าเป็นกิจกรรมขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานปกติในระบบการควบคุมภายใน
ประชุมหารือร่วมกันระหว่างสานักตรวจสอบ
ภายใน
ดาเนินการในไตรมาสที่ 4
ภายใน (สตภ.) และฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
31 ธ.ค. 2561
และความปลอดภัย (ฝบส.) เพื่อเป็นการ
บูรณาการการทางานร่วมกัน

9

Neung: ผปค./5.1.8 (ผลตามแผนความควบคุมใน ไตรมาส 3-2561)

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2561
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561

-4ลาดับ

กิจกรรม

เป้าหมาย

10

รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์/จัดประชุมเพื่อ
ประเมินผลและจัดทาหนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ.
ประจาปี 2561 จัดส่งคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (คตง.) คณะกรรมการ กฟภ.
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
กฟภ. และกระทรวงมหาดไทย

ภายใน
มี.ค. 2562

ผลการดาเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3/2561
(ก.ค. - ก.ย. 2561)
ดาเนินการในไตรมาสที่ 1 ปี 2562

หมายเหตุ : สรุปผลการดาเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด (ร้อยละ 100)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
3. ประเด็นที่นาเสนอ
จึ ง เสนอคณะกรรมการเพื่ อ โปรดทราบและพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ต่ อ ผลการ
ดาเนินงานตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ.1) ไตรมาสที่ 3/2561 (ม.ค. – ก.ย. 2561) ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

Neung: ผปค./5.1.8 (ผลตามแผนความควบคุมใน ไตรมาส 3-2561)

