
 

   โดย กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ส.ค.59 

 

หน่วยรับผิดชอบอู่ทหารเรือธนบุรี ,อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ,อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 
ข้อก าหนดและตัวช้ีวัดส าคัญ  need / ข้อกฎหมาย /ประสิทธิภาพ/คุ้มค่า 

 

ชื่อกระบวนการย่อย CP2.4 การส่งมอบเรือ (WORK FLOW) 
หน่วยรับผิดชอบ อู่ทหารเรือธนบุรี ,อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ,อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 

ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

1.  - เรือที่ต่อแล้วเสร็จผ่านการควบคุมคุณภาพ ด้าน
ตัวเรือ กลจักร ไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานงาน
ช่าง กรมอู่ทหารเรือ 
 

 - มาตรฐานพัสดุช่าง กรม
อู่ทหารเรือ 
- มาตรฐานงานช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- ค าแนะน าทางช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 

 

คณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างเรือ 

กผงร.กผช.อร. 

กผป.อธบ.อร. 

กผป.อจปร.อร. 

กผป.อรม.อร. 

2.  - ด าเนินการทดสอบ และทดลองเรือหน้าท่าตาม
มาตรฐาน 

 

 

 

 

30 - มาตรฐานพัสดุช่าง กรม
อู่ทหารเรือ 
- มาตรฐานงานช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- ค าแนะน าทางช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 

คณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างเรือ 

กผป.อธบ.อร. 

กคภ.อรม.อร. 

กคภ.อจปร.อร. 
ก 

 

การทดลองเรือหน้าท่า 
(HAT) 

เรือที่ต่อแล้วเสร็จผ่านการควบคุมคุณภาพ  

ด้านตัวเรือ กลจักร ไฟฟ้า 



 

   โดย กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ส.ค.59 

 

ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

3.  - คณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบผลการทดลองเรือ
หน้าท่าว่าผ่านตามมาตรฐานหรือไม่ 
- ผ่านด าเนินการทดลองเรือในทะเล 
- ไม่ผ่านด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ในส่วนที่ไม่
ผ่านตามโรงงาน CP2.3 ขั้นตอนที่ 2 

7 - มาตรฐานพัสดุช่าง กรม
อู่ทหารเรือ 
- มาตรฐานงานช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- ค าแนะน าทางช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 

คณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างเรือ 

กผป.อธบ.อร. 

กคภ.อรม.อร. 

กคภ.อจปร.อร. 

4.  - ด าเนินการทดสอบ และทดลองเรือในทะเลตาม
มาตรฐาน 

 

15 - มาตรฐานพัสดุช่าง กรม
อู่ทหารเรือ 
- มาตรฐานงานช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- ค าแนะน าทางช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 

คณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างเรือ 

กผป.อธบ.อร. 

กคภ.อรม.อร. 

กคภ.อจปร.อร. 

ก 

 

การทดลองเรือในทะเล 

(SAT) 
 

ข 

 

คณะ
กรรมการฯ 

 

CP2.3(2) 



 

   โดย กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ส.ค.59 

 

ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

5.  - คณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบผลการทดลองเรือใน
ทะเลว่าผ่านตามมาตรฐานหรือไม่ 
- ผ่านด าเนินการส่งมอบเรือให้หน่วยผู้ใช้  
- ไม่ผ่านด าเนินการปรับปรุง แก้ไช ในส่วนที่ไม่
ผ่านตามโรงงาน CP2.3 ขั้นตอนที่ 2 

7 - มาตรฐานพัสดุช่าง กรม
อู่ทหารเรือ 
- มาตรฐานงานช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- ค าแนะน าทางช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 

คณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างเรือ 

กผป.อธบ.อร. 

กคภ.อรม.อร. 

กคภ.อจปร.อร. 

6.  - ส่งมอบเรือให้กับหน่วยผู้ใช้  - มาตรฐานพัสดุช่าง กรม
อู่ทหารเรือ 
- มาตรฐานงานช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- ค าแนะน าทางช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 

คณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างเรือ 

กผงร.กผช.อร. 

กผป.อธบ.อร. 

กผป.อจปร.อร. 

กผป.อรม.อร. 

ก 

 

คณะ
กรรมการฯ 

 

การส่งมอบเรือให้หน่วยผู้ใช้  

 
 

ก 

 



 

   โดย กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ส.ค.59 

 

ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

7.  - การรวบรวมศูนย์ต้นทุนในการซ่อมเรือ 
- การรวบรวมรายงานความก้าวหน้าในการซ่อมท า 
- การรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของ
หน่วยผู้ใช้เรือ 
- ติดตามผลการใช้งานเรือ อุปสรรค ข้อขัดข้อง 
ข้อเสนอแนะ จากการประชุมพรรคกลินกองเรือ 
เพื่อน ามาเป็นข้อมูล 
- น าข้อมูลที่ได้มามาวิเคราะห์ และประเมินผล 

365  กผงร.กผช.อร. 

กผป.อธบ.อร. 

กผป.อจปร.อร. 

กผป.อรม.อร. 

  - ข้อมูลที่ได้มาเพื่อการปรับปรุงกระบวนการสร้าง
เรือ 

  กผงร.กผช.อร. 

กผป.อธบ.อร. 

กผป.อจปร.อร. 

กผป.อรม.อร. 

 

ก 

 

การติดตามและประเมินผล 

 
 

ข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการ 


