
 

   โดย กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ส.ค.59 

 

หน่วยรับผิดชอบ กรมแผนการช่าง  
ข้อก าหนดและตัวช้ีวัดส าคัญ  need / ข้อกฎหมาย /ประสิทธิภาพ/คุ้มค่า 

 

ชื่อกระบวนการย่อย CP2.1 การก าหนดความต้องการ (WORK FLOW) 
หน่วยรับผิดชอบ  กรมแผนการช่าง 

ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

1.  - ทบทวน คุณลักษณะเฉพาะตามความต้องการ
ของฝ่ายเสนาธิการ (Staff Requirement) 

30 - คุณลักษณะเฉพาะตาม
ความต้องการของฝ่ายเสนาธิ
การ (Staff Requirement) 
 

 

 

คณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างเรือ 

กผงร.กผช.อร. 

 

2.  - คณะกรรมการโครงการ พิจารณาวิธีการสร้างว่า
ด าเนินการเองหรือจ้างอู่เอกชน 
- ถ้าด าเนินการเองไปที่กระบวนการการก าหนด 
TOR ด้าน ตัวเรือ กลจักร ไฟฟ้า 
- ถ้าบริษัทเอกชนเป็นผู้ซ่อมจะเข้าสู่การ
ด าเนินการในกระบวนการสนับสนุน SP8 
กระบวนการจัดจ้างส าหรับการซ่อมบ ารุงเรือและ
สร้างเรือ 
 

 

7 - คุณลักษณะเฉพาะตาม
ความต้องการของฝ่ายเสนาธิ
การ (Staff Requirement) 
 

คณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างเรือ 

กผงร.กผช.อร. 

 

ก 

 

ทบทวน Staff Requirement 

คณะ
กรรมการฯ 

 

SP8 
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ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

3.  - การด าเนินการก าหนด TOR ด้านตัวเรือ กลจักร 
ไฟฟ้า โดยคณะกรรมการ TOR 

60 - คุณลักษณะเฉพาะตาม
ความต้องการของฝ่ายเสนาธิ
การ (Staff Requirement) 
- มาตรฐานพัสดุช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- มาตรฐานงานช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- ค าแนะน าทางช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 

คณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างเรือ 

กอจ.กผช.อร.  

กอร.กผช.อร. 

กอฟ.กผช.อร.  

4.  - คณะกรรมการ TOR พิจารณาความเหมาะสม  
- ถ้าเหมาะสมไปที่กระบวนการ การออกแบบเรือ
ด้าน ตัวเรือ กลจักร ไฟฟ้า 
- ถ้าไม่เหมาะสมให้ด าเนินการทบทวน และ
ก าหนด TOR ใหม่ 
 

15 - คุณลักษณะเฉพาะตาม
ความต้องการของฝ่ายเสนาธิ
การ (Staff Requirement) 
- มาตรฐานพัสดุช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- มาตรฐานงานช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- ค าแนะน าทางช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 

คณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างเรือ 

กผงร.กผช.อร. 

 

ก 

 

ข 

 

การก าหนด TOR ด้านตัวเรือ กลจักร 
ไฟฟ้า 

คณะ
กรรมการฯ 
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ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

5.  - กผช.อร. ด าเนินการออกแบบ เรือด้านตัวเรือ กล
จักร ไฟฟ้า โดยด าเนินการกระบวนการสนับสนุน 
SP1. กระบวนการออกแบบและเขียนแบบในงาน
ด้านตัวเรือ กลจักร และไฟฟ้า 
 

180 - คุณลักษณะเฉพาะตาม
ความต้องการของฝ่ายเสนาธิ
การ (Staff Requirement) 
- มาตรฐานพัสดุช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- มาตรฐานงานช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- ค าแนะน าทางช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 

คณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างเรือ 

กอจ.กผช.อร.  

กอร.กผช.อร. 

กอฟ.กผช.อร.  

6.  - คณะกรรมการโครงการ พิจารณาความ
เหมาะสมของแบบด้านตัวเรือ กลจักร ไฟฟ้า 
- เหมาะสม จะได้แบบและคุณลักษณะเฉพาะ 
- ถ้าไม่เหมาะสมให้ด าเนินการทบทวนแบบ และ
แก้ไขแบบ 
 
 

30 - คุณลักษณะเฉพาะตาม
ความต้องการของฝ่ายเสนาธิ
การ (Staff Requirement) 
- มาตรฐานพัสดุช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- มาตรฐานงานช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- ค าแนะน าทางช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 

คณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างเรือ 

กผงร.กผช.อร. 

 

การออกแบบเรือด้านตัวเรือ กลจักร ไฟฟ้า 

 

คณะ
กรรมการฯ 

 

ข 

 

ค 
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ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

7.  - แบบเรือด้านตัวเรือ กลจักร ไฟฟ้า 

- คุณลักษณะเฉพาะด้านตัวเรือ กลจักร ไฟฟ้า 
 

 - คุณลักษณะเฉพาะตาม
ความต้องการของฝ่ายเสนาธิ
การ (Staff Requirement) 
- มาตรฐานพัสดุช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- มาตรฐานงานช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- ค าแนะน าทางช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 

คณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างเรือ 

กผงร.กผช.อร. 

 

 

ค 

 

แบบเรือ และคุณลักษณะเฉพาะ 


