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คานา
ตามที่ กรมชลประทานได้จดั ให้มีการจัดทาคู่มือการปฏิ บตั ิ งานและเผยแพร่ วิธีการปฏิ บตั ิ งาน
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการนามาตรฐานการปฏิบตั ิงานไปใช้อย่างเป็ นระบบและนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้น
ฝ่ ายไฟฟ้ าและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ วนเครื่ องจักรกล สานักงานชลประทานที่ 7 ซึ่ งได้รับ
มอบหมายให้ดาเนิ นการจัดทาคู่มือการปฏิ บตั ิงาน เรื่ องงานบริ การรับ-ส่ งข่าวทางโทรสาร เพื่อให้กระบวนการ
และขั้นตอนงานบริ การรั บ -ส่ งข่ าวทางโทรสาร เป็ นองค์ค วามรู ้ ที่ใ ช้เผยแพร่ ใ นลักษณะคู่มื อการปฏิ บตั ิ งาน
ที่ถูกต้องครบถ้วน จึงได้จดั ทาคู่มือการปฏิ บตั ิงาน (Work Manual) ของฝ่ ายไฟฟ้ าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่ วนเครื่ องจักรกล สานักงานชลประทานที่ 7 ฉบับนี้ข้ ึน ซึ่ งประกอบด้วยกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ
คณะผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูร้ ับผิดชอบในงานบริ การรับ-ส่ ง
ข่าวทางโทรสาร ทุกหน่ วยงานภายในกรมชลประทาน ที่จะช่วยให้มีความเข้าใจในกระบวนการที่เกี่ยวข้องและ
สามารถใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นการได้อย่างเป็ นระบบ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล บรรลุ ผลสาเร็ จได้
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
คณะผู้จัดทา
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ส่ วนเครื่ องจักรกล สานักงานชลประทานที่ 7
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คู่มือการปฏิบัตงิ าน (Work Manual)
งานบริการรับ-ส่ งข่ าวทางโทรสารของสานักงานชลประทานที่ 7
1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อให้ฝ่ายไฟฟ้ าและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ วนเครื่ องจักรกล สานักงานชลประทานที่ 7 มีคู่มือ
การปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน การปฏิบตั ิงาน การรับ-ส่ ง
ข่าวสารทางโทรสาร และสร้างมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ที่มุ่งไปสู่ การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็ นไปตามเป้ าหมาย ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และบรรลุขอ้ กาหนดที่สาคัญ
ของกระบวนการ
1.2. เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงวิธีการ การบริ การรับ-ส่ งข่าวทางโทรสาร ที่สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้ามา
ปฏิบตั ิงานใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็ นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
รวมทั้งแสดงหรื อเผยแพร่ ให้กบั บุคลากรภายนอก ผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มี
อยู่ เพื่อขอรับบริ การที่ตรงกับความต้องการ
1.3. เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หาร การดาเนินการ การบริ การรับ -ส่ งข่าวทางโทรสารให้มี
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล ตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และระเบียบกรม
ชลประทานว่าด้วยสื่ อสารและโทรคมนาคม พ.ศ.2544
1.4. เพื่อเผยแพร่ ให้หน่วยงานผูข้ อใช้บริ การทราบถึงขั้นตอน ในการขอใช้บริ การรับ-ส่ งข่าวทางโทรสาร

2. ขอบเขต
คู่มือการบริ การรับ-ส่ งข่าวทางโทรสาร สาหรับผูห้ น้าที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานด้านสื่ อสาร
โทรคมนาคม ให้มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
2.1. รับ-ส่ งข่าว
2.2. จาแนกความถูกต้องของข่าว คัดแยก
2.3. ลงทะเบียนข่าวรับ-ข่าวส่ ง
2.4. รับ-ส่ งข่าวถึงหน่วยงานปลายทางต่างๆ
2.5. จัดเก็บสาเนาข่าว
2.6. สรุ ปรายงานการบริ การรับ-ส่ งข่าวทางโทรสารประจาเดือน
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3. คาจากัดความ
3.1. โทรสาร หมายถึง เทคโนโลยีในการสื่ อสารโทรคมนาคมชนิดหนึ่ง ซึ่ งใช้สาหรับการโอนถ่ายข้อมูล
ของเอกสารต่างๆ ผ่านอุปกรณ์บนเครื อข่ายโทรศัพท์ โดยเป็ นการทาสาเนาเอกสารจากต้นฉบับตัวจริ งยังต้นทางผู้
ส่ งสารไปยังปลายทางโดยผ่านเทคโนโลยีทางโทรศัพท์ และเอกสารที่ได้จะมีรูปแบบเหมือนกับเอกสารจริ ง
3.2. ข่ าวรับ หมายถึง ข่าวที่รับจากกรมชลประทาน(สามเสน,ปากเกร็ ด) และหน่วยงานในสังกัดกรม
ชลประทาน เพื่อนาส่ งให้สานักงานชลประทานที่ 7 ตามจ่าหน้า
3.3. ข่ าวส่ ง หมายถึง ข่าวที่รับจากหน่วยงานในสานักงานชลประทานที่ 7 เพื่อนาส่ งให้กรมชลประทาน
(สามเสน,ปากเกร็ ด) และหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
3.4. เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ูปฏิบัติงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการฝึ กอบรมการใช้เครื่ องโทรสาร
3.5. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) หมายถึ ง แผนที่บอกเส้นทางการทางานที่มีจุดเริ่ มต้นและ
จุดสิ้ นสุ ดของกระบวนการ โดยระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ ของกระบวน มักจัดทาขึ้นสาหรับงานที่มี
ความซับซ้อน มี หลายขั้นตอน และเกี่ ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงเมื่อมี การเปลี่ ยนแปลงการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานไว้ใช้อา้ งอิง ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
3.6. กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมายในการส่ งมอบผลผลิตหรื อ
บริ การให้แก่ผรู ้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งภายในและภายนอกส่ วนราชการ หรื ออีกความหมายนัยหนึ่ ง
คื อ มุ มมองในเชิ งระบบของแนวทางการดาเนิ นการที่ ใช้ในหมวดต่างๆ ของเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่ งจะนาไปสู่ การตรวจประเมินถึ งระดับความสาเร็ จของการดาเนิ นการและการพัฒนาของส่ วนราชการ
โดยดูจากพื้นฐานขององค์ประกอบในการประเมิน 4 ประการ ได้แก่ แนวทางที่ชดั เจน (Approach) การถ่ายทอด
เพื่อนาไปปฏิบตั ิ (Deployment) การเรี ยนรู้ (Learning) และการบูรณาการ (Integration)
3.7. มาตรฐานคุณภาพงาน หมายถึง ข้อกาหนดในการปฏิบตั ิงานทั้งในเชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณ เช่น
ระบบงาน ระยะเวลาของกระบวนการ คุ ณภาพของผลผลิ ต (ข้อผิดพลาดที่ เกิ ดขึ้ น) ความคุ ้ม ค่ า ของงานเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับงบประมาณที่ใช้
3.8. ตัวชี้วัด หมายถึ ง ตัววัดที่บ่งชี้ ถึงความสาเร็ จของการดาเนิ นการของกระบวนการที่สอดคล้องกับ
ข้อ ก าหนดที่ ส าคัญของกระบวนการ เช่ น จ านวนการให้ บ ริ ก าร ต้น ทุ นการให้ บ ริ ก าร ความรวดเร็ ว ในการ
ให้บริ การ คุณภาพให้บริ การ ซึ่ งเป็ นตัวชี้วดั ในกระบวนการ (in-process measure) นอกจากข้อกาหนดในเชิง
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ปริ มาณ ระยะเวลาแล้ว ในกรณี ที่งานไม่สามารถวัดได้ด้วยเรื่ องของระยะเวลา จะพิจารณาถึ งข้อกาหนดในเชิ ง
คุณภาพด้วย คือ ดูขอ้ ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากงาน ความคุมค่าของงาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ อาจกาหนด
ปฏิทินเวลาการดาเนินการ หรื อร้อยละความสาเร็ จของการดาเนินการตามแผน (วัดเป็ นระยะๆ) เป็ นต้น
3.9. วัตถุประสงค์ (Objectives) หมายถึง เป็ นการชี้ แจงให้ผอู ้ ่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทาคู่มือ
ปฏิบตั ิงานของกระบวนการนี้ข้ ึนมา
3.10. ขอบเขต (Scope) หมายถึ ง เป็ นการชี้ แจงให้ผูอ้ ่านทราบถึ งขอบเขตของกระบวนการในคู่มือว่า
ครอบคลุมตั้งแต่ข้ นั ตอนใด ถึงขั้นตอนใด หน่วยงานใด กับใคร ที่ใด และเมื่อใด
3.11. คาจากัดความ (Definition) หมายถึง เป็ นการชี้แจงให้ผอู ้ ่านทราบถึงข้อความ คาศัพท์เฉพาะที่
สาคัญ ซึ่ งอาจเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ หรื อคาย่อ ที่กล่าวถึงภายใต้ระเบียบปฏิบตั ิน้ นั ๆ เพื่อให้เป็ นที่เข้าใจ
ทั้งผูป้ ฏิบตั ิและผูใ้ ช้บริ การตรงกัน
3.12. Work Flow กระบวนการ หมายถึง การระบุ การใช้สัญลักษณ์ ต่างๆ ในการเขียนแผนผังการ
ทางาน เพื่อให้เห็ นถึ งลักษณะ และความสัมพันธ์ ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทางาน ที่ จะเป็ น
ประโยชน์ในการช่ วยทาความเข้าใจกระบวนการทางานที่ ง่ายขึ้ น และแสดงให้เห็ นภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
3.13. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หมายถึ ง การระบุ รายละเอียดงานตามลาดับที่ ที่แสดงไว้ใน ข้อ 3.13.
Work Flow กระบวนการ โดยอธิ บายวิธีการทางานหรื อขั้นตอนการทางานอย่างละเอียด และระบุเอกสาร /
ระเบียบ / แบบฟอร์ ม / ที่ใช้ประกอบการดาเนิ นการนั้น รวมทั้งผูร้ ับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน โดยใช้ขอ้ ความ
อธิ บาย หรื อตารางอธิ บาย พร้อมทั้งระบุเงื่อนไขการทางานหรื อเงื่อนไขความสาเร็ จที่จาเป็ น(ถ้ามี)
3.14. ระบบติดตามประเมินผล หมายถึง การระบุวธิ ีการติดตามประเมินผล ผูร้ ับผิดชอบการติดตามผูร้ ับ
ตรวจ และวิธีการนาเสนอผลการติดตาม ซึ่ งอาจรวมถึงการเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งการทางาน เพื่อใช้ติดตามผล
การปฏิบตั ิงานเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนด และการกาหนดรู ปแบบ และระยะเวลาในการติดตาม เช่น ทุก 3
เดือน หรื อ ทุก 6 เดือน
3.15. แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ หมายถึง การระบุรายชื่อแบบฟอร์ มที่ใช้ในการดาเนินการ ที่เป็ นการชี้ แจงให้ทราบ
ถึงแบบฟอร์ มต่างๆ ที่ตอ้ งใช้ในการบันทึกข้อมูลของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบตั ิงานของกระบวนการนั้นๆสาหรับ
ตัวอย่างแบบฟอร์ มให้แสดงไว้ในภาคผนวก กรณี การกรอกแบบฟอร์ มที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนควรมีคาอธิ บาย
การกรอกแบบฟอร์ ม หรื อจัดทาตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ มไว้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิง่ ขึ้น
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4. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
4.1. หัวหน้ าฝ่ ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ คือ
4.1.1. การด าเนิ น การจัด ท าแผนกระบวนการขั้น ตอนการท างาน ก าหนดข้อ ก าหนดที่ ส าคัญ ของ
กระบวนการ ตัว ชี้ ว ดั กระบวนการ และน ากระบวนการสร้ า งคุ ณ ค่ า มาจัด ท าคู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง าน อย่า งน้อ ย
ประกอบด้วย Work Flow และมาตรฐานคุ ณภาพงานและนามาตรฐานการปฏิบตั ิงานไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยการ
เผยแพร่ คู่มือการปฏิ บตั ิ งาน และการติดตามการปฏิ บตั ิ งานเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด รวมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ทางาน เพื่อปรับปรุ งกระบวนการ
4.1.2. ตรวจสอบ กลัน่ กรอง รายละเอี ยดของคู่มือการปฏิ บตั ิงานในแต่ละด้านให้เป็ นไปตามาตรฐานที่
กาหนดไว้
4.1.3. การดาเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานในแต่ละด้าน โดยกาหนดรู ปแบบ หัวข้อและเนื้อหาของ
คู่มือให้เป็ นมาตรฐานของงานแต่ละด้าน แล้วนาข้อมูลที่ได้มารวบรวมสรุ ปจัดทาคู่มือ
4.2.เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ูปฏิบัติงาน มีหน้าที่ คือ
4.2.1.ลงทะเบียนข่าวรับ-ข่าวส่ ง
4.2.2.นาจ่ายข่าวรับตามจ่าหน้า
4.2.3.จัดเก็บข่าวเป็ นรายวัน รายเดือน
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สรุปกระบวนการงานบริการรับ-ส่ งข่ าวทางโทรสารของสานักงานชลประทานที่ 7
กระบวนการงานบริ การรับ-ส่ งข่าวทางโทรสารของสานักงานชลประทานที่ 7 ประกอบด้วยขั้นตอน
สาคัญดังนี้
1. รับ-ส่ งข่าว ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อข่าว
2. ตรวจสอบ กลัน่ กรองข่าว อนุมตั ิก่อนนาจ่าย ต้องทาการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อข่าวและกากับ
ข่าวก่อนการรับ-ส่ งข่าว
3. ลงทะเบียนเลขที่ ข่าวรับ-ข่าวส่ ง
4. นาข่าวส่ งทางโทรสาร และนาจ่ายข่าวรับตามจ่าหน้า
5. จัดเก็บสาเนาข่าว
6. จัดทารายงานประจาเดือน สรุ ปรายงานการบริ การรับ-ส่ งข่าวสารทางโทรสารประจาเดือน
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5. Work Flow กระบวนการ
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการงานบริ การโทรศัพท์-โทรสาร
ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนการ : ร้อยละ 100 ของความรวดเร็ ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาของข่าว
ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

ผู้รับผิดชอบ

1.

รับ-ส่ งข่าว

20 นาที

ตรวจสอบ
เนื้อข่าวมีความ
เจ้าหน้าที่
ความถูกต้องของ ถูกต้อง ครบถ้วน
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
เนื้อข่าว
ชัดเจน และมีการลง
ลายมือชื่อ-ตาแหน่ง
ผูอ้ นุมตั ิ

2.

ตรวจสอบ
กลัน่ กรองข่าว
อนุมตั ิก่อนนาจ่าย

10 นาที

ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
เนื้อข่าวและกากับ
ข่าวก่อนรับ-ส่ ง
ข่าว

เนื้อข่าวถูกต้อง
เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.
2540

หัวหน้าฝ่ าย
ไฟฟ้ าและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.

ลงทะเบียนเลขที่
ข่าวรับ-ข่าวส่ ง

10 นาที

ลงเลขที่รับข่าว
และเลขที่ส่งข่าว

เพื่อความสะดวก
และง่ายต่อการ
ค้นหา

เจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
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ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

ผู้รับผิดชอบ

4.

นาข่าวส่ งทางโทรสาร
นาจ่ายข่าวรับ

ไม่เกิน
1 วัน
หลังจาก
ได้รับข่าว

นาข่าวส่ งทาง
โทรสารและนา
ข่าวรับ จ่ายตาม
จ่าหน้า

5.

จัดเก็บสาเนาข่าว

30 นาที

จัดเก็บสาเนาข่าว จัดเก็บข่าวตามวันที่ เจ้าหน้าที่
สานัก/กอง ที่ได้รับ- ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ส่ งข่าว เพื่อสะดวก
ในการค้นหา

6.

จัดทารายงานประจาเดือน

1 เดือน

สรุ ปรายงานการ
บริ การรับส่ ง
ข่าวสารทาง
โทรศัพท์โทรสาร
ประจาเดือน

ผูร้ ับได้รับข่าว
เจ้าหน้าที่
ทันเวลาภายใน 1 วัน ผูป้ ฏิบตั ิงาน

จัดทารายงานตาม
วันที่ เลขที่ข่าว เพื่อ
เป็ นผลการ
ปฏิบตั ิงานในแต่ละ
เดือน

หัวหน้าฝ่ าย
ไฟฟ้ าและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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6.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริการรับ-ส่ งข่ าวทางโทรสาร
รายละเอียดงาน
1.ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
เนื้อข่าว

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสาร/ระเบียบ/
ผู้รับผิดชอบ
แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
1.รับ-ส่ งข่าว
1.ใบขออนุญาตใช้โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่
1.1.รับข่าวจากหน่วยงาน ทางไกลเพื่อติดต่อราชการ ผูป้ ฏิบตั ิงาน
สานักงานชลประทานที่ 7 (สส.20)
เพื่อส่ งไปยังส่ วนกลาง
2.ใบขออนุมตั ิใช้โทรศัพท์
และหน่วยงานในสังกัด เพื่อโทรทางไกลในเรื่ อง
1.2.รับข่าวจากส่ วนกลาง ส่ วนตัว (สส.22)
เพื่อส่ งไปยังหน่วยงาน
สานักงานชลประทานที่ 7
และหน่วยงานในสังกัด
2.ตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้องของข่าว
มีหวั ข้อสาคัญ ดังนี้
2.1.หน่วยงานปลายทาง
2.2.เลขที่ วันที่
2.3.ผูอ้ นุมตั ิ/ตาแหน่ง
3.คัดแยกตามหน่วยงาน
ปลายทาง ในส่ วนภูมิภาค
, ส่ วนกลาง

1.พิจารณา กลัน่ กรอง
2.ตรวจสอบ
กากับ เนื้อข่าวให้ถูกต้อง
ความถูกต้องของ
เป็ นไปตาม
เนื้อข่าวและกากับ
พระราชบัญญัติขอ้ มูล
ข่าวก่อนรับ-ส่ งข่าว
ข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ.2540

1.พระราชบัญญัติขอ้ มูล
ข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ.2540

หัวหน้าฝ่ าย
ไฟฟ้ าและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน
ต้องมีความรู้
เรื่ องหมายเลข
โทรสารของ
หน่วยงาน
ต่างๆ

เป็ นข่าวทาง
ราชการและมีผู้
รับรองข่าว ซึ่ง
จะต้องเป็ นไป
ตาม
พระราชบัญญั
ติขอ้ มูล
ข่าวสารของ
ทางราชการ
พ.ศ.2540
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รายละเอียดงาน
3.ลงเลขที่รับข่าว
และเลขที่ส่งข่าว

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.ลงทะเบียนข่าวรับเรี ยง
เลขที่ตามลาดับน้อยไป
มากในแต่ละวัน
2.ลงทะเบียนข่าวส่ งเรี ยง
เลขที่ตามลาดับน้อยไป
มากในแต่ละวัน

เอกสาร/ระเบียบ/
ผู้รับผิดชอบ
แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
1.สมุดทะเบียนหนังสื อรับ- เจ้าหน้าที่
ส่ ง (ชป.026)
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
2.ทะเบียนควบคุมการใช้
โทรศัพท์ทางไกลของ
ราชการประจาเดือน
(สส.21)

เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน
ต้องมีความรู้
เรื่ องหมายเลข
โทรสารของ
หน่วยงาน
ต่างๆ

4.นาข่าวส่ งทาง
1.ข่าวรับ ให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน
โทรสารและนาข่าว นาจ่ายข่าวตามจ่าหน้าถึง
รับ จ่ายตาม จ่าหน้า ปลายทาง
2.ข่าวส่ ง ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ส่ งข่าวไปยังหน่วยงาน
ปลายทางตามหมายเลข
โทรสาร

1.สมุดทะเบียนหนังสื อรับ- เจ้าหน้าที่
ต้องมีความรู้
ส่ ง (ชป.026)
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ความแม่นยา
เกี่ยวกับ
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
ต่างๆที่จ่าหน้า
ถึงปลายทาง

5.จัดเก็บสาเนาข่าว

1.สาเนาข่าวรับ-ส่ ง
2.จัดเก็บสาเนาข่าวโดย
เรี ยงลาดับวันที่รับส่ งข่าว

เจ้าหน้าที่
สาเนาข่าวไว้
ผูป้ ฏิบตั ิงาน จะต้องง่ายต่อ
การค้นหา

6.สรุ ปรายงานการ
บริ การรับส่ ง
ข่าวสารทาง
โทรศัพท์-โทรสาร
ประจาเดือน

1.สรุ ปข่าวรับ-ส่ ง ที่
ลงทะเบียนไว้ในสมุด
ทะเบียนหนังสื อรับ-ส่ ง
(ชป.026)
2.จัดทาบัญชีสรุ ปข่าวรับส่ ง ในแต่ละเดือน
3.พิมพ์บนั ทึกข้อความเพื่อ
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
แต่ละเดือนให้
ผูบ้ งั คับบัญชารับทราบ
ต่อไป

หัวหน้าฝ่ าย
ไฟฟ้ าและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ต้องมีความรู้
และความ
แม่นยา ในการ
ตรวจสรุ ปข่าว
รับ-ส่ ง
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7. มาตรฐานงาน
7.1. ร้อยละของจานวนข่าวรับ-ข่าวส่ ง ดาเนิ นการแล้วเสร็ จภายใน 1 วัน
7.2. การปฏิบตั ิงานที่กาหนดระยะเวลา จะต้องดาเนิ นการข่าวรับ-ข่าวส่ ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อ
บุคคลให้ทนั ภายในเวลาที่กาหนด

8. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
การบริ การรับ-ส่ ง
ข่าวทางโทรสาร

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตาม
ประเมินผล
ตรวจสอบและพิจารณา มีการดาเนินการและ
กลัน่ กรองข่าวให้
ติดตาม ตรวจสอบข่าว
ถูกต้องตาม
รับ-ข่าวส่ ง
พระราชบัญญัติขอ้ มูล
ข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ.2540

ตัวชี้วดั

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล
ระยะเวลาของ ผูอ้ านวยการส่ วน
ข่าวรับ-ข่าวส่ ง เครื่ องจักรกล
ดาเนินการแล้ว สานักงาน
เสร็ จภายใน
ชลประทานที่ 7
กาหนด

9. เอกสารอ้างอิง
9.1.พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
9.2.ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยสื่ อสารและโทรคมนาคม พ.ศ.2544

10. แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
10.1.สมุดทะเบียนหนังสื อรับ-ส่ ง (ชป.026)
10.2.ใบขออนุ ญาตใช้โทรศัพท์ทางไกล เพื่อติดต่อราชการ (สส.20)
10.3.ทะเบียนควบคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกลของราชการประจาเดือน (สส.21)
10.4.ใบขออนุมตั ิใช้โทรศัพท์เพื่อโทรทางไกลในเรื่ องส่ วนตัว (สส.22)

12
สส.20

ใบขออนุญาตใช้ โทรศัพท์ ทางไกล เพื่อติดต่ อราชการ
วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ.......................
ข้ าพเจ้ า................................................................ตาแหน่ง.............................................สังััด............................
ขออนุญาตใช้ โทรศัพท์ทางไัลเพือ่ ติดต่อราชัารเรื่ อง..........................................................................................................
โดยขอพูดัับ นาย นาง นางสาว.......................................................................ตาแหน่ง.................................................
หน่วยงาน........................................................ัรม..............................................หมายเลขโทรศัพท์.................................
โดยต่อเข้ าเครื่ องภายในหมายเลข..........................................................................

ลงชื่อ...................................................................
ผู้ขอใช้ โทรศัพท์

ลงชื่อ..........................................................
(...........................................................)
หัวหน้ าฝ่ าย..........................................
ผู้อนุมตั ิ

13
สส.21

ทะเบียนควบคุมการใช้ โทรศัพท์ ทางไกลของราชการ
ประจาเดือน..........................................หมายเลข.....................................
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป

ชื่ อผู้
พูด

ตาแหน่ ง

เลขหมาย
เวลา
เรื่องที่ ผู้พูด
หมาย
ตาแหน่ ง สั งกัด
พูด ปลายทาง
ปลายทาง เริ่ม เลิก เหตุ

ลงชื่อ…………………………….ผู้ลงคาชี้แจง
(……………….……………)
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมตั ิ
(.................................................)

14 12
สส.22

ใบขออนุมัตใิ ช้ โทรศัพท์ เพื่อโทรทางไกลในเรื่ องส่ วนตัว
เรื่ อง ขออนุมตั ิใช้ โทรศัพท์เพื่อโทรทางไัล
เรี ยน .............................................................
ด้ วยข้ าพเจ้ า....................................................................................ตาแหน่ง.....................................................
หน่วยงาน.................................................................มีความประสงค์จะใช้ โทรศัพท์เพื่อโทรทางไัลในเรื่ องส่วนตัว จึงขออนุมตั ิ
ใช้ โทรศัพท์พดู ัับ นาย นาง นางสาว..............................................................หมายเลขโทรศัพท์.........................................
จังหวัด...........................................................ในวันที่..................เดือน.............................................พ.ศ.............................
ตังแต่
้ เวลา..............................น. ถึงเวลา............................น. โดยใช้ โทรศัพท์หมายเลขเครื่ อง.............................................
ข้ าพเจ้ าจะชาระเงินค่าโทรศัพท์ครัง้ นี ้ตามจานวนที่องค์ัารโทรศัพท์ ฯ เรี ยัเั็บทันที่ที่มีัารเรี ยัเั็บเงิน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ

..............................................................
(...........................................................)
ผู้ขออนุมตั ิใช้ โทรศัพท์

อนุมตั ิ

(.........................................................)
ตาแหน่ง.............................................

