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คานา
ตามที่กรมชลประทานได้นาระบบพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award หรือ PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานของกรมให้มี
ประสิทธิภาพนั้น ในการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ ๖ การจัดการ
กระบวนการ (Process Management) ระบุให้ส่วนราชการกาหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการ
สนับสนุนจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของราชการ ซึ่งส่วนหนึ่งของการจัดการกระบวนการคือการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้
บุคลากรนาไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามข้อกาหนดต่างๆ โดยการจัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่วิธีการ
ปฏิบัติงานตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการนามาตรฐานการปฏิบัติงานไปใช้อย่างเป็นระบบ
ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สชป.๘ ได้เห็นถึงความสาคัญของการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงานของฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สชป.๘ ขึ้น ที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน การปฏิบัติงาน
และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทางานของฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สชป.๘ และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานได้
ทั้งนี้คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรที่จะช่วยให้มี
ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลสาเร็จได้ตามเป้าหมาย และ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานชลประทานที่ ๘
จังหวัดนครราชสีมา
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คู่มือการปฏิบัตงิ านฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สชป.8 มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลงานที่ได้
มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด
1.2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานของการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สชป.8 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สชป.8 ที่สามารถ
ถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายนอก หรือผู้ใช้บริการให้สามรถเข้าใจและใช้
ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอรับบริการที่ตรงตามความต้องการ

2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สชป.8 ประกอบไปด้วยขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สชป.8 ตั้งแต่กระบวนการการรับ-ส่งข้อมูล
ข่าวสาร ซ่อมบารุงเครื่องมือการสื่อสารและสารสนเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ตลอดจนทาหน้าที่ประสานระหว่าง
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. คาจากัดความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายความว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทาให้เกิดวิธีการใหม่ ๆ ใน
การจัดเก็บข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ การส่งผ่าน การสื่อสารสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การรับสารสนเทศ
รวมถึงการสร้างสังคมและอุตสาหกรรมด้านสารสเทศ และการจัดการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
สารสนเทศ
หมายความว่า ความรู้หรือข้อมูลที่ได้ประมวลผลและมีสาระอยู่ในตัว
สามารถสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ได้
ระบบเครือข่าย
หมายความว่า ระบบที่มีการนาคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องมา
เชื่อมต่อกัน โดยใช้สื่อกลาง เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทาให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่
ละเครื่องสามารถใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทาให้ประหยัด
ทรัพยากรในการใช้งาน
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
( ตามคาสั่งกรมชลประทาน ที่ 82/2558 )
1.1 ควบคุม ติดตั้ง ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงระบบไฟฟ้ากาลังและแสงสว่าง บารุงรักษาอุปกรณ์
ไฟฟ้าอื่นๆ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานถูกต้อง
ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กาหนด มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
1.2 ให้บริการด้านข้อมูลการสื่อสารและข่าวสาร กาหนดเรียกขาน รับ-ส่งข่าวสารทางระบบวิทยุ
HF/SSB , VHF/FM ทางโทรสาร (FAX) และโทรสารผ่านระบบเครือข่าย บริการต่อสายตู้โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ
ตรวจสอบข่าว ลงทะเบียน นาจ่ายข่าวสารรวมถึงให้บริการและเผยแพร่ระบบประชุมทางไกลประสานงานข่าว
ระหว่างหน่วยงานกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมสาเนา รายงานสถิติและผลงานเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของสานักงานชลประทาน และโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตอบสนองต่อภารกิจ และหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การติดตั้ง การบารุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือสื่อสารทางสายโทรศัพท์
ตู้กลาง เครื่องโทรศัพท์-โทรสาร เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบเครือข่าย ควบคุมการให้บริการระบบประชุมทางไกล ตรวจสอบปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
ด้วยกล้องวงจรปิด (cctv) เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ออกแบบช่องทางการ
สื่อสารให้ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องเหมาะสม และเป็นปัจจุบัน
1.5 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้งานเครื่องมือสื่อสารทางสายโทรศัพท์ ตู้กลาง
เครื่องโทรศัพท์-โทรสาร เครื่องรับ-ส่งวิทยุ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ
เครือข่าย ควบคุมการให้บริการระบบประชุมทางไกล ตรวจสอบปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในด้วย
กล้องวงจรปิด (cctv) เพื่อให้รายงานมีความถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
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สรุปกระบวนการการปฏิบัติงานของฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
( ตามคาสั่งกรมชลประทาน ที่ 82/2558 )
กระบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
1.1 ควบคุม ติดตั้ง ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงระบบไฟฟ้ากาลังและแสงสว่าง บารุงรักษาอุปกรณ์
ไฟฟ้าอื่นๆ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานถูกต้อง
ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กาหนด มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
1.2 ให้บริการด้านข้อมูลการสื่อสารและข่าวสาร กาหนดเรียกขาน รับ-ส่งข่าวสารทางระบบวิทยุ
HF/SSB , VHF/FM ทางโทรสาร (FAX) และโทรสารผ่านระบบเครือข่าย บริการต่อสายตู้โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ
ตรวจสอบข่าว ลงทะเบียน นาจ่ายข่าวสารรวมถึงให้บริการและเผยแพร่ระบบประชุมทางไกลประสานงานข่าว
ระหว่างหน่วยงานกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมสาเนา รายงานสถิติและผลงานเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของสานักงานชลประทาน และโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตอบสนองต่อภารกิจ และหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การติดตั้ง การบารุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือสื่อสารทางสายโทรศัพท์
ตู้กลาง เครื่องโทรศัพท์-โทรสาร เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบเครือข่าย ควบคุมการให้บริการระบบประชุมทางไกล ตรวจสอบปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
ด้วยกล้องวงจรปิด (cctv) เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ออกแบบช่องทางการ
สื่อสารให้ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องเหมาะสม และเป็นปัจจุบัน
1.5 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้งานเครื่องมือสื่อสารทางสายโทรศัพท์ ตู้กลาง
เครื่องโทรศัพท์-โทรสาร เครื่องรับ-ส่งวิทยุ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ
เครือข่าย ควบคุมการให้บริการระบบประชุมทางไกล ตรวจสอบปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในด้วย
กล้องวงจรปิด (cctv) เพื่อให้รายงานมีความถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
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Work Flow กระบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม

รับสารสนเทศหรือคา
ร้องจากหน่วยงาน
ภายนอก

วิเคราะห์ข้อมูลหรือคาร้อง
(15 นาที)

งานปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

งานปฏิบัติการไฟฟ้า

งานปฏิบัติการซ่อมบารุง

บริการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร
(15 นาที)

ตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
(30-45 นาที)

ตรวจซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร /
ระบบเครือข่าย
(30 -120นาที)

ดาเนินการซ่อมบารุงและ
ทดสอบ (180 นาที)

นาจ่าย / เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
(30-120 นาที)

ติดตั้งและใช้งาน
(180 นาที)
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5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : การปฏิบัติงานของฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สชป.8
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน : ร้อยละ 100 ของการปฏิบัติงานของฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สชป.8 เสร็จทันตามระยะเวลามาตรฐาน
ที่กาหนด

ลาดับ

ผังกระบวนการ

1.

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

1 วัน

รับสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร หรือคาร้อง
ในการซ่อมบารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายจาก
หน่วยงานภายนอก
วิเคราะห์สารสนเทศ ข้อมูลหรือคาร้อง
ซ่อมบารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครือข่าย
มอบหมายงานให้เจ้าที่ตามงาน หรือคา
ร้องที่รับเรื่องเข้ามา โดยมีการแบ่งงาน
ปฏิบัติการ 3 งานดังนี้
1. งานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
2. งานปฏิบัติการไฟฟ้า
3. งานปฏิบัติการซ่อมบารุง

- สอบถามสารสนเทศ ข้อมูล - นายช่างไฟฟ้า
ให้ครบถ้วน
ชานาญงาน
- มีหนังสือหรือบันทึกข้อความ
แจ้ง
- จดบันทึกรายการที่ต้อง
ดาเนินการ

บริการรับ – ส่งสารสนเทศ ข้อมูล ข่าวสาร
ทางระบบวิทยุ HF/SSB , VHF/FM ทาง
โทรสาร (FAX) และโทรสารผ่านระบบ
เครือข่าย

- เก็บรวบรวมสาเนา รายงาน
สถิติและผลงาน
- ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง ตอบสนองต่อภารกิจ

รับสารสนเทศหรือคาร้อง
จากหน่วยงานภายนอก

2.

15 นาที

วิเคราะห์ข้อมูล
หรือคาร้อง

3.
งาน
ปฏิบัติการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

งาน
ปฏิบัติการ
ไฟฟ้า

งาน
ปฏิบัติการ
ซ่อมบารุง

งานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4.
บริการรับ-ส่ง
ข้อมูลข่าวสาร

5 - 10
นาที

15 นาที
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มาตรฐาน/คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

- มอบหมายงานให้ตรงตาม
สารสนเทศ หรือคาร้องที่ได้รับ

- นายช่างไฟฟ้า
ชานาญงาน

5.
นาจ่าย / เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร

งานปฏิบัติการไฟฟ้า
6.
ตรวจซ่อมอุปกรณ์
ไฟฟ้า

7.
ดาเนินการซ่อม
บารุงและทดสอบ

8.
ติดตั้งและใช้งาน

งานปฏิบัติการซ่อมบารุง
9.
ตรวจซ่อมอุปกรณ์
สื่อสาร/ระบบเครือข่าย

30 - 120 นาจ่าย / เผยแพร่ สารสนเทศ ข้อมูล
นาที
ข่าวสาร รวมถึงให้บริการและเผยแพร่
ระบบประชุมทางไกลประสานงานข่าว
ระหว่างหน่วยงานกับส่วนราชการอื่นที่
เกี่ยวข้อง

- เก็บรวบรวมสาเนา รายงาน
สถิติและผลงาน
- ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง ตอบสนองต่อภารกิจ

30 – 45 ตรวจสอบ สังเกต อาการระบบไฟฟ้ากาลัง
นาที
และแสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ รวมถึง
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
180 นาที ดาเนินการซ่อมบารุงและทดสอบระบบ
ไฟฟ้ากาลังและแสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า
อื่นๆ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกลไฟฟ้า
180 นาที ติดตั้ง ระบบไฟฟ้ากาลังและแสงสว่าง
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกลไฟฟ้า
เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานถูกต้องตาม
คุณลักษณะเฉพาะที่กาหนด มีความ
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่

- ระบุสาเหตุความผิดปกติ
- นายช่างไฟฟ้า
หรือความเสียหายของระบบ ชานาญงาน
ไฟฟ้ากาลัง และอุปกรณ์ไฟฟ้า
อื่นๆได้
- จดบันทึกรายการซ่อม บารุง
ระบบไฟฟ้ากาลังและแสงสว่าง
บารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
- ระบบไฟฟ้ากาลัง อุปกรณ์
ไฟฟ้าอื่นๆ มีความพร้อมใช้งาน

30 – 120 ตรวจสอบ สังเกต อาการเครื่องมือสื่อสาร - ระบุสาเหตุความผิดปกติ
นาที
ทางสายโทรศัพท์ ตู้กลาง เครื่องโทรศัพท์- หรือความเสียหายได้
โทรสาร เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่อง
โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย
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- นายช่างไฟฟ้า
ชานาญงาน

10.

ดาเนินการซ่อม
บารุงและทดสอบ

11.
ติดตั้งและใช้งาน

180 นาที ดาเนินการซ่อมบารุงและทดสอบเครื่องมือ
สื่อสารทางสายโทรศัพท์ ตู้กลาง
เครื่องโทรศัพท์-โทรสาร เครื่องรับส่งวิทยุ
เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย

- จดบันทึกรายการซ่อม บารุง
เครื่องมือสื่อสารทาง
สายโทรศัพท์ ตู้กลาง
เครื่องโทรศัพท์-โทรสาร เครื่อง
รับส่งวิทยุ เครื่อง
โสตทัศนูปกรณ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ระบบเครือข่าย
180 นาที ติดตัง้ เครื่องมือสื่อสารทางสายโทรศัพท์ ตู้ - เครื่องมือสื่อสารทาง
กลาง เครื่องโทรศัพท์-โทรสาร เครื่อง
สายโทรศัพท์ ตู้กลาง
รับส่งวิทยุ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เครื่อง เครื่องโทรศัพท์-โทรสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบ รับส่งวิทยุ เครื่อง
เครือข่าย เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โสตทัศนูปกรณ์ เครื่อง
ถูกต้องตามคุณลักษณะ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ระบบเครือข่าย มีความ
พร้อมใช้งาน
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
1. รับสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร
หรือคาร้องในการซ่อมบารุง
อุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครือข่ายจากหน่วยงาน
ภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้
- หนังสือหรือบันทึกข้อความแจ้ง - นายช่างไฟฟ้า
ชานาญงาน

หน่วยงาน/ผู้ร้อง ภายในกรมชลประทาน
จัดทาสารสนเทศ ข้อมูล ข่าวสาร หรือคา
ร้องให้ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการประชาสัมพันธ์ นาจ่าย เผยแพร่ หรือ
จัดการซ่อม บารุง รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (1 วัน)
2. วิเคราะห์สารสนเทศ ข้อมูลหรือ หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ - หนังสือหรือบันทึกข้อความแจ้ง
คาร้องซ่อมบารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า
สชป.8 รับเรื่องร้องเรื่องจากหน่วยงาน
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ภายนอกและทาการวิเคราะห์สารสนเทศ
ข้อมูล ข่าวสาร ที่ได้รับจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกกรมชลประทาน (15 นาที)
3. มอบหมายงานให้เจ้าที่ตามงาน หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ - หนังสือหรือบันทึกข้อความแจ้ง
หรือคาร้องที่รับเรื่องเข้ามา โดยมี สชป.8 นาเรื่องคาร้องแบ่งให้หน่วยงานที่ทา
การแบ่งงานปฏิบัติการ 3 งานดังนี้ การรับผิดชอบปฏิบัติงานต่อโดยงาน
1. งานปฏิบัติการเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานภายในฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศ สชป.8 ได้ทาการแบ่งออกเป็น
2. งานปฏิบัติการไฟฟ้า
3 ฝ่ายดังนี้
3. งานปฏิบัติการซ่อมบารุง
1. งานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
2. งานปฏิบัติการไฟฟ้า
3. งานปฏิบัติการซ่อมบารุง
(5-10 นาที)
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เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
- สารสนเทศ ข้อมูล
ข่าวสาร และคาร้องมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์
- สารสนเทศ ข้อมูล
ข่าวสาร และคาร้องมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์
- สารสนเทศ ข้อมูล
ข่าวสาร และคาร้องมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์

งานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4. บริการรับ – ส่งสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติการเทคโนโลยี
- หนังสือหรือบันทึกข้อความแจ้ง
ข้อมูล ข่าวสารทางระบบวิทยุ
สารสนเทศ และการสื่อสารทาการ
HF/SSB , VHF/FM ทางโทรสาร ตรวจสอบข่าวสาร ลงทะเบียน และทาการ
(FAX) และโทรสารผ่านระบบ
รับ-ส่งข้อมูลโดยมีระบบการรับ-ส่งข้อมูล
เครือข่าย
ดังนี้
1. รับ-ส่งข้อมูลด้วยระบบวิทยุ VHF/FM
HF/SSB และระบบโทรสาร (FAX)
2. รับ-ส่งข้อมูลด้วยระบบ Internet บน
เครือข่ายเก็บข้อมูลฝ่ายสื่อสาร
3. รับ-ส่งข้อมูลด้วยตู้กลางโทรศัพท์ สชป.8
(15 นาที/ฉบับ)
5. นาจ่าย / เผยแพร่ สารสนเทศ ทาการบันทึกข้อมูล พิมพ์ข่าวสาร
ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงให้บริการ
ตรวจสอบข่าวสารก่อนการนาจ่าย และทา
และเผยแพร่ระบบประชุมทางไกล การนาจ่ายข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ประสานงานข่าว ระหว่าง
และเก็บรวบรวมสาเนาเพื่อทาการ
หน่วยงานกับส่วนราชการอื่นที่
ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังต้องทาการ
เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกด้วย (5
– 30 นาที/ฉบับ)
งานปฏิบัติการไฟฟ้า
6. ตรวจสอบ สังเกต อาการระบบ การไฟฟ้ารับใบแจ้งซ่อมและทาการตรวจ
- ใบแจ้งซ่อม
ไฟฟ้ากาลังและแสงสว่าง อุปกรณ์ ซ่อมโดยจะแบ่งการตรวจซ่อมออกเป็น 3
ไฟฟ้าอื่นๆ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทคือ
เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกล
1. ระบบปรับอากาศ และเครื่องทาความ
ไฟฟ้า
เย็น (30 นาที)
2. อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า (30 นาที)
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- นายช่างไฟฟ้า
ชานาญงาน

- สารสนเทศ ข้อมูล
ข่าวสาร มีความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์

- นาจ่าย / เผยแพร่
สารสนเทศ ข้อมูล
ข่าวสารให้รวดเร็ว และ
ทันสมัยมากที่สุด

- นายช่างไฟฟ้า
ชานาญงาน

- กาหนดรายการที่จะ
ทาการซ่อมบารุง รักษา
ให้ครบถ้วน
- กาหนดรายการ
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการ

3. ระบบไฟฟ้าแรงต่าภายใน และภายนอก
อาคาร (30 นาที)
7. ดาเนินการซ่อมบารุงและ
ดาเนินการแจ้งต้นสังกัดเดิมทราบถึงปัญหา
ทดสอบระบบไฟฟ้ากาลังและแสง ของอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และดาเนินการ
สว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ รวมถึง
ซ่อมบารุง หากมีความประสงค์ต้องการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ วัสดุและอุปกรณ์อื่นต้องทาการขอความ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
ต้องการพัสดุและอุปกรณ์ (180 นาที)
8. ติดตั้ง ระบบไฟฟ้ากาลังและแสง ทาการติดตั้ง ระบบไฟฟ้ากาลังและแสง
สว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ รวมถึง
สว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ รวมถึง
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อให้อยู่ใน เครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อให้อยู่ในสภาพ
สภาพพร้อมใช้งานถูกต้องตาม
พร้อมใช้งานถูกต้องตามคุณลักษณะ
คุณลักษณะเฉพาะที่กาหนด มี
เฉพาะที่กาหนด มีความสอดคล้องกับสภาพ
ความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
พื้นที่
งานปฏิบัติการการซ่อมบารุง
9. ตรวจสอบ สังเกต อาการ
การซ่อมบารุงทาการตรวจซ่อมเครื่องมือ
- ใบแจ้งซ่อมเครื่องมือสื่อสาร
เครื่องมือสื่อสารทางสายโทรศัพท์ สื่อสารโดยแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
ตู้กลาง เครื่องโทรศัพท์-โทรสาร
1. ตรวจซ่อมวิทยุสื่อสารเบื้องต้นระบบ
เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่อง
VHF/FM และ VHF/FM (30 นาที)
โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 2. ตรวจซ่อมเครื่องโทรศัพท์และโทรสาร
และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบ
เบื้องต้น (30 นาที)
เครือข่าย
3. ตรวจซ่อมระบบเครือข่ายสายโทรศัพท์
(120 นาที)
10. ดาเนินการซ่อมบารุงและ
ดาเนินการซ่อมตามใบรายการกาหนดซ่อม - ใบแจ้งซ่อมเครื่องมือสื่อสาร
ทดสอบเครื่องมือสื่อสารทาง
โดยการส่งศูนย์กรมฯ (2 วัน) หากต้องการ
สายโทรศัพท์ ตู้กลาง
วัสดุและอุปกรณ์ต้องทาการแจ้งรายการ
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ซ่อมบารุงรักษาและ
อะไหล่
- เป็นไปตามมาตรฐาน
ของระบบไฟฟ้ากาลัง
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
- เป็นไปตามมาตรฐาน
ของระบบไฟฟ้ากาลัง
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

- นายช่างไฟฟ้า
ชานาญงาน

- กาหนดรายการที่จะ
ทาการซ่อมบารุง รักษา
ให้ครบถ้วน
- กาหนดรายการ
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการ
ซ่อมบารุงรักษาและ
อะไหล่
- เป็นไปตามมาตรฐาน
ของเครื่องมือสื่อสาร
และระบบเครือข่าย

เครื่องโทรศัพท์-โทรสาร เครื่อง
รับส่งวิทยุ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ระบบเครือข่าย
11. ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารทาง
สายโทรศัพท์ ตู้กลาง
เครื่องโทรศัพท์-โทรสาร เครื่อง
รับส่งวิทยุ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ระบบเครือข่าย เพื่อให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานถูกต้องตาม
คุณลักษณะ

ความต้องการวัสดุและอุปกรณ์ (60 นาที)
และทาการดาเนินการซ่อม และทดลอง
อุปกรณ์และระบบเครือข่าย (180 นาที)
ดาเนินการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารทาง
สายโทรศัพท์ ตู้กลาง เครื่องโทรศัพท์โทรสาร เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่อง
โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย เพื่อให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานถูกต้องตาม
คุณลักษณะ

-

- เป็นไปตามมาตรฐาน
ของเครื่องมือสื่อสาร
และระบบเครือข่าย

7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
1. การรับ-ส่งสารสนเทศ
ข้อมูล ข่าวสาร

มาตรฐาน/คุณภาพ
มีความพร้อมในการรับ-ส่งสารสนเทศ
ข้อมูล ข่าวสาร สามารถเปิดให้บริการได้
ตลอดเวลาทาการ ข้อมูลมีความสมบูรณ์
ถูกต้อง และทันสมัย
2. การบารุง รักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ และระบบเครือข่ายมีความพร้อม
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
ต่อการใช้งาน สามารถใช้งานได้
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ตลอดเวลา
และระบบเครือข่าย

วิธีการติดตามประเมินผล
ตรวจสอบ และสารองข้อมูล ข่าวสาร และ
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ

ผู้ติดตาม/ประเมินผล ข้อเสนอแนะ
- ผส.ชป.8
- นายช่างไฟฟ้าชานาญ
งาน

ตรวจสอบ สังเกตอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
- ผคก. ชป.8
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
- นายช่างไฟฟ้าชานาญ
พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานให้กับผู้บริหาร งาน
รับทราบตามรอบการรายงาน และเมื่อเกิดเหตุ
ผิดปกติในแต่ละครั้ง
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-

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 คู่มือการติดตั้งระบบเครือข่าย
8.2 คู่มือไฟฟ้า

9. แบบฟอร์มที่ใช้
9.1 แบบฟอร์มรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ชป.005
9.2 แบบฟอร์มรับ-ส่ง Fax
9.3 แบบฟอร์มแจ้งซ่อม ,บารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สื่อสาร สารสนเทศและอื่น ๆ
9.4 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ
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ภาคผนวก
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1. แบบฟอร์มรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ชป.005

2. แบบฟอร์มรับ-ส่ง Fax
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3. แบบฟอร์มแจ้งซ่อม ,บารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สื่อสาร สารสนเทศและอื่น ๆ
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4. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
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5. Flow Chart งานปฏิบัติการไฟฟ้า

เริ่มต้นกิจกรรม

ใบรับแจ้งซ่อม

ระบบปรับอากาศเครื่องทา
ความเย็น (30 นาที)

อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
(30 นาที)

ระบบไฟฟ้าแรงต่าภายใน และ
ภายนอกอาคาร (30 นาที)

รายงานความต้องการพัสดุ
และอุปกรณ์

แจ้งต้นสังกัดเดิม

ดาเนินการตรวจซ่อม
และทดสอบ (180 นาที)

สิ้นสุดกิจกรรม
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6. Flow Chart งานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เริ่มต้นกิจกรรม

แหล่งข้อมูลจากภายนอก
สังกัดกรมชลประทาน

ตรวจสอบข่าวสารและ
ลงทะเบียน

รับ-ส่งข้อมูลด้วยระบบวิทยุ
VHF/FM HF/SSB และ
ระบบโทรสาร (Fax)

รับ-ส่งข้อมูลด้วยระบบ
Internet บนเครือข่ายเก็บ
ข้อมูลฝ่ายสื่อสาร

รับ-ส่งข้อมูลด้วยตู้กลาง
โทรศัพท์ สชป.8

บันทึกข้อมูล
และพิมพ์ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ผ่าน Internet

ประสานงานหน่วย
งานภายนอก

ตรวจสอบข่าวสาร
ก่อนนาจ่าย
ประสานงานหน่วย
งานภายนอก

นาจ่ายข่าวสาร และเก็บ
รวบรวมสาเนาเพื่อตรวจสอบ

สิ้นสุดกิจกรรม
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6. Flow Chart งานปฏิบัติการซ่อมบารุง

เริ่มต้นกิจกรรม

ใบแจ้งซ่อม
เครื่องมือสื่อสาร

ตรวจซ่อมวิทยุสื่อสาร
เบื้องต้นระบบ VHF/FM
และ VHF/FM
(30 นาที)

หนังสือขอใช้
เครื่องเสียง

ตรวจซ่อมเครื่องโทรศัพท์
และโทรสารเบื้องต้น
(30 นาที)

ตรวจซ่อมระบบเครือข่าย
สายโทรศัพท์
(120 นาที)

ส่งศูนย์ซ่อมกรมฯ
(2 วัน)

แจ้งรายการความต้องการ
วัสดุและอุปกรณ์
(60 นาที)

ส่งคืนต้นสังกัดเดิม

ดาเนินการซ่อม และทดลอง
(180 นาที)

ติดตั้ง และใช้งาน

สิ้นสุดกิจกรรม
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ควบคุมระบบเสียง
(180 นาที)

