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แบบรายงาน วิธีปฏบิัตทิี่เป็นเลิศ 

ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)    การเสนอความต้องการงานก่อสร้าง  
และการประมาณราคาเบื้องต้นของกองทัพเรือ               
ค าส าคัญ การประมาณราคางานก่อสร้างเบื้องต้น             
 

๑. เกริ่นน ำ 
 

กระบวนกำร/วิธีกำรด ำเนินงำนในอดีต 
 ระเบียบกองทัพเรือ ว่ำด้วยกำรก่อสร้ำง พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๓ กำรเสนอควำมต้องกำรส ำหรับงำน
ก่อสร้ำง ข้อ ๗ ก ำหนดไว้ว่ำ “ในกำรเสนอควำมต้องกำรงำนก่อสร้ำง ให้หน่วยเจ้ำของงำนประสำนหน่วย
เทคนิค เพื่อตรวจสอบและจัดท ำรำยละเอียดขอบเขตของงำนก่อสร้ำง หรือแบบร่ำง และประมำณงำนก่อสร้ำง
เบื้องต้น แล้วจึงเสนอควำมต้องกำรนั้นในค ำขอต้ังงบประมำณตำมขั้นตอนต่อไป” 
 ข้อ ๘ ซึ่งก ำหนดว่ำ “กำรเสนอควำมต้องกำรงำนก่อสร้ำงกรณีเร่งด่วน หำกไม่ด ำเนินอำจจะเกิด
ผลเสียแก่ทำงรำชกำร ให้หน่วยเจ้ำของงำนเสนอควำมต้องกำรถึงกรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรเรือ พร้อมประสำน
หน่วยเทคนิคเพื่อจัดท ำรำยละเอียดขอบเขตของงำนก่อสร้ำง หรือแบบร่ำง และประมำณงำนก่อสร้ำงเบื้องต้น 
เมื่อหน่วยเทคนิคด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยเทคนิคเสนอกรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรเรือโดยตรง เพื่อขอรับ
กำรสนับสนุนงบประมำณต่อไป”  
 ข้อ ๙ กำรขออนุมัติหลักกำรงำนก่อสร้ำง ข้อ ๙.๑ ก ำหนดว่ำ “งำนก่อสร้ำงที่ใช้งบประมำณจำก
กองทัพเรือ ไม่ว่ำจะเป็นงำนก่อสร้ำงในที่ดินซึ่งอยู่ในควำมครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกองทัพเรือหรือไม่ 
ต้องได้รับกำรอนุมัติหลักกำรจำกกองทัพเรือก่อน จึงด ำเนินกำรได้”  
 จำกระเบียบกองทัพเรือ ว่ำด้วยกำรก่อสร้ำง พ.ศ.๒๕๕๑ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ เมื่อหน่วย
ใดๆ ในกองทัพเรือ ที่เป็นหน่วยเจ้ำของงำนมีควำมต้องกำรที่จะก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน หน่วย
เจ้ำของงำนจะต้องเสนอควำมต้องกำรมำยังหน่วยเทคนิค จำกนั้นหน่วยเทคนิคจะต้องจัดท ำรำยละเอียด
ขอบเขตของงำนก่อสร้ำง หรือแบบร่ำงก่อน เพื่อให้ทรำบว่ำถึงขอบเขตและเนื้องำนในเบื้องต้น แล้วจึงสำมำรถ
จัดท ำประมำณงำนก่อสร้ำงเบื้องต้นขึ้นมำ เพื่อให้ทรำบกรอบวงเงินงบประมำณที่จะต้องใช้ในงำนนั้น ซึ่งหำก
เป็นงำนที่ใช้วงเงินสูงและสำมำรถเสนอควำมต้องกำรตำมวงรอบปกติ หน่วยเทคนิคก็จะเสนอรำยละเอียด
ขอบเขตของงำนก่อสร้ำง หรือแบบร่ำง และประมำณงำนก่อสร้ำงเบื้องต้นให้หน่วยเจ้ำของงำนเพื่อจัดท ำค ำขอ
ตั้งงบประมำณต่อไป แต่หำกเป็นงำนเร่งด่วน หน่วยเทคนิคจะเสนอกรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรเรือโดยตรงเป็นกรณี
พิเศษ ไม่จ ำเป็นต้องรอตำมวงรอบ และเมื่อกรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรเรือพิจำรณำแล้วเห็นพ้องว่ำ มีควำมจ ำเป็น
เร่งด่วน ก็จะเสนอกองทัพเรือผ่ำนส ำนักงำนปลัดบัญชีทหำรเรือ เพื่อพิจำรณำในด้ำนงบประมำณและเสนอขอ
อนุมัติหลักกำรจำกกองทัพเรือต่อไป  
 

สภำพทั่วไป 
 ในกำรปฏิบัติที่ผ่ำนมำ พบปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัตพิอสรุป ได้ดังนี ้
 ๑. กำรเสนอควำมต้องกำรงำนก่อสร้ำงของหน่วยเจ้ำของงำน ไม่มีแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน บำง
หน่วยประสำนกับสถำปนิก/วิศวกร ผู้ออกแบบโดยตรงอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ให้สถำปนิก/วิศวกร จัดท ำ
ประมำณรำคำเบื้องต้นให้ บำงหน่วยเสนอเป็นทำงกำร โดยบอกแต่เพียงว่ำต้องกำรก่อสร้ำงอะไร แต่ไม่มี



รำยละเอียดประกอบ เช่น เสนอว่ำต้องกำรก่อสร้ำงอำคำรที่ท ำกำรของหน่วย แต่ไม่บอกว่ำสร้ำงต ำบลที่ใด
ต้องกำรอำคำรกี่ชั้น มีห้องท ำงำนส ำหรับหน่วยใด มีจ ำนวนผู้ปฏิบัติงำนมำกน้อยเพียงใด ต้องกำรส่วนประกอบ
ของอำคำรและสำธำรณูปโภคอย่ำงไรบ้ำง เป็นต้น และเมื่อหน่วยเทคนิคประสำนกลับไป ไม่สำมำรถให้ข้อมูลได้
ชัดเจน ท ำให้กำรจัดท ำรำยละเอียดขอบเขตของงำนก่อสร้ำง หรือแบบร่ำง และประมำณงำนก่อสร้ำงเบื้องต้น 
คลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง และเมื่อได้รับงบประมำณแล้ว ไม่สำมำรถสร้ำงได้ตำมวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
ประกอบกับควำมต้องกำรที่ไม่ชัดเจนและกำรเสนอควำมต้องกำรแบบประสำนโดยตรง จะท ำให้ไม่มีหลักฐำน
ปรำกฏว่ำ หน่วยเจ้ำของงำนได้ให้ข้อมูลกับเทคนิคไว้อย่ำงไร และใครเป็นผู้ให้ข้อมูลไว้ หัวหน้ำหน่วยเจ้ำของ
งำนได้ให้ควำมเห็นชอบกับควำมต้องกำรนั้นหรือไม่ เมื่อได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ หน่วยเจ้ำของงำน
เปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูล หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรที่ให้ไว้เดิม หรืออำจมีกำรอ้ำงว่ำควำม
ต้องกำรเดิมยังไม่ได้รับกำรเห็นชอบจำกหัวหน้ำหน่วยบ้ำง จึงต้องเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำร  ท ำให้วงเงิน
เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมตำมไปด้วย โดยไม่มีหลักฐำนยืนยันหน่วยเสนอควำมต้องกำรเบื้องต้นไว้อย่ำงไร และมี
อะไรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมบ้ำง 
 ๒. แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำรำยละเอียดขอบเขตของงำนก่อสร้ำง หรือแบบร่ำงและประมำณ
งำนก่อสร้ำงเบื้องต้น ของหน่วยเทคนิคไม่ชัดเจน ไม่มีกำรสั่งกำรให้ชัดเจนว่ำ เมื่อได้รับกำรประสำนหรือขอให้
ประมำณรำคำเบื้องต้น สถำปนิก/วิศวกร ผู้ได้รับมอบหมำยต้องท ำอย่ำงไรบ้ำง เช่นสถำปนิก/วิศวกร อำจไม่
ทรำบว่ำ กำรท ำประมำณรำคำเบื้องต้นจะต้องจัดท ำแบบร่ำง หรือจัดท ำรำยละเอียดขอบเขตงำนก่อสร้ำงก่อน 
จึงสำมำรถประมำณรำคำเบื้องต้นได้ อำจใช้ควำมสำมำรถส่วนตัวหรือประสบกำรณ์ประมำณรำคำแบบคร่ำวๆ 
ส่งให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่มำประสำนงำนไปแบบส่วนตัว โดยไม่ผ่ำนผู้บังคับบัญชำของหน่วยเทคนิค หรืออำจ
เนื่องมำจำกควำมเร่งด่วนบีบบังคับ เช่น สถำปนิก/วิศวกรของหน่วยเทคนิค เมื่อได้รับกำรประสำนตรงจำก
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยเจ้ำของงำน ก็จะรีบด ำเนินกำร  เนื่องจำกหน่วยเจ้ำของงำนมักจะอ้ำงว่ำต้องน ำประมำณ
รำคำเบื้องต้นไปเสนอในค ำขอตั้งงบประมำณโดยเร่งด่วน กำรส ำรวจและจัดท ำแบบร่ำงต้องใช้เวลำพอสมควร 
สถำปนิก/วิศวกร อำจละเลยกำรส ำรวจพื้นที่กำรเจำะส ำรวจดิน และกำรจัดท ำแบบร่ำง หรือจัดท ำรำยละเอียด
ขอบเขตงำน ท ำแต่ประมำณรำคำเบื้องต้น ส่งให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่มำประสำนงำนไปแบบส่วนตัว โดยไม่ผ่ำน
ผู้บังคับบัญชำของหน่วยเทคนิค ท ำให้ไม่มีหลักฐำนส ำหรับตรวจสอบว่ำ กำรประมำณรำคำเบื้องต้นนั้น 
เหมาะสมกับเน้ืองานหรือไม่ ได้คิดราคาเนื้องานในส่วนใดไว้บ้าง และอาจท าให้ความคลาดเคลื่อนของราคาได ้
 ๓. กำรจัดท ำประมำณงำนก่อสร้ำงเบื้องต้นของหน่วยเทคนิคยังไม่มีมำตรฐำน หลักเกณฑ์
แนวทำงปฏิบัติ และแบบฟอร์มที่ชัดเจน เช่น สถำปนิก/วิศวกร ของหน่วยเทคนิค แต่ละคนจะประมำณรำคำ
เบื้องต้นตำมจินตนำกำรและประสบกำรณ์ของตนเอง ไม่ได้ใช้มูลจำกสถิติในอดีตที่ผ่ำนมำ เช่น สถำปนิก/
วิศวกร เมื่อได้รับมอบหมำยให้ประมำณรำคำเบื้องต้น บำงคนจะใช้รำคำ ๑๕,๐๐๐ บำท/ตำรำงเมตร บำงคนใช้ 
๒๐,๐๐๐ บำท/ตำรำงเมตร หรือ กำรคิดพื้นที่อำคำรบำงคนรวมระเบียง และดำดฟ้ำ บำงคนคิดเฉพำะพื้นที่ใช้
สอยภำยใน บำงคนคิดระบบสำธำรณูปโภคภำยนอกรวมกับรำคำอำคำร บำงคนคิดรำคำถมดินรวมไว้ด้วยแล้ว 
บำงคนลืมคิดประมำณถมดิน บำงคนคิดเผื่อครุภัณฑ์ในอำคำรไว้แล้ว บำงคนไม่ได้คิดเผื่อ รวมทั้งรำคำที่คิดไว้
รวม FACTOR F ไว้หรือยัง เป็นต้น ประกอบกับยังไม่มีหน่วยงำนรำชกำรใดในประเทศไทย ก ำหนดมำตรฐำน
ดังกล่ำวไว้ (มีแต่มำตรฐำนในกำรประมำณรำคำกลำงของทำงรำชกำร ซึ่งเป็นกำรประมำณรำคำโดยละเอียด) 
นอกจำกนั้น รำคำที่คิดไว้เป็นรำคำในปัจจุบัน หำกจะน ำไปก่อสร้ำงในอนำคตควรมีกำรเผื่อควำมผันผวนของ
รำคำ และควรจะต้องเผื่อเป็นปริมำณเท่ำใดจึงจะมีควำมเหมำะสม ดังนั้นกำรไม่มีมำตรฐำนและแบบฟอร์ม
ค ำนวณที่ชัดเจน ท ำให้ประมำณรำคำเบื้องต้นที่น ำไปใช้ในค ำขอตั้งงบประมำณคลำดเคลื่อน และไม่ทรำบว่ำ
เนื้องำนใดได้คิดรำคำไว้แล้ว รำคำใดยังไม่ได้คิดไว ้



 ๔. กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ ในกำรประมำณรำคำเบื้องต้นยังไม่ชัดเจน ตำมระเบียบกองทัพเรือ
ก ำหนดไว้เพียงคร่ำวๆ ว่ำ ให้หน่วยเจ้ำของงำนประสำนหน่วยเทคนิค เพื่อจัดท ำรำยละเอียดขอบเขตของงำน
ก่อสร้ำง หรือแบบร่ำง และประมำณงำนก่อสร้ำงเบื้องต้น ซึ่งค ำว่ำ “หน่วยเทคนิค” ตำมค ำจ ำกัดควำม ใน
ระเบียบกองทัพเรือว่ำด้วยกำรก่อสร้ำงฯ ก ำหนดว่ำ “หน่วยเทคนิค หมำยควำมว่ำหน่วยที่กองทัพเรือ
มอบหมำยให้จัดท ำแบบร่ำง ประมำณรำคำงำนก่อสร้ำงเบื้องต้น แบบก่อสร้ำง และประมำณรำคำงำนก่อสร้ำง
โดยละเอียด” ซึ่งไม่ชัดเจนว่ำเป็นหน่วยใด กองช่ำงโยธำ ฐำนทัพเรือสัตหีบ หรือกรมก่อสร้ำงและพัฒนำ ฐำน
ทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยเทคนิคหรือไม่ สำมำรถจัดท ำประมำณรำคำงำนก่อสร้ำงเบื้องต้นได้หรือไม่ และหำก
หน่วยเจ้ำของงำนให้ภำคเอกชนประมำณรำคำงำนก่อสร้ำงเบื้องต้นได้หรือไม่ ถ้ำได้ควรให้หน่วยงำนใดควรเป็น
ผู้ให้ควำมเห็นชอบ และหำกยอมให้หน่วยงำนอื่นท ำได้ควรใช้มำตรฐำนเดียวกันทั่วทั้งกองทัพเรือหรือไม่ 
อย่ำงไร 
 

ลักษณะส ำคัญของวิธีหรือแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ๑. หน่วยเจ้ำของงำนที่ต้องกำรเสนอควำมต้องกำรงำนก่อสร้ำง มีแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนในกำร
เสนอควำมต้องกำรงำนก่อสร้ำง  
 ๒. หน่วยเทคนิค มีแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำรำยละเอียดขอบเขตของงำนก่อสร้ำง หรือแบบ
ร่ำงและประมำณงำนก่อสร้ำงเบื้องต้น ที่ชัดเจน และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ท ำให้ควำมคลำดเคลื่อนของกำร
ประมำณรำคำงำนก่อสร้ำงเบื้องต้นใกล้เคียงประมำณรำคำโดยละเอียดมำกขึ้น 
 ๓. หน่วยเทคนิค มีควำมชัดเจนในอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำประมำณรำคำงำนก่อสร้ำงเบ้ืองต้น 
 ๔. กำรจัดท ำประมำณรำคำงำนก่อสร้ำงเบื้องต้นตำมแนวทำงปฏิบัตินี้ ท ำให้หน่วยเทคนิคมี
มำตรฐำนในกำรคิดรำคำบนพื้นฐำนข้อมูลเดียวกัน อันจะส่งผลให้ กรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรเรือ ส ำนักงำนปลัด
บัญชีทหำรเรือ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ และผู้บังคับบัญชำหน่วยเหนือเกิดควำม
มั่นใจว่ำงบประมำณที่หน่วยเสนอ สำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงได้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของหน่วย 
 

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ๑. เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติให้หน่วยเจ้าของงานที่ต้องการเสนอความต้องการงานก่อสร้าง มี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ในการเสนอข้อมูลความต้องการงานก่อสร้างได้ครบถ้วน มีหลักฐานการเสนอความ
ต้องการที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะท าให้หน่วยเทคนิค ประมาณราคางานก่อสร้างเบื้องต้น มี
ความคลาดเคลื่อนน้อยลง 
 ๒. เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติ ให้ หน่วยเทคนิค มีแนวทางปฏิบัติในการจัดท ารายละเอียด
ขอบเขตของงานก่อสร้าง หรือแบบร่าง และประมาณงานก่อสร้างเบื้องต้น ที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ซึ่งจะท าให้ประมาณราคางานก่อสร้างเบื้องต้น มีความคลาดเคลื่อนน้อยลง รวมทั้ง กรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ 
ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับพิจารณาจัดสรรงบประมาณ มีความมั่นใจใน
งบประมาณงานก่อสร้างที่หน่วยเจ้าของงานเสนอ 
 ๓. เพื่อก าหนดอ านาจหน้าที่ ในการจัดท ารายละเอียดขอบเขตของงานก่อสร้าง หรือแบบร่างและ
ประมาณงานก่อสร้างเบ้ืองต้น ที่ชัดเจน 
 

เป้ำหมำย 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 ๑. ร้อยละความส าเร็จของกำรเสนอควำมต้องกำรงำนก่อสร้ำง  
 ๒. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ำแบบร่ำงและประมำณกำรเบ้ืองต้น  



 ๓. ร้อยละความส าเร็จของหน่วยเทคนิค มีแนวทางในการการจัดท ำแบบร่ำงและประมำณกำร
เบื้องต้น และกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของแบบร่ำงและประมำณรำคำ ที่เป็นมำตรฐำน 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ๑. ร้อยละความส าเร็จของกำรเสนอควำมต้องกำรงำนก่อสร้ำงได้รับจัดสรรงบประมำณ 
 ๒. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรลดเวลำในกำรจัดท ำแบบและประมำณรำคำเบื้องต้น 
 ๓. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำประมำณรำคำเบื้องต้น มีควำมใกล้เคียงกับค่ำก่อสร้ำงจริง 
 
๒. ล าดับขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูม)ิ ของ วิธีหรือแนวทางปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 
 

ขั้นที่ ๑ (ระบุวิธีปฏิบัต)ิ : การเสนอความต้องการงานกอ่สร้างของหน่วยเจ้าของงาน 
 ๑. เมื่อหน่วยเจ้าของงานต้องการเสนอความต้องการงานก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่จะสร้าง
ขึ้นใหม่ (ถาวรหรือชั่วคราว) หรืองานซ่อมแซม หรืองานปรับปรุง หรืองานรื้อถอน ให้ท าบันทึกข้อความถึง
หน่วยเทคนิค (ไม่ควรใช้กระดาษเขียนข่าวฯ เนื่องจากไม่สามารถ อธิบายรายละเอียดได้ชัดเจนและครอบคลุม) 
โดยแจ้งความประสงค ์ระบุข้อความทีจ่ าเป็น และกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดฯ ตามชนิดของงานต่างๆ ดังนี ้
  ๑.๑ กรอกแบบรายละเอียด งานก่อสร้างอาคาร/สิ่งก่อสร้างใหม่  ตามแบบฟอร์ม สตก.๑ 
  ๑.๒ กรอกแบบรายละเอียด งานก่อสร้างอาคาร/สิ่งก่อสร้างชั่วคราว ตามแบบฟอร์ม สตก.๒ 
  ๑.๓ กรอกแบบรายละเอียด งานซ่อมแซมอาคาร/สิ่งก่อสร้าง  ตามแบบฟอร์ม สตก.๓ 
  ๑.๔ กรอกแบบรายละเอียด งานซ่อมปรับปรุงอาคาร/สิ่งก่อสร้าง  ตามแบบฟอร์ม สตก.๔ 
  ๑.๕ กรอกแบบรายละเอียด งานรื้อถอนอาคาร/สิ่งก่อสร้าง  ตามแบบฟอร์ม สตก.๕ 
  ๑.๖ กรอกแบบรายละเอียด การพิจารณาความเหมาะสมที่หน่วยอื่นจัดท า ตามแบบฟอร์ม สตก.๖ 
 

ขั้นที่ ๒ (ระบุวิธีปฏิบัต)ิ : การด าเนินการของหน่วยเทคนิค 
 ๒. ให้ กองแผนฯ หรือฝ่ายแผนฯ ของหน่วยเทคนิค ตรวจสอบว่าหน่วยเจ้าของงานเสนอข้อมูล
ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มฯ ตามข้อ ๑ หรือไม่  ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอ ให้เสนอหน่วยเจ้าของงาน
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นที่ต้องการให้ครบถ้วนก่อน หากครบถ้วน ให้ด าเนินการตามขั้นตอนงานนั้น ๆ  
 ๓. งานก่อสร้างอาคาร/สิ่งก่อสร้างใหม(่ถาวรหรือชั่วคราว) 
  ๓.๑ ให้ กองแผนฯ หรือฝ่ายแผนฯ ของหน่วยเทคนิค พิจารณาว่า ควรจัดท าแบบร่างและ
ประมาณการเบื้องต้น หรือควรท าแบบก่อสร้างและประมาณการโดยละเอียด ดังนี ้
 ๓.๑.๑ หากเป็นตามแผนปีงบประมาณปัจจุบัน หรือเปน็งานเร่งด่วน หรือเป็นงานตาม
นโยบาย กองทัพเรือ ซึ่งต้องรีบท าในปีงบประมาณที่หน่วยเจ้าของงานเสนอ และมีงบประมาณรองรับแล้ว หรือ
คาดว่าจะได้รับงบประมาณอย่างแน่นอน ให้เสนอ กองออกแบบฯ หรือฝ่ายออกแบบของหน่วยเทคนิค จัดท า
แบบก่อสร้างและประมาณการโดยละเอียด  
 ๓.๑.๒ หากไมใ่ช่งานตามแผนปีงบประมาณปัจจุบัน หรอืเป็นงานไม่เร่งด่วน หรือเป็น
งานทีย่ังไม่มงีบประมาณรองรับ หรือคาดว่าจะยงัไม่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณปัจจุบัน ให้เสนอกอง
ออกแบบฯ หรือฝ่ายออกแบบของหน่วยเทคนิค จัดท าจัดท าแบบร่างและประมาณการเบือ้งต้น  
 ๓.๒ กรณีจัดท าแบบร่างและประมาณการเบ้ืองต้น ให้ กองออกแบบฯ หรือฝ่ายออกแบบของ
หน่วยเทคนิค ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
 ๓.๒.๑ ส ารวจพื้นที่จริง โดยประสานงานกับเจ้าหน้าทีป่ระสานงานของหน่วย 



 ๓.๒.๒ จัดท าแบบร่าง ประกอบด้วย ผังแสดงต าบลที่ก่อสร้าง แปลนอาคารทุกชั้น 
รวมทั้งค าบรรยายลักษณะของอาคารและส่วนประกอบส าคัญต่างๆ ของอาคาร รวมทั้งพื้นที่ใช้สอย และพื้นที่
ส าหรับประมาณราคา (ถ้ามีรูปด้านด้วยก็ดหีรือไม่มีก็ได)้ 
 ๓.๒.๓ เสนอให้หน่วยเจ้าของงานเห็นชอบแบบร่าง โดยใช้แบบฟอร์มบันทึกการ
ประสานงานกับหน่วยเจ้าของงาน (เช่นเดียวกับการให้ความเห็นชอบแบบก่อสร้าง) 
 ๓.๒.๔ จัดท าประมาณราคาเบื้องต้น โดยใช้แบบฟอร์ม ปรต.๑ ปรต.๒ และ ปรต.๓  
 ๓.๒.๕ กรณีเป็นงานวางผังหลักงานโครงการ มักจะไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณเดียวได ้ จึงควรจะต้องวางแผนว่าอาคารใดควรก่อสร้างในปีใด  ให้ใช้แบบฟอร์ม ปรต.๔ เพิ่มเติม 
เพื่อสรุปให้เห็นภาพรวมว่าจะมีอาคารใด  ก่อสร้าง ณ ปีใด  และราคาค่าก่อสร้าง ณ ปีนั้นเป็นเท่าไร ตาม
แนวทางในการคิดประมาณราคาต่อไป 
 ๓.๒.๖ ให้ กองออกแบบฯ หรือฝ่ายออกแบบของหน่วยเทคนิค ท าแบบร่างและประมาณ
ราคาแล้วเสร็จ ให้ส่งให้ กองแผนฯ หรือฝ่ายแผนของหน่วยเทคนิค ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลไว้เพื่อจัดเข้า
แผน หรือเสนอ หน่วยเจ้าของงานเสนอเข้าแผนของหน่วยต่อไป โดยการเสนอผลการจัดท า แบบร่างและ
ประมาณการเบื้องต้น จะต้องให้หัวหน้าหน่วยเทคนิคเป็นผู้ลงนามเสนอหน่วยเจ้าของงาน และควรต้องส าเนา
ให  ้กรมส่งก าลังบ ารุง และส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือทราบด้วย 
 ๔. งานซ่อมแซมอาคาร/ปรับปรุงอาคาร/สิ่งก่อสร้าง 
  ๔.๑ ให้ กองแผนฯ หรือฝ่ายแผนฯ หรือหน่วยที่รับผิดชอบงานซ่อมแซม ของหน่วยเทคนิค 
พิจารณาว่า งานดังกล่าวใช้แรงงานของหน่วยเทคนิคด าเนินการเองได้หรือไม่  หากด าเนินการไม่ได้หรือเกินขีด
ความสามารถ ให้ใช้วิธีจ้างเอกชน โดยการจัดท าแบบร่างและประมาณการเบื้องต้น หรือควรท าแบบก่อสร้าง
และประมาณการโดยละเอียด ดังนี ้
 ๔.๑.๑ หากเป็นตามแผนปีงบประมาณปัจจุบัน หรือเปน็งานเร่งด่วน หรือเป็นงานตาม
นโยบาย กองทัพเรือ ซึ่งต้องรีบท าในปีงบประมาณที่หน่วยเจ้าของงานเสนอ และมีงบประมาณรองรับแล้ว หรือ
คาดว่าจะได้รับงบประมาณอย่างแน่นอน ให้เสนอ กองออกแบบฯ หรือกองบริหารงานช่างฯ หรือฝ่ายออกแบบ
ของหน่วยเทคนิค จัดท าแบบก่อสร้างและประมาณการโดยละเอียด  
 ๔.๑.๒ หากไม่ใช่งานตามแผนปีงบประมาณปัจจุบัน หรือเป็นงานไม่เร่งด่วน หรือเป็น
งานที่ยังไม่มีงบประมาณรองรับ หรือคาดว่าจะยังไม่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณปัจจุบัน ให้เสนอ กอง
ออกแบบฯ หรือกองบริหารงานช่าง หรือฝ่ายออกแบบของหน่วยเทคนิค จัดท าจัดท าแบบร่างและประมาณการ
เบื้องต้น  
 ๔.๒ กรณีจัดท าแบบร่างและประมาณการเบื้องต้น ให้ กองออกแบบฯ หรือกองบริหารงาน
ช่างฯ หรือฝ่ายออกแบบของหน่วยเทคนิค ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 ๔.๒.๑ ส ารวจพื้นที่จริง โดยประสานงานกับเจ้าหน้าทีป่ระสานงานของหน่วย 
 ๔.๒.๒ จัดท าแบบร่างงานซ่อมแซม/ปรับปรุง ประกอบด้วย ผังแสดงต าบลที่ก่อสร้าง 
แปลนอาคารที่จะท าการซ่อมแซม/ปรับปรุง รวมทั้งค าบรรยายลักษณะการซ่อมแซม/ปรับปรุง ว่าประกอบด้วย
งานส่วนใดบ้าง 
 ๔.๒.๓ หากการซ่อมแซม/ปรับปรุงงานน้ัน มีบางส่วนไม่เหมือนของเดิม หรืออาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยเจ้าของงาน ให้เสนอให้หน่วยเจ้าของงานเห็นชอบแบบร่างงานซ่อมแซม/
ปรับปรุงน้ัน โดยใช้แบบฟอร์มบันทึกการประสานงานกับหน่วยเจ้าของงาน (เช่นเดียวกับการให้ความเห็นชอบ
แบบก่อสร้าง) แต่หากซ่อมแซม/ปรับปรุงแล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม หรือไม่มีผลกระทบต่อหน่วย ไม่
ต้องให้หน่วยเจ้าของงานเห็นชอบแบบ 



 ๔.๒.๔ จัดท าประมาณราคาเบือ้งต้น โดยใช้แบบฟอร์ม ปรต.๑(ซ) ปรต.๒ และ ปรต.๓  
 ๔.๒.๕ ให้ กองออกแบบฯ กองบริหารงานช่างฯ หรือฝ่ายออกแบบของหน่วยเทคนิค ท า
แบบร่างและประมาณราคาแล้วเสร็จ ให้ส่งให้ กองแผนฯ หรือฝ่ายแผนของหน่วยเทคนิค ตรวจสอบและบันทึก
ข้อมูลไว้เพื่อจัดเข้าแผน หรือเสนอหน่วยเจ้าของงานเสนอเข้าแผนของหน่วยต่อไป โดยการเสนอผลการจัดท า
แบบร่างและประมาณการเบือ้งต้น จะต้องให้หัวหน้าหน่วยเทคนิคเป็นผูล้งนามเสนอหน่วยเจ้าของงาน และควร
ต้องส าเนาให  ้กรมส่งก าลังบ ารุง และส านกังานปลัดบัญชีทหารเรือทราบด้วย 
 ๕. งานรื้อถอนอาคาร/สิ่งก่อสร้าง 
  ๕.๑ ให้ กองแผนฯ หรือฝ่ายแผนฯ ของหนว่ยเทคนิค พิจารณาว่า หากต้องรื้อถอนแล้วควรใช้
แรงงานของหน่วยเทคนิคด าเนินการเองหรือใช้วิธีจ้างเอกชน แล้วเสนอ กองออกแบบฯ หรือฝ่ายออกแบบของ
หน่วยเทคนิค พิจารณา ดงันี ้
 ๕.๑.๑ พิจารณาความคุ้มค่า โดยพิจารณาว่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้างดังกล่าว สามารถซ่อม
ท าได้หรือไม่ คา่ซ่อมแซมต้องใช้งบประมาณเท่าใด และซ่อมท าแล้วคุ้มค่าหรือไม่ โดยใชห้ลักการพิจารณาความ
คุ้มค่าที่เห็นว่าเหมาะสม  
 ๕.๑.๒ หากเหน็ว่าซ่อมท าไม่คุ้มค่า หรือหมดความจ าเปน็แล้ว ให้กองออกแบบฯ หรือ
ฝ่ายออกแบบของหน่วยเทคนิค จัดท าแบบร่างและประมาณการเบื้องต้น โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้ 
  ๑.) ส ารวจพ้ืนที่จริง โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประสานงานของหน่วย 
  ๒.) จัดท าแบบร่างร่างงานรื้อถอน ประกอบด้วย ผังแสดงต าบลที่ก่อสร้าง แปลน
อาคารที่จะรื้อถอน รวมทั้งค าบรรยายลักษณะการรื้อถอนโดยสังเขป ว่าประกอบด้วยงานรื้อถอนส่วนใด
ก่อนหลัง ใช้วิธีการรื้อถอนแบบใด รวมทั้งการน าวัสดุที่ได้จากการรื้ถอนไปใช้ประโยชน์ และที่ทิ้งวัสดุที่ได้จาก
การรือ้ถอน โดยในขั้นน้ีอาจท าแบบรือ้ถอนและประมาณการโดยละเอียดเลยก็ได้ 
  ๓.) จัดท าประมาณราคาเบือ้งต้น โดยใช้แบบฟอร์ม ปรต.๑ (ถ) ปรต.๒ และ ปรต.๓ 
 ๕.๒ เมื่อกองออกแบบฯ หรือฝ่ายออกแบบของหน่วยเทคนิค ท าแบบร่างและประมาณราคา
แล้วเสร็จ ให้ส่งให้ กองแผนฯ หรือฝ่ายแผนของหน่วยเทคนิค เพื่อเสนอกองทัพเรือขออนุมัติหลักการให้รื้อถอน
ต่อไป หรือเสนอให้หน่วยเจ้าของงานเป็นผู้ขออนุมัติรื้อถอนก็ได้ รวมทั้งบันทึกข้อมูลไว้เพื่อจัดเข้าแผน หรือ
เสนอหน่วยเจ้าของงานเสนอเข้าแผนของหน่วยต่อไป หลังจากได้รับการอนุมัติหลักการให้รื้อถอนแล้ว โดยการ
เสนอผลการจัดท าแบบร่างและประมาณการเบื้องต้นจะต้องให้หัวหน้าหน่วยเทคนิคเป็นผู้ลงนามเสนอหน่วย
เจ้าของงาน 
 ๖. งานการพิจารณาความเหมาะสมของแบบและประมาณการที่เอกชนหรือหน่วยอื่นที่ไม่ใช่หน่วย
เทคนิคจัดท า 
 ๖.๑ กรณีเป็นการพิจารณาความเหมาะสมของแบบก่อสร้างและและประมาณราคาเบื้องต้น  
ให้กองออกแบบ หรือหน่วยเทคนิคพิจารณาแบบและต าบลที่ให้เป็นไปตามผังหลักที่ ทร. อนุมัติ และเป็นไป
ตามตามหลักวิชาช่าง ส่วนประมาณราคาเบื้องต้น ให้พิจารณาตามแนวทางที่ได้กล่าวมาข้างต้นตามประเภท
ของงานก่อสร้างนั้นๆ แล้วแตก่รณี 
 ๖.๒ กรณีเป็นการพิจารณาความเหมาะสมของแบบก่อสร้างและและประมาณราคาโดย
ละเอียด  ให้กองออกแบบ หรือหน่วยเทคนิคพิจารณาแบบและต าบลที่ให้เป็นไปตามผังหลักที่ ทร. อนุมัติ และ
เป็นไปตามตามหลักวิชาช่าง ส่วนประมาณราคาโดยละเอียด ให้พิจารณาตามหลักการการประมาณราคากลาง 
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด ปริมาณวัสดุได้มาจากการถอดแบบที่ ถูกต้อง เหมาะสม และใช้เปอร์เซนต์เผื่อ
เหมาะสม ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างต่อหน่วยให้เป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด และราคาค่าแรงงาน
สอดคล้องกับที่กรมบัญชีกลางก าหนด  



 ๖.๓ เมื่อกองออกแบบฯ หรือฝ่ายออกแบบของหน่วยเทคนิค ตรวจสอบแล้วเสร็จ ให้ส่งให้ 
กองแผนฯ หรือฝ่ายแผนของหน่วยเทคนิค เพื่อตรวจสอบและบันทึกข้อมูลไว้เพื่อจัดเข้าแผน หรือเสนอหน่วย
เจ้าของงานเสนอเข้าแผนของหน่วยต่อไป และต้องให้หัวหน้าหน่วยเทคนิคเป็นผู้ลงนามเสนอหน่วยเจ้าของงาน  
 

ขั้นที่ ๓ (ระบุวิธีปฏิบัต)ิ : แนวทางการประมาณราคาเบื้องต้น 
 ๗. วิธีการประมาณราคาเบือ้งต้นของงานก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างถาวรใหม่ 
 ๘. วิธีการประมาณราคาเบือ้งต้นของงานวางผังหลักงานโครงการ 
 ๙. วิธีการประมาณราคาเบือ้งต้นของงานก่อสร้างชัว่คราว 
 ๑๐. วิธีการประมาณราคาเบือ้งต้นของงานซ่อมแซม 
 ๑๑. วิธีการประมาณราคาเบือ้งต้นของงานซ่อมปรับปรุง 
 ๑๒. วิธีการประมาณราคาเบือ้งต้นของงานรื้อถอน 
 
ล ำดับขั้นตอนกระบวนกำร (Flow Chart) รายละเอียดในหน้าถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นกำรน ำเสนอวิธีปฏิบัตทิีเ่ป็นเลิศซึ่งเป็นข้อสรุป ว่ำท ำอะไร (what) ท ำอย่ำงไร (how) และ ท ำท ำไม 
(why)  อำจเขียนเป็น 2  ส่วน  ส่วนแรกคือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ส่วนที่สอง คือ Flow (แผนภมู)ิ  
ของระบบงำนที่ท ำ  วิธีกำรและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice (BP) 
หรือ อำจเขียนบอกเล่ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนจนส ำเรจ็เป็นผลงำนที่ดีเลิศเป็นควำมเรียงก็ได้ 
 



๓. ผลการด าเนินการ 
เมื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อ หน่วยงำน อย่ำงไร 
      ผลการด าเนินการเมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อหน่วยงาน คือ   
 ๓.๑ หน่วยเจ้ำของงำนที่ต้องกำรเสนอควำมต้องกำรงำนก่อสร้ำง มีแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน  มี
กำรเตรียมข้อมูลและเอกสำรหลักฐานความต้องการให้กับหน่วยเทคนิคได้ครบถ้วน  
 ๓.๒ ชย.ทร. หรือหน่วยเทคนิค มีแนวทางปฏิบัติในการจัดท ารายละเอียดขอบเขตของงานแบบ
ร่างและประมาณงานก่อสร้างเบื้องต้นที่ชัดเจน มีหลักการคิดราคาในแนวทางหรือมาตรฐานเดียวกับ ลด
ระยะเวลา/ขั้นตอนในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อขอข้อมูลความต้องการ และท ำให้ควำม
คลำดเคลื่อนของกำรประมำณรำคำงำนก่อสร้ำงเบื้องต้นมีควำมใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 เมื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของ BEST PRACTIC แล้วส่งผลต่อ ทร. อย่ำงไร 
  เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ BEST PRACTIC แล้วส่งผลต่อ ทร. คือ 
 ๓.๓ กำรเสนองบประมำณควำมต้องกำรของงำนก่อสร้ำง มีข้อมูลครบทุกด้ำน ถูกต้อง เหมำะสม 
มีหลักกำรคิดที่เป็นมำตรฐำน ตรวจสอบได้ และลดควำมผิดพลำดในกำรขอรับจัดสรรงบประมำณส่วนเกินนี้ลง 
 ๓.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ ทร. เกิดความเชื่อมั่นในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านงานก่อสร้าง
จากหน่วยเหนือเพิ่มขึ้น  
 

ข้อ ๓ ผลกำรด ำเนินงำน (ดีแค่ไหน) ทั้งนี้ควรเน้นตัวชี้วัดส ำคัญต่ำงๆ ที่แสดงให้เห็นแนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลงซึ่งอำจใช้แผนภูมิหรือกรำฟแสดงให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินงำนจนเกิดผลส ำเร็จ
และอำจมีแผนงำนในอนำคตด้วยก็ได้ 
 
๔. บทเรียนที่ได้รับ  
 ปัญหาการตั้งวงเงินงบประมาณในการก่อสร้างแล้ว ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามวงเงินที่ได้รับ
จัดสรร มักมีสาเหตุหลักมาจาก  
 ๔.๑ หน่วยเจ้าของงานไม่มีแบบฟอร์มการเสนอความต้องการที่ชัดเจน หรือมีการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว หรือบางครั้งไม่ได้ผ่านการพิจารณาของหน่วยเทคนิค แต่หากหน่วย
เจ้าของงานมีแนวทางปฏิบัติในการเสนอความต้องการของงานก่อสร้างที่ชัดเจน มีกำรเตรียมข้อมูลและเอกสำร
หลักฐานความต้องการให้กับหน่วยเทคนิคได้ครบถ้วน  จะช่วยลดระยะเวลา/ขั้นตอนในการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานขึ้น และการประมาณราคาจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยเจ้าของงานโดยแท้จริง 
 ๔.๒ หน่วยเทคนิค ที่เป็นผู้ก าหนดวงเงิน ไม่มีแนวทางการปฏิบัติในการจัดท าประมาณราคางาน
ก่อสร้างเบื้องต้นที่ชัดเจน หรือไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือบางครั้งคิดไม่ครบถ้วน แต่หากหน่วยเทคนิคมี
แนวทางปฏิบัติในการจัดท ารายละเอียดขอบเขตของงานแบบร่างและประมาณงานก่อสร้างเบื้องต้นที่ชัดเจน มี
หลักการคิดราคาหรือมาตรฐานเดียวกัน ที่เป็นไปตามหลักวิชา จะท าให้ได้ราคาใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด จะช่วยลดปัญหาการจัดสรรงบประมาณแล้ววงเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ต้องของบประมาณเพิ่มเติม
ได้ ท าให้เสียเวลาในการด าเนินการผูกพันงบประมาณ และเพิ่มความมั่น ใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ มีความมั่นใจในงบประมาณงานก่อสร้างที่หน่วยเจ้าของงานเสนอ รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบที่มาที่ไปของวงเงินที่เสนอขอได้ 
 จากบทเรียนทั้ง ๒ ข้อ หากหน่วยเจ้าของงานและหน่วยเทคนิคได้ด าเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติ
แล้ว จะช่วยให้การปฏิบัติงานของหน่วยเกิดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพได้ 

ในข้อ ๔ เป็นกำรสะท้อนใหเ้ห็นวำ่หน่วยเรียนรู้จำกกำรท ำงำนตำมวิธีหรือแนวทำงปฏิบัติเหล่ำนีอ้ย่ำงไร 



๕. ปัจจัยความส าเร็จ 
 ในขั้นตอนที่ ๑ ปัจจัยความส าเร็จ คือ หน่วยเจ้าของงานต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล 
เหตุผลความจ าเป็น และกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดฯ ตามชนิดของงานต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน 
 ในขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ ปัจจัยความส าเร็จ คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบฯ ของหน่วยเทคนิค ที่
จัดท าแบบร่างและประมาณการเบื้องต้น ต้องมีการศึกษา หาความรู้ และพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่  ตลอดจนมีความตั้งใจและการใส่ใจในการให้บริการงานช่างโยธา 
 
ในข้อ ๕ กล่ำวถึง อะไรเป็นเคล็ดลับที่ด ำเนินได้ประสบผลส ำเร็จ รวมทั้งข้อพึงระวังมีอะไรบ้ำง  วิธีหรือ
แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ ถือว่ำเป็นนวัตกรรมหรือองค์ควำมรู้ที่แสดงถึงรูปแบบ วิธีกำรที่ดีที่สุดในกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรที่เกิดจำกกำรปฏิบัติจริง มีกำรตรวจสอบและประเมินผลจนประสบควำมส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำย หน่วยงำนของ ทร. และองค์อื่น ๆ สำมำรถศึกษำเรียนรู้แนวคิดและองค์ควำมรู้ของวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศแล้วน ำมำใช้ในกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรและองค์กำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
สำมำรถพัฒนำคุณภำพหน่วยให้มีมำตรฐำนได้ 
 
๖. การเผยแพร่/การได้รบัการยอมรับ  และรางวลัที่ได้รับ 
 ๖.๑ การเผยแพร่ : มีการจัดประชุมเชิงสัมมนาให้ข้าราชการ ชย.ทร. และนอกหน่วย ชย.ทร. 
(สายวิทยาการ ชย.ทร.) ได้รับรู้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติแล้ว แต่ยังไม่มีการถ่ายทอดลงสู่ภาคปฏิบัติหรือการ
น าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๖.๒ การได้รับการยอมรับ : ข้าราชการ ชย.ทร. และนอกหน่วย ชย.ทร. (สายวิทยาการ ชย.ทร.) 
ได้รับรู้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติ เห็นว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี เป็นประโยชน์ และมีมาตรฐานในการคิด
ประมาณราคาเบื้องต้นอยา่งชัดเจน 
 ๖.๓ รางวัลที่ได้รับ : ยังไม่เคยส่งเข้าประกวดการรับรางวัล 
 
๗. ภาคผนวก (ร่องรอย หลกัฐำน ภำพถ่ำย ชิ้นงำน ฯลฯ แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนทีเ่ป็นเลิศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


