อนุผนวก ๓ ของผนวก ข
แบบรายงาน วิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ
ชื่อผลงานวิธหี รือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การวางผังอาคารโดยใช้ฐานข้อมูลแผนที่
สารวจส่วนกลาง (Layout Planning Design by Using Online Map Database)
คาสาคัญ การวางผังอาคาร (Central Survey Database), ฐานข้อมูลแผนที่สารวจส่วนกลาง (Online Map
Database)
๑. เกริ่นนา
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงานในอดีต
การจัดทาแบบก่อสร้างถือว่าเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างประจาปีของ ชย.ทร.
ซึ่ ง เมื่ อ เกิ ด ความล่ า ช้ า ตั้ ง แต่ ก ารจั ด ท าแบบก่ อ สร้ า งแล้ ว จะท าให้ ก ระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าปี
ในขั้นตอนต่อไปต้องเกิดความล่าช้าไปด้วยและส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองทัพเรือไม่บรรลุ
เป้าหมาย
การจัดทาแบบและประมาณการของ ชย.ทร. แบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ คือ งานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ กลยุทธ์ด้านการส่งกาลังบารุง งานประเภทนี้ มีความสาคัญเร่งด่วนที่สุด
และงานจัดทาแบบและประมาณการตามที่หน่วยเจ้าของงานร้องขอ งานประเภทนี้มีลาดับความสาคัญ
รองลงไป ปัจจุบัน ชย.ทร. ประสบปัญหาการจัดทาแบบล่าช้ามาโดยตลอด โดยสามารถดาเนินการจัดทา
แบบงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจาปีงบประมาณบรรลุตามเป้าหมาย แต่งานจัดทาแบบและ
ประมาณการตามที่หน่วยเจ้าของงานร้องขอนั้นไม่สามารถดาเนินการได้ตามความต้องการ
ในกระบวนการจัดทาแบบก่อสร้างนั้น การกาหนดตาบลที่ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อนาไป
จัดทาผังหลัก (Master Plan) หรือผังตาบลที่ (Layout Plan) เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญขั้นตอนหนึ่ง
เนื่องจากเป็นจุดเริ่ม ต้นของกระบวนการจัดทาแบบงานก่อสร้างทั้งหมดในแต่ละโครงการ ซึ่งหากการ
กาหนดตาบลที่เกิดความล่าช้าจะทาให้การจัดทาแบบขั้นตอนต่อไปไม่สามารถดาเนินการได้ นอกจากนี้
หากกาหนดตาบลที่ไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อน จะส่งผลกระทบต่อการบริหารสัญญา คือ การแก้ไข
สัญญาเพื่อให้ตาบลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ทาให้ต้องมีการขยายระยะเวลาของสัญญาก่อสร้างและการ
ตรวจรับมอบงาน ส่งผลให้หน่วยเจ้าของงานไม่สามารถใช้งานอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างได้ตามกาหนดเวลา
รวมทั้ง ทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี ของ ทร. ล่าช้า ไม่บรรลุเป้าหมาย
ขั้นตอนการจัดทาผังตาบลที่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ดาเนินการในปัจจุบัน มีขั้นตอนดังนี้
- หน่วยเจ้าของงานเสนอความต้องการสิ่งปลูกสร้าง/อาคาร พร้อมรายละเอียดข้อมูลความต้องการ
เบื้องต้นให้ ชย.ทร. จัดทาแบบร่าง ตาบลที่ และประมาณการงานก่อสร้าง
- ชย.ทร. จะส่งเจ้าหน้าที่ ได้แก่ สถาปนิก/นายช่าง ของ ชย.ทร. เดินทางไปสารวจพื้นที่ ณ สถานที่
ที่จะก่อสร้างอาคาร โดยเจ้าหน้าที่ ชย.ทร. จะตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวว่า ทร. ได้อนุมัติผังหลักไว้แล้วหรือไม่
รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าวได้ดาเนินการสารวจค่าระดับและสภาพภูมิประเทศเป็นแบบสารวจไว้หรือไม่ หากยังไม่
ดาเนินการ ชย.ทร. จะส่งเจ้าหน้าที่จัดทาผังสารวจเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดตาบลที่ต่อไป

- เจ้าหน้าที่ ชย.ทร. จะพิจารณากาหนดตาบลที่ร่วมกับหน่วยเจ้าของงาน โดยบันทึกข้อมูลสิ่งปลูก
สร้าง/อาคารลงในแบบสารวจ หลังจากนั้นจะกลับมาดาเนินการจัดทาแบบร่างผังตาบลที่ โดยในขั้นตอนนี้
จะต้องใช้ฐานข้อมูลผังสารวจที่อยู่ในรูปแบบ Autocad Files มาดาเนินการออกแบบวางผัง โดยสถาปนิก/
นายช่าง ผู้ออกแบบ จะดาเนินการวางอาคารลงไปบนผังสารวจ โดยคานึงถึงสภาพภูมิอากาศที่จะมีผลต่อ
ตัวอาคาร สภาพภูมิประเทศและระบบสาธารณูปโภค เพื่อประกอบการจัดวางอาคาร
- เมื่อดาเนินการจัดทาแบบร่างตาบลที่เรียบร้อยแล้ว ชย.ทร. จะประสานหน่วยเจ้าของงาน เพื่อให้
ความเห็นชอบแบบการจัดวางอาคาร/สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เพื่อให้ยืนยันว่าสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยเจ้าของงาน ซึ่งในขั้นตอนนี้มีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
การจัดทาแบบงานระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ งานถมดิน งานถนน งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปาและ
สุขาภิบาล รวมไปถึงการจัดทารายละเอียดประมาณการ จะต้องดาเนินการใหม่ทั้งหมด และหากตาบลที่ ที่
เปลี่ยนแปลงไม่อยู่บริเวณพื้นที่เดิม ชย.ทร. ต้องเดินทางไปสารวจพื้นที่ใหม่ ทาให้เสียเวลาและทรัพยากรใน
การทางาน
- เมื่อได้ความเห็นชอบผังตาบลที่จากหน่วยเจ้าของงานแล้ว ชย.ทร. จะดาเนินการจัดทาแบบ
ก่อสร้างและรายละเอียดประมาณการ เพื่อนาไปใช้ในขั้นตอนการจัดจ้างก่อสร้างต่อไป
สภาพทั่วไป
ในกระบวนการจัดทาแบบก่อสร้าง ขั้นตอนที่ มักประสบปัญหาที่สาคัญ ซึ่งส่งผลทาให้การจัดทา
แบบก่อสร้างล่าช้า คือขั้นตอนตั้งแต่หน่วยเจ้าของงานเสนอความต้องการ ไปจนถึงขั้นตอนที่หน่วยเจ้าของ
งานให้ความเห็นชอบแบบ โดยปัญหาที่มักประสบในขั้นตอนนี้ คือ
- หน่วยเจ้าของงานไม่ได้เตรียมความต้องการชนิดของอาคาร เนื่องจากหน่วยเจ้าของงานไม่มี
ฐานข้อมูลรูปแบบอาคารมาตรฐาน กห. ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ก่อสร้างในงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณเป็นส่วนใหญ่ โดยทั่วไปหน่วยเจ้าของงานจะทาเพียงบันทึกหรือโทรเลขเพื่อขอรับการ
สนับสนุนการจัดทาแบบและประมาณการเท่านั้น จะไม่มีรายละเอียดข้อมูลความต้องการเบื้องต้น
- หน่วยเจ้าของงานไม่ได้เตรียมความต้องการว่าจะวางอาคารไว้ตาแหน่งใด หรือเลือกพื้นที่แล้วแต่
ไม่สามารถวางผังตาบลที่ได้เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอ รวมทั้ง กาหนดพื้นที่ซ้อนทับกับอาคารที่ได้กาหนดไว้
ในผังหลักแล้ว เนื่องจากหน่วยเจ้าของงานไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผังหลักและผังสารวจ (ผังหลักจัดเก็บไว้ที่แผนก
อาคารและผังหลัก กอบ.ชย.ทร. และผังสารวจจัดเก็บไว้ที่แผนกสารวจ กอบ.ชย.ทร.) ทาให้ไม่สามารถ
พิจารณาว่างานที่จะเสนอก่อสร้างเป็นเป็นไปตามผังหลัก ที่ ทร. ได้อนุมัติไว้หรือไม่ รวมทั้งไม่ทราบรูปแบบ
อาคารมาตรฐาน กห. ทาให้ไม่สามารถกาหนดขนาดพื้นที่ที่จะก่อสร้างได้
- หน่วยเจ้าของงานบางหน่วยมีข้อมูลแบบอาคารมาตรฐาน กห. และข้อมูลเกี่ยวกับผังหลักและ
ผังสารวจ แต่ขาดความรู้เรื่องมาตราส่วนทาให้ไม่สามารถกาหนดผังตาบลที่เบื้องต้นได้
เมื่ อ ชย.ทร.แล้ ว เสร็ จและเสนอให้ห น่ว ยเจ้ าของงานเห็ นชอบแบบร่า ง มั กประสบปั ญ หาการ
ปรับเปลี่ยนหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วย เช่นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้าน
ยุทธการ ทาให้ต้องปรับเปลี่ยนตาบลที่หลายครั้ง โดยการปรับเปลี่ยนในแต่ละครั้งจะต้องเสนอความต้องการ
กลั บ มาที่ ชย.ทร. โดยการประสานทางโทรศั พ ท์ หรื อ ช่ อ งทางการสื่ อ สารอื่ น ชย.ทร. จะด าเนิ น การ
ปรับเปลี่ยนโดยใช้โปรแกรมเฉพาะทาง โดยส่วนมากแล้วจะพบว่า การสื่อสารความต้องมีการคลาดเคลื่อน
ทาให้ต้องเดินทางเพื่อไปทาความเข้าใจให้ตรงกัน หรือเข้าพบผู้บังคับบัญชาของหน่วยเจ้าของงานด้วย
ตนเอง ทาให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณของทางราชการ

ลักษณะสาคัญของวิธหี รือแนวทางปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ
๑. ลดการดาเนินของกระบวนการจัดทาแบบ ที่อยู่ในการะบวนการ การเสนอความต้องการข
กระบวนการส่งกาลังบารุงสายช่างโยธา ซึ่งเป็นกระบวนการหลักการสร้างคุณค่าของกรมช่างโยธาทหารเรือ
๒. เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลที่หน่วยเจ้าของงาน และผู้ออกแบบจะต้องใช้ใน
การเสนอความต้องการงานก่อสร้าง
๓. มีเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อช่วยให้หน่วยผู้ เจ้าของงานและผู้ที่มีอานาจตัดสินใจ เข้าใจ
ข้อมูลทางด้านเทคนิคได้ง่ายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทาให้หน่วยเจ้าของงานสามารถปรับเปลี่ยนผังตาบลที่ได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะทาง
๔. นขต.ทร. สามารถจัดทาผังตาบนที่เบื้องต้น เพื่อของบประมาณจาก ทร.ด้วยตนเอง ทาให้ลด
ขั้นตอนในกระบวนการการขออนุมัติหลักการ แบบ ตาบลที่และประมาณการเบื้องต้นได้
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศ
เพื่อลดเวลา และขั้นตอน ในการสืบค้นข้อมูลของหน่วยเจ้าของงานเพื่อนาเสนอความต้องการ โดย
การนาข้อมูลแผนที่สารวจและผังหลัก ขึ้นสู่ระบบ Online โดยมีระบบควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกสถานที่และเวลา โดยไม่ต้องสอบถามจากเจ้าหน้าที่
เพื่อลดระยะเวลาตายในการสื่อสารกลับไปกลับมา อันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจข้อมูลที่ ชย.ทร.
ส่งให้กับหน่วย โดยการจัดทาเครื่องมือ (โปรแกรม) ที่แสดงผลด้วยภาพและสีแยก ประเภทอาคารชัดเจน
สามารถเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งหน่วยเจ้าของงานสามารถปรับเปลี่ยนผังตาบลที่ได้ด้วยตนเองในเบื้องต้นหาก
ผู้บังคับบัญชามีข้อเสนอแนะ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- การลดระยะเวลาในขั้นตอนการสื่อสาร ในช่วงที่หน่วยเจ้าของงานต้องพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแบบ
- การลดระยะเวลาในการจัดวางผัง ในขั้นตอนการจัดวางผังตาบลที่อาคาร/ผังหลัก และลด
ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนแบบเพื่อให้อดคล้องกับความต้องการของหน่วยเจ้าของงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- หน่วยเจ้าของงานมีความพึงพอใจจากการทีห่ น่วยสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากระบบการค้นหา
- เพิ่มการมีส่วนร่วมในการทางานร่วมกัน ระหว่าง ชย.ทร. กับหน่วยเจ้าของงาน โดยหน่วย
เจ้าของงานสามารถร่วมวางผัง โดยจัดทาได้เอง ทาให้ได้ผลงานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยมากยิ่งขึ้น
- โดยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศนี้ มีความคาดหวังคือ หน่วยจะให้ความเห็นชอบผังตาบลที่รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้กระบวนการจัดทาแบบก่อสร้างสาเร็จในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นกัน

๒. ลาดับขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูม)ิ ของ วิธหี รือแนวทางปฏิบัติทเี่ ป็น
เลิศ
ในการดาเนินการกิจกรรม ชย.ทร.ได้พัฒนากิจกรรมที่นาไปสู่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยการ
คัดเลือกโครงการตัวอย่าง เพื่อทดลองแนวความคิด ตามสมมติฐานที่ว่า “หากให้หน่วยเจ้าของงานได้มีส่วน
ร่วมในการจัดวางผังหลัก/ผังอาคาร จะทาให้การสื่อสารกับหน่วย มีความสะดวก เข้าใจง่าย และหน่วยให้
ความเห็นชอบผังตาบลที่งานโครงการต่าง ๆ รวดเร็วยิ่งขึ้น” โดย ในการทดลอง ชย.ทร. ได้คัดเลือก
โครงการจัดทาผังหลัก กรม.ทพ.นย. ที่ จ.นราธิวาส เป็นโครงการ นาร่อง โดยมีลาดับขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ ๑
การรวบรวมข้อมูล (Data) ประกอบด้วย ผังหลัก ผังสารวจ และแบบอาคารมาตรฐาน กห. พร้อม
ทั้งดาเนินการจัดทาเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่มีข้อมูล โดยรูปแบบของการจัดเก็บเบื้องต้นจะเป็นรูปแบบสองมิติ
(Plan) ที่มีมาตราส่วนเดียวกัน (Same Scale) ในเบื้องต้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลที่
สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายผ่านระบบ Online โดยผังต่า งๆ ต้องแสดงขอบเขต อาคารแวดล้อมที่มีอยู่
อย่างชัดเจน และแสดงสภาพภูมิประเทศเพียงพอต่อการพิจารณาการจัดวางอาคาร (เช่น ค่าระดับ ร่องน้า
ถนน เป็นต้ น ) ในอนาคตจะดาเนินการจัด ทาแบบระบบไฟฟ้าภายนอก ระบบประปาและสุขาภิบาล
ภายนอก เพิ่มเติม

ตัวอย่างการจัดทาฐานข้อมูลผังสารวจ และผังหลัก ในรูปแปลนสองมิติ
(ผังสารวจบริเวณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิน่ เกล้า บุคโล กรุงเทพฯ)

ตัวอย่างการจัดทาฐานข้อมูลอาคารมาตรฐาน กห. ให้อยูใ่ นรูปแปลนสองมิติ
ขั้นที่ ๒
จัดทาโปรแกรมโดยเลียนแบบการวางผังอาคารโดยใช้ผังสารวจและอาคารต่างๆ ที่ทาด้วยกระดาษ
แข็งรูปสองมิติ (Plan) โดยที่ผังสารวจและตัวอาคาร มีมาตราส่วนเดียวกัน (Same Scale) ที่สามารถย้าย
หรือปรับเปลี่ยนตาแหน่งและทิศทางได้บนขอบเขตที่ดินที่กาหนด

การวางผังอาคารเพื่อใช้ในการทดลอง
(โครงการจัดทาผังหลัก กรม ทพ.นย. ที่ ต.โคกยามู อ.ไพรวัน จ.นราธิวาส)
โปรแกรมวางผังอาคารที่จัดทาขึ้นสามารถเปิดใช้จากคอมพิวเตอร์ โดยใช้แนวความคิดในการจัด
วางผังแบบเดียวกับโปรแกรมมาตรฐานอื่นๆ คือ ลากและวาง (Drag and Drop) โดยหน้าจอจะแสดงผล
เป็นสองส่วนคือ ผังสารวจและอาคารประเภทต่างๆ

ภาพหน้าจอแสดงผังและอาคาร เพื่อเตรียมพร้อมที่จะให้ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของหน่วย
(โครงการจัดทาผังหลัก กรม ทพ.นย. ที่ ต.โคกยามู อ.ไพรวัน จ.นราธิวาส)
ขั้นที่ ๓
ทดลองใช้โปรแกรม กอบ.ชย.ทร. ได้ทดลองใช้เบื้องต้น โดยโครงการนาร่อง คือ โครงการจัดทา
ผังหลัก กรม ทพ.นย. ที่ ต.โคกยามู อ.ไพรวัน จ.นราธิวาส โดยเป็นการพัฒนาการแปะกระดาษรูปอาคาร
บนผั ง มาเป็ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการวางผั ง อาคาร ซึ่ ง หน่ ว ยเจ้ า ของงานสามารถ
ปรับเปลี่ยนชนิดและตาแหน่งของอาคาร รวมทั้งสั่งพิมพ์การวางผังอาคารเพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชาได้
ขั้นที่ ๔
เป็นขั้นตอนที่หน่วยเจ้าของงานเป็นผู้จัดทาแบบร่างด้วยตนเอง หรือร่วมกับ ชย.ทร. แล้วเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจตัดสินใจ หากผู้บังคับบัญชาต้องการปรับเปลี่ยนก็สามารถดาเนินการใหม่ได้ทันที
และเมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นชอบสามารถนาข้อมูลการวางผังส่งให้ ชย.ทร. ตามช่องทางสื่อสารต่างๆ โดย
ไม่ต้องเดินทาง
ขั้นที่ ๕
ปัจจุบันการวางผังอาคารตามโครงการจัดตั้งกรมทหารพรานนาวิกโยธินภาคใต้ ได้รั บการเห็นชอบ
จากหน่วยเจ้าของงานและ ชย.ทร. ได้ดาเนินการตามขั้นต่อไปแล้ว
ขั้นที่ ๖
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการสอบถามหน่วยเจ้าของงานว่าการใช้วิธีการดาเนินการวางผัง โดย
การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกในการวางผั ง อาคาร/ผั ง หลั ก นั้ น หน่ ว ยคิ ด ว่ า มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ในขั้นตอนการเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของการพัฒนา
โปรแกรม ชย.ทร. ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการการจัดการความรู้ของ
ชย.ทร. และการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นของบุคคลาการที่เกี่ยวข้อง ของชย.ทร. อีกด้วย

โดยในขั้นตอนการดาเนินการปรับปรุง ชย.ทร. จะใช้โครงการการจัดทาผังหลัก ขส.ทร. ที่พุทธ
มณฑลสาย ๔ และ การจัดทาผังหลักการจัดตั้ง อล.ทร. แห่งใหม่ ที่ อ.สัตหีบ ชลบุรี เพื่อเป็นการทดลอง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้โปรแกรมร่วม เพื่อใช้ในงานการจัดวางผังอาคาร/ออกแบบผังหลัก
โดยเมื่อการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดวางอาคาร/ออกแบบผังหลักดาเนินการได้เรียบร้อย
สมบูรณ์แล้ว วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในงานดังกล่าว สามารถเขียนเป็นแผนผังวิธีการปฏิบัติได้ดังนี้
จัดทาและรวบรวมแบบ
อาคารมาตรฐาน

จัดทาและรวบรวมแบบ
ระบบไฟฟ้าภายนอก

จัดทาและรวบรวมแบบ
ผังหลักและผังสารวจ

จัดทาและรวบรวมแบบ
ระบบประปาภายนอก

ขั้นที่ 1
ฐานข้อมูล

ขั้นที่ 2
จัดทาโปรแกรม

ขั้นที่ 3

หน่วยเสนอความต้องการ
เบื้องต้นด้วยตนเอง
หรือร่วมกับ ชย.ทร.

ชย.ทร.
แก้ไขแบบ

แสดงผล

ขั้นที่ 4
หน่วย
เห็นชอบแบบร่าง

NO

หน่วยพิจารณาแก้ไขแบบ
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป

YES
ขั้นที่ 5
ชย.ทร. ได้รับความเห็นชอบ
ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
Flow Chart วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดวางผังอาคาร/ออกแบบผังหลัก ของ ชย.ทร.

๒. ผลการดาเนินการ
ส่วนที่ ๑ ชย.ทร. ได้ใช้แนวทางบริหารจัดการคุณภาพ PDCA การวางผังอาคารโดยใช้ฐานข้อมูล
แผนที่สารวจส่วนกลางนั้น (Layout Planning Design byUsing Online Map Database) นั้น ทาให้
ชย.ทร. สามารถบริหารจัดการระบบคุณภาพ โดยใช้หลัก PDCA ได้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ มีการ
วางระบบ และปรับปรุงพัฒนาระบบ ซึ่งจากที่ผ่านมาวิธีปฎิบัติที่ถือเป็นนวัตกรรมของ ชย.ทร. คือการจัดตั้ง
ศูนย์ให้บริการฐานข้อมูลแผนที่สารวจส่วนกลาง เพื่อใช้ในการวางผังหลัก และผังตาบลที่ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1) Plan : มีแผนการใช้งานฐานข้อมูลแผนที่สารวจส่วนกลางในการจัดทาผังหลัก หรือ ผังตาบลที่
โดยมอบหมายให้นายช่างสถาปนิกเป็นผู้วางผังโดยประสานกับหน่วยเจ้าของงาน ทาให้หน่วยเจ้าของงานได้
มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น ทาให้ลดปัญหาในการขอย้ายตาบลที่ภายหลัง
2) Do : ทาการวางผังหลักหรือผังตาบลที่ โดยนายช่างสถาปนิคและหน่วยเจ้าของงานเป็นผู้ใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ ONLINE จนมีข้อสรุปร่วมกัน นายช่างสถาปนิคจึงมา
จัดทาผังหลัก หรือผังตาบลที่ ตัวจริง ซึ่งช่วยลดขั้นตอนในการทางานและทาให้การออกแบบตรงกับวัตุ
ประสงค์ของหน่วยผู้ใช้ในเวลาที่รวดเร็วขึ้น
3) Check : ทาการประเมินการใช้งานฐานข้อมูลแผนที่สารวจว่ามีความเพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการหรือไม่ โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจและส่งที่ต้องการให้ปรับปรุงเพื่อสรุปเป็น
แนวทางในการพั ฒ นาให้ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารในครั้ ง ต่ อ ไป ซึ่ ง จากการใช้ ร ะบบฐานข้ อ มุ ล ที่ ผ่ า นมาพบว่ า
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจค่อนข้างสูง
4) Act : สรุปผล เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองผู้รับบริการ (นขต.ทร.) แบบยั่งยืน
โดยจะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูบให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และสาหรับในอนาคตจะต้องมีข้อมูลครบทุก
นขต.ทร.
หมายเหตุ : สามารถใช้หลักการ ADLI ได้ในลักษณะเช่นเดียวกัน
จากการดาเนินการทดลองวางผังโครงการจัดตั้งกรมทหารพรานนาวิกโยธินภาคใต้ โดยเป็นการวาง
ผั ง ในพื้ น ที่ ข องหน่ ว ยเจ้ า ของงาน พบว่ า การวางผั ง โดยใช้ ฐ านข้ อ มู ล แผนที่ ส ารวจส่ ว นกลางสามารถ
ปรับเปลี่ยนตาแหน่งการวางผังได้ง่าย โดยผู้ที่ดาเนินการปรับเปลี่ยนไม่จาเป็นต้องมีพื้นฐานเรื่องมาตราส่วน
หรือความสามารถในการใช้โปรแกรมเขียนแบบเฉพาะทาง เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศดังกล่าวทาให้ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดวางผังอาคาร/ออกแบบผังหลัก ใช้เวลาในการ
ดาเนินการลดลง รวมทั้งหน่วยเจ้าของงานมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ซึ่ง ชย.ทร. คาดหวังว่าหน่วยเจ้าของ
งาน จะมีความพึงพอใจในการให้บริการของ ชย.ทร. มากยิ่งขึ้น
ในระดับ ทร. เนื่องจากการจัดทาแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง เป็นขั้นตอนกระบวนการสาคัญ
จาเป็นต้องดาเนินการให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อที่จะนาสู่การจัดซื้อจัดจ้างงานประจาปีงบประมาณต่อไป รวมทั้ง
เมื่อการวางผัง/ออกแบบผังหลักถูกต้องตามเทคนิคทางด้านช่าง และมีความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์
การใช้งานของหน่วยเจ้าของงาน จะทาให้การดาเนินการตามสัญญาไม่ล่าช้าจากการแก้ไขสัญญา เกิดขึ้น
อีกทั้งในขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อรับมอบงานนั้น ส่งผลให้หน่วยเจ้าของงานสามารถใช้งานอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างได้ตามกาหนดเวลา ทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี ของ ทร. เป็นไปตามเป้าหมาย

สาหรับแผนระยะสั้นภายใน ๓ ปีข้างหน้า ชย.ทร. มีแผนที่จะรวบรวมฐานข้อมูล ผังสารวจ
และผังหลักให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งจัดทาแบบอาคารต่างๆ ที่ไม่ใช่อาคารมาตรฐาน กห.
เพิ่มเติม ซึ่ ง เป็นอาคารที่ ได้รับความนิยมในการใช้งาน มีการนาไปก่อสร้างในหน่วยต่างๆ เช่น อาคาร
บก.กยพ. เป็นต้น ซึ่งเมื่อดาเนินการสมบูรณ์แล้ว ฐานข้อมูลแผนที่สารวจส่วนกลางนี้จะอานวยความสะดวก
ให้กับหน่วยเจ้าของงานที่ต้องดาเนินการเสนอของบประมาณโครงการก่อสร้างประจาปีของ ทร. โดยหน่วย
เจ้าของงานสามารถสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นได้เอง ซึ่งทาให้การบริการของ ชย.ทร. สามารถดาเนินการได้อย่าง
ทั่วถึง
การวางแผนพั ฒนาองค์ ความรู้ ระยะยาว ชย.ทร. มี แผนที่ จ ะปรั บ รู ป แบบของผั ง และอาคาร
โดยแสดงผลเป็นภาพสามมิติ ซึ่งจะทาให้ผู้ออกแบบและหน่วยเจ้าของงานเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ทาให้การ
ออกแบบมีความถูกต้องทางด้านเทคนิคการก่อสร้างมากยิ่งขึ้น แต่ เนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวมีความ
ซับซ้อน ยุ่งยาก ใช้เวลานาน และต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสมและรวบรวม
ฐานข้อมูลต่าง ๆ จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาองค์ความรู้ระยะยาวต่อไป
จากการดาเนินการตามวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศนี้และทดลองใช้งานมาระยะหนึ่ง ผลปรากฎว่า สามารถลด
ระยะเวลา การดาเนินการได้ ดังนี้ จากปกติ จัดทาผังหลักจนถึงขั้น ทร.อนุมัติ จะใช้เวลา ๓ – ๕ เดือนแต่
เมื่อดาเนินการตามวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศนี้ ลดเวลาเหลือ ๒ เดือนทาง ชย.ทร. ต้องการพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจับเอากระบวนการ PDCA มาปรับปรุงกระบวนการจนได้ผลลัพธ์ออกมาดังนี้ ครั้ง
แรก ลดเวลาเหลือ ๑.๘ เดือน ที่ ๒ ลดเวลาเหลือ ๑.๔ เดือน ครั้งที่ ๓ ลดเวลาเหลือ ๑ เดือนการดาเนินการ
ได้ ดังนี้ จากปกติ จัดทาผังหลักจนถึงขั้น ทร.อนุมัติ จะใช้เวลา ๓ – ๕ เดือนแต่เมื่อดาเนินการตามวิธีปฎิบัติ
ที่เป็นเลิศนี้ ลดเวลาเหลือ ๒ เดือนทาง ชย.ทร. ต้องการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจับเอา
กระบวนการ PDCA มาปรับปรุงกระบวนการจนได้ผลลัพธ์ออกมาดังนี้ ครั้งแรก ลดเวลาเหลือ ๑.๘ เดือน
ที่ ๒ ลดเวลาเหลือ ๑.๔ เดือน ครั้งที่ ๓ ลดเวลาเหลือ ๑ เดือน
๔. บทเรียนที่ได้รับ
๔.๑ ปัจจุบันเป็นเพียงการทดลองประสิทธิภาพในการใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สาหรับโครงการนาร่อง
เท่านั้น เมื่อนาโครงการไปทดลองใช้กับ ขส.ทร. และ อล.ทร. พบว่าหน่วยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าพื้นที่ใดจะเป็น
สถานที่ตั้งชัดเจน มีความต้องการฐานข้อมูลสารวจเพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ได้จัดเก็บเป็นระบบ Online จึง
ไม่สามารถเรียกดูได้ในทันที หรือ แบบอาคารมาตรฐาน กห. ยังมีไม่ครบ ดังนั้น เมื่อเปิดการทดลองใช้แล้ว
ชย.ทร. ต้องมีความพร้อมในการรวบรวมฐานข้อมูลให้หน่วยเจ้าของงานสามารถเรียกดูได้มากยิ่งขึ้น
๔.๒ ผังสารวจสาหรับการจัดวางผังตาบลที่ในโปรแกรม จะแสดงค่าระดับเป็นเส้นบอกค่าระดับ
(Contour Line) และมีแนวเส้นขอบเขต สัญลักษณ์ บอกสิ่งต่าง ๆ เช่น ทางรถไฟ คลอง ร่องน้า แต่ยังขาด
ข้อมูลด้านเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งจาเป็นต่อการวางผังอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา เป็นต้น
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องดาเนินการจัดทาเพิ่มเติมขึ้นในอนาคต
๔.๓ งานวางผังอาคาร/ออกแบบผังหลัก คือ งานออกแบบที่ความสาเร็จนั้นไม่ได้เท่ากับความถูก
ต้อง แต่คือการที่ผู้ออกแบบจัดวางอาคารได้อย่างเหมาะสม ถูกกับหลักเทคนิคงานก่อสร้างและมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานของหน่วยเจ้าของงาน ดังนั้นงานออกแบบจึงไม่มีมาตรวัดเวลาที่ชัดเจน
ว่าจะสาเร็จเมื่อใด แต่เป็นความพึงพอใจและการเห็นพ้องต้องกันระหว่างผู้ออกแบบซึ่งยึดถือความเหมาะสม
ทางด้านเทคนิค และหน่วยเจ้าของงานซึ่งยึดถือว่างานดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการเป็นหลัก

กล่ า วโดยสรุ ป วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ในการวางผั ง /ออกแบบผั ง หลั ก อาคาร จึ ง มี ตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จที่อาจกล่าวได้ว่า “รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม”
๕. ปัจจัยความสาเร็จ
๕.๑ การนาไปใช้โดยผู้ที่รับผิดชอบ กล่าวคือ สถาปนิก/นายช่างผู้ออกแบบ ต้องให้ความร่วมมือใน
การยอมรับปรับใช้โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา โดยผู้บังคับบัญชามอบเป็นนโยบาย เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาบทเรียนที่ได้รับมาพัฒนาต่อสาเร็จได้ในเวลาที่รวดเร็วขึ้น
๕.๒ การติดตามเอาใจใส่ในขั้นตอนการเห็นชอบแบบ โดยเมื่อโปรแกรมสามารถทาให้การสื่อสาร
กับหน่วยเจ้าของงานได้ง่ายขึ้น ชย.ทร. จะต้องติดตามผลการพิจารณาของหน่วยในขั้นตอนการเห็นชอบ
แบบร่าง ไม่ให้เกิดระยะเวลาตายในการสื่อสารข้อมูล จึงจะส่งผลว่าโครงการนั้น ๆ สามารถจัดวางผัง
อาคาร/ออกแบบผัง ได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม
๕.๓ การให้ความร่วมมือของหน่วยเจ้าของงาน กล่าวคือ ในงานวางผัง/ออกแบบผังหลัก จะเป็น
การดาเนินการของทั้งผู้ออกแบบ จาก ชย.ทร. และหน่วยเจ้าของงาน ที่จะต้องใช้โปรแกรม และตอบกลับ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม จึงจะทาให้โปรแกรมดังกล่าวได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
๕.๔ การยอมรับและการนาไปพัฒนาปรับปรุง โดยในการทดลองใช้โปรแกรม ชย.ทร. จะต้องมอง
หาบทเรียนเพื่อนาไปพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการทดลองใช้ที่ผ่านมาได้พบแล้วว่ายังมีข้อบกพร่องที่ยัง
ต้องแก้ไข
๖. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับและรางวัลที่ได้รับ
๖.๑ การเผยแพร่
- ส่งเสริมการนาไปทดลอง และปรับใช้ โดยคัดเลือกโครงการนาร่องที่ ชย.ทร. รวมทั้ง
หน่วยพร้อมให้ความร่วมมือ โดยกาหนดเป็นนโยบายของ ชย.ทร.
- แนะนาหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. จากการประสานงานกัน โดยหน่วยต่างๆ มักจะโทรศัพท์เข้า
มาสอบถามเรื่องข้อมูลแผนที่สารวจ และการวางผังอยู่แล้ว สาหรับ นขต.ทร.จะแจ้งโดยมีบันทึกไปยังหน่วย
ต่างๆ และ/หรือการประกาศไว้ในเวบไซต์ ชย.ทร.
๖.๒ การได้รับการยอมรับ โดยโครงการนี้ ได้รับการยอมรับจากสถาปนิก /ผู้ออกแบบ/ช่างสารวจ
เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่าย นับว่าเป็นการสกัดองค์ความรู้จากตัวคน สู่โปรแกรมเฉพาะทาง โดยผู้ที่ไม่ได้
มีวิชาชีพเฉพาะ สามารถนาไปเริ่มต้นวางผังหรือปรับปรุงการวางผังเองได้ เป็นการลดภาระงานของกาลังพล
ชย.ทร. และยังทาให้หน่วยมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
๖.๓ รางวัลที่ได้รับ
- รางวัลวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ อันดับ ที่ ๑ จากการประกวดผลงาน ในการจัด
นิทรรศการการจัดการความรู้ (KM) ของ ชย.ทร. ประจาปี งป.๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มี.ค.๕๙ โดยมี นขต.
ชย.ทร. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจานวน ๑๑ ผลงาน
๗. ภาคผนวก(ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯแสดงขั้นตอนการปฏิบัตงิ านที่เป็นเลิศ)
๗.๑ การประชุมของ กอบ.ชย.ทร. เพื่อเลือกแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

๗.๒ ตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมในการจัดวางผังหลัก โดยที่สามารถใช้เม้าท์ดึงอาคารมาตรฐาน
๖๔ ครอบครัว ซึ่งมีขนาดตามจริงไปวางในผังได้และสามารถใช้เม้าท์หมุนอาคารได้ เพื่อวางให้ได้ตาแหน่ง
ตามต้องการ ซึ่งหน่วยผู้ใช้งานสามารถทาได้เอง ณ พื้นที่ของหน่วย และสามารถพิมพ์ข้อมูลออกมาในรูปผัง
ตาบลที่ แบบมาตรฐาน และประมาณการในปีปัจจุบันหรือล่าสุด

รูปที่ ๑ เริ่มต้นโปรแกรมแล้วเลือกผังสารวจที่ต้องการ

รูปที่ ๒ เมื่อลากเม้าท์มาวางในตาแหน่งที่ต้องการ
รูปที่ ๒ เมื่อใช้เม้าท์ลากอาคาร ๖๔ ครอบครัวไปวางในตาแหน่งที่ต้องการ

รูปที่ 3 กรณีต้องการหมุนอาคารเพื่อให้ได้ทิศตามต้องการ เพียงแค่กด SHIFT ค้างไว้สามารถใช้
เม้าท์หมุนอาคารให้ได้ทิศตามต้องการได้ (และสามารถพิมพ์ข้อมูลออกมาในรูปผังตาบลที่
แบบมาตรฐาน และประมาณการในปีปัจจุบันหรือล่าสุดได้)
รูปที่ ๓ กรณีต้องการหมุนอาคาร ให้กด SHIFT ค้างไว้ แล้วใช้เม้าส์หมุนอาคารให้ได้ทิศทางตามต้องการ
เมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ขอ้ มูลการวางผังตาบลที่นาส่งให้ ชย.ทร. ได้

