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ผนวก ข 

แบบรายงาน วิธปีฏบิัติทีเ่ปน็เลศิ ของ แผนกบริหารสัญญา กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. 

ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  ระบบบริหารสญัญาออนไลน ์   

ค าส าคัญ ระบบบริหารสญัญาออนไลน ์         

1. เกริ่นน า 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต/สภาพโดยทั่วไป 

 แผนกบริหารสญัญา กงช.ชย.ทร. มีหน้าที่ ประสานงาน และก ากบัการงานสร้าง ซ่อม และดัดแปลง
อาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง งานโยธาสาขาต่าง ๆ เครื่องจกัรกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์การ
ช่างสายช่างโยธา ครุภัณฑ์ประจ าส านักงานบางประเภท สิง่สาธารณูปการ และสุขาภิบาล ตามสัญญาจ้าง ให้
เสร็จตามแบบ และเป็นไปตามสัญญาจ้าง ติดตามความก้าวหน้า ของงาน ควบคุมก ากับดูแล และประสานงาน
เกี่ยวกับการด าเนินการ ให้เป็นไปตามสัญญาทั้งหมด รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค ให้งานสามารถ
ด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ และเป็นหน่วยเทคนิค ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง (เพิม่/ลด เวลาจ้าง หรือ 
แก้ไข) สัญญาจ้างตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับการจัดผู้ตรวจงาน และผู้ควบคุมงาน 

 ในปีหนึ่ง ชย.ทร. มีสญัญาที่ต้องบริหารก ากบัดูแลจ านวน 100 กว่าสัญญา เดิมใช้วิธีเก็บข้อมลูของแต่
ละสญัญา เช่น ช่ือสัญญา เลขที่ ช่ือผูร้ับจ้าง ที่อยู่ ก าหนดเริม่งาน ก าหนดแล้วเสร็จ ระยะเวลาก่อสร้าง ค่าปรับ 
กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และบันทกึการส่งงานแต่ละงวด ในรูปแบบของกระดาษเยบ็รวมเป็นแฟ้ม 
ส่วนเอกสารการของอนุมัติวัสดุ Shop drawing เอกสารขอแก้ไขสัญญา/ขยายเวลา หรือการตอบข้อหารอื
ต่างๆ ก็จัดเก็บแยกตามประเภทแฟม้งาน กระจัดกระจายค้นหายาก 

 

รูปที่ ๑  แสดงการเก็บข้อมลูส าคัญของสัญญาแบบดัง้เดิมเมือ่ ปี งป.53-55 



 

รูปที่ ๒ แสดงการจัดเกบ็ข้อมลูของสัญญาแบบดัง้เดิมเมือ่ ป ีงป.56 

 

 

รูปที่ ๓ แสดงการจัดเกบ็เอกสารของสัญญาแบบดัง้เดมิ 

 



 

ต่อมาได้พัฒนาโดยจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการควบคุมงาน และเริ่มเก็บข้อมูลส าคัญต่างๆ และ
ความก้าวหน้าของการส่งงาน ในรูปของไฟล์ EXCEL ท าให้เป็นระบบมากขึ้น แต่จากการระดมความคิดเห็น
จากผูป้ฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องตามแนวทางการจัดการความรู้ ยังพบปัญหาในการปฏิบัติงานและแนวทางที่
ควรปรับปรุงดังนี ้

 

 

รูปที่ ๔  แสดงการจัดเก็บข้อมูลสัญญาในรปูของไฟล์ EXCEL แบบเดมิ 

  



 ๑. ฐานข้อมูลที่เป็น EXCEL นั้น ผู้เกี่ยวข้องเช่น กรรมการตรวจการจ้าง ผูบ้ังคับบัญชา นายทหาร
งบประมาณ นายช่างผู้พจิารณาอนุมัติวัสดุ กบ.ทร. สปช.ทร. ฯลฯ สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ยาก เนื่องจากเป็น
การเกบ็ข้อมลูแบบ STAND ALONE ต้องเข้ามาขอข้อมลูที่ แผนกบริหารสญัญาเท่านั้น 

 ๒. ฐานข้อมูลทีเ่ป็น EXCEL ไม่สามารถเกบ็เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา เช่น การขออนุมัติวัสดุ 
Shop drawing เอกสารขอแก้ไขสญัญา/ขยายเวลา หรอืการตอบข้อหารือต่างๆ เอกสารส่งงาน ข้อหารือ
เกี่ยวกับแบบ ยังคงต้องเกบ็ในรูปแบบแฟม้เอกสาร  เข้าค้นหาได้ยาก บางทีถูกยืมไปแล้วไม่คืน บางครั้งเกิดการ
สูญหาย 

 ๓. ส าหรับ SITE งานที่อยู่ต่างจังหวัด การขออนุมัติวัสดุ และเรือ่งอื่นๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า 
เนื่องจาก ผูร้ับจ้างซึ่งอาจมสี านักงานใหญ่ใน กทม. ต้องน าเอกสารไปให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาลงนาม แล้วจึง
น ามาเสนอประธานกรรมการตรวจการจ้าง ที่ กทม. ท าใหเ้กิดความล่าช้าและไม่สะดวก  รวมทั้งการส่งรายงาน
การควบคุมงานประจ าวัน ผู้ควบคุมงาน SITE งานต่างจังหวัด มักจะใช้วิธีถ่ายเอกสารแล้วสง่ไปรษณีย์ทุก
สัปดาห์ หรอืบางงานสง่เป็นรายเดือน ท าให้กรรมการตรวจการจ้างได้ทราบความก้าวหน้าไมเ่ป็นแบบ REAL 
TIME 

 จากการจัดการความรู้ในแผนก และ แสวงหาความรู้นอกองค์กร และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ 
ระบบสารสนเทศ ทางอินเตอร์มาประยุกต์ใช้งานและแก้ปญัหา ดังกล่าว โดย การจัดท าระบบบริหารสญัญา
แบบออนไลน ์  

 

ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 

 จากการจัดการความรู้ในแผนก และ แสวงหาความรู้นอกองค์กร และน าเทคโนโลยสีมัยใหม่ ได้แก่ 
ระบบสารสนเทศ ทางอินเตอร์มาประยุกต์ใช้งานและแกป้ัญหา ดังกล่าว โดย การจัดท าระบบบรหิารสัญญา
แบบออนไลน ์

 

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 

 จัดท าระบบบรหิารสัญญาแบบออนไลน ์บนเว็ปไซด์ของ ชย.ทร. (info.navy.mi.th/ncd/) ที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และมีขีดความสามารถ ดังนี ้
 ๑. สามารถจัดเกบ็ข้อมลูส าคัญของสญัญา ชย.ทร. ได้เช่น ช่ือสัญญา เลขที่ ช่ือผูร้ับจ้าง ที่อยู่ ก าหนด
เริ่มงาน ก าหนดแล้วเสร็จ ระยะเวลาก่อสร้าง ค่าปรับ กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน เป็นต้น สามารถ
แสดงในรปูแบบของตาราง และ แบบแจงรายละเอียดแตล่ะสัญญา รวมทั้งสามารถ ดาวน์โหลดมาใช้งานใน
รูปแบบEXCEL ได้ 
 ๒. สามารถป้อนข้อมลูการส่งงานแต่ละงวด เมื่อมกีารรายงานส่งงวดงานเข้ามา พร้อมค านวณวงเงิน
รวมของการเบิกจ่ายได้ และแสดงข้อมูลแบบแจงรายละเอียดได้ 



 ๓. สามารถจัดเก็บและแนบไฟล์เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขออนมุัติวัสดุ Shop drawing 
เอกสารขอแก้ไขสญัญา/ขยายเวลา หรอืการตอบข้อหารือตา่งๆ เอกสารสง่งาน ข้อหารือเกี่ยวกับแบบ รายงาน
การควบคุมงาน ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงาน ในรูปแบบ word excel pdf jpeg ฯลฯ 
 ๔. สามารถแจง้เตือนเมื่องานตามสญัญาเข้าหลักเกณฑ์ท างานล่าช้า หรือ เลยก าหนดเวลาตามสัญญา 
โดยการเปลี่ยนส ี
 ๕. สามารถสร้างและ plot S-curve ส าหรับติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง รวมทั้งแจ้งเตอืนใหผู้้
คุมงานและกรรมการตรวจการจ้างสามารถแจง้เร่งรัดผูร้ับจ้าง เมื่องานเข้าเกณฑล์่าช้า 
 ๖. สามารถสรปุสถานะของสญัญาในแต่ละปงีบประมาณแบบ REAL TIME ท าให้ทราบว่า มีจ านวน
สัญญาในปีงป.นั้นจ านวนเท่าไร แล้วเสร็จแล้วกี่สญัญา คงเหลือจ านวนกี่สญัญาทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ สัญญา
ที่แล้วเสรจ็ล่าช้ามีกีง่าน มีกี่งานทีเ่กินก าหนดเวลาในสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ มีกีง่านที่เริ่มเข้าเกณฑ์
ท างานล่าช้า และมกีารเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว กีเ่ปอร์เซ็นต์ ของวงเงินรวมทุกสัญญา ซึ่งข้อมลูเหล่าน้ีจะเป็น
ประโยชน์และเป็นตัวช้ีวัดส าคัญของการบริหารสญัญาใหผู้้บริหารระดบักรม และระดับ ทร.ได้รบัทราบ 
 ๗. มีระบบข่าวประชาสมัพันธ์ส าหรบั แจ้งข่าวส าคัญแก่ผู้เกี่ยวข้อง แจ้งระเบียบหรือข้อปฏิบัตทิี่ควร
ทราบ หรอืแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ รายการประกอบแบบมาตรฐาน แบบฟอรม์ต่างๆ ค าสั่งแต่งตัง้ผู้ควบคุมงาน 
โดยสามารถแนบไฟล์ต่างๆ เช่น word excel pdf jpeg ฯลฯ และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ 
 ๘. มีเว็ปบอร์ด ที่สามารถสือ่สารได้แบบ two way (ถาม ตอบ) ส าหรับ รับฟงัความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รบัฟังข้อเสนอแนะ จากผูเ้กี่ยวข้องกบังานก่อสร้างตามสัญญา เช่น หน่วยเจ้าของงาน 
ผู้ออกแบบ กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน แผนกบรหิารสัญญา กงช.ชย.ทร. ผู้รบัจ้าง ผู้ขายหรอืตัวแทน
จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง กบ.ทร. สปช.ทร. และฯลฯ ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกบัการบรหิารสัญญา ใช้แจ้งข้อผิดพลาด
หรือข้อขัดแย้งของแบบ รายการ งวดงาน หรือเอกสารประกอบสัญญา เพื่อปรับปรุงแบบของ ชย.ทร.ให้ดีข้ึน 
ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้าง หรอืวัสดุ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหม่ๆ ที่ทันสมัย และ
ช่วยให้ผลงานดหีรอืรวดเร็วข้ึน 
 

เป้าหมาย 

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

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ   คือ  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบบริหารสญัญาแบบออนไลน์ 
ตามแบบสอบถาม  โดยมีความพึงพอใจไม่นอ้ยกว่า 80% 

 

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

ข้ันที่ 1   



เมื่อกระบวนการจัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้าง/ผู้ขาย และอนุมัติจ้าง / แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง
แล้ว แผนกพระธรรมนูญ ชย.ทร. จะนัดผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา แล้ว แผนกบริหารสัญญาจะน าข้อมูล
ส าคัญของสัญญาลงในระบบบริหารสัญญา เพ่ือก ากับดูแลต่อไป  

ข้ันที่ 2   

 กระบวนการบริหารสัญญาแตล่ะสัญญาประกอบด้วย หลายข้ันตอนย่อย ดังนี้ 
o การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน  
o ขออนุญาตเข้าท างาน  
o ส่งแผนงาน / บุคลากร /แผนความปลอดภัย  
o รายงานความก้าวหน้า  
o ตรวจผงังานกอ่สร้าง  
o ก ากับดูแล ติดตามเร่งรัดเมื่องานล่าช้าเข้าเกณฑ์  
o ขออนุมัติวัสดุ/ผลการทดสอบ/เทียบเท่า/SHOP DRAWING  
o ตรวจงานเมื่อส่งมอบงวดงาน  
o การหารือข้อขัดแย้ง/อปุสรรค  
o แก้สัญญา / ขยายเวลา  
o การขอสง่มอบงานแตล่ะงวด/งวดสุดท้าย  
o การจัดท าประวัติอาคาร  
o ส่งมอบ  
o กรรมการตรวจรับมอบงาน  
o รายงานให้ ทร. ทราบ  
o ก ากับดูแลสิ่งช ารุดบกพร่องตลอดระยะเวลาประกัน  

 
ข้ันที่ 3  
 เมื่อมกีารส่งมอบงานแต่ละงวด จนท.แผนกบริหารสญัญา เมื่อได้รับส าเนาใบผลการตรวจการจ้างจะ
ท าการบันทึกข้อมลูลงระบบบริหารสญัญา โดยแยกเป็นงวด  
 
ข้ันที่ 4  

 ส าหรับการติดตามความก้าวหน้า ส าหรบังานกอ่สร้างเมื่อผู้รบัจ้างส่งแผนงานให้ ชย.ทร.อนมุัติแล้ว ผู้
คุมงานจะป้อนความก้าวหน้างานตามแผน ทีจุ่ด check point ต่างๆ และคอยป้อนความก้าวหน้าของงานที่ผู้
รับจ้างท าจรงิ ณ จุด check point นั้นๆ ซึ่งเมื่องานเข้าหลกัเกณฑ์ท างานล่าช้า ที่ ทร.ก าหนด ช่ืองานในระบบ
จะเปลี่ยนเป็นสีแดงโดยอันโนมัติเพื่อเตือนว่า ต้องด าเนนิการออกหนังสือใหผู้ร้ับจ้างเร่งรัดงาน หรือ แจ้งการ
ปรับแล้วแต่กรณี 

 

ข้ันที่ 5   



 ส าหรับข้ันตอนอื่นๆ เช่น การขออนุญาตเข้าท างาน การส่งแผนงงาน การรายงานความก้าวหน้าของผู้
ควบคุมงาน การขออนุมัติวัสดุ /ผลการทดสอบ/เทียบเท่า/SHOP DRAWING การขอขยายเวลา หรือ แก้ไข
สัญญา ฯลฯ ให้ จนท.พจิารณาแนบไฟล์ทีส่ าคัญ เกบ็ไว้ในระบบ 

ข้ันที่ 6 

 เมื่อต้องการค้นหาข้อมลู เพื่อติดตามความก้าวหน้า หรือด าเนินการอื่นใด ในสัญญาน้ัน ก็สามารถคลิด
เข้าดูในระบบบริหารสญัญา บนเว็ปไซด์ของ ชย.ทร. (www.npdwork.net) ได้ ทั้งในคอมพิวเตอร์ และบนมอื
ถือ  

ข้ันที่ 7 

 เมื่อมสีิ่งช ารุดบกพร่องเกิดข้ึน จนท.บริหารสญัญา เมือ่ออกหนังสือแจง้เตือนครั้งที่ 1 หรอื 2 แล้ว จะ
เข้าไปที่สญัญาน้ันๆ แล้วบันทึกสิ่งช ารุด ว่าผู้รับจ้างต้องเข้าท าในวันใด และวันใดจะต้องติดตาม ข้อมูลที่
ป้อนเข้าไปจะไปปรากฏในหน้าหลกัของสิ่งช ารุดบกพร่อง และกลายเป็นสีแดงเมื่อล่วงก าหนดเข้าซอ่มท า เพือ่
เตือนเจ้าหน้าที่ให้โทรติดตาม 

  



FLOW CHART กระบวนการบรหิารสัญญา 

 

 

 



 
3.  ผลการด าเนินการ 

จัดท าระบบบรหิารสัญญาแบบออนไลน ์บนเว็ปไซด์ภายนอก www.npdwork.net แล้วเสร็จ  และมี
ข้อมูลครบถ้วน และมีการเข้าใช้งานจนถึงปัจจุบัน 81,382 ครั้ง (นับโดย counter ในเว็ป ณ วันที่ ๑๘ เม.ย.
๖๐) 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ   คือ  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบบริหารสญัญาแบบออนไลน์ 
ตามแบบสอบถาม 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 สามารถเข้าตรวจสอบข้อมลูการปฏิบัติตาม
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  รางวัลการจัดการความรู้ของ ชย.ทร.ล าดับที่ ๓ 
 
 

7.  ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ) 

ระบบบริหารสญัญาแบบออนไลน ์บนเว็ปไซด์ (www.npdwork.net)  

 

รูปที่ ๕  แสดงการเข้าสู่ระบบบรหิารสัญญาใน www.npdwork.net 



 

รูปที่ ๖  แสดงระบบแจง้ข่าวประชาสมัพันธ์ในระบบบรหิารสัญญา 

 

 

รูปที่ ๗  แสดงระบบแสดงความคิดเห็น และถามตอบ ในระบบบริหารสัญญา 

 



 

รูปที่  ๘ แสดงหน้าหลักในระบบบริหารสญัญา สรุปสถานะภาพรวมของการบริหารสญัญา 

 

 

รูปที่  ๙ แสดง LISTของสัญญาในแตล่ะปงีป.ในรูปตาราง พร้อมสถานะสญัญา ในระบบบรหิารสัญญา 
(ตัวหนังสอืสีแดงว่าสัญญาน้ันเข้าเกณฑ์ล่าช้าต้องติดตามเรง่รัด) 

 
 

 



 

รูปที่ ๑๐  แสดง LISTของสัญญาในแตล่ะปงีป.ในรูปตาราง พร้อมสถานะสญัญา ในระบบบรหิารสัญญา (ต่อ) 
(ตัวหนังสอืสีแดงว่าสัญญาน้ันเข้าเกณฑ์ล่าช้าต้องติดตามเรง่รัด) 

 

 

 

รูปที่ ๑๑  แสดงข้อมลูรายละเอียดส าคัญของสัญญาในระบบบรหิารสญัญา 

 

 



 

 

รูปที่ ๑๒  แสดงรายละเอียดการสง่มอบงานของสญัญาในระบบบริหารสัญญา 

 

 

รูปที่ ๑๓ แสดงตัวอย่างการสร้างโฟล์เดอรส์ าหรับแนบไฟลเ์อกสารต่างๆ ของสัญญา 

 

 



 

 

รูปที่ ๑๔  แสดงตัวอย่างการแนบไฟล์รปูภาพในระบบบรหิารสญัญา 

 

 

 

รูปที่ ๑๕  แสดงตัวอย่างการสร้าง S-Curve ในระบบบรหิารสัญญา 

 



 

 

รูปที่ ๑๖  แสดงตัวอย่างการหน้าหลักการติดตามสิง่ช ารุดบกพร่องหลังสัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 


