ผังกระบวนการของกรมช่างโยธาทหารเรือ
CP 1 กระบวนการสนับสนุนพัสดุ สาย ชย.

CP 2 กระบวนการสร้างพัสดุสาย ชย.

กองแผนและโครงการ ชย.ทร. กองงานโยธา กองงานเครื่องกล กองงานไฟฟ้า

กองแผนและโครงการ ชย.ทร.

CP1.1 กระบวนการกําหนดความต้องการ

CP 2.1 กระบวนการวางแผน

กองออกแบบ ชย.ทร.
กองการพัสดุ ชย.ทร. แผนกพระธรรมนูญ บก.ชย.ทร.

CP2.2 กระบวนการออกแบบ

CP1.2 กระบวนการจัดหา

กองการพัสดุ ชย.ทร.ชย.ทร. แผนกพระธรรมนูญ บก.ชย.ทร.
กองการพัสดุ ชย.ทร.
CP1.3 กระบวนการเก็บรักษา
CP1.4 กระบวนการแจกจ่าย

กองแผนและโครงการ ชย.ทร.
CP1.5 กระบวนการจําหน่าย

CP2.3 กระบวนการจัดจ้าง

กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. คณะกรรมการตรวจการจ้าง (นขต.ชย.ทร.)
CP2.4 กระบวนการบริหารสัญญา

คณะกรรมการตรวจการจ้าง (นขต.ชย.ทร.)
CP2.5 กระบวนการส่งมอบงาน
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CP 3 กระบวนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย.

CP 4 กระบวนการจัดสถานที่

กองแผนและโครงการ ชย.ทร. กองออกแบบ ชย.ทร. กองการพัสดุ ชย.ทร.
แผนกพระธรรมนูญ บก.ชย.ทร. กองบริหารงานช่าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯ
กองบริหารงานช่าง ชย.ทร.

กองบริหารงานช่าง ชย.ทร.

CP 3.1 กระบวนการกระบวนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย. ตามแผน
CP 3.1.1 กระบวนการสํารวจ
CP 3.1.2 กระบวนการดําเนินการ
CP 3.1.3 กระบวนการควบคุมคุณภาพ

กองแผนและโครงการ ชย.ทร. กองออกแบบ ชย.ทร. กองงานโยธาฯ
กองงานเครื่องกลฯ กองงานไฟฟ้าฯ กองการพัสดุ ชย.ทร. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร.
CP 3.2 กระบวนการกระบวนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย. ฉุกเฉิน
CP 3.2.1 กระบวนการสํารวจ
CP 3.2.2 กระบวนการดําเนินการ
CP 3.2.3 กระบวนการควบคุมคุณภาพ

CP4.1 กระบวนการเสนอความต้องการจัดสถานที่

กองการพัสดุ ชย.ทร.ชย.ทร. แผนกพระธรรมนูญ บก.ชย.ทร.
CP4.2 กระบวนการจัดหาพัสดุ

กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. กองงานไฟฟ้า ฯ กองงานเครื่องกล ฯ กองงานโยธา ฯ
CP4.3 กระบวนการดําเนินงาน
CP4.4 กระบวนการควบคุมคุณภาพ

CP 5 กระบวนการพัฒนากําลังพลสาย ชย.
กองแผนและโครงการ ชย.ทร. กองวิทยาการ ชย.ทร. กองกําลังพล
กองบังคับการ ชย.ทร. แผนกการเงินฯ
CP5.1 กระบวนการฝึกอบรมตามแนวทางการรับราชการ
CP5.1.1 การจัดอบรมหลักสูตร อาชีพเลื่อนฐานะ พ.จ.อ.และ จ.อ. พรรคพิเศษ
เหล่ายุทธโยธา (สาขาช่างโยธ่และก่อสร้าง)
CP5.1.2 การพัฒนากําลังพล ระดับ หน.แผนก พรรคพิเศษเหล่ายุทธโยธา
CP5.2 กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ให้กับกําลังพล
CP5.2.1 การจัดสัมมนา อบรม บรรยายพิเศษ ตามที่ ชย.ทร.จัดขึ้นตามโครงการ
หรือนอกโครงการ.
CP5.2.2 การส่งกําลังพลไปอบรมในสถานศึกษาในประเทศนอก ทร.
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ผังกระบวนการสนับสนุนของกรมช่างโยธาทหารเรือ
กองแผนและโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
SP 1 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ ชย.ทร.
SP 2 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ ชย.ทร.

กองบังคับการ กรมช่างโยธาทหารเรือ

กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
SP 7 กระบวนการจัดการและดูแลระบบสารสนเทศ ชย.ทร.
SP 8 กระบวนการจัดการความรู้

SP 3 กระบวนการกําลังพล
SP 4 กระบวนการบริหารงบประมาณและการเงิน
SP 5 กระบวนการธุรการและการสารบรรณ
SP 6 กระบวนกฎหมาย
กองงานไฟฟ้า กองงานเครื่องกล กองงานโยธา กรมช่างโยธาทหารเรือ
SP 9 กระบวนการด้านครุภัณฑ์และการบริการ
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ตัวอย่างผังกระบวนการสนับสนุนของสํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

กองกลาง
SP 1 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ สปช.ทร.
SP 2 กระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของ สปช.ทร.
SP 3 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สปช.ทร.
SP 4 กระบวนการธุรการและการสารบรรณ
SP 5 กระบวนการกําลังพล
SP 6 กระบวนการขออนุมัติงบประมาณในการปฏิบัติราชการของ สปช.ทร.
SP 7 กระบวนการควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ สปช.ทร.
SP 8 กระบวนการจัดเตรียมและดูแลรักษาสถานที่
SP 9 การะบวนการด้านครุภัณฑ์และการบริการ
SP 10 กระบวนการจัดการและดูแลระบบสารสนเทศ สปช.ทร.

กองวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
SP 7 กระบวนการจัดการและดูแลระบบสารสนเทศ สปช.ทร.
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