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คํานํา
ตามที่กรมชลประทานไดนําระบบพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award : PMQA) มาใชเป9นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานของกรมใหมีประสิทธิภาพ
นั้น ในการดําเนินงานตามเกณฑBคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ (Process
Management) ระบุ ใ หสF ว นราชการกํ า หนดกระบวนการที่ ส รางคุ ณ คF า และกระบวนการสนั บ สนุ น จาก
ยุทธศาสตรB พันธกิจ และความตองการของผูรับบริการและผูมีสFวนไดสFวนเสีย เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของสFวน
ราชการ ซึ่งสFวนหนึ่งของการจัดการกระบวนการคือการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรนําไป
ปฏิ บัติใหบรรลุ ผ ลตามขอกํา หนดตF างๆโดยการจั ด ทํา เป9น คูF มือการปฏิบั ติงานและเผยแพรFวิ ธี การปฏิ บั ติงาน
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานไปใชอยFางเป9นระบบ
สFวนสื่อสารโทรคมนาคมไดเห็นความสําคัญของการปฏิบัติงานการออกแบบระบบไฟฟTาสื่อสาร
จึงไดจัดทําคูFมือปฏิบัติงานการออกแบบระบบไฟฟTาสื่อสารขึ้น ที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน การปฏิบัติงาน
การออกแบบระบบไฟฟTาสื่อสาร และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหเขาใจกระบวนการทํางานของการ
ออกแบบระบบไฟฟTาสื่อสาร ภายในกรมชลประทาน และเป9นแนวทางในการแกปVญหาที่เกิดขึ้นในระหวFางการ
ปฏิบัติงานได
ทั้งนี้คณะผูจัดทําหวังเป9นอยFางยิ่งวFา คูFมือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป9นประโยชนBแกFบุคลากร
กFอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ผูศึกษาคูFมือสามารถการออกแบบระบบไฟฟTาสื่อสาร ได
ดวยตนเองผFานการศึกษาคูFมือฉบับนี้

คณะผูจัดทํา ฝZายโทรคมนาคม สFวนสื่อสารโทรคมนาคม
ศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมชลประทาน

สารบัญ
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ขอบเขต
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คูมือการปฏิบัติงาน
การออกแบบระบบไฟฟาสื่อสาร
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสวนสื่อสารโทรคมนาคม มีคูมือการปฏิบัติงานในการออกแบบระบบไฟฟ$าสื่อสารที่
ชัดเจน อยางเป)นลายลักษณ-อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดผลงานที่ไดมาตรฐาน เป)นไปตามเป$าหมาย เสร็จทันตามระยะเวลาที่กําหนด และไดอุปกรณ-เครื่องมือ
สื่อสาร ที่มีคุณภาพตามความตองการของผูใชงาน
1.2 เพื่อใชเป)นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนที่เป)นมาตรฐานของการ
ออกแบบระบบไฟฟ$าสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อเผยแพรใหหนวยงานที่มีความตองการใหออกแบบระบบไฟฟ$าสื่อสารเขาใจวิธีการ
ออกแบบและขั้นตอนตาง ๆ เพื่อประเมินระยะเวลาในการบริหารงบประมาณประจําป<ของหนวยงานได
2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานในการออกแบบระบบไฟฟ$าสื่อสาร ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
2.1. รับการรองขอจากหนวยงานที่แสดงความตองการ และสํารวจ ตรวจสอบ ความตองการ
ของผูใชงานเกี่ยวกับความเหมาะสมในการออกแบบระบบไฟฟ$าสื่อสาร
2.2 ศึกษาวิเคราะห-รายละเอียดของงาน โดยกําหนดออกแบบอุปกรณ-ระบบไฟฟ$าสื่อสารใหตรง
ตามวัตถุประสงค-ดานเทคนิคการใชงานตามความตองการของหนวยงานผูรองขอ และเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
กลางจากหนวยงานผูควบคุมตางๆ เชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงบประมาณ เป)น
ตน
2.3 ออกแบบและประมาณราคางานหรือจัดทําแบบฟอร-มอางอิงแหลงราคากลางมาตรฐาน
2.4 นําเสนอตามสายการบังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ
2.5 สงขอมูลแบบงานระบบไฟฟ$าสื่อสารเพื่อประกอบการจัดหาใหหนวยงานผูรองขอ
3. คําจํากัดความ
3.1 ผูอนุมัติ หมายถึง ผูอํานวยการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผอ.ทส.)
3.2 ผู ตรวจทานความเหมาะสมทางเทคนิ ค หมายถึ ง ผู เชี่ ย วชาญวิ ช าชี พ เฉพาะดาน
วิศวกรรมไฟฟ$าสื่อสารดานวางแผนและโครงการ (ผชช.สส.)
3.3 รายละเอียดคุณลักษณะประกอบการจัดหา หมายถึง เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แบบงานไฟฟ$าสื่อสารที่ผานการนําเสนอและพิจารณาอนุมัติแลว
3.4 เกณฑ-ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ-คอมพิวเตอร- หมายถึง เอกสารเกณฑ-ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ-ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ซึ่งเป)นมาตรฐานอางอิงหลักประกอบการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะในทุกหนวยงานราชการ

3.5 ระยะเวลาดํ า เนิ น งาน หมายถึ ง ผลการปฏิ บั ติในแตละขั้ น ตอนของการดํ า เนิ น การตาม
กระบวนงานทั้งหมด ซึ่งกําหนดไวเป)นมาตรฐานที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ
3.6 สายการบังคับบัญชา หมายถึง ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้นๆ ผูอํานวยการสวนราชการ
นั้นๆ และผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูปฏิบัติงาน หรือผูมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของ
ครุภัณฑ-ดานคอมพิวเตอร-และอุปกรณ-ประกอบ และครุภัณฑ-ดานอุปกรณ-เครื่องมือสื่อสาร
4. หน)าที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผูอนุมัติ พิจารณาความถูกตองเหมาะสมตามระเบียบ หลักเกณฑ- และลงนามอนุมัติ ในการ
เห็นชอบใหใชงานและเผยแพรใหหนวยงานผูรองขอหรือเกี่ยวของ รายละเอียดคุณลักษณะประกอบการจัดหา
เชน ใหความเห็นชอบลงนามในแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการออกแบบระบบไฟฟ$าสื่อสารหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะประกอบการจัดหาดานระบบเครือขายสารสนเทศ เป)นตน
4.2 ผูตรวจทานความเหมาะสมทางเทคนิค พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง ใหขอชี้แนะแนวทาง
ความเหมาะสมทางเทคนิค และวิธีการในการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในแบบระบบไฟฟ$าสื่อสาร กอนนําเสนอ
ผูอนุมัติใหลงนามอนุมัติหรือสั่งการใหปรับปรุงใหเหมาะสม
4.3 สายการบังคับบัญชา โครงสรางสายการบังคับบัญชานําเสนอเพื่อขออนุมัติประกาศใชและ
เผยแพรแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการออกแบบระบบไฟฟ$าสื่อสาร
4.4 ผู ไดรั บ มอบหมาย ศึ กษา วิ เ คราะห- ร ายละเอี ย ด คุ ณลั กษณะเฉพาะของอุ ป กรณ- สื่ อสาร
โทรคมนาคม และออกแบบระบบไฟฟ$าสื่อสารโทรคมนาคมหรือจัดทําเอกสารรายละเอียดประกอบการจัดหา
ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตรงตามวัตถุประสงค-ของผูใชงานจัดทําเป)นมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของ
อุปกรณ-ทางดานสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อเผยแพรใหหนวยงานในสังกัดกรมชลประทานหรือหนวยงานผูรองขอ
อื่นๆสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ
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Work Flow กระบวนการ การออกแบบระบบไฟฟาสื่อสารในภาพรวม
ลําดับที่

1.

ผังกระบวนการ

เวลา

รับการรองขอ/เอกสาร
จากหนวยงานที่ตองการ
ใหออกแบบระบบไฟฟ$า

1 วัน

2.

ศึกษารายละเอียดของงาน /วิเคราะหหาขอมูลที่สําคัญ

4 วัน

3.

ทําการออกแบบคํานวณและประมาณ
ราคาของระบบฯทั้งหมด

15 วัน

ไมอนุญาต
4.

เสนอผูบังคับบัญชา/
ผูตรวจทานความ
เหมาะสมทางเทคนิค
เพื่อขออนุมัติ

2 วัน

อนุญาต

5.

สงขอมูล แบบ งานระบบ
ไฟฟ$าสื่อสาร ให
หนวยงานผูรองขอ

รวมเวลาทั้งหมด 25 วัน
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3 วัน

5. Work Flow กระบวนการ
ชื่อกระบวนการ : การออกแบบระบบไฟฟ$าสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : รอยละ 100 ของการออกแบบระบบไฟฟ$าสื่อสารเสร็จทันตามระยะเวลามาตรฐานที่กําหนด
ลําดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพ
ผู)รับผิดชอบ
1.
1
ตรวจสอบความตองการของผูใชงาน ดําเนินการติดตอไปยังหนวยงานที่แจง ผูไดรับมอบหมาย
วัน
จากหนวยงานที่ตองการใชงานระบบ ความตองการเพื่ อทราบรายละเอี ยด ใหปฏิบัติงาน / สาย
รับการรองขอ/เอกสาร
ไฟฟ$าสื่อสาร
การใชงานระบบไฟฟ$าสื่อสาร
การบังคับบัญชา
จากหนวยงานที่ตองการ
ใหออกแบบระบบไฟฟ$า
2.

4
วัน

ศึกษารายละเอียดของงาน /วิเคราะหหาขอมูลที่สําคัญ

3.

15 วัน

ทําการออกแบบคํานวณและประมาณ
ราคาของระบบฯทั้งหมด
A

ศึกษาหาขอมูล จากแหลงขอมู ลตาง
ๆ เกี่ยวกับลักษณะ ประเภทอุปกรณและความเหมาะสมสําหรับใชงานใน
ระบบไฟฟ$าสื่อสารอยางเหมาะสม

กํ า หนดระบบไฟฟ$ า สื่ อ สารและ ผูไดรับมอบหมาย
อุปกรณ-ที่ใชงานใหเหมาะสมกับความ ใหปฏิบัติงาน
ตองการของหนวยงานที่ ต องการใช
งานหรื อตามกรอบมาตรฐานกลาง
ตางๆ เชน กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร สํ า นั ก
งบประมาณ เป)นตน

จัดทําเป)นเอกสารคุณลักษณะเฉพาะ จัดพิมพ-เป)นเอกสารประกอบการ
ของระบบอุ ป กรณ- ทั้ ง หมดใหอยู ใน จัดหาใหถูกตองตามระเบียบพัสดุ
รูปแบบเอกสารของทางราชการ
ครุภณ
ั ฑ-ของกรมชลประทาน

B
4

ผูไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติงาน

ลําดับ
4.

ผังกระบวนการ
A

เสนอผูบังคับบัญชา/
ผูตรวจทานความ
เหมาะสมทางเทคนิค
เพื่อขออนุมัติ

B

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
2
จั ดทํ าในรู ป แบบคุ ณลั กษณะเฉพาะ
วัน
ระบบเสนอใหผูตรวจทานทางเทคนิค
กอนนํ า เสนอผู บั ง คั บ บั ญ ชาลงนาม
อนุมัติ

มาตรฐานคุณภาพ
ผู)รับผิดชอบ
รายละเอียดถูกตอง ครบถวน ตรงตาม ผู ไดรั บ มอบหมาย
ความตองการของหนวยงานเจาของ ใหปฏิบัติงาน / สาย
โครงการที่รองขอรายละเอี ยดระบบ การบังคับบัญชา
ไฟฟ$าสื่อสาร

ไมอนุญาต

อนุญาต
5.
สงขอมูล แบบ งานระบบ
ไฟฟ$าสื่อสาร ให
หนวยงานผูรองขอ

3
วัน

สงเอกสารขอมู ล แบบ งานระบบ
ไฟฟ$าสื่อสาร คุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบไฟฟ$าสื่อสาร ใหกับหนวยงาน
เจาของโครงการ

5

หนวยงานที่ ร องขอนํ า คุ ณ ลั ก ษณะ ส า ย ก า ร บั ง คั บ
ระบบไฟฟ$าสื่อสารและอุปกรณ-ไปใช บัญชา
ในการจั ดซื้ อ/จั ดจาง เพื่ อใหไดงาน
ตามจุดประสงค-ของโครงการ

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทาง
ผู)รับผิดชอบ
เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
แบบฟอรมที่ใช)
1. ตรวจสอบความตองการของผู ใชงาน 1. ติดตอไปยังหนวยงานที่มีความตองการ 1. ตามเอกสารเรื่องจากหนวยงาน ผู ไดรั บ มอบหมาย รายละเอียดความชัดเจนของระบบ
จากหนวยงานที่ตองการใชงานระบบไฟฟ$า ใชงานระบบไฟฟ$าสื่อสารเพื่อทราบความ ที่ตองการใชงานระบบไฟฟ$าสื่อสาร ใหปฏิบัติงาน
ไฟฟ$าสื่อสารตามความตองการใช
สื่อสาร
ตองการ
งาน
รายละเอียดงาน

2. ศึ กษาหาขอมู ล จากแหลงขอมู ล ตางๆ
เกี่ ย วกั บ ลั กษณะ ประเภทอุ ป กรณ- และ
ความเหมาะสมสํ า หรั บ ใชงานในระบบ
ไฟฟ$าสื่อสารอยางเหมาะสม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. สื บ คนขอมู ล ทางหนั ง สื อ และสื่ อ 1. เอกสารสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส- ผู ไดรั บ มอบหมาย รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส- ( Internet) ตามลั ก ษณะ (Internet) หรือหนังสือที่สืบคนได ใหปฏิบัติงาน
ไฟฟ$ า สื่ อ สารที่ สื บ คนไดมี ค วาม
อุ ป กรณ- สื่ อ สารที่ ใ ชงานในระบบไฟฟ$ า
เหมาะสมตามความตองการ
สื่อสารตามความเหมาะสม

3. จัดทําเป)นเอกสารคุณลักษณะ เฉพาะ 1. พิ มพ- ร ายละเอี ย ดลงตามรู ป แบบของ 1. เอกสารคุณลักษณะเฉพาะของ ผู ไดรั บ มอบหมาย ความถูกตองครบถวนตามเอกสาร
ของระบบอุปกรณ-ทั้งหมดใหอยูในรูปแบบ ทางราชการ และเปรียบเทียบคุณลักษณะ ทางราชการ
ใหปฏิบัติงาน
เอกสารของทางราชการ
อุปกรณ-ในระบบไฟฟ$าสื่อสารใหได 3 ยี่หอ
ตามระเบียบพัสดุครุภัณฑ-หรือตามเกณฑราคากลางพื้นฐานของหนวยงานผูควบคุม
ตางๆ
4. จัดทําในรูปแบบคุณลักษณะเฉพาะ ระบบ 1. สงเอกสารรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะ 1. เอกสารคุณลักษณะเฉพาะตาม ผู ไดรั บ มอบหมาย รายละเอี ย ดตองไดรั บ การลงนาม
เสนอใหผู ตรวจทานทางเทคนิ ค กอน เฉพาะงานระบบไฟฟ$าสื่อสารที่สมบูรณ-สง รูปแบบราชการ
ใหปฏิบัติงาน / สาย อนุ มั ติ ซึ่ ง หากมี ก ารผิ ด พลาดให
นําเสนอผูบังคับบัญชาลงนามอนุมัติ
ใหผูบังคับบัญชาเพื่อลงนามอนุมัติ
การบังคับบัญชา
แกไขจนกวาจะไดรั บ การลงนาม
อนุมัติจากผูบังคับบัญชา
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ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทาง
ผู)รับผิดชอบ
เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
แบบฟอรมที่ใช)
5. สงเอกสารขอมูลแบบ งานระบบไฟฟ$า 1. จัดสงเอกสารคุณลักษณะตามขั้นตอน 1. เอกสารคุณลักษณะเฉพาะตาม ส า ย ก า ร บั ง คั บ เอกสารคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะระบบ
สื่อสาร คุณลักษณะเฉพาะของระบบไฟฟ$า การเขียนหนังสือราชการ
รูปแบบราชการ
บัญชา
ตองสงถึงเจาของโครงการ
สื่อสารใหกับหนวยงานเจาของโครงการ
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7. ระบบติดตามประมวลผล
กระบวนการ
การออกแบบระบบไฟฟ$าสื่อสาร

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประมวลผล

มีความถู กตองตรงกั บ ความตองการของ สอบถามไปยังหนวยงานที่นําไปใช
หนว ย งานที่ นํ า ไป ใช แล ะไดรั บกา ร ในเรื่องการใชงานของระบบ
ตรวจสอบจากผูบังคับบัญชา
ใหไดตรงตามความตองการอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ผู)ติดตาม/
ประมวลผล
ส า ย ก า ร บั ง คั บ
บัญชา

ข)อเสนอแนะ

8. เอกสารอ)างอิง
8.1 ประกาศกระทรวงการคลังที่ กค 0421.5/ว27 เรื่อง หลักเกณฑ-การคํานวณราคากลาง
งานกอสรางของทางราชการ(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555)
8.2 เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวขอ “แนวทางการจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR)
ตามประกาศคณะกรรมการป$องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
8.3 เกณฑ-ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ-คอมพิวเตอร- กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
8.4 ราคามาตรฐานครุภัณฑ- สํานักงบประมาณ
9. แบบฟอรมที่ใช)
9.1 เอกสารเรื่องจากหนวยงานที่ตองการใชงานระบบไฟฟ$าสื่อสาร
9.2 เอกสารสื่ออิเล็กทรอนิกส-(Internet) หรือหนังสือที่สืบคนได
9.3 เอกสารคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ
รายชื่อผู)จัดทํา
1. นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล
1. นายณรงค-พล แสงธีรกิจ
2. นายจรูญ แสนสุข
3. นายวัชรินทร- บุษดา
4. นายสมภพ วงษ-เพชร-

ผูอํานวยการสวนสื่อสารโทรคมนาคม
หัวหนาฝXายโทรคมนาคม
วิศวกรไฟฟ$าสื่อสารชํานาญการ
นายชางไฟฟ$าปฏิบัติงาน
นายชางไฟฟ$าปฏิบัติงาน
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