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วาระที่ 5.3.3 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3/2561
ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม
โดยเรื่ อ งนี้ เ ข้ า ข่ า ยที่ จ ะต้ อ งน าเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เนื่ อ งจากตามเกณฑ์ ป ระเมิ น ผลบทบาทของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกาหนดให้คณะกรรมการ กฟภ. ดูแลติดตามผลการดาเนินงานในระบบงานที่สาคัญ
อย่างสม่าเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. เรื่องเดิม
ตามที่ กฟภ. ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ.
(คณะกรรมการ ICT) เพื่อกากับดูแลการลงทุนและพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ
กฟภ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีอานาจหน้าที่ พิจารณากรอบ
ทิศทางการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ICT และนโยบายการเชื่อมต่อระบบงานต่าง ๆ ภายใต้
โครงการ ICT เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กลั่นกรองแผน ICT Roadmap ตามที่สายงานสารสนเทศและ
สื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาเสนอ รวมถึงติดตามความคืบหน้าของการดาเนินงาน นั้น
2. การดาเนินการ
คณะกรรมการ ICT ได้มีการประชุมในไตรมาสที่ 3/2561 จานวน 3 ครั้ง โดยมีเรื่องเพื่อ
พิจารณา 4 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ 6 เรื่อง และได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของงานกากับดูแล
การลงทุนและพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ตามระเบียบวาระการประชุม
ซึ่งคณะกรรมการ ICT มีเรื่องเห็นสมควรรายงานต่อคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้
2.1 เรื่องเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการ ICT มีมติเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ จานวน 4 เรื่อง ดังนี้
2.1.1 ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 มีมติเห็นชอบดาเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ
และการจั ด การโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ สารแบบรวมศู น ย์ ข อง กฟภ.
(IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA : ITiDC โดยให้แยกการจัดซื้อจัดจ้างข้อ 3.1 - 3.2
มาดาเนินการก่อน เนื่องจากมีความจาเป็นเร่งด่วน และให้เตรียมข้อ 3.3 มานาเสนอใหม่อีกครั้ง
2.1.2 ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 มีมติรับทราบรายงานการศึกษาผลการออกแบบ
รูปแบบการดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 4 กรอบระยะเวลา และ
งบประมาณ (รายงานฉบับที่ 3) และขอความเห็นชอบรูปแบบการดาเนินงานศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 4
รูปแบบ Fully Outsource โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
1) พิจารณาการดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อในอนาคตจะได้เป็นช่องทางในการติดต่อกับผู้ใช้ไฟฟ้าผ่าน Call Center 1129
2) ข้อมูลต่าง ๆ จากการดาเนินการโดย Outsource จะต้องเป็นของ กฟภ.
ทั้งหมด เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนาและดาเนินการกับงานอื่น ๆ ต่อไป
2.1.3 ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 มีมติเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 2/2561
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-22.1.4 ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 มีมติเห็นชอบนโยบายการกากับดูแลและบริหาร
จัด การที่ดีด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ กฟภ. โดยมีข้อ สัง เกตว่า ระบบที่จ ะเกิดขึ้น ใหม่ให้พัฒ นาตาม
การกากับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance : ITG) ด้วยกระบวนการ COBIT5 ตั้งแต่
เริ่มต้น
2.2. เรื่องเพื่อทราบ
คณะกรรมการ ICT มีมติรับทราบเรื่องต่าง ๆ จานวน 6 เรื่อง ดังนี้
2.2.1 ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 ครั้งที่ 7/2561 และครั้งที่ 8/2561 มีมติรับทราบ
รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปสาหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 และให้นาเสนอ
คณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป
2.2.2 ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 มีมติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 2/2561
2.2.3 ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 มีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานแผนงาน
พัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (ผสฟ.3)
2.2.4 ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 มีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2/2561 โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณา
ดาเนินการ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้
1) ให้เร่งดาเนินการการแต่งตั้ง Digital Transformation Office (DTO)
และระบุขอบเขตงานของการดาเนินงาน Digital Transformation Office (DTO) ให้ชัดเจน
2) ให้วางแนวทางการสร้างความเข้าใจและสื่อสารให้บุคลากรทราบถึงเรื่อง
การ Transformation ไปสู่ยุค Digital
2.2.5 ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 มีมติรับทราบรายงานการรับมอบใบรับรองฯ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 และแผนการรักษาสภาพใบรับรอง (Surveillance Audit) และขยาย
ขอบเขตการรับรองไปยังส่วนภูมิภาค และให้นาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป
2.2.6 ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 มีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้างการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแผนงานพัฒนา
ภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดาเนินการ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
กฟภ. ต่อไป ดังนี้
1 ) ให้ร ะบุค วามแตกต่า งของแผนงานพัฒ นาภูมิส ารสนเทศระบบไฟฟ้า
ระยะที่ 2 กับแผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3
2) ให้ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ และส่วนเกี่ยวข้อง ตามแผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3
3) ให้เตรียมข้อมูลตัวอย่างการใช้งานแผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า
ระยะที่ 3
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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-33. ประเด็นที่นาเสนอ
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม
คณะกรรมการ ICT ไตรมาสที่ 3/2561 ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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