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ทีมพฒันาระบบ  ทมีงานออกแบบระบบงานใหม่จากกองแผนงานโครงการ  ทมีงานสนับสนุนดา้นพฒันาระบบจากฝ่ายจดัการ
และพฒันาระบบสารสนเทศ 

สรปุจดุท่ีเป็น “วิธีปฏิบติัท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) มีการปรบัปรงุและพฒันางานอย่างเป็นรปูธรรม โดยการน าปัญหาที่เกิดขึ้นและการวเิคราะห์ Pain point ระหว่างการ
ด าเนินงานจรงิ เขา้สู่กระบวนการวเิคราะห์ปัญหาและหาวธิกีารวเิคราะห์ตามรูปแบบกระบวนการวเิคราะห์ตามหลกั Value 
Chain Analysis และ Feasibility Analysis ท าใหไ้ดผ้ลการการด าเนินงานใหม่ทีเ่ตม็ประสทิธภิาพ ต่อเนื่อง รวดเรว็ ไรร้อยต่อ
กบัหน่วยงานผูร้บัมอบ (Stakeholders and Customer)  
2) มีความคุ้มค่า เนื่องจากระบบงานใหม่ที่พัฒนาการท า Enterprise Content Management (ECM) ที่รองรับการจัดท า
แผนงานโครงการระบบส่งมูลค่ามากกว่าแสนล้านบาท โดยระบบงาน TS-ECM  ท าให้เกิดการรวมศูนย์ด้านการพฒันา
ฐานขอ้มลู เพิม่ประสทิธภิาพ ลดขัน้ตอน สะดวก รวดเรว็ (Work from Home) และลดการใชก้ระดาษแบบครบวงจร (Paperless) 
รวมทัง้ลดการด าเนินงานรปูแบบ Manual และ Set ZERO ขอ้ผดิพลาดต่างๆ ในการท างาน  
3) กระบวนการท างานในระดบัองค์กรมีความกลมกลืน คล่องตัวมากขัน้ โดยมีการประยุกต์และบูรณาการการใช้ 
Platform และการใช้เครื่องมือด้านดิจิทลัประเภทต่างๆ อาทิ ระบบงาน ERP - (SAP)  ระบบงานบริหารโครงการ CPM- 
(Primavera P6) ระบบแสดงผล EPM(Power BI for Executive) ร่วมกบัโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในลกัษณะ Real 
Time Monitoring ทัง้แบบ desktop vs mobile หรอื online vs offline   ท าให้แปลงขอ้มูลทีไ่ม่มโีครงสร้างกลายเป็นทรพัย์สนิ
เชงิกลยุทธ์ สามารถต่อยอดใหเ้กดิการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึและเป็นระบบบรหิารขอ้มลูแบบแหล่งเดยีวทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย 
(Single Source of Truth)  
ประสิทธิผล (ต้องวดัค่าได้อยา่งน้อย 1 ข้อ)  
1) ประหยดัเวลา: ประหยดัเวลาการจดัท าและอนุมตัเิอกสารแผนงานโครงการจากเดมิ 37.14% 
2) ประหยดัต้นทุน: ประหยดัต้นทุนจากค่าใชจ้่ายการด าเนินงานของผูป้ฏบิตังิานคดิเป็น 17.65% หรอื 6.303 ล้านบาทต่อปี  
3) ประหยดัค่าใช้จ่าย: สร้างมาตรฐานในการจดัท าเอกสารใหม่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ทัง้องค์กร ท าให้ประหยดั
ค่าใชจ้่ายดา้นการจดัการเอกสาร 49.98% 
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1. บทสรปุของผู้บริหาร  

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็และรุนแรง หน่วยงานกองแผนงานโครงการ  ภายใตส้งักดั
ฝ่ายแผนงานและโครงการระบบส่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการพฒันาระบบส่ง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) จ าเป็นต้องมกีารปรบัตวั (Adapt) เพิม่ความคล่องตวั (Agile) และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง หรอืมคีวาม
ยืดหยุ่น (Resilience) ในการแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้และมีความไม่แน่นอนสูง 
(Unpredictable and Uncertainty)  

ทมีงานของกองแผนงานโครงการไดร้เิริม่แนวคดิการท า  Digital Transformation ระยะที ่1  โดยเริม่จากการน าปัญหา
ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการท างาน มาวเิคราะห ์Pain point  และหาวธิกีารวเิคราะหต์ามหลกั Value Chain Analysis  และ Feasibility 
Analysis เพื่อคดิคน้วธิกีารปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งตามแผนพฒันาดจิทิลั ปี 2559-2569 ของ กฟผ.  ทัง้นี้ เพื่อใหผ้ลลพัธท์ีไ่ดม้ทีัง้
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อภาพรวมองค์กร โดยทมีงานไดส้ร้างกระบวนการพฒันางานด้วยหลกัการผสมผสานระหว่าง
แนวคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการลีนกระบวนการและการท างานเชิงอไจล์  (Master Design Thinking by Lean and Agile 
Method) โดยตัง้เป้าหมายว่าจะตอ้งท าใหเ้กดิ Process Innovation เตม็รูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม   เพื่อให ้กฟผ. มดี าเนินงาน
ทีเ่ตม็ประสทิธภิาพ ต่อเนื่อง รวดเรว็ ไรร้อยต่อกบัหน่วยงานผูร้บัมอบ (Stakeholders and Customers)  

ในระหว่างเริม่การพฒันา ทมีงานไดเ้ริม่สรา้งการยอมรบัจากผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยการสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่อง  รวมทัง้มกีารจดัอบรมต่างๆ เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการยกระดบัความสามารถพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงและให้
สามารถปรบัตวัเขา้กบักระบวนการท างานแบบใหม่ได ้  (Shifted mindset vs changed behavior) ต่อมา เมื่อสถานการณ์โลก
เริม่เผชญิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ในช่วงปลายปี 2562  ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิ และสงัคมและการด าเนินธุรกจิอย่างมนีัยส าคญั   โดยทมีงานทุ่มเทในการเร่งด าเนินงานพฒันาโดยใช้
ศกัยภาพอย่างเตม็ที่จนสามารถผลกัดนัใหร้ะบบงานใหม่แล้วเสรจ็ก่อนสถานการณ์เขา้สู่วกิฤต  โดยไดผ้ลลพัธ์ระบบงานใหม่
เป็น ระบบงาน TS-ECM (Transmission System-Enterprise  Content Management) ซึ่งระบบมีความพร้อมใช้งาน
ในทนัทีที่ กฟผ. ประกาศมาตรการWork from Home (WFH) ในไตรมาส 1 ของปี 2563 ท าให้ผู้ปฏิบตัิงานและผู้บริหารที่
เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการนี้ ไดเ้ริม่ใชร้ะบบงานแบบ fully online ไดเ้ป็นครัง้แรก ซึ่งส่งผลใหภ้ารกจิของหน่วยงานฝ่ายแผนงาน
และโครงการระบบส่งที่มภีารกจิของงานที่ดูแลกระบวนการโครงการระบบส่งเทยีบเท่าเงนิลงทุน 4.8 พนัล้านบาท สามารถ
ด าเนินการต่อเนื่องได้อย่างราบรื่นแม้ในระหว่างที่ผู้ปฏิบตัิงานและผู้บรหิารที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการท างานดงักล่าวต้อง
ปฏิบตัิงานจากการกกัตวัอยู่ในที่พกัอาศยั  ท าให้ภารกจิทีห่น่วยงานรบัผดิชอบไร้ขอ้จ ากดัด้านสถานที่การท างาน  โดยสรุป 
จากการประเมนิเปรยีบเทยีบกบักระบวนงานเดมิ นอกจาก กฟผ. ได้ระบบการท างานใหม่ที่มคีุณลกัษณะเพิม่ความยดืหยุ่น 
คล่องตวั ใชง้านไดทุ้กสถานทีแ่ลว้ การด าเนินงานของกองแผนงานโครงการยงัมผีลดา้นประสทิธภิาพในการท างานทีด่กีว่าเดมิ 
สามารถประหยดัเวลาจากเดมิ  37.14%  ประหยดัตน้ทุน 17.65%  ประหยดัค่าใชจ้่าย 49.98% 

  สิง่ทีม่คีุณค่าส าคญัทีห่น่วยงานกองแผนงานโครงการไดร้บั นอกจากท าใหส้ายงานไดร้บัระบบงานทีม่ปีระสทิธภิาพสูง 
ลดกระบวนการซ ้าซ้อน ซึ่งเพิม่คุณภาพชวีติของผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารให้ท างานอย่าง สะดวกสบายและมคีวามคล่องตวัสงู 
กฟผ. ยังประสบความส าเร็จในการสร้างทีมงานมีประสิทธิภาพและทักษะสูง  ผลักดันและขับเคลื่อนงานด้วยดิจิทัล 
(Digitalization) อย่างเด่นชดั  ซึง่มคีวามสามารถในการออกแบบเชงิระบบ มคีวามสามารถในการประสานงานท าความเขา้ใจกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามเขา้ใจเทคนิคการท างานแบบเชงิรุกและพรอ้มส าหรบัการสรา้งการเปลีย่นแปลง รวมทัง้การรบัมอื
วกิฤตกิารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต อาทเิช่น disruptive technology หรอืสถานการณ์โรคระบาดเช่น Covid-19 ในครัง้นี้ปัจจบุนั 
ทมีงานยงัไดร้บัความไวว้างใจจากผูบ้รหิารผลกัดนัแผนต่อเนื่องในการพฒันากระบวนการในขัน้ตอนงานวศิวกรรมและจดัหา 
ซึ่งมีความท้าทายสูงขึ้น เนื่องจากคิดเป็นมูลค่ากระบวนการโครงการที่สูงขึ้นกว่า 5 เท่าตัวเปรียบเทียบกบักระบวนการที่
ด าเนินการปรบัปรุงไปแลว้ในระบบ TS-ECM Phase1 
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2. ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัและหน่วยงานของท่าน 
2.1 การด าเนินงานของ กฟผ. 

กฟผ. เป็นรฐัวสิาหกจิดา้นกจิการพลงังานภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั ด าเนินธุรกจิ
หลกัในการผลติ จดัใหไ้ดม้า และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) ผูใ้ช้
ไฟฟ้าตามกฎหมายก าหนดและประเทศใกลเ้คยีง พรอ้มทัง้ธุรกจิอื่นๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักจิการไฟฟ้าภายใตก้รอบพระราชบญัญตัิ 
กฟผ.  โดยมธีุรกจิเกี่ยวกบัการผลติไฟฟ้าในธุรกจิใหญ่ ประกอบดว้ย การผลติไฟฟ้า   การรบัซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน
และจากผู้ผลติไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน  การส่งไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟผ. ได้แก่ ธุรกิจวศิวกรรมและก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้า ธุรกิจงานบริการเดินเครื่องและบ ารุงรักษา ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากวตัถุพลอยได้ ธุรกิจบ ารุงรักษาระบบส่ง และ 
ธุรกจิโทรคมนาคม  

2.2 โครงสรา้งบงัคบับญัชา 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                           รปูท่ี 1 โครงสร้างบงัคบับญัชาฝ่ายแผนงานและโครงการระบบส่ง  

2.3 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์าร และยทุธศาสตรต์ามแผนวิสาหกิจ กฟผ. ปี พ.ศ. 2564-2573 

 
รปูท่ี 2 แผนท่ียทุธศาสตร ์(Strategy Map) ประกอบดว้ย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ 

2.3 สินค้าและบริการ 
การด าเนินงานโครงการพฒันาระบบส่งเพื่อรกัษาความมัน่คงด้านพลงังานไฟฟ้าอย่างบูรณาการด้วยระบบไฟฟ้า 

พรอ้มรกัษาเสถยีรภาพความมัน่คงของระบบไฟฟ้าของประเทศภายใต ้Disruptive Technology  

2.4 กลุม่ลูกค้าท่ีส าคญั 
ตามที่ กฟผ. มโีครงข่ายครอบคลุมทัว่ไปเพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ผู้ใชไ้ฟฟ้าที่รบัซื้อโดยตรงจาก กฟผ. กฟน. และ 

กฟภ. ซึง่น าไปจ าหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในประเทศต่อไป และนอกจากนี้ กฟผ. ยงัจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าของประเทศเพือ่น
บา้นดว้ย ไดแ้ก่ สปป.ลาว และประเทศมาเลเซยี   

       ฝ่ายแผนงานและโครงการระบบส่ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน และบริหารโครงการพัฒนาระบบส่งด้าน
วศิวกรรมซึ่งครอบคลุมการจดัท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเงื่อนไข
ประกวดราคา  จัดท า เอกสารประกวดราคา  บริห ารสัญญาด้ าน
วิ ศ ว ก ร ร ม   ค ว บ คุ ม คุ ณภ าพ อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ ส่ ง ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ขอ้ก าหนด  ตดิตามและสรุปความกา้วหน้าของโครงการ  
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2.5 รางวลั / ประกาศนียบตัรท่ีได้รบั 
ตวัอยา่งรางวลัท่ี กฟผ. ได้รบัปีงบประมาณ 2563   

• รางวลัอุตสาหกรรมดเีด่น ประเภทความรบัผดิชอบต่อสงัคมจากผลงาน 
• รางวลัเกยีรตคิุณ (Sustainability Disclosure Award) ในงาน Sustainability Disclosure Award 
• รางวลัความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมดเีด่น ดา้นนวตักรรม ประเภทดเีด่น และรางวลัการด าเนินงานเพื่อสงัคมและ

สิง่แวดลอ้มดเีด่น 
• รางวลัชมเชยองคก์รโปร่งใส ครัง้ที ่9 (NACC Integrity Awards) 
ตวัอยา่งรางวลัท่ี กฟผ. ได้รบัในปีงบประมาณ 2564 

• รางวลัโครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมเหมอืงแรแ่ละอุตสาหกรรมพืน้ฐานใหม้มีาตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR-
DPIM) 

3. การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวงัของ "ลูกค้าของกระบวนการท่ีน าเสนอ"  
3.1 การก าหนด "ลูกค้าของกระบวนการท่ีน าเสนอ" และ วิธีการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า  

เนื่องดว้ยหน่วยงานกองแผนงานโครงการ  มหีน้าทีก่ารด าเนินงานส่วนหนึ่งในฝ่ายแผนงานและโครงการระบบส่ง
ซึง่ม ีBusiness Process ตามระบบบรหิารคุณภาพ ISO ของสายงาน โดยมหีน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีภายใน 
(Internal Stakeholder) ได้แก่ หน่วยงานด้านนโยบายยุทธศาสตร์ หน่วยงานด้านส ารวจ หน่วยงานดา้นทีด่นิ หน่วยงานดา้น
วศิวกรรม หน่วยงานด้านก่อสร้าง  หน่วยงานด้านงบประมาณ  หน่วยงานด้านจดัหา  หน่วยงานด้านบญัชสีนิทรพัย์  ตาม
รายละเอยีดในตารางที ่1    

กระบวนการท่ีเก่ียวข้อง / Value Chain ประเภท ช่ือ Stakeholder 
วางแผนงานโครงการพฒันาระบบส่ง input ฝ่ายควบคมุระบบก าลงัไฟฟ้า  

  ฝ่ายแผนการผลติไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า  

  ฝ่ายพฒันาโรงไฟฟ้าพลงัน ้าและพลงังานหมุนเวยีน  

  ฝ่ายพฒันาและแผนงานโรงไฟฟ้า  

  ฝ่ายสญัญาซื้อขายไฟฟ้า  

 output ฝ่ายบรหิารสนิทรพัย ์ 

  ฝ่ายปฏบิตักิาร 

  ฝ่ายระบบสื่อสาร  
บริหารโครงการ output โครงการก่อสรา้งระบบสง่  

  ฝ่ายก่อสรา้งระบบส่ง 

  ฝ่ายทีด่นิ  

  ฝ่ายบรหิารสนิทรพัย ์

  ฝ่ายปฏบิตักิาร 
จดัท าเอกสารประกวดราคางานระบบส่ง output คณะกรรมการ กฟผ. 

  คณะกรรมการบรหิาร กฟผ. 

  คณะกรรมการบรหิารของคณะกรรมการ กฟผ. 

  ฝ่ายจดัซื้อจดัจา้งและบรหิารพสัดุ  
รบังานจ้างบุคคลภายนอก 
ด าเนินงานตามขอบเขตงาน input ฝ่ายกฏหมาย  

  ฝ่ายจดัการธุรกจิ  

  ฝ่ายแผนการผลติไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า  

  ฝ่ายสญัญาซื้อขายไฟฟ้า  

 output ฝ่ายก่อสรา้งระบบส่ง  

  ฝ่ายบรหิารสนิทรพัย ์ 

  ฝ่ายบญัช ี 

  ฝ่ายระบบสื่อสาร  
` 

ตารางท่ี 1 กระบวนงานของฝ่ายแผนงานและโครงการระบบส่งและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
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รปูท่ี 3 Internal Stakeholder ของกองแผนงานโครงการ 

 
โดยในระหว่างการด าเนินงาน หน่วยงานไดร้บัทราบความพงึพอใจของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งผ่านระบบสอบถามความพงึพอใจ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ ผ่านกระบวนการด าเนินงาน การส ารวจความต้องการและความพงึพอใจของลูกค้าตาม
ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO (QP-QM04) ดงัตารางที ่2 

 
ตารางท่ี 2 ระบบบริหารงานคณุภาพ ISO เร่ืองการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า 

 
3.2 สรปุความต้องการและความคาดหวงัของลูกค้าและผู้เก่ียวข้อง 

ภารกจิของหน่วยงานกองแผนงานโครงการ มหีน้าทีร่บัผดิชอบการด าเนินงานในขัน้ตอนของ Project Definition & 
Planning และ Project Performance and Control (ล าดับที่  2 และ 4)  ตามภาพอธิบายในรูปที่ 4 (Project Life Cycle) 
ซึ่งทมีงานไดเ้ลอืกขัน้ตอนในล าดบัที ่2 นี้ในการเริม่ท า Digital Transformation ระยะที่ 1 เนื่องจากเป็นกระบวนการแรกของ
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สายงาน  ซึ่งตามความคาดหวงัของหน่วยงานที่ไดร้บัการส่งมอบงานจากกองแผนงานโครงการ(Internal Stakeholder ตามที่
ระบุในข้อ 3.1) มีความต้องการให้เกิดการรวมศูนย์ด้านการพฒันาฐานข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพ   อีกทัง้ผู้ปฏิบตัิงานและ
ผูบ้รหิารมองเหน็ความส าคญัของการลดขัน้ตอนการท างานรปูแบบ Manual ใหเ้ป็นการท างานแบบอตัโนมตัใินขัน้ตอนทีร่ะบบมี
การไหลขอ้มูลของกระบวนการ (Content Management Work Flow) ใหเ้ป็นการเพิม่ความสะดวกรวดเรว็  และการลดการใช้
กระดาษแบบครบวงจร (Paperless) รวมทัง้ลดขอ้ผดิพลาดต่างๆ ของขอ้มลูทีห่น่วยงานจดัท าใหเ้ป็นศูนยห์รอืน้อยทีสุ่ด 

โดยทมีงานได้เริม่การวเิคราะห์และวางแผนด าเนินการตัง้แต่ปี 2561 จนด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมใช้งานในต้นปี 
2563 เป็นระบบงาน TS-ECM (Transmission System-Enterprise Content Management) ในการจัดท าแผนงานและ
บรหิารโครงการพฒันาระบบส่งทีใ่ชง้านในปัจจุบนั 

 

 
รปูท่ี 4 : Project Life Cycle : ทีมงานเลือกขัน้ตอนงานล าดบัท่ี 2  

เพื่อด าเนินการจดัท า Digital Transformation ระยะท่ี 1 

3.3 การแปรความต้องการและความคาดหวงัของลูกค้าเป็น "คุณลกัษณะด้านคุณภาพ" ของ "ผลงานท่ีส่งมอบให้แก่
ลูกค้า" และก าหนดเป็น ดชันีช้ีวดัคณุภาพ 

จากการแปรความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้และผูเ้กีย่วขอ้งตามขอ้ 3.2 ทมีงานไดก้ าหนดดชันีชีว้ดัคุณภาพ
ของระบบงานใหม่ (TS-ECM) ดงันี้ 

ดชันีช้ีวดัคณุภาพ (Index) คณุลกัษณะด้านคณุภาพ 
Single Source of Truth ผูเ้กีย่วขอ้งจากทุกหน่วยงานสามารถตรวจสอบประวตัติดิตามความถูกตอ้ง 

จากแหล่งทีม่าของขอ้มลูไดจ้ากระบบงานเดยีวกนั  เจา้ของขอ้มลูเป็นผูใ้ส่ขอ้มลูครัง้
เดยีวและแบง่ปันใหห้น่วยงานอืน่ๆสามารถน าไปใชต้่อยอดการท างานได้  

No boundary  ผู้ให้ข้อมูลสามารถกรอกข้อมูล ระบุปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานได้พร้อมกัน
สนับสนุนและรองรบัการท างาน Work from Home / Work from Anywhere  

Log history การพฒันาระบบใหม่จะตอ้งศูนยจ์ดัเกบ็ในทีเ่ดยีวกนั สามารถตรวจสอบประวตักิาร
ท างาน การด าเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได ้  

ตารางท่ี 3 ดชัน้ีช้ีวดัคณุภาพของระบบงานใหม่ (TS-ECM) 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบติัในอดีต  
จากกระบวนการในอดตีทีผ่่านมา หน่วยงานจะตอ้งด าเนินการวางแผนและบรหิารงานโครงการระบบส่ง ซึ่งต้องมกีาร

จดัท าและขออนุมตัเิอกสารประเภทต่างๆ  โดยเริม่จากผูป้ฏบิตังิานด าเนินการจดัท าขอ้มูลและพมิพเ์อกสารเพื่อจดัส่งผูบ้รหิาร
อนุมตัิตามล าดบัชัน้  ในระหว่างการขออนุมตัิ อาจจะมเีอกสารที่ถูกตกีลบั (reject) เพื่อแก้ไข และน าส่งเขา้กระบวนการใหม่
ต่อไป ซึ่งมกีารใชก้ระดาษในระหว่างกระบวนการประมาณปีละหมื่นกว่าแผ่น ไม่รวมถงึเอกสารแนบทา้ยและเอกสารสนับสนุน
ต่าง ๆ   มกีารเสยี Man-hour ด้านงานธุรการรบั-ส่ง เอกสารระหว่างหน่วยงานเพื่อพจิารณาจากผู้ปฏิบตัิงานจนถงึผู้บรหิาร
ระดบัสูงที่ลงนามตามล าดบั เมื่อเอกสารได้รบัอนุมตัิแล้ว ต้องน าเอกสารที่ผ่านการลงนามอนุมตัิมา scan เพื่อส่งไฟล์ผ่าน
หน่วยงานต่างๆ ทางระบบสารบรรณอเิลคทรอนิกส ์ ส่วนผูป้ฏบิตังิานเจา้ของเอกสารตอ้งน าขอ้มลูตามทีไ่ดร้บัอนุมตัมิาบนัทกึ
ลงระบบฐานขอ้มูลเพื่อเผยแพร่ผ่าน website ของฝ่าย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆค้นหาขอ้มูลได้ภายหลงัผ่าน web 
application    

เนื่องจากในกระบวนการมกีารท างานแบบ manual ผสมผสานกบัการใช้เทคโนโลย ี ท าให้จ าเป็นต้องควบคุมการ
ท างานของผูป้ฏบิตังิานอย่างใกล้ชดิ  มขีอ้แตกต่างอย่างชดัเจนในดา้น Human Error ดา้นความสมบูรณ์ของการจดัท าเอกสาร
ของผูป้ฏบิตังิานทีม่คีวามรอบคอบสงูและผูป้ฏบิตังิานทีม่มีาตรฐานปกต ิ รวมทัง้การส่งเอกสารเป็นกระดาษใหผู้บ้รหิารทีม่พีืน้ที่
นัง่ท างานแยกส่วนกนั  ท าใหบ้างครัง้ต้องใชร้ะยะเวลาของการพจิารณาเอกสารมากและการ update ขอ้มูลลงฐานขอ้มลูตอ้งมี
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องดงัแสดงตามรปู 

 
รปูท่ี 5  : กระบวนการและวิธีปฏิบติัในอดีต 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่  

จากการพจิารณาความคาดหวงัของลูกคา้และผูเ้กีย่วขอ้ง รวมทัง้วเิคราะหร์ะบบงานเดมิ  ทมีงานไดเ้หน็พอ้งตอ้งกนัวา่
ควรสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยท า Digital Transformation โดยให้เป็นการท า Process Innovation ผ่านการใช้ระบบ ECM 
(Enterprise Content Management) ซึ่งในระหว่างนัน้อยู่ในแผนพัฒนาดิจิทัลของ กฟผ.  ช่วงปลายปี 2561 ทีมงานจึงได้
น าเสนอไอเดยีต่อผู้บรหิารและจนได้รบัคดัเลอืกให้เป็นหนึ่งในแผนงานน าร่องของโครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการขอ้มูล
องค์กร (Enterprise Content Management : ECM) ของ กฟผ. อย่างไรก็ตาม ด้วยระยะเวลาที่จ ากัดของการด าเนินงาน
โครงการพฒันาระบบงาน  ECM ของ กฟผ. ซึง่ทมีงานไดร้บัแจง้ว่าหากประสงคจ์ะร่วมใช ้resource ของผูพ้ฒันาระบบงานของ 
กฟผ. (Developer team) ซึง่เป็นคู่สญัญาทีจ่ะตอ้งมกี าหนดงานแลว้เสรจ็ตามสญัญาในสิน้ปี 2562 ทมีงานจงึตระหนักว่า จะตอ้ง
ควบคุมประสานงานกบับรษิทัคู่สญัญาอย่างเตม็ประสทิธภิาพมากทีสุ่ด ซึ่งประสบการณ์วางแผนและบรหิารโครงการระบบส่ง
ของหน่วยงานกองแผนงานโครงการ มคีวามคุน้เคยในการบรหิารโครงการแบบดัง้เดมิ (Waterfall Project Management)  ซึ่ง
ไม่เหมาะสมส าหรบัโครงการพฒันาระบบงาน ECM  ทีม่เีวลาจ ากดั  มกีระบวนการทีซ่บัซอ้น   มรีายละเอยีดทีต่อ้งทดสอบมาก 
หากวางแผนงานและตดิตามงานไม่รอบดา้นพอ จะท าใหโ้ครงการมแีนวโน้มความลม้เหลวสงู 
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5.1 หลกัการผสมผสานระหวา่งแนวคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการลีนกระบวนการ และการท างานเชิงอไจล ์(Master 
Design Thinking by Lean and Agile Method)  

ต่อมาทีมงานได้ศึกษาเพื่อหาแนวทางด าเนินการที่เหมาะสม จึงพบว่าในวงการพฒันาระบบงานไอททีี่มีความไม่
แน่นอนสงู จากปัจจยัความคาดหวงัของ End User ระบบงานทีม่คีวามซบัซอ้น ควรใชห้ลกัการบรหิารแบบ Agile Method เป็น 
Tool ในการผลกัดนัความส าเรจ็ของโครงการประเภททีต่้องการความรวดเรว็ในการพฒันาภายในงบประมาณและทรพัยากรที่
จ ากัด  นอกจากนี้ หากต้องการให้ระบบใหม่เป็นที่ยอมรบัของผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ  ทีมงานจะต้องใช้
หลกัการผสมผสานระหว่างแนวคดิเชงิออกแบบ (Design Thinking)  และแนวคดิการลนีกระบวนการ (Lean Method) ซึง่จะท า
ใหสุ้ดทา้ยไดร้ะบบงานทีต่รงความตอ้งการและไดร้บัการยอมรบัจาก End User และยกระดบัคุณค่าของผลการท างานทีส่่งมอบ
ใหแ้ก่ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีของกระบวนการไดเ้ป็นอย่างด ี จากนัน้ทมีงานไดว้างแผนด าเนินงานตามขัน้ตอน 7 ขอ้   

1) รวบรวม Requirement ที่ส าคญัของระบบงานใหม่ TS-ECM อาท ิจ านวน Workflow และ กรอบวธิกีารอนุมตัิในแต่ละ 
Workflow ทัง้หมดในรปูแบบ online  

2) ออกแบบนวตักรรมใหม่ในการท างานเพื่อพลกัดนัการท างานใหส้ามารถด าเนินการไดด้ว้ยระบบงาน ECM ทัง้หมดแบบ 
Paperless  

3) สรา้ง Prototype TS-ECM ผ่าน ECMQA database  
4) เชื่อมโยงกบัระบบงานบรหิารโครงการทีใ่ชง้านอยู่ (Oracle Primavera P6 และ SAP Module PS) 
5) ทดสอบระบบ TS-ECM, User Acceptance Test, Key User Training, End User Training  
6) น าระบบขีน้ Production  
7) ตดิตามและประเมนิผลการใชง้านจรงิ 

ทัง้นี้ ตลอดเวลาการด าเนินการในช่วงขัน้ตอน 1 – 5  ทมีงานใหด้ าเนินการตามหลกัการผสมผสานระหว่างแนวคดิเชงิ
ออกแบบ แนวคดิการลนีกระบวนการและการท างานเชงิอไจล์ (Master Design Thinking by Lean and Agile Method) จนเกดิ
ผลลพัธเ์ป็น Process Innovation เตม็รปูแบบอย่างเป็นรปูธรรม ตามค าอธบิายในหวัขอ้ต่อไป 

5.2 กระบวนการใหม่ท่ีได้  
จากความส าเร็จในการพฒันาระบบงาน TS-ECM (Transmission System-Enterprise  Content Management) 

ในการจดัท าแผนงานและบริหารโครงการพฒันาระบบส่ง  ซึ่งเป็นการท า Process Innovation โดยผู้ปฏิบัติงานและ
ผูบ้รหิารมกีารเปลีย่นวธิกีารจดัท าและขออนุมตัเิอกสารของแผนงานโครงการระบบส่งโดยสิน้เชงิ ตามแนวทางในภาพ 

 

รปูท่ี 6 : กระบวนการใหมท่ี่ได ้(ระบบงาน TS-ECM) 
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ภายในระบบ TS-ECM  ผูส้รา้งเอกสาร (Requester)  จะเริม่ด าเนินการเริม่ Workflow บนระบบ ECM OpenText โดย
เมื่อมกีารใส่ขอ้มูลทัง้หมดแล้ว จะส่งขอ้มูลในระบบให้ผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นหวัหน้างานตามล าดบัชัน้ (Reviewer) จนในล าดบั
สุดทา้ยจะเป็นขัน้ตอนของผูอ้นุมตัเิอกสาร (Approver)   หากผูบ้รหิารปฏเิสธการอนุมตัิเอกสาร (Reject)   ระบบจะมกีารแจง้
เตอืน Notification ไปยงั Requester และ Reviewer ว่ามเีอกสารทีไ่ม่ผ่านการอนุมตัิ โดยมกีารระบุเหตุผลการตกีลบัเอกสารที่
ช่องหมายเหตุ  ซึง่ Requester จะมกีารแกไ้ขปรบัปรุงและเสนอของอนุมตัติามล าดบัชัน้ต่อไปจนกว่าจะไดร้บัอนุมตัใินทีสุ่ด 

เมื่อเอกสารไดร้บัอนุมตัแิลว้  ระบบงานจะสรา้งเอกสารอเิลคทรอนิกสท์ีเ่หมอืนกบัเอกสาร Hardcopy ทีเ่คยตอ้ง Scan
ในระบบงานเดมิ  โดยไฟลด์งักล่าวจะมกีารจดัเกบ็เขา้ Folder Structure  และเวยีนใหผู้เ้กีย่วขอ้งในองคก์ร พรอ้มกบัสรา้ง Link 
ใหส้บืคน้ไดบ้นระบบ Website โดยอตัโนมตัทิัง้กระบวนการ    ท าใหร้ะบบงานใหมน่ี้นอกจะลดการใชก้ระดาษไดท้ัง้กระบวนการ
ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารและน าส่งขออนุมตั ิ  ชุดเอกสารและขอ้มลู (Document & Content) ทีไ่ดผ้่านการอนุมตัแิลว้จะ
มกีารจดัเก็บและเวยีนเอกสารโดยอตัโนมตัิ จงึท าให้ลดระยะเวลาจากเดมิที่เคยมกีารด าเนินงานแบบ manual ในการกรอก
ฐานข้อมูล การเดินเวียนเอกสาร  นอกจากนี้  ยังมีการป้องกันความผิดพลาด Human Error ของการจัดท าข้อมูลของ
ผูป้ฏบิตังิานไดเ้น่ืองจากมกีารใชชุ้ดขอ้มลูตน้แบบ Master Data และมกีาร Lean กระบวนการทีซ่ ้าซอ้น 

ทัง้นี้ สรุปกระบวนการทีม่กีารปรบัปรุงจากวธิกีารท างานแบบเดมิมาเป็นการด าเนินการบนระบบ TS-ECM  ดงันี้ 
 

ชื่อกระบวนการทีป่รบัปรุง รายละเอยีดการด าเนินการบนระบบ TS-ECM 
Workflow ก า ร จั ด ท า แ ล ะ ข อ อ นุ มั ติ  Work 
Assignment 

เป็นกระบวนการจดัท าและขออนุมตัคิ าสัง่งานโครงการระบบส่งเพื่อสัง่
การทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

Workflow การจดัท าและขออนุมตั ิProcurement 
Schedule 

เป็นกระบวนการจดัท าและขออนุมตัแิผนงานจดัหาทัง้งาน Turnkey และ 
Supply 

Workflow ก า ร ข อ อ นุ มั ติ  Department Task 
Schedule for Bid 

เป็นกระบวนการขออนุมัติแผนการด าเนินงานระดับกอง หลังจาก
ด า เนินการจัดท า Project Planning ส าหรับงานจัดหาด้วยระบบ 
Primavera แลว้เสรจ็ 

Workflow ก า ร ข อ อ นุ มั ติ  Department Task 
Schedule for Job 

เป็นกระบวนการขออนุมัติแผนการด าเนินงานระดับกอง หลังจาก
ด าเนินการจัดท า Project Planning ส าหรับงานก่อสร้างด้วยระบบ 
Primavera แลว้เสรจ็ 

Workflow การขออนุมตั ิS-Curve  เป็นกระบวนการขออนุมัติแผน S-Curve จากข้อมูลบนระบบงาน 
Primavera 

Workflow การขออนุมตั ิSingle Plan 
 

เป็นกระบวนการขออนุมตัิแผน Single Plan จากข้อมูลบนระบบงาน 
Primavera 

ตารางท่ี 4 รายช่ือกระบวนการท่ีปรบัปรงุการด าเนินงานบนระบบงาน TS-ECM 

ส าหรบัคู่มอืการท างานตามกระบวนการใหม่ทัง้ 6 กระบวนการนี้  ไดม้กีารปรบัปรุงเขา้เป็นเอกสารคู่มอืในระบบ
บรหิารเอกสารคุณภาพเพื่อทดแทนคู่มอืการท างานตามวธิกีารเดมิ 

6. การวดัและวิเคราะห์คณุภาพของผลการท างาน และประโยชน์ท่ีได้รบั 
6.1 ประสิทธิผลของกระบวนการและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ (ผลลพัธ)์ โดยใชข้อ้มลูประกอบการวดัและวเิคราะหด์ว้ย
เครื่องมอืคุณภาพทีเ่หมาะสม และตอ้งแสดงเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายหรอืระดบัเทยีบเคยีง (Benchmark) ทีเ่หมาะสมก่อนและ
หลงัปรบัปรุง 
 จากการเปรยีบเทยีบวธิกีารท างานแบบเดมิและวธิกีารท างานแบบใหม่  และการวดัจาก Workload ของ Manpower 
ตามการท างานแบบเก่าและแบบใหม่  สามารถวเิคราะหข์อ้มลูของประสทิธผิลและประโยชน์การท างานแบบใหมท่ีเ่พิม่ขึน้จาก
วธิกีารท างานแบบเก่า  
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  กระบวนการเดมิ (6 กระบวนการ)   

ล าดบั ขัน้ตอนท างานเดมิ 
ระยะเวลาทีใ่ช ้

(ชัว่โมง) 
1 ร่างเอกสาร จดัท าเอกสาร โดยใชแ้บบฟอรม์ตามคูม่อื ISO  6 
2 ส่งเอกสารจากผูป้ฎบิตังิาน ถงึ หวัหน้าแผนก 0.5 
3 หวัหน้าแผนก ตรวจสอบและ ลงนามตรวจสอบเอกสาร 1.5 
4 ส่งเอกสารจากหวัหน้าแผนก  ถงึ หวัหน้าแผนกกอง 0.5 
5 หวัหน้าแผนกกอง ตรวจสอบและ ลงนามตรวจสอบเอกสาร 1.5 
6 ธุรการกอง ส่งเอกสารจากหวัหน้าแผนกกอง ถงึ หวัหน้าโครงการ 2 
7 หวัหน้าโครงการ ตรวจสอบและ ลงนามอนุมตัเิอกสาร 1.5 
8 ธุรการโครงการ ส าเนาเอกสาร และส่งเอกสารฉบบับอนุมตักิลบัหน่วยงานตน้ทาง 2 
9 สแกนเอกสารและน าขึน้ระบบเผยแพร่ต่อไป 2 
  รวม 17.5 

 
  กระบวนการใหม่ (6 กระบวนการ)   

ล าดบั ขัน้ตอนท างานใหม ่
ระยะเวลาทีใ่ช ้

(ชัว่โมง) 
1 ร่างเอกสาร จดัท าเอกสาร โดยใชแ้บบฟอรม์ของระบบ 4.5 
2 ส่งเอกสารจากผูป้ฎบิตังิาน ถงึ หวัหน้าแผนก ผ่านระบบ 0.2 
3 หวัหน้าแผนก ตรวจสอบและ ลงนามตรวจสอบเอกสาร ผ่านระบบ 2 
4 ส่งเอกสารจากหวัหน้าแผนก  ถงึ หวัหน้าแผนกกอง ผ่านระบบ 0.2 
5 หวัหน้าแผนกกอง ตรวจสอบและ ลงนามตรวจสอบเอกสาร ผ่านระบบ 2 
6 ส่งเอกสารจากหวัหน้ากอง  ถงึ หวัหน้าโครงการ ผ่านระบบ 0.1 
7 หวัหน้าโครงการ ตรวจสอบและ ลงนามอนุมตัเิอกสาร เอกสารขึน้ระบบคน้หาอตัโนมตั ิ 2 
  รวม 11 

 
จาก 6 กระบวนการตามทีร่ะบุในขอ้ 5 ทีม่กีารปรบัปรงุขัน้ตอนท างานจาก 9 ขัน้ตอนเดมิ เป็น 7 ขัน้ตอนแบบใหม่ ซึง่มกีารท า 
Digital Transformation ทัง้ระบบงาน   เมื่อค านวณภาพรวม เปรยีบเทยีบวธิที างานแบบเดมิและแบบใหม่  ไดข้อ้สรุป ดงันี้ 

1) ประหยดัเวลา: จากการรวบรวมข้อมูล workload การด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลงัปรบัปรุง
กระบวนการ พบว่าระบบงาน TS-ECM ช่วยประหยดัเวลาการจดัท าและอนุมตัิเอกสารทัง้ระบบของกองแผนงาน
โครงการจากวธิดี าเนินงานเดมิได ้37.14% 
2) ประหยดัต้นทุน: การด าเนินงานระบบงาน TS-ECM นี้เป็นการสรา้งมติใิหม่ คดิใหม่ ท าใหม่ ส าหรบัด าเนินการ
ทางดา้นการจดัการขอ้มลูทีไ่ดพ้ฒันาบนระบบ ECM OpenText ทีเ่ป็น Platform มาตรฐานสากลมาประยุกตใ์ชก้บัการ
ด าเนินงานหลกัของหน่วยงาน ท าใหก้ารด าเนินงานรวดเรว็ขึน้ มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืของ
ขอ้มูลทีเ่ป็นระบบฐานขอ้มูลเดยีวกนั ท าใหป้ระหยดัต้นทุนจากค่าใชจ้่ายการด าเนินงานของผูป้ฏบิตังิาน (Man-hour 
Indirect Cost) โดยสามารถประหยดัตน้ทุนเงนิปันส่วนโครงการ (Cost Allocation) ลดลงจาก 35.702  ล้านบาทต่อปี 
เหลอื 29.399  ลา้นบาทต่อปี ซึง่เป็นมลูค่าประมาณ 6.303  ลา้นบาทต่อปี คดิเป็น 17.65%  
3) ประหยดัค่าใช้จ่าย: การด าเนินงานระบบงาน TS-ECM สร้างมาตรฐานในการจดัท าและจดัส่งเอกสารแผนงาน
โครงการ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษทัง้ระบบแบบครบวงจร ปัจจุบนัหน่วยงานจึงด าเนินการ
ยกเลกิแบบฟอร์มเอกสารทัง้หมดและปรบัปรุงพฒันาคู่มอืการด าเนินการใหม่ใหส้อดคล้องกบั Workflow ปัจจุบนั  ท า
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ใหป้ระหยดัค่าใชจ้่ายดา้นกระดาษพมิพ์ หมกึพมิพ ์การบ ารุงรกัษาเครื่องถ่ายเอกสารจากเดมิค่าใชจ้่าย 125,583.96  
บาทต่อปี ลดลงเหลอื 62,819.59  บาทต่อปี คดิเป็น 49.98% 

ทัง้นี้ การลดอตัราการเกดิขอ้ผดิพลาด Template Error เป็นรอ้ยละศูนย์ ลด Human Error ดา้นการจดัท าขอ้มูล และ 
Set ZERO ขอ้ผดิพลาดต่างๆ ในการท างาน ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพการท างาน สามารถน าเวลาที่ได้คนืมาไปสรา้งคุณค่าใน
งานส่วนอื่นไดเ้พิม่เตมิได ้

6.2 ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการปรบัปรงุ 

โดยเมื่อพจิารณาในภาพรวมแล้ว หน่วยงานพบว่าผลการด าเนินงานรูปแบบใหม่โดยการเปลี่ยนกระบวนการในการ
จดัท าและขออนุมตัเิอกสารผ่านระบบงาน TS-ECM ไดถู้กออกแบบใหม้คีวามปลอดภยัในการเขา้ถงึการด าเนินงานระดบัองคก์ร
ตามมาตรฐานสากลเพื่อควบคุมการด าเนินการ ช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดจากการท างานแบบ Manual ที่ซับซ้อน 
ตอบสนองนโยบายผูบ้รหิารทีส่ามารถอนุมตัเิอกสารผ่านระบบงานเดยีวกนั ในเวลาเดยีวกนั และมมีาตรฐานการท างานรูปแบบ
ใหม่เป็นเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจแก่หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งอาทิ หน่วยงานระดบัฝ่ายมากกว่า 18 หน่วยงาน และ
หน่วยงานระดบักองมากกว่า 11 หน่วยงาน เป็นต้น ในรูปแบบ Real Time Monitoring และ Paperless โดยทา้ยทีสุ่ดไดม้กีาร
ถ่ายทอด ทบทวน และการจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานใหม่ ทัง้ยงัท าใหเ้กดิการปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานใน
การจดัท าเอกสารของหน่วยงานแผนงานและบรหิารโครงการพฒันาระบบส่ง ซึง่เริม่มกีารใชง้านจรงิในช่วงปี 2563 ในระหว่างที่
มสีถานการณ์โควดิ-19 จนถงึปัจจุบนั ระบบดงักล่าวกย็งัมคีวามเสถยีรและเหมาะสมในการด าเนินการ Work From Anywhere 
(WFA) ของการด าเนินงานของ กฟผ. แบบ New Normal ดว้ย  

7. ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ และความยัง่ยืน  
7.1 ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้ประสบความส าเรจ็  มดีงันี้ 

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ ค าอธิบาย 
นโยบายองคก์ร 
 

กฟผ. มีการก าหนดแผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทที่ชัดเจน  ท าให้
หน่วยงานสามารถก าหนดทศิทางและขอบเขตการพฒันางานไดอ้ย่าง
สอดคลอ้งและมปีระสทิธภิาพ 

ผู้บริหารทุกระดบัชัน้ 
 

จากที่ผู้บรหิารเน้นย ้าคุณค่าการขบัเคลื่อนการท างานด้วยดจิทิลั เสมอ
มา (Digitalization) ท าให้เมื่อทมีงานน าเสนอแนวคดิในการท า Digital 
Transformation ระยะที ่1  จงึไดร้บัการสนับสนุนและช่วยเหลอืทัง้ดา้น
ใหค้ าแนะน า ขอ้เสนอแนะการปรบัปรุง และใหค้วามร่วมมอืในระหว่าง
ทดสอบการใชง้านในส่วนผูบ้รหิารเป็นอย่างด ี

งบประมาณและโครงสร้างพื้นฐาน กฟผ. มหีน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและพฒันา
ระบบจากหน่วยงานกลาง กฟผ. ( ฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ)  ท าให้การพฒันาระบบงานของภาพองค์กร ไม่เกิดการ
พฒันาแบบ SILO  และไม่เป็นการลงทุนซ ้าซอ้น   

Teamwork Mindset หน่วยงานได้ปรับทัศนคติของทีมงานให้ท างานร่วมกันเป็นทีมตาม
หลกัการผสมผสานระหว่างแนวคดิเชงิออกแบบ แนวคดิการลนีกระบวน
การและการท างานเชิงอไจล์ (Master Design Thinking by Lean and 
Agile Method) โดยเน้นย ้าคุณค่าของการสร้าง Process Innovation 
เตม็รปูแบบอย่างเป็นรปูธรรม ท าใหผู้ป้ฏบิตังิานทีไ่ดร้บัเลอืกเขา้ทมีงาน 
ไม่ต้องกงัวลกบัการประเมนิผลรายบุคคล  และมแีรงบนัดาลใจในการ
สรา้งผลงานร่วมกนัไดเ้ป็นอย่างด ี
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ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ ค าอธิบาย 
มีการเลือกใช้เคร่ืองมือพัฒนาระบบ
อย่างเหมาะสม 

เดิมทีกองแผนงานโครงการมกีารด าเนินงานจดัท าแผนงานโครงการ
ด้วยระบบบรหิารโครงการ Enterprise Primavera P6 ซึ่งมขีอ้จ ากดัใน
การท าขอ้มูลประกอบค าสัง่แผนงานโครงการในเชงิเอกสารและบรหิาร
ขอ้มูล  ต่อมา กฟผ. ไดม้แีผนจดัท าโครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการ
ข้อมูลองค์กร (Enterprise Content Management : ECM)  ซึ่งทีมงาน
ได้ศึกษาว่ามีความเหมาะสมในการท าระบบบริหารจดัการข้อมูลและ
เอกสารของงานโครงการระบบส่งด้วย ECM  ซึ่งทัง้สองระบบเป็น 
Platform ระดบั Enterprise และสามารถพฒันาการเชื่อมต่อกับ ERP-
SAP ดว้ย API หรอื Web Service  ท าใหส้ามารถต่อยอดการพฒันาใน
ขัน้ต่อไปไดอ้ย่างไม่มขีอ้จ ากดั 

ตารางท่ี 5 ปัจจยัความส าเรจ็และความยัง่ยืนระบบงาน TS-ECM 
7.2 ปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้วิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุน้ีบรรลุประสิทธิผล อย่างยัง่ยืน 

ปัจจยัส าคญัที่จะท าให้วธิทีี่ได้ปรบัปรุงนี้บรรลุประสทิธผิลอย่างยัง่ยนื  คอืการยกระดบัความสามารถพร้อมรบัการ
เปลี่ยนแปลงและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการท างานแบบใหม่ของ End User (Shifted mindset vs 
changed behavior)  ทมีงานไดพ้ฒันาการยอมรบัจากทุกกลุ่มทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ยการสื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านหลายช่องทาง เช่น 
Email ประชุมทางการและไม่ทางการ เช่น Group Line  รวมทัง้มกีารจดัอบรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อน าขอ้ตชิม ขอ้แนะน า
ต่างๆ ไปทดสอบและพฒันาระบบงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อใหเ้กดิการพฒันาความพงึพอใจของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีอย่างแทจ้รงิ 

8. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางในการแก้ไข  
เน่ืองจากทมีงานของกองแผนงานโครงการ มบีทบาทเปรยีบไดก้บัการเป็น Business Owner  ซึง่สมควรเป็นผูม้คีวาม

เขา้ใจในการออกแบบระบบงานใหม่เอง (Business Model Design)  แต่เนื่องจากระบบงานใหม่ทีต่้องการ ต้องใชอ้งค์ความรู้
ด้านการออกแบบ Software ด้วย  ทมีงานจงึมกีารปรบัการเรยีนรู้แบบขา้มสายงาน Cross Function กบัฝ่ายสนับสนุนด้าน
พฒันาระบบ(ฝ่ายจดัการและพฒันาระบบสารสนเทศ)  ท าใหท้มีงานไดข้ยายขอบเขตความเขา้ใจในการควบคุมดูแลและก ากบั
การออกแบบพฒันาระบบของคู่สญัญาเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามทีค่าดหวงัไว ้ 

นอกจากนี้ ทมีงานยงัไดร้วบรวมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแกไ้ขระหว่างการด าเนินงานตามตาราง ดงันี้ 

ปัญหา อปุสรรค  แนวทางในการแก้ไข 

ทมีพฒันาระบบ ไม่เขา้ใจระบบงาน จงึใชเ้วลาใน
การศกึษาระบบนาน  

ศกึษาฟังกช์ัน่งานจากระบบเดมิร่วมกนัระหว่างผูใ้ชง้านและทมี
พฒันา และร่วมกนัออกแบบระบบงานใหมใ่หต้รงตามความ
ตอ้งการ 

ขอ้มลูเดมิจดัเกบ็ ในลกัษณะไม่เป็น Database 
จดัเกบ็เป็นเอกสาร Hardcopy จงึตอ้งใชเ้วลาใน
การเริม่ตน้จดัท าฐานขอ้มลู และจดัท าชุดขอ้มลู 
Master ใหม ่

ทยอยน าขอ้มลูเขา้ระบบใหม่ โดยใชว้ธินี าเขา้ระบบในส่วนขอ้มลู 
Master ทีส่ าคญัส าหรบักระบวนการท างานบนระบบใหม่ก่อน 
และด าเนินส่วนทีเ่หลอืในล าดบัถดัไป 

ระบบงานทีไ่ดพ้ฒันาแลว้ เมื่อลองทดสอบการใช้
งานจรงิ มบีางส่วนทีย่งัไม่ตรงตามความตอ้งการ 
หรอืยงัพบความผดิพลาดของระบบ 

แจง้ทมีพฒันาเพื่อแกไ้ข ไปพรอ้มๆ กบัการใชง้านจรงิ เพื่อให้
ตรงตามความตอ้งการมากทีสุ่ด 

ผูใ้ชง้านบางส่วนยงัใชง้านไม่เป็น เนื่องจากเป็น
ระบบงานใหม ่

จดัท าคูม่อืการปฏบิตังิานใหม่  จดัอบรม  และจดัพีเ่ลีย้งเพื่อสอน
การใชง้านแบบตวัต่อตวั 

ตารางท่ี 6 ปัญหา อปุสรรค และแนวทางในการแก้ไขของระบบงาน TS-ECM 
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9. ความท้าทายต่อไป  
กระบวนการจัดท าระบบงาน TS-ECM (Transmission System-Enterprise  Content Management) ในการจัดท า

แผนงานและบรหิารโครงการพฒันาระบบส่งซึ่งเป็นวธิปีฏิบตัิที่ได้ปรบัปรุงใหม่ที่ทมีงานประสบความส าเร็จในการออกแบบ
พฒันานัน้  สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการต่อยอดปรบัปรุงกระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งต่อได้อกี ซึ่งปัจจุบนัทมีงาน
ไดร้บัความไวว้างใจจากผูบ้รหิารสัง่การผลกัดนัแผนต่อเนื่องในการพฒันากระบวนการในขัน้ตอนงานวศิวกรรมและจดัหา ซึ่งมี
ความท้าทายสูงขึ้น เนื่องจากคิดเป็นมูลค่ากระบวนการโครงการที่สูงขึ้นกว่า เดิม 5 เท่าตัวเปรียบเทียบกับกระบวนการที่
ด าเนินการปรบัปรุงไปแลว้ในระบบ TS-ECM phase1 
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11. Link VDO (Demo ระบบงาน TS-ECM) 

      https://youtu.be/c6niCPuyKr0 
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