
 

   โดย กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ส.ค.59 

หน่วยรับผิดชอบ กรมแผนการช่าง ,อู่ทหารเรือธนบุรี ,อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ,อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 
ข้อก าหนดและตัวช้ีวัดส าคัญ  need / ข้อกฎหมาย /ประสิทธิภาพ/คุ้มค่า 

 

ชื่อกระบวนการย่อย CP1.1 การวางแผนการซ่อมเรือ (WORK FLOW) 
หน่วยรับผิดชอบ  กรมแผนการช่าง ,อู่ทหารเรือธนบุรี ,อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ,อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 

ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 

ระยะเวลาและข้อก าหนดที่
ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา ข้อก าหนด 

1.  - ทบทวนแผนปฏิบัติการซ้ือจ้างประจ าปี  
Input เพื่อการพิจารณา 
1. งานตามแผนซ่อมเรือ ประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ/จ้าง ประจ าปี 
2. งานฉุกเฉินตามที่หน่วยร้องขอ โดยใช้ งป.ซ่อมเรือ
ระหว่างปีในแผนแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ/จ้าง ประจ าปี 

7 - แผนปฏิบัติการ จัดซื้อ/
จ้างประจ าปี 
- แผนซ่อมเรือประจ าป ี

 

กผงร.กผช.อร. 

กผป.อธบ.อร  

กผป.อจปร.อร. 

กผป.อรม.อร  

 

2.  - กองแผนงานฝ่ายเรือ กผช.อร./กองแผนและประมาณการ
ช่างของหน่วยซ่อมพิจารณา วิธีการด าเนินการจาก
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ/จ้าง ประจ าปี หรือพิจารณาความ
เหมาะสมในการซ่อมท าว่าสมควรจะด าเนินการซ่อมท าเอง
หรือเป็นการจัดจ้างให้เอกชนเป็นผู้ซ่อม 
- ถ้าบริษัทเอกชนเป็นผู้ซ่อมจะเข้าสู่การด าเนินการใน
กระบวนการสนับสนุน SP8 กระบวนการจัดจ้างส าหรับ
การซ่อมบ ารุงเรือและสร้างเรือ 
 

3 - คู่มือการ บริหารงาน
ซ่อม บ ารุงเรือ  กรมอู่
ทหารเรือ 
- คู่มือการบริหารงาน
ซ่อมเรือใหญ่ กรมอู่
ทหารเรือ 
- แผนปฏิบัติการ จัดซื้อ/
จ้างประจ าปี 
- แผนซ่อมเรือประจ าป ี

กผงร.กผช.อร. 

กผป.อธบ.อร  

กผป.อจปร.อร. 

กผป.อรม.อร  

 

 

ก 

 

ทบทวนแผนซ้ือ/จ้าง 

หน่วยร้องขอ ตามแผนฯ 

กองแผนฯ 
SP8 



 

   โดย กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ส.ค.59 

ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 

ระยะเวลาและข้อก าหนดที่
ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา ข้อก าหนด 

3.  - ส ารวจและตรวจสอบเรือก่อนการวางแผนการซ่อมเรือ  
- รวบรวมข้อมูลที่ได้มาเพื่อวิเคราะห์และประเมินการซ่อม
ท า 

7 - คู่มือการ บริหารงาน
ซ่อม บ ารุงเรือ  กรมอู่
ทหารเรือ 
- คู่มือการบริหารงาน
ซ่อมเรือใหญ่ กรมอู่
ทหารเรือ 
 

กผป.อธบ.อร. 

กผป.อจปร.อร. 

กผป.อรม.อร. 

กคภ.อรม.อร. 

กคภ.อจปร.อร. 

4.  - วิเคราะห์และประเมินการซ่อมท าจากข้อมูลการส ารวจ
และตรวจสอบ 

 

3 - คู่มือการ บริหารงาน
ซ่อม บ ารุงเรือ  กรมอู่
ทหารเรือ 
- คู่มือการบริหารงาน
ซ่อมเรือใหญ่ กรมอู่
ทหารเรือ 
 

กผป.อธบ.อร. 

กผป.อจปร.อร. 

กผป.อรม.อร. 

 

ส ารวจและตรวจสอบ 

ก 

 

วิเคราะห์และประเมินการซ่อมท า  

ข 

 



 

   โดย กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ส.ค.59 

ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 

ระยะเวลาและข้อก าหนดที่
ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา ข้อก าหนด 

5.  - พิจารณาว่าการประเมินการซ่อมท าครบถ้วนหรือไม่  
- ครบถ้วน ด าเนินการต่อ 
- ไม่ครบถ้วน ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบใหม่  

3 - คู่มือการ บริหารงาน
ซ่อม บ ารุงเรือ  กรมอู่
ทหารเรือ 
- คู่มือการบริหารงาน
ซ่อมเรือใหญ่ กรมอู่
ทหารเรือ 
 

กผป.อธบ.อร. 

กผป.อจปร.อร. 

กผป.อรม.อร. 

 

6.  - ออกใบสั่งงาน 
- รวบรวมใบสั่งงาน จัดท า Work Book 
- ด าเนินการคู่ขนานในการจัดท าแผนระดับโรงงาน CP1.1 
ขั้นตอนที่ 11 

15 - คู่มือการ บริหารงาน
ซ่อม บ ารุงเรือ  กรมอู่
ทหารเรือ 
- คู่มือการบริหารงาน
ซ่อมเรือใหญ่ กรมอู่
ทหารเรือ 
 

กผป.อธบ.อร. 

กผป.อจปร.อร. 

กผป.อรม.อร. 

 

กองแผนฯ 

 

ข 

 

ออกใบสัง่งาน/Work Book 

ค 

 



 

   โดย กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ส.ค.59 

ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 

ระยะเวลาและข้อก าหนดที่
ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา ข้อก าหนด 

7.  - พิจารณาอะไหล่ในคลัง ตามใบสั่งงานที่มี 
- ถ้ามีอะไหล่ ด าเนินการเบิกอะไหล่ให้โรงงาน 
- ถ้าไม่มี ด าเนินการจัดหาอะไหล่ ตามกระบวนการ
สนับสนุน SP7 กระบวนการจัดหาพัสดุส าหรับซ่อมบ ารุง
เรือและสร้างเรือ 

7 - คู่มือการ บริหารงาน
ซ่อม บ ารุงเรือ  กรมอู่
ทหารเรือ 
- คู่มือการบริหารงาน
ซ่อมเรือใหญ่ กรมอู่
ทหารเรือ 
 

กผป.อธบ.อร. 

กผป.อจปร.อร. 

กผป.อรม.อร. 

 

8.  - จัดท าใบเบิกอะไหล่จากคลัง 3 - คู่มือการ บริหารงาน
ซ่อม บ ารุงเรือ  กรมอู่
ทหารเรือ 
- คู่มือการบริหารงาน
ซ่อมเรือใหญ่ กรมอู่
ทหารเรือ 
 

กผป.อธบ.อร. 

กผป.อจปร.อร. 

กผป.อรม.อร. 

 

ค 

 

กองแผนฯ 

 

จดัท าใบเบิกอะไหล่ 

ง 

 



 

   โดย กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ส.ค.59 

ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 

ระยะเวลาและข้อก าหนดที่
ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา ข้อก าหนด 

9.  - จัดหาอะไหล่ ตามกระบวนการสนับสนุน SP7 
กระบวนการจัดหาพัสดุส าหรับซ่อมบ ารุงเรือและสร้างเรือ 

 - ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุฯ 
- คู่มือการ บริหารงาน
ซ่อม บ ารุงเรือ  กรมอู่
ทหารเรือ 
- คู่มือการบริหารงาน
ซ่อมเรือใหญ่ กรมอู่
ทหารเรือ 

กผป.อธบ.อร. 

กผป.อจปร.อร. 

กผป.อรม.อร. 

 

10.  - จัดการอะไหล่ รวบรวมอะไหล่ตามใบสั่งงาน  
- การจัดส่งอะไหล่แยกตามโรงงานที่รับผิดชอบตามแผน 
 

15 - คู่มือการ บริหารงาน
ซ่อม บ ารุงเรือ  กรมอู่
ทหารเรือ 
- คู่มือการบริหารงาน
ซ่อมเรือใหญ่ กรมอู่
ทหารเรือ 
 

กผป.อธบ.อร. 

กผป.อจปร.อร. 

กผป.อรม.อร. 

 

ง 

 

จดัหาอะไหล่ 

การจดัการอะไหลต่ามใบสัง่งาน  

จ 

 

SP7 



 

   โดย กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ส.ค.59 

ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 

ระยะเวลาและข้อก าหนดที่
ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา ข้อก าหนด 

11.  - จัดท าแผนการซ่อมท าระดับโรงงาน 15 - คู่มือการ บริหารงาน
ซ่อม บ ารุงเรือ  กรมอู่
ทหารเรือ 
- คู่มือการบริหารงาน
ซ่อมเรือใหญ่ กรมอู่
ทหารเรือ 
 

กผป.อธบ.อร. 

กผป.อจปร.อร. 

กผป.อรม.อร. 

 

12.  - แผนการซ่อมท าระดับโรงงาน 
- อะไหล่ส าหรับการซ่อมท า 

 - คู่มือการ บริหารงาน
ซ่อม บ ารุงเรือ  กรมอู่
ทหารเรือ 
- คู่มือการบริหารงาน
ซ่อมเรือใหญ่ กรมอู่
ทหารเรือ 
 

กผป.อธบ.อร. 

กผป.อจปร.อร. 

กผป.อรม.อร. 

 

 

จ 

 

จดัท าแผนในการซ่อมท า  

อะไหล ่,แผนการซ่อมท า 


