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แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ชื่อผลงานหรือวิธี หรือเนวทางปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  ระบบตรวจสอบการขออนุมัติแบบ 
และต าบลที่ก่อสร้าง (Approval System of Drawings and Lay Out Planning) 
ค าส าคัญ ระบบตรวจสอบ (System) การขออนุมัติแบบ และต าบลที่ก่อสร้าง (Approval of Drawings and 
Lay Out Planning) 

๑. วิธีการด าเนินงานในอดีต 
 กรมช่างโยธาทหารเรือ มีภารกิจหลักที่ ๒  (Core Process๒ : CP๒) ได้แก่กระบวนการสร้างพัสดุสาย 
ชย. ได้แก่ การส ารวจ ออกแบบก่อสร้าง พร้อมประมาณราคา ซึ่งปัจจุบันกระบวนการจัดท าแบบนั้น กรมช่าง
โยธาฯ ได้ให้ความส าคัญกับงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของกองทัพเรือมากที่สุด 
การจัดท าแบบ ,ต าบลที่ก่อสร้าง และประมาณการ โดยทั่วไป ด าเนินการโดยแผนกอาคารและผังหลัก  
กองออกแบบ ชย.ทร. ในแต่ละปี การจัดล าดับความส าคัญของการพิจารณาจัดท าแบบ จะมุ่งไปที่งานที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีไปก่อน ส่งผลให้งานนอกแผน และงานที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยอื่น ๆ ถูกจัดไว้ในล าดับท้ายของการพิจารณา ปัจจุบัน พบว่าหน่วยงานต่าง ๆ ที่ถูกจัดล าดับไว้ท้ายของ
การพิจารณาดังกล่าวได้จัดท าแบบ และต าบลที่ก่อสร้างโดยหน่วยเอง  ทั้งจากการจัดท าเองโดยใช้เจ้าหน้าที่
ภายในหน่วย หรือประสานความร่วมมือจากบริษัทเอกชน ซึ่งตามระเบียบราชการนั้น แบบและประมาณการที่
จัดท าโดยหน่วยที่ไม่ได้เป็นหน่วยหลักในการออกแบบ ต้องได้รับการอนุมัติจากชย.ทร.ก่อนการขออนุมัติ
งบประมาณ ซึ่งในสภาพปัจจุบันพบว่า แบบ และต าบลที่ก่อสร้างที่กระท าโดยหน่วยต่าง ๆ นั้น พบว่ายังขาด
ความสมบูรณ์ของเนื้อหาแบบ และเอกสารที่ส าคัญในหลายส่วน ส่งผลให้ในการพิจารณาในหลาย ๆ ครั้งไม่
สามารถอนุมัติแบบ และต าบลที่เพื่อให้หน่วยใช้ข้ึนของบประมาณจากกองทัพเรือได้ทันเวลา  

ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
1. แผนกอาคารและผังหลัก กองออกแบบจัดท าระบบตรวจสอบการขออนุมัติแบบ และต าบลที่ก่อสร้าง 

เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการแบบก่อสร้างทราบถึงหลักเกณฑ์ และเอกสารที่ต้องใช้ในการขอ
อนุมัติแบบจาก ชย.ทร. 

2. หน่วยเจ้าของงานสามารถจัดท าแบบ และผังต าบลที่ก่อสร้างและเสนอเอกสารเพื่อขออนุมัติจาก 
ชย.ทร. ได้ด้วยตนเอง ช่วยลดข้ันตอน และระยะเวลาในการขออนุมัติได้ 

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
1. เพื่อให้มีแนวทาง เนื้อหาที่สอดคล้องกันของการขออนุมัติแบบ และต าบลที่ก่อสร้างที่เป็นมาตรฐาน 
2. เพื่อให้หน่วยที่ขออนุมัติแบบสามารถจัดท าแบบ และผังต าบลที่ก่อสร้างและเสนอเอกสารเพื่อขอ

อนุมัติจาก ชย.ทร. ได้ด้วยตนเอง  
3. ลดข้ันตอน และระยะเวลาในการประสานงานกันระหว่างหน่วย 

 



เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- ลดข้ันตอนการสื่อสารในกระบวนการจัดท าแบบ และผงัต าบลทีก่่อสร้าง พร้อมเอกสาร 
- ลดระยะเวลาในการจัดท าแบบ และผงัต าบลที่ก่อสร้างในข้ันตอนการขออนุมัติ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- หน่วยเจ้าของงานมีความพงึพอใจจากการที่ได้รบัอนุมัติแบบ และต าบลที่ก่อสร้างในระยะเวลา

เหมาะสม 

๒. ล าดับขั้นตอนในการด าเนินกจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศ 

ขั้นท่ี ๑ 
การรวบรวมข้อมลู (Data) ของแบบและผังต าบลที่ พร้อมเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการขออนุมัตงิบประมาณ
ก่อสร้างจากกองทัพเรือทั้งหมด 

ขั้นท่ี ๒ 
สร้างระบบตรวจสอบการขออนุมัติแบบ และต าบลที่ก่อสร้าง ในรูปแบบของ Check List พร้อมค าอธิบายโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft Excel  

ขั้นท่ี ๓ 
ทดลองการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบดังกล่าว โดย แผนกออกแบบอาคาร กอบ.ชย.ทร. ได้ทดลองการใช้
เบื้องต้นกับงานต่าง ๆ ที่มหีน่วยงาน ทร. ส่งเอกสารขออนมุตัิแบบเข้ามา 

ขั้นท่ี ๔ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการสอบถามหน่วยเจ้าของงานว่าการใช้ระบบตรวจสอบโดยโปรแกรมส าเร็จรูป 
เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการจัดเตรียมความพร้อมของแบบ และต าบลที่กอ่สร้าง พรอ้มเอกสารเพื่อรอการ
อนุมัติมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไม่อย่างไร 

ขั้นท่ี ๕ 
น ามาพัฒนาระบบเพื่อใช้งานจรงิต่อไป 

โดยเมื่อพฒันาระบบตรวจสอบได้ด าเนินการเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วสามารถเขียนเป็นแผนผงัวิธีการ
ปฏิบัติได้ดังนี ้

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ ๑ 

ขั้นที่ ๒ 

ขั้นที่ ๓ 

ขั้นที่ ๔ 

ขั้นที่ ๕ 

รวบรวมลักษณะของแบบ 
และผงัต าบลที่ ที่ต้องใช้ในการ

ขออนุมัต ิ

รวบรวมลักษณะเอกสาร ที่
ต้องใช้ในการขออนุมัต ิ

จัดท า
โปรแกรม 

น าไปใช้งาน 
เพิ่มเตมิความสมบูรณ์ของ

โปรแกรม 

หน่วยเสนอ 
ขออนุมัต ิ

รวบรวม และตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบ และ

เอกสาร 

ชย.ทร. เสนอขออนุมัต ิ

NO 

YES 

 ฐานข้อมูล 



๓. ปัจจัยความส าเร็จ 
๓.๑ การน าไปใช้โดยหน่วยเจ้าของงานที่ต้องการขออนมุัติแบบ ต าบลที่ในการก่อสร้าง โดยหน่วยต้องให้
ความร่วมมือในการปรบัใช้ระบบตรวจสอบดังกล่าว 

๓.๒ การยอมรับและการน าไปพฒันาปรับปรุง โดยในการทดลองใช้โปรแกรม แผนกอาคารฯ จะต้องมอง
หาบททเรียนเพือ่น าไปพัฒนาต่อยอด และปรับปรงุจากข้อบกพร่อง 

๔. การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับ 
ปัจจุบัน อยู่ในข้ันทดลองท า Check List 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


