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ผ า นเครื อข า ยอิ น เทอร เ น็ ตกรมชลประทาน VDO Streaming ที่จ ะช ว ยให มีค วามเข า ใจในกระบวนการที่
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คูมือการปฏิบัตงิ าน (Work Manual)
การถายทอดสดวีดีโอผานเครือขายอินเทอรเน็ตกรมชลประทาน VDO Streaming
1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่ อให ศูน ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัด ทําคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
อยางเปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน การปฏิบัติงาน การติดตั้งและซอมบํารุงระบบสื่อสาร
และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่
ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลผลิตที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการถายทอดสดวีดีโอผานเครือขายอินเทอรเน็ตกรมชลประทาน VDO
Streaming ใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคลากรภายนอก ผูใชบริการสามารถเขาใจ และใช
ประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความตองการ
1.3 เพื่อเผยแพรใหหนวยงานผูขอใชบริการทราบถึงขั้นตอน ในการขอใชบริการระบบถายทอดสด
วีดีโอผานเครือขายอินเทอรเน็ตกรมชลประทาน VDO Streaming และการดําเนินการปฏิบัติงาน ที่มุงไปสูการ
ความสําเร็จของงาน

2. ขอบเขต

คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านในการถ า ยทอดสดวี ดี โ อผ า นเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต กรมชลประทาน VDO
Streaming สํ า หรั บ ผู มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง าน ด า นสื่ อ สารโทรคมนาคม ให มี ม าตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1.1 รับการรองขอจากหน วยงานที่แสดงความตองการ ขอรั บบริการ การถายทอดสดวีดีโอผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตกรมชลประทาน VDO Streaming
1.2 ประสานหนวยงานที่รองขอรับบริการ สอบถามขอมูลรายละเอียด
1.3 ประสานงานด า นเครื อ ข า ย เพื่ อ แจ ง วั น เวลา และกํ า หนดช อ งทางการเผยแพร สั ญ ญาณ
ทางเว็บไซต ridchannel.rid.go.th
1.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณในระบบการถายทอดสดวีดีโอผานเครือขายอินเทอรเน็ต
VDO Streaming
1.5 ทดสอบถายทอดสดวีดีโอผานเครือขายอินเทอรเน็ตกรมชลประทาน VDO Streaming
1.6 ประสานแจงหมายเลขชองที่ทําการถายทอดสัญญาณผานทางเว็บไซต ridchannel.rid.go.th
ใหผูรองขอใชบริการทราบ

3. คําจํากัดความ

อุปกรณระบบสื่อสารโทรคมนาคม หมายถึง อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีในระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ทําหนาที่เปนสวนประกอบในระบบสื่อสารทั้งหมด ประกอบดวย อุปกรณระบบโทรศัพท ระบบวิทยุสื่อสาร
ระบบเสียงตามสาย ระบบกลองวงจรปด ระบบเสียงหองประชุม ระบบเสียงกลางแจง ฯลฯ
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ

4.1 หัวหนาฝายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 1 (สามเสน) (ตส.1 ทส.) และหัวหนาฝายติดตั้งและ
ปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 (ปากเกร็ด) (ตส.2 ทส.) มีหนาที่ ดําเนินการพิจารณาการตรวจสอบ มอบหมายงาน
ใหกับเจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติตอไป
4.2 เจ า หน า ที่ ฝ า ยติ ดตั้ งและปฏิบัติการสื่อสาร มีห นาที่ ติ ดตั้ง ตรวจสอบ ตรวจซ อม ขยายขา ย
ระบบสื่อสาร ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
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สรุปกระบวนการถายทอดสดวีดีโอผานเครือขายอินเทอรเน็ตกรมชลประทาน
VDO Streaming
กระบวนการถายทอดสดวีดีโอผานเครือขายอินเทอรเน็ตกรมชลประทาน VDO Streaming ประกอบดวย
ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1. รับเรื่องจากหนวยงานที่ขอรับบริการ Streaming
2. ประสานหนวยงานที่ตองการรับบริการ
3. ตรวจสอบขอมูลดานเทคนิค/ตรวจสอบสถานที่เชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตกรมชลประทาน
4. จัดเตรียมเครื่องมือ/ติดตั้ง ปรับปรุงแกไขระบบถายทอดสด VDO Streaming
5. ทดสอบการถายทอดสดและรับชม
6. แจงชองทางการถายทอดสด และรายงานผูบังคับบัญชา
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Work Flow กระบวนการถายทอดสดวีดีโอผานเครือขายอินเทอรเน็ตกรมชลประทาน
VDO Streaming
ลําดับที่
1.

เวลา

รับเรื่องจากหนวยงานที่
ขอรับบริการ Streaming

5 นาที

ประสานหนวยงานที่
20 นาที
ตองการรับบริการ

2.

ตรวจสอบขอมูลดาน
เทคนิ12
ค/ตรวจสอบสถานที่
เชื่อมตอเครือขาย
อินเทอรเน็ตกรม

3.

จัดเตรียมเครื่องมือ/
ติดตั้ง ปรับปรุงแกไข
ระบบถายทอดสด VDO
Streaming
อินเทอรเน็ตกรม

4.

5.

ผังกระบวนการ

No

20 นาที

120 นาที

180 นาที

15 นาที
ทดสอบการถายทอดสด
และรับชม

6.

Yes
แจงชองทางการ
ถายทอดสด /รายงาน
ผูบังคับบัญชา
รวมเวลาทั้งหมด 400 นาที

4

60 นาที

5. Work Flow กระบวนการถายทอดสดวีดีโอผานเครือขายอินเทอรเน็ตกรมชลประทาน VDO Streaming
ชื่อกระบวนการ : การถายทอดสดวีดีโอผานเครือขายอินเทอรเน็ตกรมชลประทาน VDO Streaming
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : รอยละ 100 ของความสําเร็จของการถายทอดสดวีดีโอผานเครือขายอินเทอรเน็ตกรมชลประทาน VDO Streaming
ลําดับ
1

ผังกระบวนการ
รับเรื่องจากหนวยงานที่
ขอรับบริการ Streaming

2
ประสานหนวยงานที่ตองการรับ
บริการ

3
ตรวจสอบขอมูลดานเทคนิค/ตรวจสอบ
สถานที่เชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต
กรมชลประทาน

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
5 นาที รับเรื่องจากหนวยงานที่ขอรับบริการ
ทางเอกสาร

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
จดบันทึกรายการที่ตองดําเนินการ

20 นาที ประสานหนวยงานทีต่ องการรับบริการ /
สอบถามขอมูลรายละเอียดที่ตองการ
ถายทอดสด VDO Streaming

พิจารณาหาแนวทางชวงเวลา ในการ ผูไดรับมอบหมาย
ดําเนินการถายทอดสด VDO
ใหปฏิบัติงาน /
Streaming
สายการบังคับ
บัญชา

120 นาที ตรวจสอบขอมูลสถานที่ ดําเนินการตาม
แนวทางดานเทคนิคโดยประสานงาน
เจาหนาที่ เครือขายอินเทอรเน็ตกรม
ชลประทาน และเจาหนาที่ดูแลเว็บไซต
ridchannel.rid.go.th

สอบถามขอมูลใหครบถวน
ดานการเทคนิค

2

5

ผูรับผิดชอบ
ผูไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติงาน /
สายการบังคับ
บัญชา

ผูไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติงาน /
สายการบังคับ
บัญชา

ลําดับ
4

ผังกระบวนการ
2

จัดเตรียมเครื่องมือ/
ติดตั้ง ปรับปรุงแกไข
ระบบถายทอดสด VDO Streaming

5

No
ทดสอบการ
ถายทอดสด
และรับชม

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
180 นาที ตรวจสอบความพรอมเครื่องมืออุปกรณ
พรอมติดตั้งระบบถายทด VDO Streaming
และเครื่องผสมสัญญาณเสียง และตั้งคา
โปรแกรม เชื่อมตอกับ Streaming Server
เพื่อสงขอมูลภาพและเสียง /ปรับปรุงแกไข

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
เครื่องมือครบถวนและอยูในสภาพที่ ตส.1 ทส./
ตส.2 ทส.
ใชงานไดดี/วัสดุ อุปกรณ
เจาหนาที่
สายสัญญาณมีจํานวนเพียงพอ
สําหรับใชปฏิบัติงาน

15 นาที เจาหนาที่ทดสอบการใชงานสามารถเขา
รับชมทีเ่ ว็บไซต ridchannel.rid.go.th
ประเมินคุณภาพเพื่อแกไขปรับปรุง

สามารถใชอุปกรณระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมไดตามปกติ

ตส.1 ทส./
ตส.2 ทส.
เจาหนาที่

Yes
6
แจงชองทางการ
ถายทอดสด /รายงาน
ผูบังคับบัญชา

60 นาที ประสานแจงหมายเลขชองที่ทําการ
ใบเปดงาน ทํารายงานผลการตรวจ
ถายทอดสัญญาณผานทางเว็บไซต
การปฏิบัติงาน
ridchannel.rid.go.th ใหผูรองขอใช
บริการทราบ และรายงานผลปฏิบัติงานตอ
ผูบังคับบัญชา

6

ตส.1 ทส./
ตส.2 ทส.
เจาหนาที่

6. ขั้นตอนการถายทอดสดวีดีโอผานเครือขายอินเทอรเน็ตกรมชลประทาน VDO Streaming
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช

1. รับเรื่องจากหนวยงานที่ขอรับบริการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ถูกตอง และมีการ บันทึกขอความ
ทางเอกสาร
ลงลายมือชื่อครบถวน

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

เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน
มีความละเอียด ขอมูล
ครบถวน

2. ประสานหนวยงานที่ตองการรับ
บริการ /สอบถามขอมูลรายละเอียดที่
ตองการถายทอดสด VDO Streaming

สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึง
อาการ ปญหาการใชงานตาง ๆ

-

3. ตรวจสอบขอมูลสถานที่ดําเนินการ
ตามแนวทางดานเทคนิค โดย
ประสานงานเจาหนาที่ เครือขาย
อินเทอรเน็ตกรมชลประทาน และ
เจาหนาที่ดูแลเว็บไซต
ridchannel.rid.go.th

ตรวจสอบสถานที่มีระบบเครือขาย VPN
รองรับการเชื่อมตออุปกรณ

-

ตส.1 ทส./
ตส.2 ทส.
เจาหนาที่

มีความละเอียด ขอมูล
ครบถวน

-

ตส.1 ทส./
ตส.2 ทส.
เจาหนาที่

ตองมีความละเอียด
ขอมูลถูกตอง

ติดตั้งระบบถายทอดสด VDO Streaming
4. ตรวจสอบความพรอมเครื่องมือ
อุปกรณพรอมติดตั้งระบบถายทด VDO และระบบเสียง ใหพรอมสงสัญญาณไป
Streaming Server
Streaming และเครื่องผสม
สัญญาณเสียง และตั้งคาโปรแกรม
เชื่อมตอกับ Streaming Server เพื่อสง
ขอมูลภาพและเสียง
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มีความละเอียด ขอมูล
ครบถวน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช

5. เจาหนาที่ทดสอบการใชงานสามารถ ทดสอบการใชงาน ตรวจสอบความชัดเจน
เขารับชมที่เว็บไซต
ของภาพและระดับของเสียง
ridchannel.rid.go.th ประเมิน
คุณภาพเพื่อแกไขปรับปรุง
6. ประสานแจงหมายเลขชองที่ทําการ
ถายทอดสัญญาณผานทางเว็บไซต
ridchannel.rid.go.th ใหผูรองขอใช
บริการทราบ และรายงานผลปฏิบัติงาน
ตอผูบังคับบัญชา

ประสานแจงหมายเลขชองที่ทําการถายทอด บันทึกขอความ
สัญญาณผานทางเว็บไซต
ridchannel.rid.go.th ใหผูรองขอใชบริการ
ทราบ และรายงานผลปฏิบตั ิงานตอผูบังคับบัญชา
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-

ตส.1 ทส./
ตส.2 ทส.
เจาหนาที่

เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน
ตองมีความชัดเจน
ขอมูลภาพและเสียง
ถูกตอง ครบถวน

ตส.1 ทส./
ตส.2 ทส.
เจาหนาที่

ตองมีความชัดเจน
ขอมูลภาพและเสียง
ถูกตอง ครบถวน

ผูรับผิดชอบ

7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพ

วิธีการติดตาม
ประเมินผล
การถายทอดสด
สามารถเขารับชม
รายงานผลการ
วีดีโอผานเครือขาย ระบบการถายทอดสด ปฏิบัติงาน
อินเทอรเน็ตกรม วีดีโอผานเครือขาย
ชลประทาน VDO อินเทอรเน็ตกรม
ชลประทาน VDO
Streaming
Streaming ได

8. เอกสารอางอิง

ตัวชี้วัด

ผูติดตาม/
ประเมินผล
ผลสําเร็จของงาน หัวหนาฝายติดตั้ง
และปฏิบัติการ
สื่อสารที่ 1

8.1 คูมือการถายทอดสดวีดีโอผานเครือขายอินเทอรเน็ตกรมชลประทาน VDO Streaming

9. แบบฟอรมที่ใช

9.1 บันทึกขอความ
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