
 

   โดย กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ส.ค.59 

 

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

 

ชื่อกระบวนการย่อย CP2.2 การวางแผนการสร้างเรือ (WORK FLOW) 
หน่วยรับผิดชอบ  กรมแผนการช่าง ,อู่ทหารเรือธนบุรี ,อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ,อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 

ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

1.  - แบบเรือ ด้านตัวเรือ กลจักร ไฟฟ้า 

- คุณลักษณะเฉพาะ ด้านตัวเรือ กลจักร ไฟฟ้า 
 

 - คุณลักษณะเฉพาะตาม
ความต้องการของฝ่าย
เสนาธิการ ( Staff 
Requirement) 
- มาตรฐานพัสดุช่าง กรม
อู่ทหารเรือ 
- มาตรฐานงานช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- ค าแนะน าทางช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 

คณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างเรือ 

กผงร.กผช.อร. 

 

2.  - การด าเนินการวางแผนการสร้างเรือในภาพรวม
โดยใช้หลักการบริหาร 4 M เป็นปัจจัยหลักในการ
ด าเนินการ 
- การด าเนินการจัดท า Master Plan ในการสร้าง
เรือ 
- วิธีการด าเนินการสร้างเรือ  
 
 
 
 

60 - คุณลักษณะเฉพาะตาม
ความต้องการของฝ่าย
เสนาธิการ ( Staff 
Requirement) 
- 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 

 

การก าหนดกลยุทธ์การสร้างเรือ                
(Build Strategy) 

 

แบบเรือ และคุณลักษณะเฉพาะ 



 

   โดย กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ส.ค.59 

 

ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

3.  - คณะกรรมการบริหารโครงการพิจารณาความ
เหมาะสมของกลยุทธ์การสร้างเรือ  
- ถ้าเหมาะสมให้ด าเนินการต่อในการวางแผน
สร้างเรือตามกลยุทธ์การสร้างเรือ  
- ถ้าไม่เหมาะสมให้ทบทวนการก าหนดกลยุทธ์การ
สร้างเรือใหม่แล้วปรับปรุง แก้ไข 

15 - คุณลักษณะเฉพาะตาม
ความต้องการของฝ่าย
เสนาธิการ ( Staff 
Requirement) 
- มาตรฐานพัสดุช่าง กรม
อู่ทหารเรือ 
- มาตรฐานงานช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- ค าแนะน าทางช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 

คณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างเรือ 

กผงร.กผช.อร. 

 

4.  - การวางแผนการสร้างเรือระดับโรงงานที่
รับผิดชอบในด้านตัวเรือ กลจักร ไฟฟ้า 

30 - คุณลักษณะเฉพาะตาม
ความต้องการของฝ่าย
เสนาธิการ ( Staff 
Requirement) 
- 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 

 

การวางแผนการสร้างเรือตามกลยุทธ์  

การสร้างเรือ 

 

ข 

 



 

   โดย กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ส.ค.59 

 

ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

5.  - คณะกรรมการบริหารโครงการพิจารณาความ
เหมาะสมของแผนการสร้างเรือ  
- ถ้าเหมาะสมให้ออกแผนการสร้างเรือ  
- ถ้าไม่เหมาะสมให้ทบทวนการวางแผนการสร้าง
เรือใหม่แล้วปรับปรุง แก้ไข 

15 

 

- คุณลักษณะเฉพาะตาม
ความต้องการของฝ่าย
เสนาธิการ ( Staff 
Requirement) 
- มาตรฐานพัสดุช่าง กรม
อู่ทหารเรือ 
- มาตรฐานงานช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 
- ค าแนะน าทางช่าง กรมอู่
ทหารเรือ 

คณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างเรือ 

กผงร.กผช.อร. 

 

6.  - แผนการสร้างเรือระดับโรงงาน  - คุณลักษณะเฉพาะตาม
ความต้องการของฝ่าย
เสนาธิการ ( Staff 
Requirement) 
- 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. 

 

คณะ
กรรมการฯ 

 

ข 

 

แผนการสร้างเรือ 


