
อนุผนวก ๓ ของผนวก ข 

แบบรายงาน วิธีปฏบิัตทิี่เป็นเลิศ 

ชื่อผลงานวิธหีรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)      ระบบติดตามงานส่งก าลังบ ารุงสายช่างโยธา 

ค าส าคัญ     การติดตาม  หมายถึง  กระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะๆ  
ว่า เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ และมีการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น 
 

1. เกริ่นน า 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต 

กรมช่างโยธาทหารเรือ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ ด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ โดยในแต่ละปี 

มีงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนประจ าปีเป็นจ านวนมากเกินกว่าร้อยงาน และในแต่ละงานมีกระบวนการที่

เกี่ยวข้องหลายขั้นตอน ท าให้การติดตามงานต่างๆไปถึงขั้นตอนไหนอยู่ที่กองใด เป็นไปด้วยความยากล าบาก 

ต้องใช้วิธีค้นหาตามเอกสารและถามตัวบุคคล ท าให้ไม่สะดวกในการติดตามและตอบค าถามผู้บังคับบัญชาหรือ

หน่วยผู้รับบริการ ทางกองวิทยาการจึงได้จัดท า ระบบติดตามงานขึ้นมาเพื่อให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ

สามารถควบคุมเวลาการท างานให้ตรงตามแผนปฎิบัติการที่วางไว้ 

สภาพทั่วไป 

ระบบติดตามงานได้มีการจัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการท างานโครงการต่างๆ ของชย.ทร. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ และ 

พัฒนามาเรื่อยจากติดตามงานได้บางโครงการจนปัจจุบันสามารถติดตามงานได้ทุกงานในแผนปฎิบัติงานประจ าปี

และแสดงระยะเวลาการท างานได้และในปี ๕๙ จะพัฒนาจัดท าคู่มือการใช้งานและหนังสือเวียนให้ 

นขต.ชย.ทร. เข้าร่วมบันทึกขอ้มูลเพื่อให้การใช้งานระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ลักษณะส าคัญของวิธหีรือแนวทางปฏิบตัิที่เป็นเลิศ 

1.ควบคุมและติดตามให้งานในแผนปฎิบัติการประจ าปีเป็นไปตามกรอบที่วางไว้ 

2.เป็นการด าเนินการที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณของ ทร. 

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 

1.เพื่อให้การด าเนินงานในโครงการต่างๆของ ชย.ทร. เป็นไปด้วยความ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ทันกบัความ

ต้องการของหน่วยผู้รับบริการและให้หน่วยผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 

2.เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ ทร. เป็นไปตามแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของร 



เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 

-ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการก่อสร้างตามแผนปฎิบัติงานประจ าป ี

และ/หรือ  

ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 

- ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยผู้รับบริการ 
- ร้อยละของการเบิกจ่ายเป้นไปตามแผนปฎิบัติงานประจ าปี 
- ร้อยละของเวลาในการด าเนินการต้ังแต่งเริ่มโครงการจนจบโครงการเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

2. ล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูม)ิ ของ วิธีหรือแนวทางปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 

ขั้นที่ 1 (ระบุวิธีปฏิบัต)ิ  

กผค.ชย.ทร. ลงส่งแผนโครงการก่อสร้างประจ าปีให้ กอบ.ชย.ทร. 

ขั้นที่ 2 (ระบุวิธีปฏิบัต)ิ  

กอบ.ชย.ทร. จดัท าแบบตามโครงการโดยส่งแผนกต่างๆเมื่อแบบเสรจ็ ก็ส่งแบบพรอ้มต้นเรื่องคืน กผค.ชย.ทร. 

ขั้นที่ 3 (ระบุวิธีปฏิบัต)ิ  

กผค.ชย.ทร. รบัเรื่องพร้อมแบบที่เสร็จแล้วจากกองออกแบบเพื่อส่ง กพสด.ชย.ทร. 

ขั้นที่ 4 (ระบุวิธีปฏิบัต)ิ  

กพสด.รับเรื่องพร้อมแบบจาก กผค.ชย.ทร. ออกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง 

ขั้นที่ 5 (ระบุวิธีปฏิบัต)ิ  

เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว กพสด.ชย.ทร. ส่งเรื่องให้ แผนกพระธรรมนูญ ท าสญัญาก่อสร้าง 

ขั้นที่ 6 (ระบุวิธีปฏิบัต)ิ  

แผนกพระธรรมนูญ ส่งเรื่องให้ กงช.ชย.ทร. เพื่อควบคุมโครงการก่อสร้าง 

ขั้นที่ 7 (ระบุวิธีปฏิบัต)ิ  



จดัท ำแบบแส้วเสร็จสง่คืน 

เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างเสร็จตามงวดงานในสัญญา กงช.ชย.ทร. จะท าเอกสารส่ง แผนกการเงิน เพื่อ

เบิกจ่ายงบประมาณ 

 
 
 
 
 

 

เป็นการน าเสนอวิธีปฏิบัตทิีเ่ป็นเลิศซึ่งเป็นข้อสรุป ว่าท าอะไร (what) ท าอย่างไร (how) และ ท าท าไม 
(why)  อาจเขียนเป็น 2  ส่วน  ส่วนแรกคือขั้นตอนการด าเนินงาน ส่วนที่สอง คือFlow (แผนภูม)ิ  

 กผค.ชย.ทร. กอบ.ชย.ทร. 

กพสด.ชย.ทร. 

กงช.ชย.ทร. 

แผนกพระธรรมนูญ 

แผนกการเงิน 

ผู้ รับจ้ำง 

แผนโครงการก่อสร้างประจ าปี 

จบโครงการ 

ออกประกำศหำผู้ รับจ้ำง 
ท ำสญัญำ 

ควบคมุกำรก่อสร้ำง 

เบิกจ่ำยงบประมำณ 



ของระบบงานที่ท า  วิธีการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice (BP) 
หรือ อาจเขียนบอกเล่าขั้นตอนการด าเนินงานจนส าเรจ็เป็นผลงานที่ดีเลิศเป็นความเรียงก็ได้ 
 
3.  ผลการด าเนินการ 
เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อ หน่วยงาน อย่างไร 

 ท าให้สามารถติดตามแบะควบคุมการท างานได้ทั้งระบบภายในองค์กรให้ท างานได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา 

และยังเป็นการตอบสนองพันธกิจหลักของ ชย.ทร.ในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพของการท างานในภาพรวม

ของชย.ทร. อีกทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย 

เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อ ทร. อย่างไร 

เมื่อชย.ทร.ได้ปฎิบัติงานตามแผนงบประมาณประจ าปไีด้ตามเวลา จะท าให้ทร.สามารถใช้จ่า 

งบประมาณได้รวดเร็วตามที่รัฐบาลก าหนด 

ข้อ 3 ผลการด าเนินงาน (ดีแค่ไหน) ทั้งนีค้วรเน้นตัวชี้วดัส าคัญตา่งๆที่แสดงให้เห็นแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงซึ่งอาจใช้แผนภูมิหรือกราฟแสดงให้เห็นถงึการเปลี่ยนแปลงการด าเนนิงานจนเกิดผลส าเร็จ
และอาจมีแผนงานในอนาคตด้วยก็ได้ 
 
4. บทเรยีนที่ได้รับ  
 จากการพัฒนาของระบบติดตามงานส่วนหลักที่ยังมีข้อขัดขอ้งอยุ่คือการร่วมมือการใช้และบันทึก
ข้อมูลระบบของผู้เกี่ยวข้องมีน้อย หรือไม่ต่อเน่ืองจึงไม่สามารถใช้งานระบบได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งในปีนี้จะมีการ
สื่อสารกับผู้เกีย่วข้อง ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบติดตามงานมากขึ้นและจะจัดท าคู่มือการใช้ระบบเพ่ือ
สนับสนุนให้บคุคลากรมีส่วนร่วมมากขึ้นอีกด้วย 
 
ในข้อ 4 เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยเรียนรู้จากการท างานตามวิธีหรือแนวทางปฏิบัติเหล่านี้อย่างไร 
 
5.ปัจจัยความส าเร็จ 
 ความร่วมมือกันเข้าใช้ระยยของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร และเทคโนโลยีสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพพร้อมในการใช้งาน 



ในข้อ 5 กล่าวถึง อะไรเป็นเคล็ดลับที่ด าเนินได้ประสบผลส าเร็จ รวมทั้งข้อพึงระวังมีอะไรบ้าง  วิธีหรือ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ถือว่าเป็นนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ที่แสดงถึงรูปแบบ วิธีการที่ดีที่สุดในการ
ด าเนินงานขององค์การที่เกิดจากการปฏิบัติจริง มีการตรวจสอบและประเมินผลจนประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย หน่วยงานของ ทร.และองค์อื่น ๆ สามารถศึกษาเรียนรู้แนวคิดและองค์ความรู้ของวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศแล้วน ามาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถพัฒนาคุณภาพหน่วยให้มีมาตรฐานได้ 
 
6.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ  และรางวัลที่ได้รับ 
 6.1  การเผยแพร ่
  เผยแพร่ในเวปไซต์ ชย.ทร. http://www.navy.mi.th/ncd/main/plan/main.php 
 6.2  การได้รับการยอมรับ 
  ได้รับการช่ืนชมในการจัดแสดงผลงาน KM DAY ชย.ทร. ทั้ง นขต.ทร และ นขต.ชย.ทร. 
 6.3  รางวัลที่ได้รับ  
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดงานนิทรรศการ KM DAY ชย.ทร. 
7.  ภาคผนวก (ร่องรอย หลกัฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลิศ) 

 

 

 



 

 

 

 

  

ภาพแสดงระบบติดตามงานตามแผนการส่งก าลังบ ารุงสายช่างโยธา 


