อนุผนวก ๓ ของผนวก ข
แบบรายงาน วิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ ของ กองบริหารงานช่าง ชย.ทร.
ชื่อผลงานวิธหี รือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบบริหารสัญญา
คาสาคัญ

ระบบบริหารสัญญา

1. เกริ่นนา
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงานในอดีต/สภาพโดยทั่วไป
แผนกบริหารสัญญา กงช.ชย.ทร. มีหน้าที่ ประสานงาน และกากับการงานสร้าง ซ่อม และดัดแปลงอาคาร
สถานที่ สิ่งก่อสร้าง งานโยธาสาขาต่าง ๆ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์การช่างสายช่างโยธา
ครุภัณฑ์ประจาสานักงานบางประเภท สิ่งสาธารณูปการ และสุขาภิบาล ตามสัญญาจ้าง ให้เสร็จตามแบบ และเป็นไป
ตามสัญญาจ้าง ติดตามความก้าวหน้า ของงาน ควบคุมกากับดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการดาเนินการ ให้เป็นไป
ตามสัญญาทั้งหมด รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค ให้งานสามารถดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ และเป็นหน่วย
เทคนิค ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด เวลาจ้าง หรือ แก้ไข) สัญญาจ้างตลอดจนดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดผู้ตรวจงาน และผู้ควบคุมงาน
ในปีหนึ่ง ชย.ทร. มีสัญญาที่ต้องบริหารกากับดูแลจานวน 100 กว่าสัญญา เดิมใช้วิธีเก็บข้อมูลของแต่ละ
สัญญา เช่น ชื่อสัญญา เลขที่ ชื่อผู้รับจ้าง ที่อยู่ กาหนดเริ่มงาน กาหนดแล้วเสร็จ ระยะเวลาก่อสร้าง ค่าปรับ
กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และบันทึกการส่งงานแต่ละงวด ในรูปแบบของกระดาษเย็บรวมเป็นแฟ้ม ส่วน
เอกสารการของอนุมัติวัสดุ Shop drawing เอกสารขอแก้ไขสัญญา/ขยายเวลา หรือการตอบข้อหารือต่างๆ ก็จัดเก็บ
แยกตามประเภทแฟ้มงาน กระจัดกระจายค้นหายาก

รูปที่ ๑ แสดงการเก็บข้อมูลสาคัญของสัญญาแบบดั้งเดิมเมื่อ ปี งป.53-55

รูปที่ ๒ แสดงการจัดเก็บข้อมูลของสัญญาแบบดั้งเดิมเมื่อ ปี งป.56

รูปที่ ๓ แสดงการจัดเก็บเอกสารของสัญญาแบบดั้งเดิม

ต่อมาได้พัฒนาโดยจัดทาคู่มือปฏิบัติงานการควบคุมงาน และเริ่มเก็บข้อมูลสาคัญต่างๆ และความก้าวหน้า
ของการส่งงาน ในรูปของไฟล์ EXCEL ทาให้เป็นระบบมากขึ้น แต่จากการระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้เกี่ยวข้องตามแนวทางการจัดการความรู้ ยังพบปัญหาในการปฏิบัติงานและแนวทางที่ควรปรับปรุงดังนี้

รูปที่ ๔ แสดงการจัดเก็บข้อมูลสัญญาในรูปของไฟล์ EXCEL แบบเดิม

๑. ฐานข้อมูลที่เป็น EXCEL นัน้ ผู้เกี่ยวข้องเช่น กรรมการตรวจการจ้าง ผู้บังคับบัญชา นายทหาร
งบประมาณ นายช่างผู้พิจารณาอนุมัติวัสดุ กบ.ทร. สปช.ทร. ฯลฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ยาก เนื่องจากเป็นการเก็บ
ข้อมูลแบบ STAND ALONE ต้องเข้ามาขอข้อมูลที่ แผนกบริหารสัญญาเท่านั้น
๒. ฐานข้อมูลที่เป็น EXCEL ไม่สามารถเก็บเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา เช่น การขออนุมัติวัสดุ Shop
drawing เอกสารขอแก้ไขสัญญา/ขยายเวลา หรือการตอบข้อหารือต่างๆ เอกสารส่งงาน ข้อหารือเกี่ยวกับแบบ ยังคง
ต้องเก็บในรูปแบบแฟ้มเอกสาร เข้าค้นหาได้ยาก บางทีถูกยืมไปแล้วไม่คืน บางครั้งเกิดการสูญหาย
๓. สาหรับ SITE งานที่อยู่ต่างจังหวัด การขออนุมัติวัสดุ และเรื่องอื่นๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจาก ผู้รับ
จ้างซึ่งอาจมีสานักงานใหญ่ใน กทม. ต้องนาเอกสารไปให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาลงนาม แล้วจึงนามาเสนอประธาน
กรรมการตรวจการจ้าง ที่ กทม. ทาให้เกิดความล่าช้าและไม่สะดวก รวมทั้งการส่งรายงานการควบคุมงานประจาวัน
ผู้ควบคุมงาน SITE งานต่างจังหวัด มักจะใช้วิธีถ่ายเอกสารแล้วส่งไปรษณีย์ทุกสัปดาห์ หรือบางงานส่งเป็นรายเดือน
ทาให้กรรมการตรวจการจ้างได้ทราบความก้าวหน้าไม่เป็นแบบ REAL TIME
จากการจัดการความรู้ในแผนก และ แสวงหาความรู้นอกองค์กร และนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ ระบบ
สารสนเทศ ทางอินเตอร์มาประยุกต์ใช้งานและแก้ปญ
ั หา ดังกล่าว โดย การจัดทาระบบบริหารสัญญาแบบออนไลน์
ลักษณะสาคัญของวิธหี รือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
จากการจัดการความรู้ในแผนก และ แสวงหาความรู้นอกองค์กร และนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ ระบบ
สารสนเทศ ทางอินเตอร์มาประยุกต์ใช้งานและแก้ปญ
ั หา ดังกล่าว โดย การจัดทาระบบบริหารสัญญาแบบออนไลน์
วัตถุประสงค์ของวิธหี รือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
จัดทาระบบบริหารสัญญาแบบออนไลน์ บนเว็ปไซด์ของ ชย.ทร. (info.navy.mi.th/ncd/) ทีส่ ามารถเข้าถึง
ได้ง่าย และมีขีดความสามารถ ดังนี้
๑. สามารถจัดเก็บข้อมูลสาคัญของสัญญา ชย.ทร. ได้เช่น ชื่อสัญญา เลขที่ ชื่อผู้รับจ้าง ที่อยู่ กาหนดเริ่มงาน
กาหนดแล้วเสร็จ ระยะเวลาก่อสร้าง ค่าปรับ กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน เป็นต้น สามารถแสดงในรูปแบบ
ของตาราง และ แบบแจงรายละเอียดแต่ละสัญญา รวมทั้งสามารถ ดาวน์โหลดมาใช้งานในรูปแบบEXCEL ได้
๒. สามารถป้อนข้อมูลการส่งงานแต่ละงวด เมื่อมีการรายงานส่งงวดงานเข้ามา พร้อมคานวณวงเงินรวมของ
การเบิกจ่ายได้ และแสดงข้อมูลแบบแจงรายละเอียดได้
๓. สามารถจัดเก็บและแนบไฟล์เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุมัติวัสดุ Shop drawing เอกสารขอ
แก้ไขสัญญา/ขยายเวลา หรือการตอบข้อหารือต่างๆ เอกสารส่งงาน ข้อหารือเกี่ยวกับแบบ รายงานการควบคุมงาน
ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงาน ในรูปแบบ word excel pdf jpeg ฯลฯ
๔. สามารถแจ้งเตือนเมื่องานตามสัญญาเข้าหลักเกณฑ์ทางานล่าช้า หรือ เลยกาหนดเวลาตามสัญญา โดย
การเปลี่ยนสี

๕. มีระบบข่าวประชาสัมพันธ์สาหรับ แจ้งข่าวสาคัญแก่ผเู้ กี่ยวข้อง แจ้งระเบียบหรือข้อปฏิบัติที่ควรทราบ
หรือแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ รายการประกอบแบบมาตรฐาน แบบฟอร์มต่างๆ โดยสามารถแนบไฟล์ต่างๆ เช่น word
excel pdf jpeg ฯลฯ และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้
๖. มีเว็ปบอร์ด ที่สามารถสื่อสารได้แบบ two way (ถาม ตอบ) สาหรับ รับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ จากผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตามสัญญา เช่น หน่วยเจ้าของงาน ผู้ออกแบบ กรรมการ
ตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน แผนกบริหารสัญญา กงช.ชย.ทร. ผู้รับจ้าง ผู้ขายหรือตัวแทนจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
กบ.ทร. สปช.ทร. และฯลฯ ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารสัญญา ใช้แจ้งข้อผิดพลาดหรือข้อขัดแย้งของแบบ รายการ
งวดงาน หรือเอกสารประกอบสัญญา เพื่อปรับปรุงแบบของ ชย.ทร.ให้ดีขึ้น ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการก่อสร้าง หรือวัสดุ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหม่ๆ ที่ทันสมัย และช่วยให้ผลงานดีหรือรวดเร็วขึ้น
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คือ
จัดทาระบบบริหารสัญญาแบบออนไลน์
บนเว็ปไซด์ของ
ชย.ทร.
(info.navy.mi.th/ncd/) แล้วเสร็จ มีข้อมูลครบถ้วน และมีการเข้าใช้งานไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง/ปี (นับโดย
counter ในเว็ป)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารสัญญาแบบออนไลน์ ตาม
แบบสอบถาม
2. ลาดับขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูม)ิ ของ วิธีหรือแนวทางปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศ
ขั้นที่ 1
เมื่อกระบวนการจัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้าง/ผู้ขาย และอนุมัติจ้าง / แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างแล้ว
แผนกพระธรรมนูญ ชย.ทร. จะนัดผูร้ ับจ้างมาลงนามในสัญญา แล้ว แผนกบริหารสัญญาจะนาข้อมูลสาคัญของ
สัญญาลงในระบบบริหารสัญญา เพื่อกากับดูแลต่อไป
ขั้นที่ 2
กระบวนการบริหารสัญญาแต่ละสัญญาประกอบด้วย หลายขั้นตอนย่อย ดังนี้
o การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
o ขออนุญาตเข้าทางาน
o ส่งแผนงาน / บุคลากร /แผนความปลอดภัย
o รายงานความก้าวหน้า
o ตรวจผังงานก่อสร้าง
o กากับดูแล ติดตามเร่งรัดเมื่องานล่าช้าเข้าเกณฑ์
o ขออนุมัติวัสดุ/ผลการทดสอบ/เทียบเท่า/SHOP DRAWING
o ตรวจงานเมื่อส่งมอบงวดงาน

o
o
o
o
o
o
o
o

การหารือข้อขัดแย้ง/อุปสรรค
แก้สัญญา / ขยายเวลา
การขอส่งมอบงานแต่ละงวด/งวดสุดท้าย
การจัดทาประวัติอาคาร
ส่งมอบ
กรรมการตรวจรับมอบงาน
รายงานให้ ทร. ทราบ
กากับดูแลสิ่งชารุดบกพร่องตลอดระยะเวลาประกัน

ขั้นที่ 3
เมื่อมีการส่งมอบงานแต่ละงวด จนท.แผนกบริหารสัญญา เมื่อได้รับสาเนาใบผลการตรวจการจ้างจะทาการ
บันทึกข้อมูลลงระบบบริหารสัญญา โดยแยกเป็นงวด
ขั้นที่ 4
สาหรับการติดตามความก้าวหน้า เมื่องานเข้าหลักเกณฑ์ทางานล่าช้า ที่ ทร.กาหนด ชื่องานในระบบจะ
เปลี่ยนเป็นสีแดงโดยอันโนมัติเพื่อเตือนว่า ต้องดาเนินการออกหนังสือให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงาน หรือ แจ้งการปรับแล้วแต่
กรณี
ขั้นที่ 5
สาหรับขั้นตอนอื่นๆ เช่น การขออนุญาตเข้าทางาน การส่งแผนงงาน การรายงานความก้าวหน้าของผู้ควบคุม
งาน การขออนุมัติวัสดุ /ผลการทดสอบ/เทียบเท่า/SHOP DRAWING การขอขยายเวลา หรือ แก้ไขสัญญา ฯลฯ ให้
จนท.พิจารณาแนบไฟล์ที่สาคัญ เก็บไว้ในระบบ
ขั้นที่ 6
เมื่อต้องการค้นหาข้อมูล เพือ่ ติดตามความก้าวหน้า หรือดาเนินการอื่นใด ในสัญญานัน้ ก็สามารถคลิดเข้าดู
ในระบบบริหารสัญญา บนเว็ปไซด์ของ ชย.ทร. (info.navy.mi.th/ncd/) ได้ ทั้งในคอมพิวเตอร์ และบนมือถือ

FLOW CHART กระบวนการบริหารสัญญา

3. ผลการดาเนินการ
จัดทาระบบบริหารสัญญาแบบออนไลน์ บนเว็ปไซด์ของ ชย.ทร. (info.navy.mi.th/ncd/) แล้วเสร็จ (คลิกดู
ที่ปุ่ม ระบบบริหารสัญญา มุมขวาล่างของหน้าหลัก) และมีข้อมูลครบถ้วน และมีการเข้าใช้งานจนถึงปัจจุบัน 28,707
ครั้ง (นับโดย counter ในเว็ป ณ วันที่ ๒๕ ก.พ.๕๙ เวลา ๒๓.๓๗ น.)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารสัญญาแบบออนไลน์ ตาม
แบบสอบถาม อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมิน
เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อ หน่วยงาน ดังนี้
ชย.ทร. และ ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง แผนกพระธรรมนูญ กอบ.
ชย.ทร. กงช.ชย.ทร. หน่วยเจ้าของงาน นายทหารงบประมาณ นายช่างผู้พิจารณาอนุมัติวัสดุ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับ กบ.ทร. สปช.ทร. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่น การรายงานความก้าวหน้า
ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ ฯลฯ สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลการปกิบตั ิตามระเบียบได้เมื่อต้องการ ข้อมูลไม่สูญหาย
สร้างความโปร่งใสให้หน่วยงานมากขึ้น
เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อ ทร. ดังนี้
ผู้บังคับบัญชาของ ทร. ทุกระดับ รวมทั้ง กบ.ทร. สปช.ทร. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึน้ สามารถทราบ
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างแบบ REAL TIME และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เมื่อต้องการ สร้างความโปร่งใสให้
หน่วยงานกองทัพเรือมากขึ้น

4. บทเรียนที่ได้รับ
๑. การพัฒนาระบบสารสนเทศใช้เวลาเขียนโปรแกรมนานพอสมควร และต้องได้รับการทดสอบความถูกต้อง
หลายครั้งจนนามาทดลองใช้ได้
๒. เมื่อใช้งานต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการป้อนข้อมูล ซึ่งบางหน่วยไม่ป้อนข้อมูลให้
ครบถ้วน เพราะคิดว่าเพิ่มงานให้เขา จึงใช้เวลาในการทาความเข้าใจนาน และหากเขาไม่ป้อนข้อมูลจะทาให้ระบบขาด
ข้อมูลที่สาคัญ
๓. การโยกย้ายประจาปี มีผลให้ต้องอบรมหรืออธิบายให้กับผู้ป้อนข้อมูลรายใหม่อยู่เสมอ ทุกครั้งทีม่ ีการ
โยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่ง
๔. การพัฒนาโปรแกรมยังคงต้องปรับปรุงให้ดีและใช้งานให้ครบถ้วนมากขึ้นกว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง

5.ปัจจัยความสาเร็จ
๑. บุคลากรที่มีหน้าที่ในการป้อนข้อมูล ต้องทาอย่างต่อเนื่องจนเป็นงานประจา และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ต้องคอยตรวจสอบความถุกต้องของข้อมูลอยู่เสมอ
๒. เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม ซึ่ง ชย.ทร. มี น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ เพียงคนเดียว หากเกษียณอายุราชการ
จะทาให้ไม่มีคนดูแลหรือพัฒนาต่อเนื่อง ต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม

6. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ และรางวัลที่ได้รับ
6.1 การเผยแพร่
ทางเว็ปไซด์ ชย.ทร.
6.2 การได้รับการยอมรับ
มีการเข้าใช้งานจานวนพอสมควร
6.3 รางวัลที่ได้รับ
ยังไม่เคยได้รับ

7. ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลิศ)
ระบบบริหารสัญญาแบบออนไลน์ บนเว็ปไซด์ของ ชย.ทร. (info.navy.mi.th/ncd/) (คลิกดูที่ปุ่ม ระบบ
บริหารสัญญา มุมขวาล่างของหน้าหลัก) ตามรูป

รูปที่ ๕ แสดงการเข้าสู่ระบบบริหารสัญญาในเว็ปไซด์ ชย.ทร.

รูปที่ ๖ แสดงระบบแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในระบบบริหารสัญญา

รูปที่ ๗ แสดงระบบแสดงความคิดเห็น และถามตอบ ในระบบบริหารสัญญา

รูปที่ ๘ แสดงหน้าหลักในระบบบริหารสัญญา

รูปที่ ๙ แสดง LISTของสัญญาในแต่ละปีงป.ในรูปตาราง พร้อมสถานะสัญญา ในระบบบริหารสัญญา
(ตัวหนังสือสีแดงว่าสัญญานั้นเข้าเกณฑ์ล่าช้าต้องติดตามเร่งรัด)

รูปที่ ๑๐ แสดง LISTของสัญญาในแต่ละปีงป.ในรูปตาราง พร้อมสถานะสัญญา ในระบบบริหารสัญญา (ต่อ)
(ตัวหนังสือสีแดงว่าสัญญานั้นเข้าเกณฑ์ล่าช้าต้องติดตามเร่งรัด)

รูปที่ ๑๑ แสดงข้อมูลรายละเอียดสาคัญของสัญญาในระบบบริหารสัญญา

รูปที่ ๑๒ แสดงรายละเอียดการส่งมอบงานของสัญญาในระบบบริหารสัญญา

