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คํานํา
ตามที่กรมชลประทานได นําระบบพั ฒ นาคุณภาพการบริหารจัด การภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award : PMQA) มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานของกรมใหมีประสิทธิภาพ
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
ส ว นสื่ อ สารโทรคมนาคมได เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการปฏิ บั ติ ง านการบํ า รุ ง รั ก ษาระบบ
ชุมสายโทรศัพทกรมชลประทาน จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานการบํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพทกรมชลประทาน
ขึ้น ที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน การปฏิบัติงาน การบํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพทกรมชลประทาน และ
สรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหเขาใจกระบวนการทํางานของการบํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพท ภายใน
กรมชลประทาน และเปนแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานได
ทั้งนี้ คณะผูจัดทํ าหวังเป นอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบั ติงานฉบั บนี้จะเปน ประโยชนแกบุ คลากร
กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ผูศึกษาคูมือสามารถบํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพท
กรมชลประทาน ไดดวยตนเองผานการศึกษาคูมือฉบับนี้
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คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
การบํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพทกรมชลประทาน
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยาง
เปนลายลักษณ อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน การปฏิบัติงาน การติดตั้งและซอมบํารุงระบบโทรศัพท
และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได
มาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลผลิตที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่ อ เป น หลั ก ฐานแสดงวิ ธี ก าร การติด ตั้ ง ซ อมบํ ารุ ง อุป กรณ และระบบสื่อ สารโทรคมนาคม
ที่ ส ามารถถ ายทอดให กั บ ผู เข ามาปฏิ บั ติ งานใหม พั ฒ นาให ก ารทํ างานเป น มื อ อาชี พ และใช ป ระกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคลากรภายนอก ผูใชบริการสามารถ
เขาใจ และใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความตองการ
1.3 เพื่อเผยแพรใหหนวยงานผูขอใชบริการทราบถึงขั้นตอน ในการขอใชบริการติดตั้งและซอมบํารุง
อุปกรณและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และการดําเนินการปฏิบัติงาน ที่มุงไปสูการความสําเร็จของงาน
2. ขอบเขต
คูมือการติดตั้ง ซอมบํารุง อุปกรณและระบบสื่อสารโทรคมนาคม สําหรับผูมีหนาที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ดานสื่อสารโทรคมนาคม ใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1.1 การรับบริการขอคําปรึกษา การใชงานอุปกรณในระบบสื่อสารโทรคมนาคม
1.2 การแจงเหตุระบบโทรศัพทขัดของ
1.3 ขั้นตอนการตรวจสอบระบบโทรศัพท
1.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานติดตั้งและซอมบํารุง อุปกรณในระบบสื่อสารโทรคมนาคม
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2. คําจํากัดความ
3.1 มาตรฐาน คือสิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเปรียบเทียบทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ
3.2 ระยะเวลาดําเนินงาน หมายถึงผลการปฏิบัติในแตละขั้นตอนของการดําเนินการตามกระบวนงาน
ทั้งหมด ซึ่งกําหนดไวเปนมาตรฐานที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ
3.3 ผูบังคับบัญชา ประกอบดวย ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้น ๆ ผูอํานวยการสวนราชการนั้น ๆ
และผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูปฏิบัติงาน หัวหนากลุมงานโทรคมนาคม มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ
การพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
3.4 อุปกรณระบบโทรคมนาคม หมายถึง อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบสื่อสารโทรคมนาคม ที่มีทํา
หนาที่เปนสวนประกอบในระบบสื่อสารทั้งหมด ประกอบดวย อุปกรณระบบโทรศัพท ระบบวิทยุสื่อสารระบบ
เสียงตามสาย ระบบกลองวงจรปด ระบบเสียงหองประชุม ระบบเสียงกลางแจง ฯลฯ
3.5 การบํารุงรักษา หมายถึง การพยายามรักษาสภาพของ อุปกรณ เครื่องมือ ตาง ๆ ใหมีสภาพที่
พรอมจะใชงานอยูตลอดเวลา
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 หัวหนาฝายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 1(สามเสน)(ตส.1 ทส.) และหัวหนาฝายติดตั้งและ
ปฏิบัติการสื่อสารที่ 2(ปากเกร็ด) (ตส.2 ทส.) มีหนาที่ ดําเนินการพิจารณาการตรวจสอบ มอบหมายงาน
ใหกับเจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติตอไป
4.2 เจ าหน าที่ ฝายติ ด ตั้ งและปฏิบั ติการสื่อสาร มีห น าที่ ติดตั้ง ตรวจสอบ ตรวจซอม ขยายขาย
ระบบสื่อสาร ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
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Work Flow กระบวนการ การบํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพทกรมชลประทานในภาพรวม
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

1

การติดตั้งและบํารุงรักษา
ปญหาการใชงาน

5 นาที

2

บันทึกรายการที่ตองดําเนินการ

5 นาที

3

ตรวจสอบ/วิเคราะห
ปญหา/ตอบคําถาม
วิธีแกปญหา

10 นาที

Yes

4

จัดเตรียมเครื่องมือ/
ตรวจสอบ ตรวจซอม ติดตั้ง
ยาย แกไขโปรแกรมการทํางาน
ตูชุมสาย

180 นาที

No

5

ตรวจซอม
อุปกรณ/ทดสอบ
การใชงาน

No

10 นาที

Yes

6

บันทึกรายการวัสดุ /
รายงานผูบังคับบัญชา

รวมเวลาทั้งหมด 4 ชั่วโมง 30 นาที
3

60 นาที

5. Work Flow กระบวนการ
ชือ่ กระบวนการ : การบํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพทกรมชลประทาน
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : รอยละ 100 การบํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพทกรมชลประทานเสร็จทันตามระยะเวลามาตรฐานที่กําหนด
ลําดับ
1

ผังกระบวนการ
การติดตั้งและบํารุงรักษา
ปญหาการใชงาน

2

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
5 นาที รับเรื่องจากหนวยงานที่ขอรับบริการ ทาง
โทรศัพท / ทางเอกสาร

ตรวจสอบ/วิเคราะห
ปญหา/ตอบคําถาม
วิธีแกปญหา

สอบถามขอมูลความตองการ / ที่อยูของ
หนวยงาน /ลักษณะอาการเสีย/ปญหาการ
ใชงานตางๆ

พิจารณาหาแนวทางในการ
ดําเนินการ

เจาหนาที่

10 นาที

ตรวจสอบขอมูล ดําเนินการตามแนวทาง
ดานเทคนิคโดยประสานงานเจาหนาที่
ตนเรื่องเพื่อใหทราบความตองการที่ถูกตอง

ตอบคําถามชี้แจงเหตุผลการเทคนิค
/ แกไขปญหา / สอบถามขอมูลให
ครบถวน

ตส.1ทส./
ตส 2.ทส.
เจาหนาที่

No
Yes

1

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่

5 นาที
บันทึกรายการที่ตองดําเนินการ

3

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
จดบันทึกรายการที่ตองดําเนินการ

2

4

ลําดับ
4

ผังกระบวนการ
2

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
180 นาที ความพรอมของเครื่องมือ/ จํานวนวัสดุที่
ตองใชในการตรวจซอมแกไข

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
เครื่องมืออยูในสภาพที่ใชงานไดดี/
วัสดุ อุปกรณสายเคเบิ้ลมีจํานวน
เพียงพอสําหรับใชงาน

ผูรับผิดชอบ
ตส.1ทส./
ตส 2.ทส.
เจาหนาที่

10 นาที

เจาหนาที่ทดสอบการใชงาน

สามารถใชอุปกรณระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมไดตามปกติ

ตส.1ทส./
ตส 2.ทส.
เจาหนาที่

60 นาที

ใบเปดงาน พรอมรายละเอียดรายการวัสดุ
อุปกรณ

ใบเปดงาน ทํารายงานผลการตรวจ ตส.1ทส./
ซอม
ตส 2.ทส.
เจาหนาที่

จัดเตรียมเครื่องมือ/
ตรวจสอบ ตรวจซอม ติดตั้ง
ยาย แกไขโปรแกรมการทํางาน
ตูชุมสาย

No
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ตรวจซอม
อุปกรณ/ทดสอบ
การใชงาน
Yes
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บันทึกรายการวัสดุ /
รายงานผูบังคับบัญชา

5

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดตั้ง ซอมบํารุง อุปกรณและระบบสื่อสารโทรคมนาคม
รายละเอียดงาน
1. รับเรื่องจากหนวยงานที่ขอรับบริการ

ทางโทรศัพท / ทางเอกสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ถูกตอง และมี
การลงลายมือชื่อครบถวน

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช
บันทึกขอความ/สมุดบันทึก

ผูรับผิดชอบ
ตส.1ทส./
ตส 2.ทส.
เจาหนาที่
ตส.1ทส./
ตส 2.ทส.
เจาหนาที่

เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน
มีความละเอียด ขอมูล
ครบถวน

2. สอบถามขอมูลความตองการ / ที่ สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการ
อยูของหนวยงาน /ลักษณะอาการ
ถึงอาการ ปญหาการใชงานตาง ๆ
เสีย/ปญหาการใชงานตางๆ

-

3. ตรวจสอบขอมูล ดําเนินการตาม
แนวทางดานเทคนิคโดยประสานงาน
เจาหนาที่ ตนเรื่องเพื่อใหทราบความ
ตองการที่ถูกตอง
4. ความพรอมของเครื่องมือ/ จํานวน
วัสดุที่ตองใชในการตรวจซอมแกไข

ตรวจสอบอุปกรณเพื่อหาสาเหตุ และ
วิเคราะหแนวทางการดําเนินการ แกไข
ปญหา

-

ตส.1ทส./
ตส 2.ทส.
เจาหนาที่

มีความละเอียด ขอมูล
ครบถวน

จัดเตรียมเครื่องมือ/ตรวจสอบ ตรวจซอม
ติดตั้งยาย แกไขโปรแกรมการทํางาน
ตูชุมสาย
ทดสอบการใชงาน
ใบเปดงาน พรอมรายละเอียดรายการวัสดุ
อุปกรณ

-

ตส.1ทส./
ตส 2.ทส.
เจาหนาที่

ตองมีความละเอียด
ขอมูลถูกตอง

ตส.1ทส./
ตส 2.ทส.
เจาหนาที่

ตองมีรายละเอียด
ขอมูล ถูกตอง
ครบถวน

5. เจาหนาที่ทดสอบการใชงาน
6. ใบเปดงาน พรอมรายละเอียด
รายการวัสดุอุปกรณ

บันทึกขอความ
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-

มีความละเอียด ขอมูล
ครบถวน

7. มาตรฐานงาน
7.1 เจาหนาที่สามารถดําเนินการติดตั้งและซอมบํารุงระบบโทรศัพทไดอยางมีประสิทธิภาพ เสร็จทัน
ตามระยะเวลาที่กําหนด
7.2 ผลสัมฤทธิ์ของการติดตั้งและซอมบํารุงระบบโทรศัพทตรงกับความตองการของหนวยงาน และเกิด
ประโยชนตอองคกร
8. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
การติดตั้งและซอม
บํารุงระบบโทรศัพท

มาตรฐาน/คุณภาพ

วิธีการติดตาม
ประเมินผล
สามารถใชระบบ
รายงานผลการ
โทรศัพทติดตอสื่อสารได ปฏิบัติงาน

9. เอกสารอางอิง
9.1 คูมือการติดตั้งโทรศัพท Installation Manual
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ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จของงาน

ผูติดตาม/
ประเมินผล
หัวหนาฝายติดตั้ง
และซอมบํารุง

