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

วาระที่ 5.1.7 ผลการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับ
องค์กรของ กฟภ. ประจาปี 2562 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ.
ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนาเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็น
เพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. เรื่องเดิม
ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2561
กาหนดให้ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีหน้าที่กากับดูแลกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ กฟภ. นั้น
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
ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยเห็นว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสม
กับการดาเนินงานของ กฟภ.
2) แผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรของ กฟภ. ประจาปี 2562 จานวน
10 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 :
ความล่ า ช้ า โครงการ
คอมพิ ว เตอร์ซ อฟต์ แวร์
ส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ ธุ ร กิ จ
หลั ก ระยะที่ 2 (CBS2
Project Management
Office : PMO CBS2)
ดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง
(KRI) : ความสาเร็จใน
การจัด หาและน าระบบ
คอมพิ ว เตอร์ซ อฟต์ แวร์
สาเร็จรูปสาหรับธุรกิจ

แผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง
(Mitigation Plan)
Mitigation Plan ที่ดาเนินการต่อเนื่อง
จากปีก่อน
 แผนจัดหาผู้รับจ้าง รซธ. ระยะที่ 2
ได้ตามกรอบเวลา
 แผน Implement รซธ. ระยะที่ 2
ให้ได้ตามกรอบเวลาที่กาหนด
 แผนนาระบบออกใช้งานตามขอบเขต
งานที่กาหนด

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนงาน
(Plan)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มิ.ย.- ธ.ค. 2561

สายงาน (ทส) : ฝพท.

ม.ค.– ธ.ค. 2562

สายงาน ทส : ฝพท.

1 ม.ค. 2563

สายงาน ทส : ฝพท.

Neung: ผปค./12-2561 (ทบทวนนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงปี 2562)

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2561
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561
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แผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง
(Mitigation Plan)

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนงาน
(Plan)

หลั ก (รซธ.) ระยะที่ 2 Mitigation Plan ที่เพิ่มเติมในปี 2562
ออกใช้ ง านได้ ทั น ตาม  จัดท าแผนสถานการณ์ฉุกเฉิน (ในแต่ ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2564
กาหนดเวลา
ละ Scenario)
(ผู้รับผิดชอบ : ฝพท.)
 เร่งสร้างความตระหนั กของโครงการ CBS2 มี.ค. 2562 – ธ.ค. 2562
Risk Appetite :
เพื่ อให้ ทุ กคนในองค์ กรได้ รั บทราบถึ ง
เป็ นไปตามค่ าเป้ าหมาย
ผลกระทบ
BSC องค์กรระดับ 5 (100%)
 การวางมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกคน ม.ค. 2562 – มี.ค. 2563
Risk Tolerance :
ในองค์ก รเห็น ว่ า เป็ น โครงการส าคั ญ
เป็ นไปตามค่ าเป้ าหมาย
และชะลอโครงการที่ยังสามารถรอได้
BSC องค์กรระดับ 4 (95%)
ออกไปก่อน เพื่อทุ่ม Resource ในการ
ดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง
พัฒนา CBS
(KRI) : ระบบพร้อมใช้งาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สายงาน ทส : ฝพท.
คณะทางานด้านการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงและ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล
สายงาน ทส : ฝพท.

(ผู้รับผิดชอบ : ฝพท.)

Risk Appetite :
ภายใน 31 ธ.ค. 2562
Risk Tolerance :
ภายใน 31 มี.ค. 2563
ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 :
ความสาเร็จของการ
ลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง (Business
Model)

Mitigation Plan ที่ดาเนินการต่อเนื่อง
จากปีก่อน
Competitive Product : smart home
 วิเคราะห์ Partnership & product ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2563 ส านั กงานโครงการบริ หาร
จั ดการด้ านพลั งงาน (ฝพธ.
differentiation /acceptance cost
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
กพอ.)
(KRI) : ความสาเร็จของ  กาหนดความชัดเจนของหน่วยงานรับผิดชอบ ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2563 ส านั กงานโครงการบริ หาร
แผนงานการดาเนินงาน
จั ดการด้ านพลั งงาน (ฝพธ.
แผน และการกาหนดกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมาย
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กพอ.)
พร้อมกลยุทธ์ Market Penetration
(ผู้รับผิดชอบ : ฝพธ. กพอ.)
ม.ค. – มิ.ย. 2562
ส านั กงานโครงการบริ หาร
 การประเมินและพัฒนาศักยภาพและ
ม.ค. – มิ.ย. 2563
จั ดการด้ านพลั งงาน (ฝพธ.
อัตรากาลัง
Risk Appetite :
กพอ.)
เป็ นไปตามค่ าเป้ าหมาย Competitive Product : solar rooftop
BSC องค์ กรระดั บ 5
ม.ค. – ธ.ค. 2562
สายงาน ว : ฝสอ. กสผ.
 PEA Solar Hero Application
(100%)

Neung: ผปค./12-2561 (ทบทวนนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงปี 2562)

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2561
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561
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แผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง
(Mitigation Plan)

Mitigation Plan ที่เพิ่มเติมในปี 2562
Risk Tolerance :
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ธุรกิจเสริม
BSC องค์กรระดับ 4 (95%)
 เตรียมการรองรับสาหรับระบบบัญชี
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
ธุรกิจใหม่
(KRI) : รายได้ธุรกิจ
 ทบทวน Assumption ที่เหมาะสมและ
เกี่ยวเนื่อง (ไม่รวม
มองในภาพความสัมพันธ์กับ Product
ENCOM)
อื่นใน Portfolio Mix Planning &
(ผู้รับผิดชอบ : ฝนย. กวป.)
Implementation
Risk Appetite :
รายได้ 6,250 ล้านบาท ENCOM
 กากับดูแลความสาเร็จตามแผนธุรกิจ
Risk Tolerance :
(เน้นในเชิงติดตามประเมินผลความสาเร็จ
รายได้ 5,975 ล้านบาท
ร่ วมกั บบริ ษั ทในเครื อ รวมถึ งก าหนด
ทิ ศทางที่ ชั ดเจน เพื่ อให้ บริ ษั ทในเครื อ
ดาเนินการ)
 แผนงานการพัฒนาอัตรากาลัง/ศักยภาพ
บุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินงาน
(แผนงานเดียวกับ RF6)
ปั จจั ยเสี่ ยงที่ 3 : Cyber Mitigation Plan ที่ดาเนินการต่อเนื่อง
Security
จากปีก่อน
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
 แผนการจ้ างเหมาก่ อสร้ างอาคารศู นย์
(KRI) :
ข้อมูล (DATA Center) ของ กฟภ.
 ค ว า ม ส า เร็ จ ข อ ง  แผนปรับปรุง IT Security ของ SCADA
แผนปฏิบัติการดิจิทัล  แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความ
ของ กฟภ. ในส่ วนที่
มั่ นคงปลอดภั ยสารสนเทศ และประเมิ น
เกี่ ยวข้ องกั บ Cyber
องค์กรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001
Security
: 2013 ของ กฟภ.
(ผู้รับผิดชอบ : ฝวส. Mitigation Plan ที่เพิ่มเติมในปี 2562
กผท.)
 มาตรฐานด้ านความ  แผนจัดหาและปรับปรุงระบบ SAP
(แผนงานเดียวกัน RF1)
มั่ นคงปลอดภั ย (ISO
 การตรวจสอบ ติ ด ตาม แจ้ ง เตื อน ให้
27001)
คาแนะนา และแก้ไขปัญหา
(ผู้รับผิดชอบ : ฝสท.
กมส.)
 แผนงานการพัฒนาอัตรากาลัง/ศักยภาพของ
บุคลากร (ทั้งด้าน IT และ OT)

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนงาน
(Plan)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ม.ค. – พ.ค. 2562

สายงาน ภาค 3 : ฝวธ.(ภ3)

ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2564 สายงาน ย : ฝพธ. กพอ.

ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2564 สายงาน ย : ฝพธ. กพอ.

ม.ค. 2562

สายงาน ทส : ฝสท. กอส.

ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2563 สายงาน ป : ฝคฟ. ศสฟ.
ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2563 สายงาน ทส : ฝสท. กมส.

ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2564 สายงาน ทส : ฝสท. กคข.

Neung: ผปค./12-2561 (ทบทวนนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงปี 2562)

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

-4ปัจจัยเสี่ยง
 มาตรการควบคุมการ
บุกรุกจากภายนอก

แผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง
(Mitigation Plan)

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนงาน
(Plan)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(แผนงานเดียวกับ RF6)

(ผู้รับผิดชอบ : ฝสท.
กคข.)

Risk Appetite :
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC
องค์กรระดับ 5 (100%)
Risk Tolerance :
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
BSC องค์กรระดับ 4 (95%)
Mitigation Plan ที่ดาเนินการต่อเนื่องจาก
ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 :
การบู รณาการการท างาน ปีก่อน
ร่ วมกั น เพื่ อ ให้ ส ามารถ
 งานจัดทาแผนปฏิบัติการ Digital ที่ผ่าน
บรรลุ เ ป้ า หมายในการ
การบูณาการ
เป็น Digital Utility
- กาหนดและตั้ งโครงสร้างการบริหารและ
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
คณะกรรมการกากับดูแลการปรับเปลี่ยน
(KRI) : ความสาเร็จของ
กฟภ. สู่องค์กร Digital
แผนปฏิบัติการดิจิทลั
 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารและสร้างความ
ของ กฟภ.
ตระหนั กให้ กั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อ
(ผู้รับผิดชอบ : ฝวส.)
เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
Risk Appetite :
Mitigation Plan ที่เพิ่มเติมในปี 2562
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC
 ทบทวนการปรับปรุงกระบวนการด้วย
องค์กรระดับ 5 (100%)
เทคโนโลยีดิจิทลั
Risk Tolerance :
 แผนการพัฒนาอัตรากาลัง/ศักยภาพ
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
บุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินงาน
BSC องค์กรระดับ 4 (95%)
(แผนงานเดียวกับ RF6)

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563

สายงาน ทส : ฝวส.

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563

สายงาน ทส : ฝวส

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562

สายงาน ย : ฝพธ.

Neung: ผปค./12-2561 (ทบทวนนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงปี 2562)

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
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แผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง
(Mitigation Plan)

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนงาน
(Plan)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 :
Mitigation Plan ที่ดาเนินการต่อเนื่อง
การบริหารหน่วยสูญเสีย จากปีก่อน
ในภาพรวมสูง
 ใช้โปรแกรม U - CUBE ในการวิเคราะห์
ดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง
เป้าหมายในการตรวจสอบมิเตอร์ ผู้ใช้
(KRI) : หน่วยสูญเสีย
ไฟฟ้ารายย่อย
รวมในภาพรวม

ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2563 คณะท างานวิ เคราะห์ หน่ วย
สูญเสียในระบบไฟฟ้าทางด้าน
Non-Technical Loss /
คณะท างานพั ฒนาและ
(ผู้รับผิดชอบ : ฝนศ. กศฟ.)
สนั บสนุ นโปรแกรมระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ จาก
หน่วยการใช้ไฟฟ้า (U_CUBE)
Risk Appetite :
 ใช้โปรแกรม AMR Monitoring system ในการ ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2563 สายงาน ป : ฝมป. กพร.
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC
วิเคราะห์เป้าหมายในการตรวจสอบมิเตอร์
องค์กรระดับ 5 (5.18%)
ผู้ใช้ไฟรายใหญ่
Risk Tolerance :
Mitigation Plan ที่เพิ่มเติมในปี 2562
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC
 แผนงานถ่ า ยโอนโปรแกรม U_CUBE ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2563 คณะท างานพั ฒนาและ
องค์กรระดับ 4 (5.29%)
สนั บสนุ นโปรแกรมระบบ
เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สารสนเทศเพื่อการจัดการ จาก
หน่วยการใช้ไฟฟ้า (U_CUBE)
 การเร่งรั ด ติ ดตามการด าเนิ นงานตาม ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก
สายงาน ย : ฝนศ. กศฟ.
ม า ต ร ก า ร แ ล ะ วิ เค ร า ะ ห์ปั ญ ห า
ผู้รับผิดชอบรอง
และแนวทางแก้ไข
สายงาน ป : ฝคฟ. กจฟ. /
ฝมป. กมต. กพร.
ม.ค. – ธ.ค. 2562
สายงาน อ : ฝจห.
 ทบทวนแผนการจัด การพัส ดุ และน า
Lesson Learn ในการจัดหาพัสดุหลัก
ของแต่ ละปีมาวิ เคราะห์เพื่อจัดทาแผน
จัดหาพัสดุหลักในปีถัดไป
ม.ค. – ธ.ค. 2562
สายงาน ว : ฝวพ. กวจ.
 แผนงานต่อยอดการใช้งาน Transformer
Load Management (TLM) และนา
แนวทางเพื่อลดหน่วยสูญเสียที่ได้กาหนด
จากปี 2561 มาดาเนินการ

Neung: ผปค./12-2561 (ทบทวนนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงปี 2562)

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2561
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561
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แผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง
(Mitigation Plan)

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนงาน
(Plan)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Mitigation Plan ที่ดาเนินการต่อเนื่อง
ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 :
กา ร พั ฒน า ศั กย ภ า พ จากปีก่อน
บุ คลากรเพื่ อรองรั บการ
 จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล ของตาแหน่ง ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2563 สายงาน ท : ฝพบ. กพค.
ด าเนิ นงานธุ รกิ จหลั กและ
ที่ จ าเป็ นและสอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ขององค์กร
ดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง  แผนงานการยกระดั บการเรี ยนรู้ ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2563 สายงาน ท : ฝพบ. กพค.
(KRI) : ความสาเร็จของ
(Learning) เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนงานยกระดั บ การ
และนวัตกรรมที่ยั่งยืน
พั ฒ นาทรัพ ยากรบุ คคล  พัฒนา Talent Management ตาม
ก.ค. – ธ.ค. 2562
สายงาน ท : ฝพบ. กพค.
(ผู้รับผิดชอบ : ฝบค. กรบ.)
Roadmap ในการพั ฒ นา Talent
Risk Appetite : เป็นไป
Person และ Change management
ตามค่าเป้าหมาย BSC
Mitigation Plan ที่เพิ่มเติมในปี 2562
องค์กรระดับ 5 (100%)
ธุรกิจหลัก : โครงสร้างอัตรากาลัง Successor/
Risk Tolerance :
Talent รองรับการดาเนินงาน สมรรถนะ/
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
BSC องค์กรระดับ 4 (95%) ศักยภาพบุคลากร
ม.ค. – มิ.ย. 2562
สายงาน ท : ฝบค. กรบ.
 สรรหา/Reskill พนักงานให้รองรับอัตรากาลัง
การปรับโครงสร้างและ Digitalize ภายใน
4 เดือน
ม.ค. – ธ.ค. 2562
สายงาน ท : ฝบค. กรบ.
 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้าง
สมรรถนะ และการศึกษาโครงการออกแบบการ
บริหารผลตอบแทนและรางวัลเพื่อพัฒนาผล
การปฏิ บั ติ งานรวมถึ งสร้ างแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงาน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง : โครงสร้าง อัตรากาลัง
Successor/ Talent รองรับการดาเนินงาน
สมรรถนะ/ศักยภาพที่รองรับ
ม.ค. – ก.ย. 2562
สายงาน ท : ฝบค. กรบ.
 แผนงานวิเคราะห์ความพร้อมของบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนการกาหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง และวิเคราะห์ ความสามารถพิเศษใน
อนาคตเพื่อกาหนดศักยภาพขององค์กรในเชิง
แข่งขัน
Neung: ผปค./12-2561 (ทบทวนนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงปี 2562)

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2561
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 :
การประยุ กต์ ใช้เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ลเพื่ อเสริ มสร้ าง
ศักยภาพในการดาเนินงาน
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI) : จานวนกระบวนการ
ที่มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ (ผูร้ ับผิดชอบ : ฝพธ.
กรธ.)

Risk Appetite : 2
กระบวนการ

แผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง
(Mitigation Plan)
 แผนงานวิ เคราะห์ ขี ดความสามารถของ
บุคลากรที่จาเป็นสาหรับการทาธุรกิจ และ
กระบวนการทางธุรกิจ
 แผนสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร กฟภ.
รองรั บการเปลี่ ยนแปลงและเตรี ยมความ
พร้อมในการก้าวสู่ Digital Utility
Mitigation Plan ที่ดาเนินการในปี 2562
 การสร้ า งความเข้ า ใจเรื่ อ งการ
Transform ไปสู่ Digital
 ทบทวนการปรับปรุงกระบวนการด้ วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
 แนวทางการก ากั บดู แลและกระบวนการ
บริ หารจั ดการ การปรั บเปลี่ ยน กฟภ. สู่
องค์กรดิ จิ ทัล (Digital Transformation
Office : DTO)
 แผนงานการพัฒนาอัตรากาลัง/ศักยภาพ
บุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินงาน
(แผนงานเดียวกับ RF6)

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนงาน
(Plan)
ม.ค. – มิ.ย. 2562

สายงาน ท : ฝบค. กรบ.

ม.ค. – ธ.ค. 2562

สายงาน ท : ฝบค. กรบ.

ม.ค. – ธ.ค. 2562

สายงาน ทส : ฝวส. กผท.

ม.ค. – ธ.ค. 2564

สายงาน ย : ฝพธ. กรธ.

ม.ค. – ธ.ค. 2562

สายงาน ทส : ฝวส. กผท.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Risk Tolerance : ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI) : ค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินงานที่ลดลงจาก
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
(ผู้รบั ผิดชอบ : ฝพธ. กรธ.)

Risk Appetite : เป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย BSC
องค์กรระดับ 5 (X+10%)
Risk Tolerance :
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC
องค์กรระดับ 4 (X+8%)

Neung: ผปค./12-2561 (ทบทวนนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงปี 2562)

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2561
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561
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แผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง
(Mitigation Plan)

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนงาน
(Plan)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Mitigation Plan ที่ดาเนินการในปี 2562
ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 :
ขาดการนานวัตกรรม และ  แผนงานพัฒนาบุคลากรที่สอดรับตาม
ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2564 สายงาน ท : ฝพบ. กพค.
การน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
โครงสร้างการพัฒนาระบบนวัตกรรม
มาสนั บสนุ น เพื่ อเพิ่ ม  แผนพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร
มี.ค. 2562 – ธ.ค. 2564 สายงาน ว : ฝวพ. กวน.
Productivity ในการทางาน
(ครอบคลุมกระบวนการทีจ่ ะให้เกิดการ
/เพิ่มโอกาสในการดาเนิน
นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้)
ธุรกิจ
ม.ค. – ธ.ค. 2562
สายงาน ว : ฝวพ. กวน.
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่ ม
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
ศักยภาพของระบบนวัตกรรมองค์กร
(KRI) : ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนงานการ
พัฒนาระบบการจัดการ
นวัตกรรมองค์กร (Corporate
Innovation System)
(ผู้รับผิดชอบ : ฝวพ.
กวน.)

Risk Appetite : เป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย BSC
องค์กรระดับ 5 (100%)
Risk Tolerance :
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC
องค์กรระดับ 4 (95%)
ปัจจัยเสี่ยงที่ 9 :
การบริหารสินทรัพย์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (Asset
Management Roadmap)
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(KRI) : อัตราส่วนผลตอบ
แทนสินทรัพย์รวม (ROA)

Mitigation Plan ที่ดาเนินการต่อเนื่องจาก
ปีก่อน
 จั ด ท ากลยุ ท ธ์ ใ นการบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2563 คณะทางานเพิ่มประสิทธิภาพ
สินทรัพย์หลักของ กฟภ.
ประเมินสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง
(หม้อแปลงระบบจาหน่าย)
 จัดหา/พัฒนา Software ในการบริหาร ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2563 คณะทางานเพิ่มประสิทธิภาพ
สินทรัพย์หลักของ กฟภ.
จัดการ Load หม้อแปลงระบบจาหน่าย
(ผู้รับผิดชอบ : ฝงป.
(หม้อแปลงระบบจาหน่าย)
กคจ.)

Risk Appetite : เป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย BSC
องค์กรระดับ 5 (6.18%)

Neung: ผปค./12-2561 (ทบทวนนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงปี 2562)

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2561
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561
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แผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง
(Mitigation Plan)

Mitigation Plan ที่เพิ่มเติมในปี 2562
Risk Tolerance :
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC  การดาเนินงานประเมินสภาพหม้อแปลง
องค์กรระดับ 4 (6.05%)
ไฟฟ้ากาลัง เพื่อหาอายุเฉลี่ยและการทา
แผนการดาเนินงาน

 การด าเนิ น งานตามแผนงานที่ ส าคั ญ
11 แผนงานย่อย

 การประเมินสภาพ Switchgear และ
อุปกรณ์จ่ายไฟหลักในสถานีไฟฟ้า

 ติดตามการ Implement การใช้ Software
บริหารจัดการระบบจาหน่ายแรงต่า (LD
cad) (เป้าหมายคือการ Training 12 เขต)

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(Plan)
ม.ค. – ต.ค. 2562
คณะกรรมการกากับดูแล
ขับเคลื่อน และสนับสนุนการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ระบบ
ไฟฟ้า (Asset Management
Steering Committee) และ
คณะอนุกรรมการจัดทาแผน
และติดตามการดาเนินการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ระบบ
ไฟฟ้า (Asset Management
Subcommittee)
ม.ค.– ธ.ค. 2562
คณะกรรมการกากับดูแล
ขับเคลื่อน และสนับสนุนการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ระบบ
ไฟฟ้า (Asset Management
Steering Committee) และ
คณะอนุกรรมการจัดทาแผน
และติดตามการดาเนินการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ระบบ
ไฟฟ้า (Asset Management
Subcommittee)
ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2563 คณะกรรมการกากับดูแล
ขับเคลื่อน และสนับสนุนการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ระบบ
ไฟฟ้า (Asset Management
Steering Committee) และ
คณะอนุกรรมการจัดทาแผน
และติดตามการดาเนินการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ระบบ
ไฟฟ้า (Asset Management
Subcommittee)
ม.ค. – ธ.ค. 2562
สายงาน ป : ฝมป. กมป.

Neung: ผปค./12-2561 (ทบทวนนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงปี 2562)

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

-10ปัจจัยเสี่ยง

แผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง
(Mitigation Plan)

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนงาน
(Plan)
ม.ค. – มี.ค. 2562

 การส ารวจและน าเข้ าข้อมู ล TAMS
250,000 ต้น และนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ใหม่ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
Mitigation Plan ที่ดาเนินการต่อเนื่องจาก
ปัจจัยเสี่ยงที่ 10 :
การยกระดับการให้บริการ ปีก่อน
และจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2563
 ทบทวนแผนบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
ได้อย่างต่อเนื่อง
Mitigation Plan ที่เพิ่มเติมในปี 2562
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
พ.ค.– มิ.ย. 2562
 แผนทบทวนกระบวนการที่มีผลกระทบ
(KRI) : SAIFI / SAIDI
จากการเปลี่ ยนแปลง พ.ร.บ. การจั ดซื้ อ
(ผู้รับผิดชอบ : ฝคฟ. กจฟ.)
จัดจ้ างฯ (การจัดซื้ อที่ ดิน การประกวด
Risk Appetite : เป็นไป
ราคาเพื่อหาผู้รับจ้ างเหมาก่อสร้างและ
ตามค่าเป้าหมาย BSC
การบริหารจัดการพัสดุ)
องค์กรระดับ 5 (ให้นาค่า
ข้อมูล 7 ปีย้อนหลัง (ใช้  พิจารณาจัดทาเกณฑ์ราคา และเกณฑ์อื่น ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2564
ค่า 2555-2561) มาทา
(Price-Performance) เพื่อการจัดหา
Exponential
พั ส ดุ / อุปกรณ์ ไ ฟฟ้ า ตาม พ.ร.บ.
การจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการบริ หารพั สดุ
Regression เพื่อหาค่า
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
SAIFI / SAIDI
Risk Tolerance :
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ม.ค. – ธ.ค. 2562
BSC องค์กรระดับ 4
 ปรับแผนการบารุงรักษาระบบสวิตซ์เกียร์
(ค่า Interval)
ในสถานีไฟฟ้า ให้สอดคล้องและบูรณาการ
แผน Asset Management เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบารุงรักษา
ม.ค. – ม.ค. 2563
 แผนมาตรการป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
จากสายเคเบิลใต้น้าของ กฟภ. ทุกวงจร
ม.ค. – ก.ย. 2562
 ติ ดตามการ Implement แผนวิ เคราะห์
ความเหมาะสมของปริมาณ Workload ของ
บุคลากรในแต่ละพื้นที่
 ติดตามการ Implement แผนงาน KM ใน ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2564
ส่ วนของการแก้ ไขปั ญหาไฟฟ้ าและการ
ควบคุมงานบริหารโครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สายงาน ทส : ฝวส. กบท.

สายงาน ป : ฝบร. กบส.
สายงาน อ : ฝจห.

คณะกรรมการพิจารณา
จัดทาเกณฑ์ราคา และเกณฑ์
อื่นๆ (Price – Performance)
เพื่อการจัดหาพัสดุ/อุปกรณ์
ไฟฟ้าตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของ กฟภ.
สายงาน ป : ฝบร. กบส.

สายงาน ป : ฝบร. กบส.
สายงาน ท : ฝบค. กรบ.
สายงาน ท : ฝพบ. กพค.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

Neung: ผปค./12-2561 (ทบทวนนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงปี 2562)

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

-113. ประเด็นที่นาเสนอ
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการทบทวนนโยบาย
บริหารความเสี่ยง และแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรของ กฟภ. ประจาปี 2562 จานวน 10 ปัจจัยเสี่ยง
ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดาเนินการ

Neung: ผปค./12-2561 (ทบทวนนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงปี 2562)

