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คํานํา
ตามที่กรมชลประทานได นําระบบพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award : PMQA) มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานของกรมใหมีประสิทธิภาพ
นั้น ในการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ (Process
Management) ระบุ ใ ห 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 บัติ ใหบ รรลุ ผ ลตามข อกํา หนดต างๆโดยการจัดทําเปน คูมือการปฏิบัติงานและเผยแพรวิธีการปฏิบัติงาน
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานไปใชอยางเปนระบบ
สวนสื่อสารโทรคมนาคมไดเห็นความสําคัญของการปฏิบัติงานการขยายขายและนําเขาระบบ
วิทยุสื่อสารโทรคมนาคม จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานการขยายขายและนําเขาระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคมขึ้น ที่
แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน การปฏิบัติงาน การขยายขายและนําเขาระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม และสราง
มาตรฐานการปฏิ บั ติง าน เพื่ อให เ ข า ใจกระบวนการทํา งานของการขยายข ายและนํา เขา ระบบวิทยุ สื่อ สาร
โทรคมนาคม ภายในกรมชลประทาน และเปนแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานได
ทั้งนี้คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเปนประโยชนแกบุคลากร
กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ผูศึกษาคูมือสามารถขยายขายและนําเขาระบบวิทยุ
สื่อสารโทรคมนาคม ไดดวยตนเองผานการศึกษาคูมือฉบับนี้
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คูมือการปฏิบัติงาน
การขยายขายและนําเขาระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหฝายแผนขายสื่อสารโทรคมนาคม สวนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีคูมือการปฏิบัติงานในการขยายขายและนําเขาระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคมที่ชัดเจนเปนลาย
ลักษณอักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน การปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลงานที่ถูกตองตามระเบียบ กฎหมายที่
เกีย่ วของ
1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงกระบวนการจัดทําที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหมใชประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทั้งแสดง หรือเผยแพรใหบุคคลจากภายนอก หรือผูใชบริการใหสามารถเขาใจ
และใชประโยชนกับกระบวนการที่มีอยู
2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานในการขยายขายและนําเขาระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคมประกอบดวยขั้นตอน
สําคัญ ดังนี้
2.1 ทําหนังสือจากกรมชลประทานถึงสํานักงาน กสทช. แจงวัตถุประสงค ความจําเปนในการใชงาน
เครื่องวิทยุคมนาคม (เชน ทดแทน/สํารอง/เพิ่มเครื่องใหม ในขายสื่อสารเดิม ตั้งขายสื่อสารใหม และเหตุผลความ
จําเปน เปนตน)
2.2 กรอกรายละเอียดในแบบคําขอ ไดแก รายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม (ประเภท/
ชนิดของเครื่องวิทยุฯ) ประเภทของสถานีวิทยุคมนาคม (กรณี ตั้งสถานีฯ) สถานที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (พิกัด
ที่ตั้ง สถานที่) ลักษณะการแพรกระจายคลื่น/ประเภทของสายอากาศ แผนผังแสดงโครงขายสื่อสาร
2.3 สําเนาหนังสือสํานักงาน กทช. / กสทช. หรือกรมไปรษณียโทรเลข ที่อนุญาตใหใชความถี่วิทยุ ใช
เครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แลวแตกรณี
2.4 สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือใบสั่งซื้อ และหนังสือรับรองการทํา/นําเขาเครื่องวิทยุคมนาคมใหรานคา
ที่เปนคูสัญญา หรือมอบหมายใหผูอื่นเปนผูทํา/นําเขาเพื่อสงมอบ (กรณีที่ไดมีการซื้อขายแลว)
2.5 สํ า เนาสั ญ ญาเช า ใช ช อ งสั ญ ญาณบนดาวเที ย ม (Transponder) ของผู ให บ ริ ก ารช อ งสั ญ ญาณ
ดาวเทียม (กรณีขอใชความถี่วิทยุผานดาวเทียม)
2.6 แค็ตตาล็อก (Catalog) ของเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณวิทยุคมนาคม
2.7 ข อกํ าหนดทางวิช าการ (Technical Specification) ของเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุป กรณ วิทยุ
คมนาคม
2.8 สําเนาใบอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมฉบับเดิม (กรณีนําเครื่องวิทยุคมนาคมเดิมไปติดตั้งแหงใหม)
2.9 เอกสารอื่นใดที่จําเปนแกการพิจารณาตามที่เห็นสมควร (ถามี)
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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 หัวหนาฝายแผนขายสื่อสารโทรคมนาคม มีอํานาจหนาที่ในการ
ตรวจสอบการขยายขาย และนําเขาระบบวิทยุสื่อสาร
3.4 ขายวิทยุสื่อสาร หมายความวา ขายวิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ของกรมชลประทาน
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน มีหนาที่พิจารณารายละเอียดการขยายขายและนําเขาระบบ
วิทยุสื่อสารโทรคมนาคม กอนเผยแพร
4.2 ผูอํานวยการสวนราชการนั้น ๆ หมายถึงผูอํานวยการสวนสื่อสาร มีหนาที่พิจารณาเห็นชอบใน
รายละเอียดของการขยายขายและนําเขาระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม
4.3 ผูบังคับบัญชาโดยตรง หมายถึง หัวหนาฝายแผนขายสื่อสารโทรคมนาคม มีหนาที่พิจารณาแกไข
รายละเอียดการขยายขายและนําเขาระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม
4.4 ผูรับผิดชอบในงานขยายขายและนําเขาระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม มีหนาที่ศึกษากฎหมาย
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
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5. Work Flow กระบวนการ
ชื่อกระบวนการ : การขยายขายและนําเขาระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : รอยละ100 ของการขยายขายและนําเขาระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคมเสร็จทันตามระยะเวลามาตรฐานที่กําหนด
ลําดับที่
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
2 วัน

ทํารางหนังสือจากกรมฯ
ถึง สํานักงาน กสทช.
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2 วัน
กรอกรายละเอียดในแบบคํา
ขอตางๆ

3

สําเนาหนังสือที่เกี่ยวของ สง
ถึงสํานักงาน กสทช.

1 วัน

รายละเอียดงาน
หนังสือแจงวัตถุประสงค ความ
จําเปนในการใชงานเครื่องวิทยุ
คมนาคม (เชน ทดแทน/สํารอง/เพิ่ม
เครื่องใหม ในขายสื่อสารเดิม ตั้งขาย
สื่อสารใหม และเหตุผลความจําเปน
เปนตน)
รายละเอียดทางเทคนิค, ประเภทของ
สถานี (กรณีตั้งสถานีฯ), พิกัดที่ตั้ง
สถานที่, ลักษณะการแพรกระจาย
คลื่น, แผนผังแสดงโครงขายสื่อสาร

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
ตามขอกําหนดการขอรับใบอนุญาต
เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม ของ
สํานักงาน กสทช.

ผูรับผิดชอบ
หัวหนาฝายแผนขาย
สื่อสารโทรคมนาคม
/ผูไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงาน

ตามขอกําหนดการขอรับใบอนุญาต
เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม ของ
สํานักงาน กสทช.

ผูไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงาน

สําเนาหนังสือสํานักงาน กทช. /
ตามขอกําหนดการขอรับใบอนุญาต
กสทช. หรือกรมไปรษณียโทรเลข ที่ เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม ของ
อนุญาตใหใชความถี่วิทยุ ใชเครื่อง สํานักงาน กสทช.
วิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม แลวแตกรณี, สําเนาสัญญา
ซื้อขาย

ผูไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงาน

1
3

ลําดับที่
4

ผังกระบวนการ
1

ระยะเวลา
1 วัน

สําเนา Catalog และ
ขอกําหนดทางดานเทคนิค,
ใบอนุญาตฉบับเดิม
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3 วัน

รายละเอียดงาน
มาตรฐาน/คุณภาพงาน
แค็ตตาล็อก (Catalog) ของเครื่อง ตามขอกําหนดการขอรับใบอนุญาต
เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม ของ
วิทยุคมนาคม หรืออุปกรณวิทยุ
สํานักงาน กสทช.
คมนาคม, ขอกําหนดทางวิชาการ
(Technical Specification) ของ
เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณวิทยุ
คมนาคม, สําเนาใบอนุญาตใหใช
เครื่องวิทยุคมนาคมฉบับเดิมและ
เอกสารอื่นที่เห็นสมควร

ผูรับผิดชอบ
ผูไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงาน

ผูบังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบ

ผูบังคับบัญชาเพื่อ
ตรวจสอบ

ผูบังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบ

เสนอ
ผูบังคับบัญชา
เพื่อตรวจสอบ

6

-

-

สงเอกสาร ถึง
สํานักงาน กสทช.

4

-

-

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขยายขายและนําเขาระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม
รายละเอียดงาน
1. ทํารางหนังสือจากกรมฯถึง
สํานักงาน กสทช.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามขอกําหนดการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ
เครื่องวิทยุคมนาคม ของสํานักงาน กสทช.

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช
- หนังสือภายนอก

เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน
ผูไดรับมอบหมาย ตามขอกําหนดการขอรับ
ใบอนุญาตเกี่ยวกับ
ใหปฏิบัติงาน
เครื่องวิทยุคมนาคม ของ
สํานักงาน กสทช
ผูรับผิดชอบ

- รายละเอียดทางเทคนิคของเครื่อง
วิทยุ (ประเภท/ชนิดของเครื่องวิทยุฯ),
2. กรอกรายละเอียดในแบบคําขอตางๆ
ตามขอกําหนดการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ ประเภทของสถานีวิทยุ (กรณีตั้งสถานี ผูไดรับมอบหมาย
เครื่องวิทยุคมนาคม ของสํานักงาน กสทช. ฯ), สถานที่ตั้งสถานีวิทยุ (พิกัดที่ตั้ง ใหปฏิบัติงาน
สถานที่), ลักษณะการแพรกระจาย
คลื่น/ประเภทของสายอากาศ
3. สําเนาหนังสือที่เกี่ยวของ สงถึง
ตามขอกําหนดการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ สําเนาหนังสือสํานักงาน กทช. /
ผูไดรับมอบหมาย
สํานักงาน กสทช.
เครื่องวิทยุคมนาคม ของสํานักงาน กสทช. กสทช. หรือกรมไปรษณียโทรเลข ที่ ใหปฏิบัติงาน
อนุญาตใหใชความถี่วิทยุ, สําเนา
สัญญาซื้อขาย หรือใบสั่งซื้อ และ
หนังสือรับรองการทํา/นําเขาเครื่อง
วิทยุคมนาคมใหรานคา
4. สําเนา Catalog และขอกําหนด
ตามขอกําหนดการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ Catalog และขอกําหนดทางดาน ผูไดรับมอบหมาย
ทางดานเทคนิค, ใบอนุญาตฉบับเดิม เครื่องวิทยุคมนาคม ของสํานักงาน กสทช. เทคนิค, ใบอนุญาตฉบับเดิม
ใหปฏิบัติงาน
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ตามขอกําหนดการ
ขอรับใบอนุญาต
เกี่ยวกับเครื่องวิทยุ
คมนาคม ของสํานักงาน
กสทช.
ตามขอกําหนดการ
ขอรับใบอนุญาต
เกี่ยวกับเครื่องวิทยุ
คมนาคม ของ
สํานักงาน กสทช.
ตามขอกําหนดการ
ขอรับใบอนุญาต
เกี่ยวกับเครื่องวิทยุ
คมนาคม ของ
สํานักงาน กสทช.

7. มาตรฐานงาน
7.1 เจาหนาที่ในสังกัดทุ กคนตองสามารถเสนอแนวคิดในการขยายขายและนํ าเขาระบบวิทยุสื่อสาร
โทรคมนาคมและจัดทําโครงการใหแลวเสร็จ ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
8. ระบบติดตามประเมินผล
มาตรฐาน/คุณภาพ
งาน
การขยายขายและ ตามขอกําหนดการ
นําเขาระบบวิทยุ
ขอรับใบอนุญาต
สื่อสารโทรคมนาคม เกี่ยวกับเครื่องวิทยุ
คมนาคม ของ
สํานักงาน กสทช.
กระบวนการ

วิธีการติดตาม
ประเมินผล
ตามขอกําหนดการขอรับ
ใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่อง
วิทยุคมนาคม ของ
สํานักงาน กสทช.
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ตัวชี้วัด
รอยละของการ
ขยายขายและ
นําเขาระบบวิทยุ
สื่อสาร
โทรคมนาคม
เสร็จทันตาม
ระยะเวลา
มาตรฐานที่กําหนด

ผูติดตาม/
ประเมินผล
หัวหนาฝาย
แผนขาย
สื่อสาร
โทรคมนาคม

