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 ภาคผนวก  ก ความขาดแคลนวิศวกรประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ภาคผนวก  ข ระบบไฟฟาสาธารณะนอกขายบริการของการไฟฟาฯ 
 ภาคผนวก  ค หนวยวัดความสวาง 
 ภาคผนวก  ง ประมาณการราคาชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาสาธารณะเพื่อการ

จัดเตรียมงบประมาณ 
 ภาคผนวก  จ ตัวอยางการปฏิบัติงานรับแจงเหตุและซอมแซมไฟฟา

สาธารณะ 
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ภาคผนวก ก 
ความขาดแคลนวิศวกรประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ท่ีระบุใหมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีจุดประสงค
เพื่อจะสรางและดํารงมาตรฐานของระบบไฟฟาสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน  และทางราชการ เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไฟฟาสาธารณะที่มีมาตรฐานเทาเทียมกัน  
ในทุกทองถิ่น ซึ่งเปนพื้นฐานของการบริการท่ีพึงพอใจและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน แตใน
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีวิศวกรตามที่มาตรฐานฉบับนี้กําหนดมีจํานวนไมมาก ทําให    
ไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ไดอยางถูกตอง 

  เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดขาดแคลนวิศวกร
ใหพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
 1. งานที่กําหนดใหตองมีแบบมาตรฐานวิศวกรรม (Engineering Drawings) และ/หรือมีการ
แสดงแบบคํานวณเชิงวิศวกรรม (Engineering Calculations)   
  - ในสวนของผูรับจาง หรือผูประกอบการ จะตองจัดใหมีวิศวกรไฟฟา และวิศวกร
โยธาที่ข้ึนทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ตั้งแตระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป  ท่ีข้ึนทะเบียนใบอนุญาตจาก
สภาวิศวกร อยางนอยจํานวนอยางละหนึ่งคน และใหตรวจสอบความถูกตองของใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทุกครั้ง 
  - ในสวนของคณะกรรมการตรวจการจาง/ตรวจรับงานติดตั้งไฟฟาสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  คณะกรรมการตรวจการจางฯ จะตองประกอบดวย วิศวกรไฟฟา และ
วิศวกรโยธา ท่ีข้ึนทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ตั้งแตระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป ท่ีข้ึนทะเบียน
ใบอนุญาตจากสภาวิศวกร  อยางนอยจํานวนอยางละหนึ่งคน โดยอาจขอความรวมมือจากหนวยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน เชนเดียวกับขอ 2 ท่ีจะกลาวตอไป 
  2.    งานในขั้นตอนอื่นๆ ท่ีมาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหควรมีหรือตองมีวิศวกรตามกฎหมาย
กําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจขอความรวมมือจากวิศวกรในทองถิ่น หรือวิศวกรที่ประจําตาม
หนวยงาน ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่อยูในพื้นที่รวมเปนคณะทํางาน   เชน 
  -  วิศวกรไฟฟาประจําโรงงาน    
  -  วิศวกรโยธาจากบริษัทกอสราง       
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  - วิศวกรไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค   
  -  วิศวกรไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย     
  - วิศวกรไฟฟาจากบริษัท ทศท.คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   
  - วิศวกรไฟฟาจากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
  -  วิศวกรโยธาจากกรมทางหลวง  
   ฯลฯ 
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ภาคผนวก  ข 
ระบบไฟฟาสาธารณะนอกขายบริการของการไฟฟาฯ 

 
 มาตรฐานฉบับนี้ ใชสําหรับระบบไฟฟาสาธารณะในทองถิ่นที่อยูในขายบริการของการไฟฟา  
เชน  การไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟานครหลวง เปนตน ทองถิ่นที่อยูนอกเขตระบบจําหนายของ
ระบบไฟฟาใหติดตอการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือการไฟฟานครหลวงในพื้นที่อยางสม่ําเสมอ เพื่อขอความ
รวมมือในการขยายเขตการจําหนายกระแสไฟฟา 
 ทองถิ่นที่มีความจําเปนและมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะสรางระบบไฟฟาสาธารณะไวบริการ
ประชาชนที่ตั้งอยูนอกขายบริการทางการไฟฟาฯ ใหพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
 1. ระบบไฟฟาสาธารณะ 
  การจัดหาจัดสรางระบบไฟฟาสาธารณะใหดําเนินการตามมาตรฐานฉบับนี้ ใหพรอมที่จะ
รับการตอเชื่อมกับระบบการไฟฟา เมื่อการขยายเขตระบบจําหนายมาถึง 
 2. เครื่องกําเนิดไฟฟา 
  2.1 เครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีจัดหามาใช จะตองผลิตกระแสไฟฟาท่ีมีคุณภาพเทียบเทากับ
คุณภาพของการไฟฟาฯ และเปนชนิดท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีดความสามารถ ในการควบคุม
บํารุงรักษาและบริหารจัดการไดท้ังระบบ เครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีจะติดตั้งจะตองผลิตไฟฟาไดไมนอยกวา 1.2 
เทา ของกําลังไฟฟาท่ีระบบไฟฟาสาธารณะตองการ 
  2.2 หากเปนการจัดหาดวยงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหพิจารณา
จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดท่ีเปนเครื่องยนตดีเซล ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับระบบไฟฟาสาธารณะนั้น 
และเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถควบคุมดูแลไดตามขอ 2.1 เปนอันดับแรก 
 3. เมื่อระบบจําหนายไฟฟาขยายไปถึง ใหติดตอประสานงานกับสํานักงานการไฟฟาฯ ในพื้นที่ 
ท่ีรับผิดชอบทําการเชื่อมตอระบบไฟฟาสาธารณะของทองถิ่นเขากับระบบจําหนายของการไฟฟาฯ 
 4. เครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีใชงานกอนการเชื่อมตอกับระบบจําหนายไฟฟา หามนําไปใชเปน
เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง สําหรับระบบไฟฟาสาธารณะของทองถิ่น ยกเวนกรณีท่ีสํานักงานการไฟฟาฯ 
ไดจัดหาและติดตั้งอุปกรณตัดตอ (Transfer Switch) ใหแลว 
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ภาคผนวก  ค 
หนวยวัดความสวาง 

 
หนวยวัดความสวาง ลักซ  (The unit of lux) 
ถาเราวางเทียนไข ในตําแหนง 1 ฟุตหางจากวตัถุ จะใหความสองสวาง 1 ฟุต-candle     ซึ่งมคีาประมาณ  
10 ลักซ   
 
ตัวอยางเปรียบเทียบคาของความสองสวางในหนวยของ “ลักซ” (lux) 
แสงอาทิตยสองโดยตรงกลางแจง  (Direct sunlight) 100,000 – 130,000  lux 
แสงอาทิตย (Indirect sunlight) 10,000 – 20,000  lux 
ทองฟาปกคลุมดวยเมฆ (Overcast day) 1,000  lux 
แสงภายในสํานักงาน 200 – 400  lux 
แสงตอนพลบค่ํา (Twilight) 10  lux 
คืนวันเพ็ญ (Full moon) 0.1  lux 
 
อุณหภูมิสี  คือคาท่ีแสดงคุณสมบัติของสเปคตรัมของแหลงกําเนิดแสง โดยปกติจะมี 7 แถบสี (สีรุง) 
หลอดที่ใหอุณหภูมิสีต่ําหมายถึงใหแสงในโทนอุน (warm) เชน  สีเหลือง สีแดง สวนหลอดที่ใหอุณหภมูิ
สีสูงจะใหแสงเย็น (cool) เชน สีน้ําเงิน อุณหภูมิสีมีหนวยเปน เคลวิน (Kelvin - K) 
 

ตัวอยางแหลงกาํเนิดแสงที่ใหอุณหภูมิสีตางๆ 
 
แสงเทียน 1500 K 
แสงอาทิตย เชา เย็น หลอดโซเดียมความดันสูง 2000-2100 K 
แสงอาทิตย (เที่ยง) หลอดฟลูออเรสเซนตชนิด warm white 5500 K 
ทองฟาแจมใส (Blue sky) 9000-12000 K 
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Color Rendering Index (CRI) 
คือ คาตัวเลขระหวาง 0 – 100 ท่ีบอกถึงคุณภาพของแหลงกําเนิดแสงที่ตกกระทบบนวัตถุและทําใหการ
มองเห็นสีมีความใกลเคียงแสงธรรมชาติมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะแสงของหลอดไฟฟาชนิดตางๆ         
ท่ีไมใชเปนหลอดไส (non-incandescent lamp) เชน หลอดฟลูออเรสเซนต เมทาลฮาไลด  หลอดโซเดียม
ความดันต่ํา/สูง เปนตน   ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตหลอดไฟฟาใชเปนตัวบงช้ีคุณสมบัติดังกลาว ท้ังนี้
หากคา CRI ของหลอดไฟฟาใดมีคามากแสดงวาหลอดไฟฟานั้นใหแสงที่ใกลเคียงแสงธรรมชาติมาก 
 

ตารางที่ ค-1  
ตัวอยางคา CRI ของหลอดไฟฟาชนิดตางๆ 

 
ชนิดของหลอดไฟฟา CRI 

หลอดแสงจันทร (Clear mercury) 17 
White deluxe mercury 45 
หลอดฟลอูอเรสเซนตชนิด warm white 55 
หลอดฟลอูอเรสเซนตชนิด cool white 65 
หลอดฟลอูอเรสเซนตชนิด daylight 79 
หลอดเมทาล ฮาไลด  (metal halide) 4200K 85 
หลอดเมทาล ฮาไลด  (metal halide) 5400K 93 
หลอดโซเดียมความดันต่ํา (low pressure sodium) 0-18 
หลอดโซเดียมความดันสูง (high pressure sodium) 25 
หลอดไฟฟาธรรมดา ( 100 – watt incandescent) 100 
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ภาคผนวก  ง 
ประมาณการราคาชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาสาธารณะ 

เพ่ือการจัดเตรียมงบประมาณ 
 
1.    รายละเอียดอุปกรณโคมไฟสาธารณะและประมาณการราคา (ป 2548) 

ตารางที่ ง-1   ชนิดอุปกรณโคมไฟสาธารณะและราคาโดยประมาณ 
อางอิงราคาป 2548 

ชนิด ราคา (บาท) 
1 โคมไฟฟาชนิดฟลูออเรสเซนต ขนาด 1 x 36 watt 750 
2 โคมไฟฟาชนิดฟลูออเรสเซนต ขนาด 2 x 36 watt 900 
3 หลอดแสงจันทร ขนาด 125 watt 169 
4 หลอดแสงจันทร ขนาด 250 watt 345 
5 หลอดไฟฟาชนดิฟลอูอเรสเซนต  36 watt แบบธรรมดา 52 
6 หลอดไฟฟาชนดิฟลอูอเรสเซนต  36 watt แบบซูเปอร 76 
7 โคมไฟฟาชนิดหลอดโซเดียมความดันต่ํา ขนาด 125 watt 4,300 
8 โคมไฟฟาชนิดหลอดโซเดียมความดันต่ํา ขนาด 250 watt 4,800 
9 โคมไฟฟาชนิดหลอดโซเดียมความดันสูง ขนาด 125 watt 4,300 
10 โคมไฟฟาชนิดหลอดโซเดียมความดันสูง ขนาด 250 watt 4,800 
11 หลอดไฟฟาชนดิหลอดโซเดียมความดันสูง ขนาด 125 watt 1,150 
12 หลอดไฟฟาชนดิหลอดโซเดียมความดันสูง ขนาด 250 watt 1,250 
13 กิ่งโคมไฟฟาพรอมแปน 900 
14 เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด  8 เมตร 2,200 
15 เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด  9 เมตร 2,800 
16 ชุดโคมไฟฟาชนดิเสาเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel) สูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคมเดี่ยว 6,900 
17 ชุดโคมไฟฟาชนดิเสาเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel) สูง 8 เมตร พรอมกิ่งโคมเดี่ยว 8,500 
18 ชุดโคมไฟฟาชนดิเสาเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel) สูง 9 เมตร พรอมกิ่งโคมเดี่ยว 9,200 
19 ชุดโคมไฟฟาชนดิเสาเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel) สูง 9 เมตร พรอมกิ่งโคมคู 10,000 
20 สวิตชควบคุมดวยแสง ขนาด 35 แอมแปร 2,000 

หมายเหตุ หลอดไฟฟาชนิดฟลูออเรสเซนต  40 watt และหลอดไฟฟาชนิดหลอดโซเดียมความดันต่ํา 
ขนาด 125 watt, ขนาด 250 watt เริ่มเสื่อมความนิยม 
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2.    รายละเอียดสายไฟฟา ชนิดและขนาดตางๆ 
 2.1 สายกลมแกนเดียวหุมดวยฉนวน พี.วี.ซี. แรงดัน 750 โวลต อุณหภูมิ 70 ํ C ตาม มอก.    
11-2531 ตารางที่ ง-2 

ตารางที่ ง-2  ราคา (บาท/เมตร) สายกลมแกนเดียวหุมดวยฉนวน พี.ว.ีซี. 
แรงดัน 750 โวลต อุณหภูมิ 70 ํ C 

อางอิงตามมอก. 11-2531 
จํานวนแกน พื้นที่หนาตัด (ตร.มม.) ราคา (บาท/ เมตร) 

1 4 9 
1 6 14 
1 10 22 
1 16 34 
1 25 62 
1 35 74 
1 50 107 

 2.2 สายสงกําลังไฟฟาชนิดกลมใชฝงใตดิน หุมดวยฉนวนและเปลือกนอก พี.วี.ซี. แรงดัน 
750 โวลต อุณหภูมิ 70 ํ ซ. ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ ง-3 

  ตารางที่ ง-3  ราคา (บาท/เมตร) สายสงกําลังไฟฟาชนิดกลมใชฝงใตดิน 
  หุมดวยฉนวนและเปลือกนอก พี.วี.ซี. แรงดัน 750 โวลต   อุณหภูมิ 70 ํ C 

อางอิงตามมอก. 11-2531 
จํานวนแกน พื้นที่หนาตัด (ตร.มม.) ราคา (บาท/ เมตร) 

1 4 21 
1 6 31 
1 10 37 
1 16 50 
1 25 69 
1 35 94 
1 50 127 
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  ตารางที่ ง-3  ราคา (บาท/เมตร) สายสงกําลังไฟฟาชนิดกลมใชฝงใตดิน 
  หุมดวยฉนวนและเปลือกนอก พี.วี.ซี. แรงดัน 750 โวลต   อุณหภูมิ 70 ํ C 

(ตอ) 
อางอิงตามมอก. 11-2531 

จํานวนแกน พ้ืนที่หนาตัด (ตร.มม.) ราคา (บาท/ เมตร) 
2 4 43 
2 6 59 
2 10 84 
2 16 118 
2 25 174 
2 35 231 
2 50 330 
3 2.5 35 
3 4 51 
3 6 73 
3 10 107 
3 16 158 
3 25 228 
3 35 307 
3 50 444 
3 2.5 35 
4 4 61 
4 6 89 
4 10 136 
4 16 200 
4 25 293 
4 35 404 
4 50 566 
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3.    ทอรอยสายไฟฟา 
 3.1 ทอหนา (I.M.C. Conduit) และทอบาง (E.M.T. Conduit) 

ตารางที่ ง-4   ประเภทและความหนาของทอรอยสายไฟ 

TAS ขนาด (นิ้ว) 
I.M.C. E.M.T. 

9/8 - - 
½ 128.40 70 
¾ 174.00 100 
1 235.20 144 

1 ¼ 303.60 211 
1 ½ 375.60 246 
2 504.00 304 

2 ½ 816.00 - 
3 984.00 - 

3 ½ 1,134.00 - 
4 1,260.00 - 
5 2,160.00 - 

 
หมายเหตุ   ราคานี้เพ่ือใชเปนแนวทางการจัดเตรียมงบประมาณเทานั้น ซ่ึงเปนราคาใน             

กรุงเทพมหานคร และยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอยางการปฏิบัติงานรับแจงเหตุและซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงานบริการไฟฟาสาธารณะ 

งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ สวนการโยธา สํานักการชาง เทศบาลนครขอนแกน 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 เทศบาลนครขอนแกน มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยูภายในเขตเทศบาล 
จํานวน 130,593 คน เทศบาลนครขอนแกนมีหนาท่ีในการดูแลบําบัดทุกข บํารุงสุขใหแกประชาชน 
รวมท้ังการใหความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสิน จึงตองมีไฟฟาแสงสวางบริการแกประชาชน การ
บริการดานไฟฟา มีการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  มีหนาท่ีควบคุม กํากับ
ดูแล กําหนดขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการใชไฟฟา และใหบริการประชาชนผูท่ีมีความประสงคจะขอใช
ไฟฟาบานพักอาศัย สถานประกอบธุรกิจ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ ท้ังนี้ รวมถึง
ระบบไฟฟาสาธารณะ ซึ่งหมายถึงไฟฟาแสงสวางที่ติดตั้งอยูตามตรอก ซอย ถนน ทางหลวงแผนดิน      
ท่ีเปนทางสาธารณประโยชน และรวมถึงไฟฟาภายในสวนสาธารณะตาง ๆ ท่ีเทศบาลนครขอนแกน   
เปนผูดูแลบํารุงรักษา 
 ไฟฟาสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแกนเปนผูดูแลซอมแซม
บํารุงรักษา มีอยูหลายชนิด ไดแก  ไฟฟาแสงสวางสาธารณะตามตรอก ซอย ถนนสายตางๆ ไฟฟา
สาธารณะ ภายในสวนสาธารณะ และลานกีฬาตานยาเสพติด เปนตน 

-     การรับแจงเหตุ และการแกไขไฟฟาสาธารณะขัดของ 
 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  เทศบาลนคร
ขอนแกน จึงไดมอบหมายใหมีเจาหนาท่ีของเทศบาลรับผิดชอบ ดูแลงานไฟฟาสาธารณะโดยตรง รวมท้ัง
การตั้งศูนยรับเรื่องรองทุกขอันเกิดจากไฟฟาชํารุดเสียหายและดับ 
 การบริการประชาชนในสวนของการซอมแซมและบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ เนนความสําคัญ
ของการใหบริการประชาชน คือ มีความสะดวกและรวดเร็ว ไมมีความสลับซับซอนของเอกสารคํารองฯ 
ซึ่งสามารถกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานได ดังนี้ 
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 การรับแจงเหตุ 
 ประชาชนสามารถแจงเหตุไฟฟาสาธารณะขัดของได 5 วิธี คือ 
 1. แจงเหตุโดยการเขียนคํารอง/หนังสือรองเรียน 
 2. แจงเหตุโดยใชโทรศัพท 
 3. แจงเหตุทางเว็บไซตของเทศบาลนครขอนแกน 
 4. แจงเหตุโดยผานประธานชุมชนยอยของเทศบาล 
 5. ทางวิทยุสื่อสาร งานปองกัน และ อปพร. 

-     การออกปฏิบัติงาน 
 เมื่องานไฟฟาฯ ไดรับแจงเหตุไฟฟาสาธารณะขัดของ สามารถดําเนินการไดโดยงานไฟฟาฯ 
จัดชุดออกปฏิบัติงานทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน ดังนี้ 
 1. ในเวลาราชการ (08.00 – 16.30 น.) จัดชุดปฏิบัติงาน 3 หนวย 
  -  ชุดรถยนตกระเชาไฟฟา (ช.24) พรอมเจาหนาท่ี 3 นาย รับผิดชอบซอมแซมไฟฟา 

สาธารณะ เขต 1 
  - ชุดรถยนตกระเชาไฟฟา (ช.33) พรอมเจาหนาท่ี 3 นาย รับผิดชอบซอมแซมไฟฟา

สาธารณะ เขต 2 
  - ชุดรถยนตกระเชาไฟฟา (ช.37) พรอมเจาหนาท่ี 3 นาย รับผิดชอบซอมแซมไฟฟา

สาธารณะ/ไฟสัญญาณจราจร ปฏิบัติงานเปนชุดเคลื่อนที่เร็ว 
 2. นอกเวลาราชการ (16.30 – 24.00 น.) จัดชุดปฏิบัติงาน 1 หนวย 
  -  ชุดรถยนตกระเชาไฟฟา (ช.33) พรอมเจาหนาท่ี 3 นาย รับผิดชอบซอมแซมแกไข

ไฟฟาสาธารณะขัดของเวลากลางคืน 

-      การกําหนดลักษณะงานและระยะเวลาดําเนินการ 
 เมื่อเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรายละเอียดเอกสารตามคํารอง จะทําการคัดแยกแบงกลุม กําหนด
ลักษณะของงานตามลําดับการยื่นคํารองกอน/หลัง ไดเปน 3 กลุมงาน ดังนี้ 
 1. งานที่สามารถดําเนินการไดทันที โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการ 1-3 วันทําการ เชน 
งานแซมไฟฟาสาธารณะชํารุด, งานซอมแซมไฟสัญญาณจราจร, งานติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ 
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 2. งานที่ตองใชเวลาดําเนินการ เปนลักษณะงานที่ตองใชงบประมาณในการดําเนินการมาก 
หรืองานที่ตองประสานงานกับหนวยงานอื่นเพื่อดําเนินการตามคํารอง โดยไดกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการ 1-3 เดือน เชน งานขอยายเสาไฟฟา, งานตัดตนไมออกจากแนวสายไฟฟา, งานขอขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ 
 3. งานที่ไมสามารถดําเนินการได เปนลักษณะงานที่อยูนอกเหนืออํานาจหนาท่ีของเทศบาล 
หรือขัดตอระเบียบและกฎหมายฯ เชน งานขอขยายไฟฟาสาธารณะในเขตที่ดินของเอกชน ฯลฯ 

-     การรายงานผลการปฏิบัติ 

 เมื่อดําเนินการซอมแซมแกไขไฟฟาสาธารณะขัดของแลวเสร็จตามคํารอง หรือในกรณีท่ีไม
สามารถดําเนินการตามคํารองได หัวหนาชุดปฏิบัติงานจะรายงานผลการดําเนินการเปนลายลักษณอักษร 
เสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ และศูนยรับเรื่องรองทุกข สํานักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี 
จะแจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูยื่นคํารองทราบ ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ 
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แผนผังขั้นตอนการดําเนินงานงานบริการไฟฟาสาธารณะของเทศบาลนครขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   1. จากเดิม ดําเนินการแกไขปญหาแลวเสร็จ ภายในระยะเวลา 1 – 3 เดือน ปจจุบันไดมี
การกําหนดใหชัดเจนขึ้น และรนระยะเวลาดําเนินการใหสั้นลง รวดเร็วข้ึน 

 2. การใหบริการรบัเรื่องรองทุกข จนถึงแจงกลับใหประชาชนรับทราบ งานดานเอกสาร 
จากเดิมใชเวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห แตปจจุบันใชเวลา ไมเกิน 5 วัน 

ประชาชนผูรองเรียน 

ศูนยรับเรื่องรองทุกขสํานักงานเลขานกุาร
นายกเทศมนตรีรับเรื่องรองทุกข 

-      ธุรการสวนโยธา      ลงทะเบยีนรับเรื่อง 
- ผอ. สวนการโยธา  พิจารณา/สั่งการ 
- หน. ฝายไฟฟาสาธารณะ 

ซอมไฟฟาสาธารณะ 
1 – 15 วัน 

ติดตั้งโคมไฟฟา- 
สาธารณะ 
1 วัน – 1 เดือน 

ขยายเขตไฟฟา- 
สาธารณะ 
เขาแผนฯ 1 ป 

งานอื่น ๆ เชน ติดตั้งระบบ 
ไฟฟา งานประเพณตีาง ๆ  
งานรัฐพิธี  1 – 7 วัน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

สงเร่ืองให จนท.ภายใน 1 วัน จนท. ตรวจสอบ / รายงาน ภายใน 1 วนั 

รายงาน 

รายงาน / แจงผล ไมเกิน 5 วันทําการ 


