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วาระที่ 5.3.10 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 4/2561
ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนาเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม
โดยเรื่ องนี้เข้าข่ายที่จะต้องน าเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เนื่องจากตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กาหนดให้คณะกรรมการ กฟภ. ดูแลติดตามผลการดาเนินงานในระบบงานที่สาคัญ
อย่างสม่าเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. เรื่องเดิม
ตามที่ กฟภ. ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ.
(คณะกรรมการ ICT) เพื่อกากับดูแลการลงทุนและพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ.
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีอานาจหน้าที่ พิจารณากรอบทิศทางการลงทุน
ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ICT และนโยบายการเชื่อมต่อระบบงานต่าง ๆ ภายใต้โครงการ ICT เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงติดตามความคืบหน้าของการดาเนินงาน นั้น
2. การดาเนินการ
คณะกรรมการ ICT ได้มีการประชุมในไตรมาสที่ 4/2561 จานวน 3 ครั้ง โดยมีเรื่องสืบเนื่อง
1 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา 6 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ 4 เรื่อง และได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ในส่ว นของงานกากับดูแลการลงทุนและพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ.
ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการ ICT มีเรื่องเห็นสมควรรายงานต่อคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้
2.1 เรื่องสืบเนื่อง
คณะกรรมการ ICT มีมติเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ จานวน 1 เรื่อง ดังต่อไปนี้
2.1.1 การประชุมครั้งที่ 10/2561 มีมติเห็นชอบการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและ
การจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure
Design and Consolidation for PEA : ITiDC) โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
1) จานวน Capacity ของระบบ จานวน VM ที่มีทั้งหมดในปัจจุบัน รวมถึง
ที่จะขยายในอนาคต
2) ระยะเวลาแผนดาเนินการทั้งหมดของโครงการ
3) ระยะเวลาที่ ทุ ก ระบบงานจะมาใช้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ.
4) รายละเอียดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ. ว่าสามารถรองรับเทคโนโลยีและสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ในอนาคตอย่างไร
5) แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
6) ผลประโยชน์ที่ กฟภ. จะได้รับในรูปแบบนามธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านการลงทุน
ด้านการบูรณาการ และด้านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบรวม Software และ License เดิม
7) เรื่อง Security ควรรวมศูนย์ดีกว่าแยกดาเนินการอย่างไร
8) ข้อมูล ผลประโยชน์ของการดาเนินการรูปแบบ Infrastructure as a Service
ว่าสามารถดาเนินการเพิ่มเติมอะไรได้บ้างในอนาคต
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-2ต่อมาในการประชุมครั้งที่ 11/2561 คณะกรรมการ ICT มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้
1) ให้จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับงานในอนาคต
2) เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดของการเช่าใช้ Cloud Technology จากผู้ให้บริการ
2.2 เรื่องเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการ ICT มีมติเห็นชอบเรื่องต่างๆ จานวน 6 เรื่อง ดังต่อไปนี้
2.2.1 การประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2561 มี ม ติ เ ห็ น ชอบแบบประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3/2561 และให้นาเสนอคณะกรรมการ
กฟภ. ต่อไป
2.2.2 การประชุมครั้งที่ 10/2561 มีมติเห็นชอบแผนงานขยายผลระบบบริหารพัสดุ
คงคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse ปี
2562 – 2563
2.2.3 การประชุมครั้งที่ 10/2561 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.
พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) โดยมีข้อสังเกตและให้นาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป
2.2.4 การประชุมครั้งที่ 10/2561 มีมติเห็ นชอบประเด็นการกากับดูแลส าหรับ
ระบบงานที่สาคัญของ กฟภ.
2.2.5 การประชุมครั้งที่ 11/2561 มีมติรับทราบการขออนุมัติ ยกเลิกคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล
กฟภ. โดยมีข้อสังเกตให้ไปพิจารณาเพิ่มการกาหนดหน้าที่ดูแลงานด้านนวัตกรรม
2.2.6 การประชุมครั้งที่ 11/2561 มีมติเห็นชอบผลการพิจารณางานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) จานวน 135 Nodes ในพื้นที่การไฟฟ้าเขต 1-3 ภาคกลาง
(กฟก.1-3) (ส่วนต่อขยาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ กฟภ.กจต.ฉ (ไอที)-018-2561 และให้นาเสนอคณะกรรมการ
กฟภ. ต่อไป
2.3 เรื่องเพื่อทราบ
คณะกรรมการ ICT มีมติรับทราบเรื่องต่าง ๆ จานวน 4 เรื่อง ดังนี้
2.3.1 การประชุมครั้งที่ 9/2561 ครั้งที่ 10/2561 และครั้งที่ 11/2561 มีมติรับทราบ
รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปสาหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 และให้นาเสนอ
คณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป
2.3.2 การประชุมครั้งที่ 9/2561 มีมติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3/2561 โดยมีข้อสังเกตและให้นาเสนอคณะกรรมการ
กฟภ. ต่อไป
2.3.3 การประชุมครั้งที่ 10/2561 มีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และโครงการติดตั้งระบบ
มิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สาหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่
2.3.4 การประชุมครั้งที่ 10/2561 มีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกระบวนการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ 2/2561 (เม.ย. – มิ.ย.) ของสานักตรวจสอบภายใน (สตภ.)
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-33. ประเด็นนาเสนอ
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม
คณะกรรมการ ICT ในไตรมาสที่ 4/2561 ต่อไป
มติที่ประชุม
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