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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [√] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทํา Abstract, Full Paper, Presentation Slide   
                                   และการทดลองนาํเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [√ ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ      [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ  พลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วยระบบงาน TS-ECM (Transmission System-Enterprise  
Content Management) ในการจัดทาํแผนงานและบริหารโครงการพัฒนาระบบสง่ 
เป็น “วิธีปฏิบติัที่เปน็แบบอย่างที่ดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านัน้)  

[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [√] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน ……..การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) ผู้ช่วยผู้ว่าการ
พัฒนาระบบส่ง (ชสพ.) ฝ่ายแผนงานและโครงการระบบส่ง (อผค.) กองแผนงานโครงการ (กผค.) …………………………..  
ที่อยู่ ………………………..…53 หมู่ 2 ถนนจรญัสนิทวงศ์ อ. บางกรวย ต. บางกรวย จ.นนทุบรี 11130 ………….…………..  
โทรศัพท์ ………02-4361410, WFH 081-343-8873…… โทรสาร ………-……..…  เว็บไซต์………www.egat.co.th……… 
ช่ือผู้เขียน (ผู้นําเสนอ) ……ทีมงานหน่วยงานกองแผนงานโครงการ….……. ตําแหน่ง หวัหน้ากองและหัวหน้าแผนก…….  
โทรศัพท ์…………02-4361410…………………..……………………….…  โทรสาร ……….………….……………….…….………………  
มือถือ ……………081-343-8873/081-401-6907……    อีเมล …………………566799@egat.co.th …………………..……. 
 
สรุปจุดทีเ่ปน็ “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) การนําปัญหาที่เกิดขึ้นและการวิเคราะห์ Pain point ระหว่างการดําเนินงานจริง เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา
และหาวิธีการวิเคราะห์ตามรูปแบบกระบวนการวิเคราะห์ตามหลัก Value Chain Analysis  และ Feasibility 
Analysis เพ่ือนํามาสู่การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม ทําให้ได้ผลการการดําเนินงานที่เต็มประสิทธิภาพ 
ต่อเน่ือง รวดเร็ว ไร้รอยต่อกับหน่วยงานผู้รับมอบ (Stakeholders and Customer) ในขณะเดียวกัน มีการยกระดับ
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารที่เก่ียวข้อง ให้สามารถปรับตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (Shifted 
mindset vs changed behavior) หรือวิกฤติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ disruptive technology หรือ
สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 
2) ตามแผนพัฒนาดิจิทัล ปี 2559-2569  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้วางการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลองค์กร (Enterprise Content Management : ECM) ซึ่งสายงานพัฒนาโครงการระบบส่ง ได้นําร่องการ
ใช้พัฒนาระบบ ECM เริ่มจากการพัฒนาการจัดทําแผนงานโครงการระบบส่งที่อยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการ
มูลค่ามากกว่าแสนล้านบาท โดยปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาประยุกต์ใช้ผ่านระบบงาน TS-ECM 
(Transmission System - Enterprise Content Management) เพ่ือให้เกิดการรวมศูนย์ด้านการพัฒนาฐานข้อมูล 
เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว (Work from Home/Work from Anywhere) และลดการใช้กระดาษ
แบบครบวงจร (Paperless) รวมท้ังลดการดําเนินงานรูปแบบ Manual อย่างไม่หยุดน่ิงเพ่ือ Set ZERO ข้อผิดพลาด
ต่างๆ ในการทํางาน  
3) มีการประยุกต์และบูรณาการการใช้ Platform และการใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลประเภทต่างๆ อาทิ ระบบงาน ERP 
-Enterprise Resource planning (SAP)  ระบบง านบริ ห า ร โค ร งกา ร  CPM-Capital Project Management 
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(Primavera P6) ระบบแสดงผล Dashboard (Power BI) ร่วมกับโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในลักษณะ 
Real Time Monitoring ทั้งแบบ desktop vs mobile หรือ online vs offline   ทําให้เป็นการบูรณาการการใช้
ทรัพยากรทางดิจิทัลที่มีอยู่ในองค์กร พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนงานภารกิจหลักให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
ทําให้แปลงข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างกลายเป็นทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์ สามารถต่อยอดให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
และเป็นระบบบริหารข้อมูลแบบแหล่งเดียวที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (Single Source) ลดเวลาในการค้นหาข้อมูล ลด
ข้อผิดพลาดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ลดการจัดเก็บข้อมูลซ้ําซ้อนทั่วองค์กร  ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานใน
การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 
ประสิทธผิล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ลดเวลา: ลดเวลาการจัดทําและอนุมัติเอกสารแผนงานโครงการ อาทิ ใบออกคําสั่งงาน (Work Assignment) 
แผนการจัดหา (Procurement Schedule) แผนการดําเนินงาน (Department Task Schedule) จากเดิม 37.14% 
2) ลดต้นทุน: ลดต้นทุนจากค่าใช้จ่ายการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน (Man-hour-Direct Cost) 35.702 ล้านบาทต่อ
ปี ลดลงเหลือ 29.399 ล้านบาทต่อปี คิดเป็น 17.65% ซึ่งเป็นมูลค่าประมาณ 6.303 ล้านบาทต่อปี เทียบกับภารกิจ
ของงานที่มีมูลค่าเงินลงทุน 4.8 พันล้านบาท 
3) ลดค่าใช้จ่าย: สร้างมาตรฐานในการจัดทําและจัดส่งเอกสารแผนงานโครงการและรายละเอียดประกอบการ
ดําเนินงาน เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กรให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร จากเดิมค่าใช้จ่าย 
125,583.96 บาทต่อปี ลดลงเหลือ 62,819.59 บาทต่อปี คิดเป็น 49.98% 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดใหผู้้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้    
  [√] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 
             [√] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังนี ้  

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

 ขั้นตอนที่สําคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สําคัญเหล่าน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-นําไปปฏิบัติ  
แล้วนําไปสู่การป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ํา ยกระดับคุณค่าของผลการทํางานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ 
สามารถสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 

 ควรอธิบายโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตาราง หรือ เคร่ืองมือคุณภาพ ที่เหมาะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ  1. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อน้ี ประเภท MS-Word ได้ที่     
   www.ftqm.or.th 
3. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที่ ftqm@ftqm.or.th  
 ต้ังแต่บัดน้ีจนถึง 9 เมษายน  2564 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : พลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วยระบบงาน TS-ECM (Transmission System - Enterprise  Content 
Management) ในการจัดทําแผนงานและบริหารโครงการพัฒนาระบบส่ง 
 
ประวัติและความเปน็มาโดยย่อ : 
ฝ่ายแผนงานและโครงการระบบส่ง (อผค.) สังกัด ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง (ชสพ.) รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําแผนงานและบริหาร
โครงการพัฒนาระบบส่งด้านวิศวกรรม ซึ่งครอบคลุมการจัดทําร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเง่ือนไขประกวดราคา 
จัดทําเอกสารประกวดราคา บริหารสัญญาด้านวิศวกรรม  ควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ระบบส่งให้เป็นไปตามข้อกําหนด  
ติดตามและสรุปความก้าวหน้าของโครงการ   โดยกองแผนงานโครงการ (กผค-ส.) ภายใต้ ฝ่าย อผค. มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษาระบบไฟฟ้าและพิจารณาข้อมูลจากรายงานโครงการขยายระบบส่ง เพ่ือกําหนด
หลักเกณฑ์การออกแบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง จัดทําคําสั่งงาน จัดทําแผนปฏิบัติการของฝ่ายแผนงานและ
โครงการระบบส่ง จัดทํารายละเอียดแผนดําเนินงานโครงการ ติดตามและประสานงานโครงการกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพ่ือควบคุมให้โครงการต่าง ๆ ดําเนินการต่อไปตามแผนที่กําหนด จัดทํารายงานความก้าวหน้าของงานและ
ประเมินผลงานโครงการ วางระบบและพัฒนาการจัดทําฐานข้อมูลบริหารโครงการ และระบบงานสารสนเทศของ
หน่วยงาน 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นหน่วยงานท่ีวางแผนและบริหารงานโครงการด้านวิศวกรรมระบบส่งที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตให้ กฟผ. อย่างมั่นคงและย่ังยืน 
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
นโยบาย (Policy) 
ให้ผู้บริหารปฏิบัติตน ตามกรอบจรรยาบรรณจริยธรรม ของ กฟผ.อย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน 
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารให้เป็นสากล มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ 
และการยอมรับจากสังคมชุมชน ในการพัฒนาโครงการระบบส่ง ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส 
พันธกิจ (Mission) 
ให้บริการ วางแผน บริหารงานโครงการวิศวกรรม
ระบบส่ง ที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
ในราคาที่เหมาะสม ทันเวลา 

ค่านยิม (Core Value) - SPEED 
S - Synergy รวมพลังประสาน 
P - Proactive Approach รุกงานก้าวไกล 
E - Empathy ใสใ่จสร้างมิตร 
E - Entrepreneurship คิดแบบผู้ประกอบการ 
D - Digitalization ขับเคลื่อนงานด้วยดิจิทัล   

 
 ตามแผนพัฒนาดิจิทัล ปี 2559-2569  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้วางการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Enterprise Content Management : ECM) ซึ่งในปี 2562 สายงานพัฒนาโครงการ
ระบบส่ง โดยกองแผนงานโครงการ (กผค-ส.) ได้เริ่มนําร่องการพัฒนาระบบ ECM เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการจัดทํา
แผนงานโครงการระบบส่งที่อยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการมูลค่ามากกว่าแสนล้านบาท โดยจัดทํา Digital 
Transformation ให้เกิด Process Innovation ทั้งกระบวนการทํางาน โดยมีขั้นตอนการปรับปรุง ดังน้ี 
1) จัดทํา Requirement ที่สําคัญของระบบงานใหม่ TS-ECM อาทิ จํานวน Workflow และ กรอบวิธีการอนุมัติในแต่
ละ Workflow ทั้งหมดในรูปแบบ online  
2) ออกแบบนวัตกรรมใหม่ในการทํางานเพื่อพลักดันการทํางานให้สามารถดําเนินการได้ด้วยระบบงาน ECM ทั้งหมด
แบบ Paperless  
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3) เช่ือมโยงกับระบบงานอาทิ Oracle Primavera P6 และ SAP ผ่านทาง Web Service  
4) สร้าง Prototype TS-ECM ผ่าน ECMQA database  
5) ทดสอบระบบ TS-ECM, User Acceptance Test และ Key User Training  
6) นําระบบขี้น Production  
7) ติดตามและประเมินผลการใช้งานจริง 
เ ป็นระบบงาน  TS-ECM (Transmission System-Enterprise  Content Management) ที่มีกระบวนการทาง
เอกสารทั้งหมด 5 Workflow โดยมีวิธีการปรับปรุงกระบวนการทํางานในรายละเอียด ดังน้ี  
 

โดยในต้นปี 2563 หน่วยงานได้พัฒนาระบบแล้วเสร็จเป็นระบบงาน TS-ECM (Transmission System - 
Enterprise Content Management) เพ่ือให้เกิดการรวมศูนย์ด้านการพัฒนา ฐานข้อมูล เพ่ิมประสิทธิภาพ ลด
ขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว และลดการใช้กระดาษครบวงจร (Zero Paper) ซึ่งเปรียบเทียบกระบวนการก่อนและหลัง
การพัฒนาสรปุได้ตามรูปที่ 1 ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 : กระบวนการก่อน (วิธีเดิม) และหลัง (วิธีใหม่) ในการจัดทาํแผนงานและบริหารโครงการพัฒนา
ระบบส่งด้วยระบบงาน TS-ECM (Transmission System - Enterprise  Content Management) 

 
กระบวนการเดิม (จากรูปภาพท่ี 1 วิธีเดิม - ภาพส่วนบน) เป็นกระบวนการในอดีตที่ผ่านมา โดยหน่วยงานจะต้อง
ดําเนินการวางแผนและบริหารงานโครงการระบบส่ง ซึ่งต้องมีการจัดทําและขออนุมัติเอกสารประเภทต่างๆ  โดยเริ่ม
จากผู้ปฏิบัติงานดําเนินการจัดทําข้อมูลและพิมพ์เอกสารเพ่ือจัดส่งผู้บริหารอนุมัติตามลําดับช้ัน  ในระหว่างการขอ
อนุมัติ อาจจะมีเอกสารที่ถูกตีกลับ (reject) เพ่ือแก้ไข และนําส่งเข้ากระบวนการใหม่ต่อไปซึ่งมีการใช้กระดาษใน
ระหว่างกระบวนการประมาณปีละหมื่นกว่าแผ่น ไม่รวมถึงเอกสารแนบท้ายและเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ   มีการเสีย 
Man-hour ด้านงานธุรการรับ-ส่ง เอกสารระหว่างหน่วยงานเพ่ือพิจารณาจากผู้ปฏิบัติงานจนถึงผู้บริหารระดับสูงที่ลง
นามตามลําดับ เมื่อเอกสารได้รับอนุมัติแล้ว ต้องนําเอกสารที่ผ่านการลงนามอนุมัติมา scan เพ่ือส่งไฟล์ผ่านหน่วยงาน
ต่างๆทางระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์  ส่วนผู้ปฏิบัติงานเจ้าของเอกสารต้องนําข้อมูลตามที่ได้รับอนุมัติมาบันทึกลง
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ผ่าน website ของฝ่าย เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆค้นหาข้อมูลได้ภายหลังผ่าน 
web application   เน่ืองจากในกระบวนการมีการทํางานแบบ manual ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยี  ทําให้
จําเป็นต้องควบคุมการทํางานของผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด  มีข้อแตกต่างอย่างชัดเจนในด้าน Human Error ด้าน
ความสมบูรณ์ของการจัดทําเอกสารของผู้ปฏิบัติงานที่มีความรอบคอบสูงและผู้ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานปกติ  รวมท้ัง
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การส่งเอกสารเป็นกระดาษให้ผู้บริหารที่มีพ้ืนที่น่ังทํางานแยกส่วนกัน  ทําให้บางคร้ังต้องใช้ระยะเวลาของการ
พิจารณาเอกสารมากและการ update ข้อมูลลงฐานข้อมูลต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 

กระบวนการใหม่ (จากรูปภาพท่ี 1 วิธีใหม่ - ภาพส่วนล่าง) เป็นการทํา Process Innovation โดยผู้ปฏิบัติงาน
จัดทําชุดข้อมูลแผนงานโครงการบนระบบ EGAT ECM และสร้าง Workflow การอนุมัติเอกสารบนระบบ ECM 
OpenText มีการส่งขออนุมัติโดย Requester  มีการตรวจสอบข้อมูลโดย Reviewer และมีการอนุมัติเอกสารโดย 
Approver   ซึ่งระบบงานจะสร้างเอกสารอิเลคทรอนิกส์ที่เหมือนกับเอกสาร Hardcopy ที่เคยส่งในระบบงานเดิม  
แต่เปลี่ยนช่องทางการตรวจและอนุมัติให้สามารถดําเนินการได้ออนไลน์  ทําให้ลดการใช้กระดาษได้ทั้งกระบวนการ  
ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หากผู้บริหาร reject เอกสาร  ระบบจะมีการแจ้งเตือน Notification ไปยังผู้ปฏิบัติงาน
ที่เป็น Requester และผู้ตรวจสอบเอกสาร Reviewer ว่ามีเอกสารที่ไม่ผ่านการอนุมัติโดยมีการระบุเหตุผลการตีกลับ
เอกสารที่ช่องหมายเหตุ   เมื่อมีการจัดทําชุดข้อมูลและนําส่งผ่านระบบจนได้รับอนุมัติแล้ว   ชุดเอกสาร (Content) 
ได้ผ่านการอนุมัติแล้ว จะมีการจัดเก็บ ส่งต่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเผยแพร่ผ่าน search engine อย่างอัตโนมัติ
และครบวงจร  จึงทําให้ลดระยะเวลาจากเดิมที่เคยมีการดําเนินงานแบบ manual ในการเตรียมฐานข้อมูล   
นอกจากน้ี ยังมีการป้องกันความผิดพลาดในด้าน Human Error ของการจัดทําข้อมูล (Content) ของผู้ปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากระบบมีชุดข้อมูล Master ให้ดึงใช้งานในขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล ทําให้ลดการพิมพ์ผิดพลาดได้มาก 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธปีฏิบัติที่เปน็แบบอย่างที่ดีเย่ียมที่สอดคล้องกับค่าประสทิธิผล : (1-2 หน้า) 
 

 จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบงานตาม
แผนพัฒนาดิจิทัล ปี 2559-2569  โดยในปี 2562 มีโครงพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Enterprise 
Content Management : ECM)   ที่สายงานพัฒนาระบบส่งได้นําร่องการพัฒนาระบบงานจนแล้วเสร็จในปี 2563 
ได้เป็นระบบงาน TS-ECM (Transmission System - Enterprise  Content Management) ในการจัดทําแผนงาน
และบริหารโครงการพัฒนาระบบส่ง ซึ่งสามารถรองรับจํานวนข้อมลูในองค์กรที่มีมหาศาล หลากหลายรูปแบบ ถูกเก็บ
แยกในหลายระบบ ให้เป็น Single Source of Truth คือระบบการบริหารจัดการข้อมูลแบบแหล่งเดียวที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สื่อสารได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  โดยสามารถวัดค่าประสิทธิผล ด้านต่างๆ ดังน้ี 
 

1) ลดเวลา: การดําเนินงานระบบงาน TS-ECM น้ีเป็นการพัฒนาพลิกโฉมการทํางานรูปแบบเดิม โดยหาวิธีการ
วิเคราะห์ตามรูปแบบกระบวนการวิเคราะห์ตามหลัก Value Chain Analysis  และ Feasibility Analysis เพ่ือนํามา
สู่การปรับปรุงและพัฒนางาน มีการวิเคราะห์แนวทางและคิดค้นจากช่องว่างการดําเนินงานให้ตอบสนอง มีความ
ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ทั้งยังมีส่วนที่ต้องมีการบริหารจัดการ การคิดนอกกรอบของการทํางาน
รูปแบบเดิมตามที่เคยปฏิบัติมาอย่างยาวนาน การวิเคราะห์และสังเคราะห์การทํางานทั้งหมดตลอดระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการพัฒนาระบบส่งที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเน่ืองที่มีมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยยึดหลักการให้งานท่ีปฏิบัติ
อยู่ต้องมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จากกการรวบรวมข้อมูล พบว่าระบบงาน TS-ECM ช่วยลด
เวลาการจัดทําและอนุมัติและอนุมัติเอกสารทั้งระบบของกองแผนงานโครงการได้ 37.14% 
 

2) ลดต้นทุน: การดําเนินงานระบบงาน TS-ECM น้ีเป็นการสร้างมิติใหม่ คิดใหม่ ทําใหม่ สําหรับดําเนินการทางด้าน
การจัดการข้อมูลที่ได้พัฒนาบนระบบ ECM OpenText ที่เป็น Platform มาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้กับการ
ดําเนินงานหลักของหน่วยงาน เป็นการพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานมีมุมมองในการดําเนินงานกว้างขวางขึ้น รวดเร็วขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่เป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกัน จึงนํามาสู่การลดต้นทุนจาก
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน (Man-hour-Direct Cost) เป็นเงิน 35.702  ล้านบาทต่อปี ลดลงเหลือ 
29.399  ล้านบาทต่อปี คิดเป็น 17.65% ซึ่งเป็นมูลค่าประมาณ 6.303  ล้านบาทต่อปี  
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3) ลดค่าใช้จ่าย: การดําเนินงานระบบงาน TS-ECM สร้างมาตรฐานในการจัดทําและจัดส่งเอกสารแผนงานโครงการ
และรายละเอียดประกอบการดําเนินงาน เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วทั้งหน่วยงาน รวมท้ังทดแทนแบบฟอร์มคุณภาพที่เคยใช้งานต่างๆ ปัจจุบันหน่วยงานจึงดําเนินการยกเลิก
แบบฟอร์มเอกสารทั้งหมดและปรับปรุงพัฒนาคู่มือการดําเนินการใหม่ให้สอดคล้องกับ Workflow ปัจจุบันทําให้ลด
ค่าใช้จ่ายด้านกระดาษพิมพ์ หมึกพิมพ์ การบํารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสารจากเดิมค่าใช้จ่าย 125,583.96  บาทต่อปี 
ลดลงเหลือ 62,819.59  บาทต่อปี คิดเป็น 49.98% 
 
 โดยเมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว หน่วยงานพบว่าผลการดําเนินงานด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเย่ียมและ
เป็นมาตรฐานใหม่น้ี ส่งผลให้สามารถลดการจัดทําข้อมูลแบบ Manual จากเดิมร้อยละ 100 ให้เป็นร้อยละศูนย์ ลด
ระยะเวลาการทํางานหรือรอการอนุมัติเอกสารจากเดิม 7-10 วันทําการ เป็น 3-5 วันทําการ (1 วัน= 8 ช่ัวโมง / 5 
วัน= 40 ช่ัวโมง) ซึ่งภาพรวมการดําเนินใช้ระยะเวลาแต่ละขั้นตอนลดลงโดยเฉล่ีย 1-3 วันทําการ ลดอัตราการเกิด
ข้อผิดพลาด Template Error เป็นร้อยละศูนย์ ลด Human Error ด้านข้อมูล ลด Template Error และ Set ZERO 
ข้อผิดพลาดต่างๆ ในการทํางาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการทํางาน สามารถนําเวลาที่ได้คืนมาไปสร้างคุณค่าในงาน
ส่วนอ่ืนได้เพ่ิมเติมได้ ผลลัพธ์ที่หน่วยงานได้รับจากระบบงาน TS-ECM ประกอบด้วย  
1) Single Source of Truth: ผู้เก่ียวข้องจากทุกหน่วยงานสามารถตรวจสอบประวัติ ติดตามความถูกต้อง จาก
แหล่งที่มาของข้อมูลได้จากระบบงาน TS-ECM เดียวกัน  
2) No boundary: การพัฒนาร่วมกับระบบ TS-ECM ผู้ให้ข้อมูลสามารถกรอกข้อมูล ระบุปัญหาอุปสรรคจากการ
ดําเนินงานได้พร้อมกันสนับสนุนและรองรับการทํางาน Work from Home/ Work from Anywhere  
3) Log history: การพัฒนาระบบ TS-ECM ข้อมูลของโครงการระบบส่งรวมศูนย์จัดเก็บในที่เดียวกัน สามารถ
ตรวจสอบประวัติการทํางาน การดําเนินงานโปร่งใน ตรวจสอบได้  
 
 ทั้งน้ี ระบบ TS-ECM ได้ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยในการเข้าถึงการดําเนินงานระดับองค์กรตาม
มาตรฐานสากลเพ่ือควบคุมการดําเนินการ ช่วยลดความเสี่ยงจากการทํางานแบบ Manual ที่ซับซ้อน ตอนสนอง
นโยบายผู้บริหารที่สามารถอนุมัติเอกสารผ่านระบบงานเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน และมีมาตรฐานการทํางานรูปแบบ
ใหม่เป็นเพ่ือให้เป็นที่พึงพอใจแก่หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องแบบ Real Time Monitoring และ Paperless 
โดยท้ายท่ีสุดได้มีการถ่ายทอด ทบทวน และการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานใหม่ ทั้งยังทําให้เกิดการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในการจัดทําเอกสารของหน่วยงานแผนงานและบริหารโครงการพัฒนาระบบ
ส่ง ซึ่งมีการใช้งานจริงในช่วงปี 2563 ในระหว่างที่มีสถานการณ์โควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ระบบดังกล่าวก็ยังมีความ
เสถียรและเหมาะสมในการดําเนินการ Work From Anywhere (WFA) ของการดําเนินงานของ กฟผ. แบบ New 
Normal ด้วย  
 
 
Reference 
EGAT Annual Report. (2021). Retrieved from https://www.egat.co.th/en/information/annual-report 
Enterprise Content Management. (2021). Retrieved from http://ecminfo.egat.co.th/index.php/ecm-
news/e-book 
 
 
 


