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คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
การควบคุมงานทางดานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่ อ ให ก ลุ ม งานโทรคมนาคม ส ว นสื่ อ สารโทรคมนาคม ศู น ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร มี คูมื อการปฏิ บัติงานในการควบคุมงานทางดานระบบสื่อสารโทรคมนาคม ที่ ชัดเจน เปนลาย
ลั ก ษณ อัก ษร แสดงถึ ง รายละเอี ยด ขั้ น ตอน การปฏิ บั ติงาน สร างมาตรฐานการปฏิ บั ติงานให เป น ไปตาม
เปาหมาย
1.2 เพื่ อใช เป นแนวทางในการควบคุ ม งานด านระบบสื่ อสารโทรคมนาคมที่ เกิดขึ้นภายในกรม
ชลประทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 เพื่ อ เผยแพร ใ ห ห น ว ยงานอื่ น เข า ใจขั้ น ตอนวิ ธี ก ารควบคุ ม งานทางด า นระบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคม ในสวนของอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่นาํ มาใชในกรมชลประทาน

2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานในการควบคุมงานดานระบบสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
2.1 ไดรับการแตงตั้งเปนผูควบคุมงานตามเอกสาร คําสั่งแตงตั้ง จากกรมชลประทาน
2.2 เขารวมประชุมและติดตามความกาวหนาของโครงการระบบสื่อสารโทรคมนาคม
2.3 ศึกษารายละเอียดของโครงการและขอกําหนดของ TOR
2.4 ตรวจสอบรายการอุปกรณและการออกแบบใหถูกตองตรงตามขอกําหนดใน TOR
2.5 ชี้ แจงให หั วหน าผู ควบคุ มงานและคณะกรรมการได รับทราบในรายละเอี ยดของการพิ จารณา
เพื่อใหผูรับจางปรับปรุงแกไขใหถูกตอง(กรณีบริษัทที่ปรึกษาเสนอรายละเอียดที่ผิดไปจากขอกําหนดใน TOR)
2.6 รายงานผลการตรวจสอบใหหัวหนาผูควบคุมงานและคณะกรรมการอยางตอเนื่อง
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3. คําจํากัดความ
3.1 มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเปรียบเทียบทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ
3.2 ระยะเวลาดํ า เนิ น งาน หมายถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ใ นแต ล ะขั้ น ตอนของการดํ า เนิ น การตาม
กระบวนงานทั้งหมด ซึ่งกําหนดไวเปนมาตรฐานที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ
3.3 ผูบังคับบัญชา ประกอบดวย ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน ผูอํานวยการสวนราชการนั้น ๆ และ
ผูบั งคับ บั ญ ชาโดยตรงของผู ป ฏิ บั ติงาน หั วหน ากลุม งานโทรคมนาคม มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ
พิจารณารายละเอียดการควบคุมงานดานระบบสื่อสารโทรคมนาคมของผูใตบังคับบัญชา

4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน มีหนาที่พิจารณาเห็นชอบในการแตงตั้งผูควบคุมงานดาน
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
4.2 ผูอํานวยการสวนราชการนั้น ๆ หมายถึงผูอํานวยการสวนสื่อสาร มีหนาที่พิจารณา ตรวจสอบ
การควบคุมงานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
4.3 ผูบังคับบัญชาโดยตรง หมายถึง หัวหนากลุมงานโทรคมนาคม มีหนาที่พิจารณา ตรวจสอบ
และใหเสนอแนะแนวทางในการควบคุมงานระบบสื่อสารโทรคมนาคม ใหเปนไปตามความหลักการทางดาน
วิศวกรรม
4.4 ผู รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม งานระบบสื่ อ สารโทรคมนาคม มี ห น า ที่ ศึ ก ษา รายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของระบบสื่อสารโทรคมนาคม และตรวจสอบควบคุมเรงรัด การปฏิบัติงานของผูรับจาง ให
เปนไปตามหลักการทางวิศวกรรมและสําเร็จทันตามระยะเวลาที่กําหนด
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5. Work Flow กระบวนการ
ชื่อกระบวนการ : การควบคุมงานดานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : รอยละ100 ของการควบคุมงานดานระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีความสมบูรณครบถวนตามขอกําหนดใน TOR และเสร็จทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
ลําดับที่
1

ผังกระบวนการ
ไดรับการแตงตั้ง

ระยะเวลา
1 วัน

รายละเอียดงาน
หนังสือ คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
ผูควบคุมงานดานระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
เปนไปตามคําสั่งการแตงตั้ง
คณะทํางาน ของโครงการระบบ
สื่อสารโทรคมนาคม

1วัน

ศึกษารายละเอียดตาม TOR และเขา
รวมประชุมเสนอแนวทางดาน
วิศวกรรมเพื่อใหผูรับจางหรือบริษัท
ที่ปรึกษาปฏิบัติงานอยางถูกตอง

ผูรับจางหรือบริษัทที่ปรึกษามี
ผูไดรับมอบหมาย
แนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไป ใหปฏิบัติงาน
ตาม TOR และหลักการทางดาน
วิศวกรรม

3 วัน

พิจารณารายละเอียดใน TOR
เปรียบเทียบรายละเอียดวิธีการ
ผูไดรับมอบหมาย
เปรียบเทียบกับรายละเอียดที่ผูรับจาง ปฏิบตั ิงานของผูรบั จางหรือบริษัทที่ ใหปฏิบัติงาน
หรือบริษัทที่ปรึกษานําเสนอ
ปรึกษาใหสอดคลองกับ TOR

เป น ผู ค ว บ คุ ม ง า น
ทางดานระบบสื่อสาร

2
เข า ร ว มประชุ ม และติ ด ตาม
ความก าวหน าของโครงการ

2

3

ระบบสื่อสาร

ศึ ก ษ าร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ ง
โครงการและพิจารณา TOR

1

ผูรับผิดชอบ
หัวหนากลุมงาน
โทรคมนาคม/
ผูไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติงาน

4
ลําดับที่
4 2

ผังกระบวนการ
1
No

ระยะเวลา
5 วัน

ตรวจสอบ
รายการอุปกรณที่

รายละเอียดงาน
มาตรฐาน/คุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
พิจารณารายการอุปกรณเปรียบเทียบ รายละเอียดถูกตอง ครบถวน ตรงตาม ผูไดรับมอบหมาย
กับ TOR และตรวจสอบงานที่ผู
รายละเอียดของ TOR และหลักเกณฑ ใหปฏิบัติงาน
รับจางหรือบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการ ดานวิศวกรรม
ใหถูกตองตาม TOR และหลักการ
ทางวิศวกรรม

ติดตั้งเปรียบเทียบกับ
TOR

5

Yes

รายงานผลการตรวจสอบให
คณะทํางานและ
คณะกรรมการทราบ

3 วัน

รายงานผลการตรวจสอบการติดตัง้
ใหคณะทํางานและคณะกรรมการ
ทราบถึงการทํางานของผูร ับจาง
หรือบริษัทที่ปรึกษา

บริษัทที่ปรึกษาหรือผูรับจางติดตั้ง
อุปกรณระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ไดอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม
และเปนไปตามขอกําหนดใน TOR

ผูไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติงาน
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. หนังสือ คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน - พิจารณาโครงการระบบสื่อสาร
ผูควบคุมงานดานระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน
โทรคมนาคม
คณะทํางาน

2.ศึกษารายละเอียดตาม TOR และ
เขารวมประชุมเสนอแนวทางดาน
วิศวกรรมเพื่อใหผูรับจางหรือบริษัทที่
ปรึกษาปฏิบตั ิงานอยางถูกตอง

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

- เอกสารหนังสือแตงตั้งคณะทํางาน ผูไดรับ
มอบหมายให
ปฏิบัติงาน

- สืบคนขอมูล ทางหนังสือ และสื่อ
-เอกสารสื่ออิเล็กทรอนิกส(Internet) ผูไดรับมอบหมาย
หรือรายละเอียดแผนการดําเนินการ ใหปฏิบัติงาน
อิเล็กทรอนิกส(Internet) เพื่อพิจารณา
รายละเอียดของ TOR และรับฟงขอเสนอใน จากบริษัทที่ปรึกษาหรือผูรับจาง
การปฏิบัติงานหรือแผนงานของบริษัทที่
ปรึกษาและผูรับจาง

3.พิจารณารายละเอียดใน TOR
- พิจารณาขอเสนอของบริษัทที่ปรึกษาให
เปรียบเทียบกับรายละเอียดที่ผูรับจาง ถูกตองตรงกับ TOR
หรือบริษัทที่ปรึกษานําเสนอ

เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน
รายละเอียดตามเงื่อนไข
ใน TOR ของโครงการ
ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม
รายละเอียดตามเงื่อนไข
ใน TOR ของโครงการ
ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม

- เอกสารขอเสนอแผนการ
ผูไดรับมอบหมาย ความถูกตองครบถวน
ดําเนินการจากบริษัทที่ปรึกษาและ ใหปฏิบัติงาน
ตามเอกสาร
ผูรับจาง
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รายละเอียดงาน
4. พิจารณารายการอุปกรณ
เปรียบเทียบกับ TOR และตรวจสอบ
งานที่ผูรับจางหรือบริษัทที่ปรึกษา
ดําเนินการใหถูกตองตาม TOR และ
หลักการทางวิศวกรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

- ตรวจสอบอุปกรณที่บริษัทที่ปรึกษานําเขา - เอกสารนําเสนอการอุปกรณและ
ผูไดรับ
มาใชในโครงการและวิธีการติดตั้งที่ถูกตอง ขัน้ ตอนการติดตั้งอุปกรณในระบบ มอบหมายให
ตามหลักการทางวิศวกรรม
ปฏิบัติงาน

5. รายงานผลการตรวจสอบการติดตัง้ - ตรวจสอบเอกสารรายงานประจําเดือน
- เอกสารรายงานการปฏิบัติงานตาม ผูไดรับ
ใหคณะทํางานและคณะกรรมการ
จากบริษัทที่ปรึกษาและติดตามงานควบคุม ความกาวหนาของการติดตั้ง
มอบหมายให
ทราบถึงการทํางานของผูร ับจาง
การติดตั้งใหเปนไปตามแผนงาน
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ปฏิบัติงาน
หรือบริษัทที่ปรึกษา

เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน
รายละเอียดตองไดรับ
การพิจารณาเห็นชอบ
ซึ่งหากมีการผิดพลาด
ใหบริษัทที่ปรึกษา
นําเสนอใหมให
ถูกตองตรงตาม TOR
หรือประชุม
คณะทํางานเพื่อชี้แจง
หาขอสรุปในการ
ปฏิบัติงาน
เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอง
สอดคลองกับแผนงาน
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7. มาตรฐานงาน
7.1 เจ าหน าที่ ในสั งกั ดที่ ไ ด รับ การแต ง ตั้ง เป นคณะทํ างานในระบบสื่ อสารโทรคมนาคมตองสามารถ
ควบคุมการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมตามหลักการทางวิศวกรรมให
บริษัทที่ปรึกษาหรือผูรับจางดําเนินการใหถูกตองสมบูรณแลวเสร็จ ทันตามเวลาในขอกําหนด TOR
7.2 ผลสัมฤทธิ์ของการควบคุมงานระบบสื่อสารโทรคมนาคมทําใหไดเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการ
น้ํ าโดยใช อุป กรณ สื่ อ สารโทรคมนาคมที่ เหมาะสมใช ง านสนั บ สนุ น ภารกิ จของกรมชลประทานอยา งมี
ประสิทธิภาพ
8 ระบบติดตามประเมินผล
มาตรฐาน/คุณภาพ
งาน
การควบคุมงาน
ทําใหไดเครื่องมือที่
ทางดานระบบ
ชวยในการบริหาร
สื่อสารโทรคมนาคม จัดการน้ําโดยใช
อุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมที่
เหมาะสมกับงาน
สนับสนุนภารกิจ
กรมชลประทาน
อยางมี
ประสิทธิภาพ
กระบวนการ

วิธีการติดตาม
ประเมินผล
ติดตามผลการทํางาน
ของระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมจาก
รายละเอียดรายงาน
ประจําเดือนของบริษัทที่
ปรึกษาหรือผูรับจาง

ตัวชี้วัด
ควบคุมงานดาน
ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมมี
ความสมบูรณ
ครบถวนตาม
ขอกําหนดใน
TOR และเสร็จทัน
ตามระยะเวลาที่
กําหนด

ผูติดตาม/
ประเมินผล
หัวหนากลุม
งาน
โทรคมนาคม

9 เอกสารอางอิง
9.1 เอกสารแตงตั้งคณะทํางานของระบบสือ่ สารโทรคมนาคม
9.2 เอกสารรายงานผลการดําเนินการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมของบริษัทที่ปรึกษา
9.3 เอกสารรายงานประจําวัน/ประจําสัปดาห/ประจําเดือนของระบบโทรคมนาคมในแตละโครงการ
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รายชื่อผูจัดทํา
1. นายณรงคพล แสงธีรกิจ

หัวหนาฝายโทรคมนาคม

2. นายจรูญ แสนสุข

วิศวกรไฟฟาสื่อสารชํานาญการ

3. นายสมภพ วงษเพชร

นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน

4. นายวัชรินทร บุษดา

นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน

