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คํานํา
ตามที่กรมชลประทานได นําระบบพั ฒ นาคุณภาพการบริหารจัด การภาครัฐ (Public Sector
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นั้น ในการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ (Process
Management) ระบุ ให ส ว นราชการกํ า หนดกระบวนการที่ ส ร า งคุ ณ ค า และกระบวนการสนั บ สนุ น จาก
ยุทธศาสตร พันธะกิจ และความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของสวน
ราชการ ซึ่งสวนหนึ่งของการจัดการกระบวนการคือการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรนําไป
ปฏิ บั ติ ให บ รรลุ ผ ลตามข อกํ าหนดต างๆโดยการจัดทํ าเปน คูมือการปฏิ บัติงานและเผยแพรวิธีการปฏิบั ติงาน
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานไปใชอยางเปนระบบ
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คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
การพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่ อ ให ก ลุ ม งานโทรคมนาคม ส ว นสื่ อ สารโทรคมนาคม ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อ สาร มี คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านในการพั ฒ นาระบบสื่ อ สารโทรคมนาคมที่ ชั ด เจนเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน การปฏิบัติงาน สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลงานที่ไดมาตรฐาน
เปนไปตามเปาหมาย ใหไดอุปกรณเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมที่มีคุณภาพและทันสมัย รองรับอนาคต
1.2 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนที่เปนมาตรฐานของการพัฒนา
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อเผยแพรใหหนวยงานอื่นเขาใจขั้นตอนวิธีการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่นํามาใชใน
กรมชลประทาน
2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
2.1 การจั ด ประชุ ม สรุ ป แนวคิ ด ในการพั ฒ นาระบบสื่ อ สารโทรคมนาคม เพื่ อค น คว า และเสนอ
แนวทางของระบบสื่อสารโทรคมนาคมใหม ๆ ที่ทันสมัยเขามาใชภายในกรมชลประทาน
2.2 ศึกษารายละเอียดของระบบสื่อสารโทรคมนาคมใหมที่ทันสมัยและเหมาะสมนํามาประยุกตใชเพื่อ
สนับสนุนงานตามภารกิจของกรมชลประทาน
2.3 จัดทําเอกสารโครงการตามที่ไดศึกษาระบบสื่อสารโทรคมนาคมใหม
2.4 เสนอผูบังคับบัญชาเพื่ออนุมัติ
2.5 จั ดทํ าโครงการโดยการทํ าการลองใชอุป กรณ จ ริง และวิ เคราะห ห าความเหมาะสมเขี ย นเป น
บทความ
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3. คําจํากัดความ
3.1 มาตรฐาน คือสิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเปรียบเทียบทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ
3.2 ระยะเวลาดําเนินงาน หมายถึงผลการปฏิบัติในแตละขั้นตอนของการดําเนินการตามกระบวนงาน
ทั้งหมด ซึ่งกําหนดไวเปนมาตรฐานที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ
3.3 ผูบังคับบัญชา ประกอบดวย ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้น ๆ ผูอํานวยการสวนราชการนั้น ๆ
และผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูปฏิบัติงาน หัวหนากลุมงานโทรคมนาคม มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบการพัฒนา
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
3.4 การสื่อสารโทรคมนาคม หมายถึง การติดตอสื่อสารดวยการรับสงขอมูลขาวสารระหวางตัวประมวลผล
โดยผานสื่อกลางที่เชื่อมตนทางและปลายทางที่หางกัน โดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหลายรูปแบบ ตามกฎเกณฑ
หรือระเบียบวิธีการที่กําหนดขึ้นในแตละอุปกรณ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผู บั งคั บ บั ญ ชาสู งสุ ด ของหน ว ยงานมี ห น าที่ พิ จ ารณารายละเอี ย ดการพั ฒ นาระบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคม กอนเผยแพร
4.2 ผูอํานวยการสวนราชการนั้น ๆ หมายถึงผูอํานวยการสวนสื่อสารมีหนาที่พิจารณาเห็นชอบใน
รายละเอียดของการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
4.3 ผู บั ง คั บ บั ญ ชาโดยตรง หมายถึ ง หั ว หน า กลุ ม งานโทรคมนาคมมี ห น า ที่ พิ จ ารณาแก ไ ข
รายละเอียดการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑทางดานวิศวกรรมที่ถูกตอง
4.4 ผูรับผิดชอบในงานพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม มีหนาที่ศึกษารายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและจัดหาอุปกรณสื่อสารมาทดลองใชงานเพื่อ
เป น แนวทางในการพั ฒ นาระบบสื่ อ สารโทรคมนาคมที่ เ หมาะสมกั บ การใช ง านตามภ ารกิ จ ของ
กรมชลประทาน
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Work Flow กระบวนการ การพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาพรวม
ลําดับที่

1.

2.

3.

4.

5.

ผังกระบวนการ

เวลา

กําหนดนโยบายแนวทางการ
พัฒนาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม

1 วัน

ศึกษารายละเอียดของงาน /วิเคราะหหา
ขอมูลที่สําคัญในการพัฒนาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม

จัดทําเอกสารโครงการการพัฒนา
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

เสนอ
ผูบังคับบัญชา
เพื่อตรวจสอบ

จัดทําการทดลอง หรือคนควา
ทําเปนเอกสารในรูปของ
บทความวิชาการ

รวมเวลาทั้งหมด 55 วัน
3

10 วัน

10 วัน

5 วัน

30 วัน

5. Work Flow กระบวนการ
ชื่อกระบวนการ : การพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : รอยละ100 ของการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมเสร็จทันตามระยะเวลามาตรฐานที่กําหนด
ลําดับที่
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
1 วัน

รายละเอียดงาน
มาตรฐาน/คุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
จัดประชุมผูเกี่ยวของในการคนควา สามารถกําหนดระบบสื่อสาร
หัวหนากลุมงาน
พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมใหม โทรคมนาคมที่ตองพัฒนาเพื่อปรับใช โทรคมนาคม/
ที่ทันสมัย
ตามภารกิจของกรมชลประทาน
ผูไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงาน

10 วัน

ศึกษาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ กําหนดรางโครงการศึกษาการพัฒนา ผูไดรับมอบหมายให
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่เหมาะสม ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับลักษณะ ประเภทอุปกรณ
และความเหมาะสมสําหรับการพัฒนา
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

10วัน

จัดทําเปนเอกสารรายละเอียดของ
โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมไดอยางเหมาะสม

กําหนดนโยบายแนว
ทางการพัฒนา
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

2
ศึกษารายละเอียดของงาน /
วิเคราะหหาขอมูลที่สําคัญใน
การพั ฒ น าระบ บ สื่ อสาร
โทรคมนาคม

3
จั ด ทํ า เอกสารโครงการการ
พั ฒ น า ร ะ บ บ สื่ อ ส า ร
โทรคมนาคม

1
4

จัดพิมพเปนเอกสารใหถูกตองตามตาม ผูไดรับมอบหมายให
รูปแบบของการศึกษาคนควาในหัวขอ ปฏิบัติงาน
ตาง ๆ เชนวัตถุประสงค ขอบเขต
วิธีการเนื้อหา ประโยชนและการ
นําไปใช

ลําดับที่
4

ผังกระบวนการ
1

ระยะเวลา
5 วัน

รายละเอียดงาน
จัดทําเปนเอกสารรายละเอียดของ
โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมใหผูบังคับบัญชา
ตรวจสอบความถูกตองครบถวน

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
รายละเอียดถูกตอง ครบถวน ตรงตาม ผูไดรับมอบหมายให
ของการพัฒนาระบบสื่อสาร
ปฏิบัติงาน
โทรคมนาคม

ทดลอง ทดสอบอุปกรณใน
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือจัดทํา
เปนเอกสารทางวิชาการอธิบาย
รายละเอียดของโครงการพัฒนา
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ผลการทดลอง ทดสอบอุปกรณการ ผูไดรับมอบหมายให
พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมถูก ปฏิบัติงาน
จัดทําเปนเอกสารอธิบายรายละเอียด
ของโครงการพัฒนาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมที่ถูกตองครบถวน

เสนอ
ผูบังคับบัญชา
เพื่อตรวจสอบ

5

30 วัน
จั ด ทํ า การทดลอง หรื อ
คนควาทําเปนเอกสารใน
รูปของบทความวิชาการ
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
รายละเอียดงาน

เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน
- ตามขอตกลงหรือตัวชี้วัดการปฏิบัติ ผูไดรับมอบหมาย รายละเอียดความชัดเจน
ราชการประจําปงบประมาณ
ใหปฏิบัติงาน
ของขอบเขตงานและ
เรื่องที่ทําการพัฒนา
ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช

1. จัดประชุมผูเกี่ยวของในการคนควา - ประชุมผูเกี่ยวของถึงขอบเขต แนวทางใน
พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมใหมท่ี การพัฒนาคนควาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ทันสมัย
ใหมที่ทันสมัย

ผูรับผิดชอบ

- สืบคนขอมูล ทางหนังสือ และสื่อ
2.ศึกษาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ
-เอกสารสื่ออิเล็กทรอนิกส(Internet) ผูไดรับมอบหมาย
อิเล็กทรอนิกส(Internet) ตามลักษณะอุปกรณ
หรือหนังสือที่สืบคนได
เกี่ยวกับลักษณะ ประเภทอุปกรณ และ
ใหปฏิบัติงาน
สื่อสารเพื่อพัฒนาระบบสื่อสาร
ความเหมาะสมสําหรับการพัฒนา
โทรคมนาคมและความเปนไปไดในการใชงาน
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สนับสนุนตามความตองการของหนวยงาน ใน
ภารกิจของกรมชลประทาน
3.จัดทําเปนเอกสารรายละเอียดของ
โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมไดอยางเหมาะสม

- พิมพรายละเอียดลงตามรูปแบบของงาน
วิจัยคนควาตามหัวขอตาง ๆ เชน
วัตถุประสงค เนื้อหาของงานและประโยชน

- เอกสารบทความสําหรับการ
พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
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ผูไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติงาน

รายละเอียดคุณลักษณะ
อุปกรณในระบบที่
เกี่ยวของกับการพัฒนา
ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม
ความถูกตองครบถวน
ตามเอกสาร

เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน
4. จัดทําเปนเอกสารรายละเอียดของ - สงเอกสารรายละเอียดบทความที่ไดจาก - เอกสารรายละเอียดบทความที่
ผูไดรับมอบหมาย รายละเอียดตองไดรับ
โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร
การพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมให
นําเสนอ
ใหปฏิบัติงาน
การพิจารณา ซึ่งหากมี
การผิดพลาดใหแกไข
โทรคมนาคมใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบ ผูบังคับบัญชาตรวจสอบความเหมาะสมกอน
เผยแพร
จนกวาจะไดรับการ
ความถูกตองครบถวน
พิจารณาจาก
ผูบังคับบัญชา
- เอกสารรายละเอียดบทความที่
5. ทดลอง ทดสอบอุปกรณใน
- จัดหาอุปกรณเพื่อ ทดลอง ทดสอบและ
ผูไดรับมอบหมาย เอกสารรายละเอียด
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือจัดทํา สรุปผลเปนบทความอธิบายโครงการพัฒนา นําเสนอพรอมขอเสนอแนะตามหลัก ใหปฏิบัติงาน
บทความของโครงการ
วิศวกรรม
เปนเอกสารทางวิชาการอธิบาย
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ตองมีความครบถวน
รายละเอียดของโครงการพัฒนา
สมบูรณ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช
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ผูรับผิดชอบ

7. มาตรฐานงาน
7.1 เจาหนาที่ในสังกัดทุกคนตองสามารถเสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมและ
จัดทําโครงการใหแลวเสร็จ สมบูรณทันตามเวลามาตรฐานที่ไดกําหนด
7.2 ผลสัมฤทธิ์ของการพั ฒ นาระบบสื่อสารโทรคมนาคมทําให เกิด แนวคิดในการต อยอดโครงการ
นํามาใชเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทานอยางมีประสิทธิภาพ
8. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม

มาตรฐาน/คุณภาพ
งาน
มีประโยชนและ
สามารถนํามาตอ
ยอดองคความรูเปน
แนวคิดในใช
ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของ
กรมชลประทาน
อยางเหมาะสม

วิธีการติดตาม
ประเมินผล
ทดสอบใชงานและ
สรุปผลของโครงการเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพ
ของการพัฒนา
ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมวาสามารถ
ใชงานไดจริงอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัด
รอยละของการ
พัฒนาระบบ
สื่อสาร
โทรคมนาคม
เสร็จทันตาม
ระยะเวลา
มาตรฐานที่กําหนด

ผูติดตาม/
ประเมินผล
หัวหนากลุม
งาน
โทรคมนาคม

