
 

 

 

 

 

แบบรายงาน วิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ  
ของ   

แผนกงานพิธี กองบริหารงานช่าง 
เรื่อง 

ระบบงานพิธีออนไลน์   

 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

 



ผนวก ข 

แบบรายงาน วิธปีฏบิัติทีเ่ปน็เลศิ ของ แผนกงานพธิี กองบรหิารงานช่าง ชย.ทร. 

ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  ระบบงานพิธีออนไลน ์   

ค าส าคัญ ระบบงานพิธีออนไลน ์         

1. เกริ่นน า 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต/สภาพโดยทั่วไป 

 แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร. มีหน้าที่ วางแผนงาน ประสานงาน จัดท าใบสั่งงาน จัดเตรียมวัสดุ ควบคุม 
ติดตามผล และรายงานความก้าวหน้างานพระราชพิธี งานพิธี งานของกองทัพเรอื และงานของหน่วยข้ึนตรง
กองทัพเรอื ภายในกรุงเทพและปริมณฑล และสรปุผลการด าเนินงาน พร้อมรายงานข้อเสนอแนะ 

 ในปีหนึ่ง ชย.ทร. มีสญัญาที่ตอ้งบรหิารก ากับดูแลจ านวนกว่า 200 งานพิธี พบปัญหาดังนี ้

 ข้อมูลจ านวนมาก ปีละ 200 กว่าพิธี อาจหลงลมื  

  มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  

  งานเข้ามากระชั้นชิด ควรแจ้งแบบ REAL TIME  

  มีรายละเอียดมาก ไม่มีระบบจัดเก็บ ไว้ดูในปีต่อๆไป  

 จากการจัดการความรู้ในแผนก และ แสวงหาความรู้นอกองค์กร และน าเทคโนโลยสีมัยใหม่ ได้แก่ 
ระบบสารสนเทศ ทางอินเตอร์มาประยุกต์ใช้งานและแกป้ัญหา ดังกล่าว โดย การจัดท าระบบงานพิธีแบบ
ออนไลน ์ จัดท าระบบงานพิธีแบบออนไลน ์บนเว็ปไซด์ของ ชย.ทร. (www.npdwork.net) ที่สามารถเข้าถึงได้
ง่าย และมีขีดความสามารถ ดังนี ้
 ต้องระบบที่จัดเก็บเอกสารข้อมูลจ านวนมากได้เป็นหมวดหมู่ เข้าถึงได้ง่าย  

  ต้องสามารถ Share ไฟล์ ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ (มีผู้ใช้ข้อมลูร่วมกันหลายฝ่าย) 

   ต้องเป็นแบบ REAL TIME 

  สามารถประเมินผลและจัดเก็บได ้

 สามารถดาวโหลดเป็น excel ได ้

 

ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 

 จากการจัดการความรู้ในแผนก และ แสวงหาความรู้นอกองค์กร และน าเทคโนโลยสีมัยใหม่ ได้แก่ 
ระบบสารสนเทศ ทางอินเตอร์มาประยุกต์ใช้งานและแกป้ัญหา ดังกล่าว โดย การจัดท าระบบงานพิธีแบบ
ออนไลน ์



 

 

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 

 จากการจัดการความรู้ในแผนก และ แสวงหาความรู้นอกองค์กร และน าเทคโนโลยสีมัยใหม่ ได้แก่ 
ระบบสารสนเทศ ทางอินเตอร์มาประยุกต์ใช้งานและแกป้ัญหา ดังกล่าว โดย การจัดท าระบบงานพิธีแบบ
ออนไลน ์ จัดท าระบบงานพิธีแบบออนไลน ์บนเว็ปไซด์ของ ชย.ทร. (www.npdwork.net) ที่สามารถเข้าถึงได้
ง่าย และมีขีดความสามารถ ดังนี ้
 ต้องระบบที่จัดเก็บเอกสารข้อมูลจ านวนมากได้เป็นหมวดหมู่ เข้าถึงได้ง่าย  

  ต้องสามารถ Share ไฟล์ ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ (มีผู้ใช้ข้อมลูร่วมกันหลายฝ่าย) 

   ต้องเป็นแบบ REAL TIME 

  สามารถประเมินผลและจัดเก็บได ้

 สามารถดาวโหลดเป็น excel ได ้

 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ จัดท าระบบงานพิธีแบบออนไลน ์ บนเว็ปไซด์ของ ชย.ทร. 
(www.npdwork.net) แล้วเสรจ็ มีข้อมลูครบถ้วน และมกีารเข้าใช้งานไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง/ปี (นบัโดย 
counter ในเว็ป) 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ   คือ  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบงานพิธีแบบออนไลน์ ตาม
แบบสอบถาม  โดยมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 80% 

 

2. ล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของ วิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 



ข้ันที่ 1   

เมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยเจ้าภาพงาน  แผนกงานพิธีจะประสานงาน และขอทราบความต้องการ
โดยละเอียด บางครั้งได้ข้อมูลจากการท่ีหน่วยเจ้าภาพจัดประชุม น าข้อมูลส าคัญของสัญญาลงใน
ระบบงานพิธี เพ่ือก ากับดูแลต่อไป  

ข้ันที่ 2   

 ออกใบสั่งงาน บันทึกการสัง่งานลงในระบบ พร้อมก าหนดผูร้ับผิดชอบงาน 
ข้ันที่ 3  
 ติดต่อประสานงานผู้ปฏิบัติ กงย.ชย.ทร. กงฟ.ชยงทร. กงค.ชย.ทร. ก าหนดวันทีจ่ะเข้าปฏิบัติงาน 
 
ข้ันที่ 4  

 รวบรวมการใช้วัสดุ (ถ้ามี) น ามาออกใบเบิก 

 

ข้ันที่ 5   

 เข้าด าเนินการ ผ.พิธีก ากบัดูแล และประสานกบัหน่วยเจ้าของงาน บันทกึภาพการท างาน 

ข้ันที่ 6 

 เมื่องานแล้วเสรจ็ ให้หน่วยกรอกใบประเมินผล แล้วบันทกึผลในระบบ ส่งใหผู้้บงัคับบญัชาตรวจสอบ
และให้ความเห็น ท า After Action Review  



FLOW CHART กระบวนการงานพิธี 

 

 

 
 
3.  ผลการด าเนินการ 



จัดท าระบบงานพิธีแบบออนไลน ์บนเว็ปไซด์ภายนอก www.npdwork.net แล้วเสรจ็  และมีข้อมูล
ครบถ้วน และมีการเข้าใช้งานจนถึงปจัจบุัน 11,118 ครั้ง (นบัโดย counter ในเว็ป ณ วันที่ ๒๒ เม.ย.๖๐) 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ   คือ  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบงานพิธีแบบออนไลน์ ตาม
แบบสอบถาม อยูร่ะหว่างรวบรวมผลการประเมิน 

 

เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลตอ่ หน่วยงาน ดังนี ้

 ชย.ทร. และ ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง แผนกพระธรรมนูญ 
กอบ.ชย.ทร. กงช.ชย.ทร. หน่วยเจ้าของงาน นายทหารงบประมาณ นายช่างผู้พิจารณาอนุมัติวัสดุ รวมทัง้
ผู้บังคับบญัชาทุกระดับ กบ.ทร.  สปช.ทร. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายข้ึน และน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ เช่น 
การรายงานความก้าวหน้าใหผู้้บงัคับบญัชาได้รับทราบ ฯลฯ สามารถเข้าตรวจสอบข้อมลูการปฏิบัตติาม
ระเบียบได้เมื่อต้องการ ข้อมลูไม่สญูหาย สร้างความโปรง่ใสให้หน่วยงานมากขึ้น 

 

เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลตอ่ ทร. และ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี ้

ผู้บังคับบญัชาของ ทร. ทุกระดบั รวมทั้ง กบ.ทร.  สปช.ทร. สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่ายข้ึนสามารถ
ทราบความก้าวหน้าของงานกอ่สร้างแบบ REAL TIME และสามารถตรวจสอบข้อมลูได้เมื่อต้องการ สร้างความ
โปรง่ใสใหห้น่วยงานกองทัพเรอืมากข้ึน 

 

 
4. บทเรียนท่ีได้รับ  
 ๑. การพัฒนาระบบสารสนเทศใช้เวลาเขียนโปรแกรมนานพอสมควร และตอ้งได้รบัการทดสอบความ
ถูกต้องหลายครั้งจนน ามาทดลองใช้ได้ 
 ๒. เมื่อใช้งานต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการป้อนข้อมูล ซึง่บางหน่วยไม่ป้อนข้อมูล
ให้ครบถ้วน เพราะคิดว่าเพิ่มงานให้เขา จงึใช้เวลาในการท าความเข้าใจนาน และหากเขาไม่ป้อนข้อมูลจะท าให้
ระบบขาดข้อมูลที่ส าคัญ 
 ๓. การโยกย้ายประจ าปี มผีลให้ต้องอบรมหรืออธิบายให้กบัผู้ป้อนข้อมูลรายใหมอ่ยู่เสมอ ทุกครั้งที่มี
การโยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่ง 
 ๔. การพัฒนาโปรแกรมยังคงต้องปรับปรงุให้ดีและใช้งานใหค้รบถ้วนมากข้ึนกว่าเดิมอย่างต่อเนือ่ง 
5.ปัจจัยความส าเร็จ 
 ๑. บุคลากรที่มีหน้าที่ในการป้อนข้อมูล ต้องท าอย่างต่อเนื่องจนเป็นงานประจ า และ เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องต้องคอยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอยู่เสมอ 
 ๒. เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม ซึ่ง ชย.ทร. มี น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ เพียงคนเดียว หากเกษียณอายุ
ราชการ จะท าให้ไม่มีคนดูแลหรือพัฒนาต่อเนื่อง ต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม 
 



  
 
 
6.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ  และรางวัลท่ีได้รับ 
 6.1  การเผยแพร ่  ทางเว็ปไซด์ ชย.ทร. 
 6.2  การได้รับการยอมรบั  มีการเข้าใช้งานจ านวนพอสมควร 
 6.3  รางวัลที่ได้รับ  ยังไม่เคยได้รับรางวัล 
 
 

7.  ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ) 

ระบบงานพิธีแบบออนไลน ์บนเว็ปไซด์ (www.npdwork.net)  

การเข้าใช้ระบบงานพิธี เข้าดูได้ที่ www.npdwork.net ตามภาพ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ส าหรับผลลัพธ์ที่ได้ส่งผลดีต่อส่วนต่างๆ ดังนี้  

 ผู้ท าหน้าที่งานพิธี  
 ผู้รับบริการ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กองทัพเรือ   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


