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ก

คํานํา
มาตรฐานการใหบริการผูใชหองสมุด สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหขาราชการ บุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน และเพื่อใหผูที่เกี่ยวของหรือผูที่สนใจทั่วไปไดศึกษาหรือนําไปปรับใชเพื่อใหเกิดประโยชนตามความ
เหมาะสม โดยหองสมุดสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดดําเนินการตามแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ตั้งแตการกําหนดชื่อกระบวนการ การวิเคราะหเพื่อกําหนด
กลุ มผู รั บ บริ การและผู มีส ว นได ส ว นเสี ย ของกระบวนการการรับ ฟ งความตอ งการและความคาดหวังของ
ผูรับบริการ การจัดทําขอกําหนดที่สําคัญและตัวชี้วัดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ และการ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการ
ดังนั้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน หองสมุดสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงไดจัดทํา
มาตรฐานการให บ ริ ก ารผู ใช ห อ งสมุ ด ขึ้ น เพื่ อ ให เจ า หน า ที่ ใช ศึ ก ษาและเป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
หองสมุดสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
มีนาคม 2562
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หองสมุดสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 ณ บริเวณชั้น 2 ของ
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ตุลาคม 2552

วัตถุประสงค (Objectives)

1. เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หองสมุดฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อใหผูที่เกี่ยวของหรือผูที่สนใจทั่วไปไดศึกษาหรือนําไปปรับใชเพื่อใหเกิดประโยชนตามความ
เหมาะสม

ขอบเขต (Scope)

กระบวนการการใหบริการผูใชหองสมุด จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดเปนกระบวนการสรร
หาทรัพยากรสารสนเทศดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อให ไดทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ สอดคลองกับ ความ
ตองการของผูใชและนโยบายของหองสมุดซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ 3 ขั้นตอน ตั้งแตกระบวนการสํารวจ
ความต องการ การใช ท รัพ ยากรสารสนเทศของห อ งสมุด จากนั้ น วิเคราะห ค วามต องการของผูใช บ ริก าร
รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อ จนกระทั้งดําเนินการจัดซื้อ

คําจํากัดความ (Definition)

“การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ” หมายถึ ง วิ ธี ก ารต า งๆ เพื่ อ ให ได ม าและเพิ่ ม เติ ม ทรั พ ยากร
สารสนเทศในห องสมุ ดสํ านั กงานเศรษฐกิ จ อุ ตสาหกรรม ซึ่ งการจั ด หาทรัพ ยากรสารสนเทศของห องสมุ ด
โดยทั่ ว ไปจะกระทํ าใน ๒ ลั ก ษณะ คื อ การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศที่ เป น มาตรฐาน และการจั ด หา
ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาตางๆ ใหทันสมัยอยูเสมอ วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุด
เพื่อใหบริการแกผูใชนั้นวิธีที่ใชเปนสวนใหญมี ๕ วิธี ไดแก การจัดซื้อ การขอและรับบริจาค การแลกเปลี่ยน
การบอกรับ และการผลิตหรือจัดทําขึ้นเอง ทั้งนี้บรรณารักษที่ทําหนาที่จัดหาควรติดตามความเคลื่อนไหวของ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ ผ ลิ ตขึ้ น มาใหม อยู เสมอ และเสาะแสวงหาแหลงที่ ส ามารถขอรับ บริจาคทรัพยากร
สารสนเทศได รวมทั้งการกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทอยางมากตอการจัดหาในปจจุบัน ทั้งที่ใช
เปนเครื่องมือการปฏิบัติงาน และการผลิตหรือจัดทําทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด หองสมุดสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยคํานึงถึงเปาหมายสําคัญ คือ
เพื่อใหเปนแหลงเรียนรู ในการศึกษาคนควาอยางกวางขวางแก ขาราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป

๒
“สารสนเทศ (Information)” หมายถึง ขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริง ที่มีการบันทึกและประมวลผล
ในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส
“ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources)” หมายถึง สารสนเทศประเภทตาง ๆ ที่มีการ
บั น ทึ ก ไว ในสื่ อ ประเภทต า งๆ โดยนํ า เสนอด ว ยอั ก ษร ภาพ เสี ย ง ภาพเคลื่ อ นไหวอาจเรี ย กชื่ อ ว า เป น
ทรั พ ยากรห อ งสมุ ด (Library resources) หรื อ วั ส ดุ ห อ งสมุ ด (Library materials) ป จ จุ บั น ลั ก ษณะของ
ทรัพยากรสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ
๑. สื่อสิ่งพิมพ
๒. สื่อโสตทัศน
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส

หนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

กระบวนการการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดมีผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของและมีหนาที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้
หัวหนากลุมประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม : ทําหนาที่อนุมัติเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม
ของสวนราชการ
บรรณารักษ : ทําหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําแบบสํารวจ, สํารวจและรวบรวมรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศที่มีผูเสนอกับฐานขอมูลหองสมุดวามีหรือไมมีเพื่อไมใหเกิดการจัดซื้อซ้ําซอนสํารวจและศึกษาความ
ต องการของผู ใช บ ริ ก ารวิ เคราะห ค วามต อ งการของผู ใช บ ริก าร รวบรวมรายชื่ อ เพื่ อ ขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อ และ
ดําเนินการประสานรานคาเพื่อจัดซื้อตอไป

๓
แผนผังกระบวนการ (Work Flow)

การออกแบบกระบวนการการให บ ริการผูใชหองสมุด เป น การดําเนิ น การตามแนวทางของเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีการรับฟงความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
ส ว นเสี ย จั ด ทาข อ กํ าหนดที่ สํ าคั ญ ของกระบวนการและตั ว ชี้ วั ด กระบวนการแล ว นํ าข อ กํ า หนดที่ ได ไปใช
ประกอบการออกแบบผังกระบวนการปฏิบัติงานโดยมีผังกระบวนการปฏิบัติงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

สํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 2

วิเคราะหความตองการของผูใชบริการ

ขั้นตอนที่ 3

รวบรวมรายชื่อเพื่อขออนุมัติจัดซื้อและ
ดําเนินการจัดซื้อ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

กระบวนการการใหบริการผูใชหองสมุดตามผังกระบวนการที่ไดนําเสนอขางตน ประกอบดวยขั้นตอน
ตาง ๆ จํานวน 3 ขั้นตอนซึ่งมีรายละเอียดของการดําเนินงานในแตละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวยขั้นตอนยอย ดังนี้
1. จัดทําแบบสํารวจความตองการดานการจัดซื้อ/ จัดหา ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด
๒. ประสานข า ราชการ/ เจ าหน า ที่ เพื่อขอความรวมมือในการเสนอแนะทรัพ ยากรสารสนเทศที่
ตองการใหจัดซื้อ/ จัดหาเขาหองสมุด และขอความรวมมือผูใชบริการในการกรอกแบบฟอรมการสํารวจความ
ต อ งการทรั พ ยากรสารสนเทศของห อ งสมุ ด เพื่ อ จะได ท รั พ ยากรสารสนเทศที่ ต รงกั บ ความต อ งการของ
ผูใชบริการมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหความตองการของผูใชบริการ ประกอบดวยขั้นตอนยอย ดังนี้
๑. รวบรวมรายชื่ อ ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ได จ ากการเสนอแนะของข า ราชการ/เจ าหน าที่ ข อง
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและจากแบบสํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศที่ผูใชบริการเสนอมา
เพื่อจัดซื้อ/ จัดหา
๒. ตรวจสอบขอมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่เสนอมาวาหองสมุดมีแลวหรือยังไมมี
และพิจารณาวามีความเหมาะสมหรือไม หากยังไมมีและเหมาะสมก็จะดําเนินการเสนอขอจัดซื้อตอไป

๔
ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมรายชื่อเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ และดําเนินการจัดซื้อ ประกอบดวย ขั้นตอนยอย ดังนี้
๑. ทําบันทึกเสนอขออนุมัติจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
๒. ลสล. พิจารณาอนุมัติ
3. ดําเนินการจัดซื้อ
4. ตรวจรับพัสดุ (ทรัพยากรสารสนเทศ) ที่จัดซื้อ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(2529: 53) ไดใหความหมายวา เปนผลการปฏิบัติงานในระดับหนึ่งซึ่งถือวาเปนเกณฑที่นาพอใจ หรืออยูใน
ระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเปนลักษณะขอตกลงรวมกันระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในงานที่ตองปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐานหลาย ๆ
ด า นด ว ยกั น อาทิ ด า นปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลาค าใช จาย หรื อ พฤติ ก รรมของผู ป ฏิ บั ติ งานเนื่ อ งจาก
มาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูปของ
คุณภาพ องคกรจึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงาน
ประเภทนั้น ๆ
เพื่อใหการจัดทํามาตรฐานการใหบริการผูใชหองสมุด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หองสมุดสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงไดดําเนินการตามแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การ
จัดการกระบวนการ (รายละเอียดโปรดศึกษาเพิ่มเติมในภาคผนวก) ตั้งแตการกําหนดชื่อกระบวนการการ
วิเคราะหเพื่อกําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกระบวนการ การรับฟงความตองการและ
ความคาดหวั งของผู รั บ บริ ก าร การจั ด ทํ า ข อ กํ าหนดที่ สํ าคั ญ และตั ว ชี้ วั ด ของกระบวนการการออกแบบ
กระบวนการ และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการ โดยในสวนของการกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานนั้น นับเปนสวนสําคัญในการควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะเปนแนวทาง
ใหผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถสรางผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ของงานไดตามมาตรฐานที่กําหนด อันจะนําไปสูการ
ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ (รายละเอียดที่มาการวิเคราะหตามเอกสาร
ในภาคผนวก)
ในการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานการใหบริการผูใชหองสมุด จะมีการกําหนดจุดควบคุมการ
ปฏิ บั ติ งานในขั้น ตอนที่ สําคั ญ ให เป น ไปอยางมีป ระสิทธิภ าพซึ่งแตล ะจุดควบคุมจะมีขอกําหนดที่สําคัญ ให
ผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติตาม และขอกําหนดเหลานี้จะถูกกําหนดเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดย
คาเปาหมายของตัวชี้วัดเหลานั้นจะถูกกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการ
กระบวนการ การใหบริการผูใชหองสมุดสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประกอบดวยขั้นตอนการ
ดําเนินการ โดยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้

๕
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา
ดําเนินการ(วัน)

๑. สํารวจความตองการใชทรัพยากร
สารสนเทศของหองสมุด
๒. วิเคราะหความตองการของผูใชบริการ
๓. รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อ
และดําเนินการจัดซื้อตอไป

7

รวม

13

3
3

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

-สามารถจัดซื้อ/ จัดหา หนังสือ/
วารสาร/ สื่อฯ ไดตรงความตองการ
ของผูรับบริการไมนอยกวารอยละ
๗๐ ของรายการที่ตองการทั้งหมดใน
แตละรอบการจัดซื้อ
-มีการตรวจสอบรายการหนังสือ/
วารสาร/ สื่อฯ ที่จะจัดซื้อ จัดหากับ
ของที่มีอยูเดิมกอนการจัดซื้อทุกครั้ง

ระบบติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation system)
มาตรฐานการปฏิบัติงานการใหบริการผูใชหองสมุดสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบกระบวนการนี้ ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถสนอง
ความตองการ และสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการได ทั้งนี้จะไดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูที่
รับผิดชอบกระบวนการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดสําคัญและคาเปาหมายที่กําหนดเปนมาตรฐานของกระบวนการ
โดย
1. กํ าหนดให ผู ป ฏิ บั ติงานที่ รั บ ผิ ดชอบกระบวนการฯ ตองจัดทําตัว ชี้วัดตามคํ ารั บ รองการปฏิ บั ติ
ราชการ ระดั บ บุ คคล โดยต องวั ดผลสั มฤทธิ์ของการดําเนิ น งานเที ย บกั บ ค าเป าหมายตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการ
2. ใหผูปฏิบัติงานจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน เสนอ ลสล. เมื่อดําเนินการสําเร็จครบทุกขั้นตอนของ
กระบวนการแลว
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับมาตรฐานของกระบวนการที่กําหนดไวทั้งนี้ กําหนดระบบการ
ประเมินผลตัวชี้วัดของกระบวนการ ดังนี้

๖
ตั วชี้ วัด ผลลั พ ธ ของกระบวนการ : ร อยละความพึ งพอใจของผูรับ บริก ารตอ การให บ ริการของห องสมุ ด
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ

แนวทางการประเมิน

รอยละของหนังสือ /
วารสาร/สื่อฯ ที่จัดซื้อ/
จัดหาไดตรงตามความ
ตองการของผูรับบริการ

พิจารณาจากการดําเนินการ
ของผูรับผิดชอบสามารถ
จัดซื้อ/จัดหาหนังสือ /
วารสาร/ สื่อฯ ไดตรงตาม
ความตองการของผูรับบริการ
กี่รายการ คิดเทียบเปนรอย
ละจากรายกาความตองการ
ของผูรับบริการทั้งหมด

มีการตรวจสอบรายการ
หนังสือ/ วารสาร/ สื่อฯ
ที่จะจัดซื้อ จัดหากับของ
ที่มีอยูเดิมกอนการจัดซื้อ
ทุกครั้ง

พิจารณาจากการดําเนินการ
ของผูรับผิดชอบวามีการ
ตรวจสอบรายการหนังสือ/
วารสาร/ สื่อฯ ที่จะจัดซื้อ
จัดหากับของที่มีอยูเดิมกอน
การจัดซื้อทุกครั้งหรือไม

ความถี่ในการ
ประเมิน
รายป

รายป

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบจากสรุปผล
การสํารวจความ
ตองการเทียบกับ
รายการหนังสือ/
วารสาร/ สื่อฯ ที่จัดซื้อ
ในแตละรอบการจัดซื้อ

ตรวจสอบจากหลักฐาน
เชิงประจักษ เชน แบบ
การตรวจสอบรายการ
ที่จะจัดซื้อ

เอกสารอางอิง (Reference Document)
ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ. การเลือกและจัดหาทรัพยากรหองสมุด. พิมพครั้งที่ ๒.กรุงเทพฯ : ศิล
ปาบรรณาคาร, 2540
ประยงศรี พัฒนกิจจารูญ. การพัฒนาทรัพยากรหองสมุด : การเลือก การจัดหาหนังสือและวัสดุ.
กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๒๕๒๔
แมนมาส ชวลิต. คูมือบรรณารักษ (ฉบับปรับปรุงแกไข). กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, ๒๕๔๓
พวา พั น ธุ เมฆา. การแบ งหมู ห นั งสื อ และแผนการแบ งหมู ร ะบบทศนิ ยมของดิ วอี้ . กรุ งเทพฯ :
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๔

๗
แบบฟอรมที่ใช (Forms)
ภาคผนวก ก
แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน
ตัวอยางหนังสือที่ใชในการปฏิบัติงาน

๘

ภาคผนวก ก

• แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน
• ตัวอยางหนังสือที่ใชในการปฏิบัติงาน

๙

ตัวอยางแบบสํารวจสารสนเทศ

๑๐

ตัวอยางรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่เสนอขอจัดซื้อ

๑๑

ตัวอยางตรวจสอบฐานขอมูลหองสมุด

๑๒

ตัวอยางเอกสารใบเสนอราคา/ใบสงของ

๑๓

ตัวอยางบันทึกเสนอขออนุมัติจัดซื้อ

๑๔

ตัวอยางเอกสารใบเสร็จรับเงิน

๑๕

ภาคผนวก ข
แบบฟอรมวิเคราะหกระบวนการตารางที่ 1 – 9

๑๖
ตารางที่ ๑ การวิเคราะหบทบาท ภารกิจ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน
หนวยงาน : หองสมุดสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รัฐธรรมนูญกฎหมาย
อื่นๆ/มติ ครม.

กฎกระทรวง

พระรากฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

ปฏิบัติงานรวมกับ
หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย

พันธกิจ

ยุทธศาสตร

กระบวนการ
หลัก

สินคา/บริการ
ของ
หนวยงาน

ผูรับบริการ

ผูมีสวนไดสวน
เสีย

เพิ่มประสิทธิภาพการ พัฒนาคน
ปฏิบัติงานตามเกณฑ พัฒนาองคกร
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐและ
สนับสนุนการจัด
ความความรูภายใน
องคกร

การใหบริการ
หองสมุด

การจัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ของหองสมุด

ขาราชการและ
บุคลากร
นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป

ขาราชการและ
บุคลากร
นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป

๑๗
ตารางที่ ๒ การกาหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (การวิเคราะห SIPOC)
กระบวนการ : การใหบริการหองสมุด
Suppliers : S

Inputs : I

กลุมประชาสัมพันธ ขอมูล/ ผลการสํารวจความ
ตองการทรัพยากรสารสนเทศ
ของหองสมุด
- รายละเอียด/ โครงการหองสมุดที่
จะปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ
(จากผลสํารวจความพึงพอใจ)
- นโยบายของผูบริหาร
- หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อตามระเบียบ
- งบประมาณดําเนินการ

Process : P

Process Description
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ของหองสมุดเปนกระบวนการ
สรรหาทรัพยากรสารสนเทศ
ดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหได
ทรัพยากรสารสนเทศที่มี
คุณภาพสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชและนโยบาย
ของหองสมุด
Process (Map)
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
หองสมุด
๑. สํารวจความตองการการใช
ทรัพยากรสารสนเทศของ
หองสมุด
๒. วิเคราะหความตองการของ
ผูใชบริการ
๓. รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอขอ
อนุมัติจัดซื้อ และดาเนินการ
จัดซือ้

Outputs: O

๑. การจัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศของ
หองสมุด

Customers : C

ขาราชการและ
บุคลากร
นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป

Stakeholders :s

ขาราชการและ
บุคลากร
นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป

๑๘
ตารางที่ ๓ การวิเคราะหชองทางการรับฟงความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลุมผูรับบริการ/
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

ชองทางในการรับฟงความตองการ
แบบ
สํารวจ

ขอรองเรียน

สายดวน

อื่นๆ

๑.๑ ขาราชการ และบุคลากรทางการศึกษา

√

-

-

๑.๒ นักศึกษา

√

-

-

การติดตอ
พูดคุยแบบ
ไมเปน
ทางการ
การติดตอ
พูดคุยแบบ
ไมเปน
ทางการ
การติดตอ
พูดคุยแบบ
ไมเปน
ทางการ

1.ผูรับบริการ

๑.๓ ประชาชนทัว่ ไป

√

-

-

๒.๑ ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา

√

-

-

การติดตอ
พูดคุยแบบ
ไมเปน
ทางการ

๒.๒ นักศึกษา

√

-

-

๒.๓ ประชาชนทัว่ ไป

√

-

-

การติดตอ
พูดคุยแบบ
ไมเปน
ทางการ
การติดตอ
พูดคุยแบบ
ไมเปน
ทางการ

๒. ผูมีสวนไดสวนเสีย

วิธีวิเคราะห
ขอมูลความ
ตองการ

ขอมูลความตองการ

ผูรับผิดชอบ
/หนวยงาน

๑. ตองการใหมีทรัพยากร
สารสนเทศที่หลากหลาย
และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

นําแบบสํารวจ
ความตองการ
และความพึง
พอใจมา
วิเคราะห และ
นําผลจากการ
พูดคุยแบบไม
เปนทางการ
มาสรุปเปน
ภาพรวม เพื่อ
นํามาปรับปรุง
การใหบริการ
ของหองสมุด

-ตองการใหนําเทคโนโลยี
ใหมๆ เขามาใชในการ
ใหบริการเพื่อความสะดวก
รวดเร็ว (มีการดําเนินการ
แลว
- ตองการความเทาเทียม
กันในการใหบริการของ
หองสมุด (มีการใหบริการ
ตามลําดับอยูแ ลว)
- ตองการใหมีระบบ
สารสนเทศใหบริการเพิ่ม
มากขึ้น เชน คอมพิวเตอร
(ใหบริการ Internet) (มี
การใหบริการอยาง
ครบถวนเพียงพอแลว)

หองสมุด
สํานักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

๑๙
ตารางที่ ๔ การวิเคราะหประเภท/ชองทางการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการหลัก
กระบวนการหลัก
- การใชบริการหองสมุด

แหลงขอมูล
ภายใน
ภายนอก

√

√

ชองทางในการเก็บ
รวบรวมขอมูล

ประเภทขอมูล

ผูรับผิดชอบ /เอกสาร
หลักฐาน

1.แบบสํารวจอยางไม
เปนทางการ
2.การติดตอแบบไม
เปนทางการ
3.เอกสารที่เกี่ยวของ

ความตองการของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
- ผลการวิเคราะหดา น
ประสิทธิภาพความคุมคาและ
การลดตนทุนของกระบวนการ

เอกสารหลักฐานประมวล/สรุป
ขอมูลความตองการจากทุก
ชองทางตารางวิเคราะหความ
ตองการของการใชทรัพยากร
สารสนเทศของหองสมุด

๒๐
ตารางที่ ๕ การวิเคราะหขอมูลในการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลัก
กระบวนการ
หลัก

ความตองการ
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย

(Customer: C)

งานบริการ
หองสมุด
สํานักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

ตองการ ใหมี
หนังสือ/
วารสาร/สื่อฯ
ที่หลากหลาย
ตรงตามความ
ตองการของ
ผูรับบริการ

(Stakeholder : S )

จากการรับฟง ไมมี
ขอมูลที่ สามารถ
นํามาจัดทําขอ
กําหนดได

กฎหมาย
(Law : L)
ไมมีขอกําหนด
ดานกฎหมาย

ดานประสิทธิภาพ
(Efficiency : E)
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ไดตรงความตองการของ
ผูรับบริการ

ดานความคุมคาและ ขอกําหนดที่
ลดตนทุน (Value : V)
สําคัญ
ควรมีการตรวจสอบ
รายการหนังสือที่จะจัด
ซื้อทุกครั้ง เพื่อไมให
จัดซื้อซ้ําซอนกับที่มีอยู
เดิม

ครอบคลุม
ความคุมคา
ลดตนทุน

๒๑
ตารางที่ ๖ การจัดทําขอกําหนดและตัวชี้วัดของกระบวนการหลัก
กระบวนการหลัก
งานบริการหองสมุด
สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

กิจกรรม/ขั้นตอน

ขอกําหนดที่สําคัญ

ตัวชี้วัดภายใน

การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศของหองสมุด
๑. สํารวจความตองการใช
ทรัพยากรสารสนเทศของ
หองสมุด

- รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอการใหบริการ
ของหองสมุดสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๒. วิเคราะหความตองการ
ของผูใชบริการ
๓. รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอ
ขออนุมัติจัดซื้อ และ
ดําเนินการจัดซื้อตอไป

ตัวชี้วัดผลของกระบวนการ

- ตองจัดซื้อ/ จัดหาหนังสือ/
วารสาร/สื่อฯ ใหตรงตามความ
ตองการของผูรับบริการ
- ตองมีการตรวจสอบรายการ
หนังสือ/วารสาร/ สื่อฯ ที่จะ
จัดซื้อจัดหาทุกครั้งกอนการ
จัดซื้อเพื่อไมใหเกิดการซื้อ
ซ้ําซอน

๑. รอยละของหนังสือ/
วารสาร/ สื่อฯทีจ่ ัดซื้อ/
จัดหา ไดตรงตามความ
ตองการขอผูรับบริการ
๒. มีการตรวจสอบรายการ
หนังสือ/วารสาร/ สื่อฯ ที่จะ
จัดซื้อจัดหากับของที่มีอยู
เดิม กอนการจัดซื้อทุกครั้ง

๒๒
ตารางที่ ๗ ระบบการประเมินผลตัวชี้วัดในกระบวนการ
ตัวชี้วัด

แนวทางการประเมิน

ความถี่การประเมิน
ราย
เดือน

รอยละของหนังสือ /
วารสาร/ สื่อฯ ที่จัดซื้อ/
จัดหาไดตรงตาม ความ
ตองการของผูรับบริการ

- พิจารณาจากการดําเนินการ
ของผูรับผิดชอบสามารถจัดซื้อ/
จัดหาหนังสือ/ วารสาร/ สื่อฯ ได
ตรงตามความตองการของ
ผูรับบริการกี่รายการคิดเทียบ
เปนรอยละ จากรายการความ
ตองการของผูรับบริการทั้งหมด

มีการตรวจสอบรายการ
หนังสือ/ วารสาร/ สื่อฯ
ที่จะจัดซื้อ จัดหากับของ
ที่มีอยูเดิมกอนการจัดซื้อ
ทุกครั้ง

- พิจารณาจากการดําเนินการ
ของผูรับผิดชอบวามีการ
ตรวจสอบรายการหนังสือ/
วารสาร/ สื่อฯ ที่จะจัดซื้อ จัดหา
กับของที่มีอยูเดิมกอนการจัดซื้อ
ทุกครั้งหรือไม

ราย
ไตร
มาส

วิธีการประเมิน

ผูรับผิดชอบ

ราย
ป

√

- ตรวจสอบจากสรุปผลการ
สํารวจความตองการ เทียบกับ
รายการหนังสือ/วารสาร/ สื่อฯ
ที่จัดซื้อในแตละรอบการจัดซื้อ

√

- ตรวจสอบจากหลักฐานเชิง
ประจักษ เชน แบบการ
ตรวจสอบรายการที่จะจัดซื้อ

หองสมุด
สํานักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

๒๓
ตารางที่ ๘ การออกแบบกระบวนการ
กระบวนการหลัก

กิจกรรมขั้นตอน

ขอกําหนด

ตัวชีว้ ัดภายใน

งานการใหบริการ ๑. สํารวจความตองการใช
หองสมุดสํานักงาน ทรัพยากรสารสนเทศของ
เศรษฐกิจ
หองสมุด
อุตสาหกรรม

สํารวจความ
ตองการใช
ทรัพยากร
สารสนเทศ

๒. วิเคราะหความตองการ
ของผูใชบริการ

๓. รวบรวมรายชือ่ เพื่อ
เสนอขออนุมัติจัดซื้อ และ
ดําเนินการจัดซื้อตอไป

กิจกรรม/ขั้นตอนเดิม
(Work Flow)

วิเคราะหความตองการของ
ผูใชบริการ

- ตองจัดซื้อ/ จัดหาหนังสือ/
วารสาร/ สื่อฯ ใหตรงตาม
ความตองการของผูรับ
บริการ
- ตองมีการตรวจสอบ
รายการหนังสือ/ วารสาร/
สื่อฯ ที่จะจัดซื้อ จัดหาทุก
ครั้งกอนการจัดซื้อ เพื่อไมให
เกิดการซื้อซ้ําซอน

๑. รอยละของหนังสือ/
วารสาร/สื่อฯ ทีจ่ ัดซื้อ จัดหา
ไดตรงตามความตองการ
ของผูรับบริการ
๒. มีการตรวจสอบรายการ
หนังสือ/ วารสาร/ สื่อฯ ที่
จะจัดซื้อ จัดหา กับของที่มี
อยูเดิมกอนการจัดซื้อทุก
ครั้ง

รวบรวมรายชือ่ เพื่อ
ขออนุมัติจัดซื้อและ
ดําเนินการจัดซื้อ

๒๔
ตารางที่ ๙ ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กระบวนการ : การใหบริการผูใชหองสมุด สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหองสมุดสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

1.
สํารวจความ
ตองการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ

2.
วิเคราะหความตองการของ
ผูใชบริการ

3.
รวบรวมรายชือ่ เพื่อ
ขออนุมัติจัดซื้อ
และดําเนินการ
จัดซื้อ

รายละเอียดงาน

๑. จัดทําแบบสํารวจ
๒. ประสานขาราชการ/
เจาหนาที่/ผูใชบริการ
(ขอความรวมมือในการเสนอ
ซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เขา
หองสมุด)
๑. รวบรวมรายชื่อซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศที่เสนอ
ขอจัดซื้อ
๒. ตรวจสอบ/ พิจารณาการ
จัดซื้อทรัพยากร เพื่อไมให
เกิดความซ้ําซอน
๓. ติดตอสํานักพิมพ/
รานคา/ ตัวแทนจําหนาย
๑. ทําบันทึกเสนอขออนุมัติ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
๒. ลสล. ลงนามอนุมัติ
๓. ดําเนินการสงตอไปยัง
หนวยงานที่เกีย่ วของ
๔. ดําเนินการจัดซื้อ
๕. ตรวจรับพัสดุ (ทรัพยากร
สารสนเทศ) ที่จัดซื้อ

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน
(วัน)

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

7
7

1.แบบสํารวจ

หองสมุด
สํานักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

3

๑. รายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศที่เสนอขอ
จัดซื้อ
๒. ตรวจสอบจาก
ฐานขอมูลหองสมุด
๓. เอกสารใบเสนอ
ราคา

หองสมุด
สํานักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

๑. บันทึกเสนอขอ
อนุมัติจัดซื้อ
๒. หนังสือเสนอให
ลสล.ลงนาม
๓. เอกสารตรวจรับ
พัสดุ
- เอกสารเสนอขออนุมัติ
จัดซื้อ
- เอกสารตรวจรับพัสดุ

หองสมุด
สํานักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

1
2
(30 นาที)

1
1
1

๑. สามารถจัดซื้อ/ จัดหา
หนังสือ/ วารสาร/ สื่อฯ
ไดตรงความตองการของ
ผูรับบริการไมนอยกวา
รอยละ ๗๐ ของรายการที่
ตองการทั้งหมดในแตละ
รอบการจัดซื้อ
๒. มีการตรวจสอบ
รายการหนังสือ/ วารสาร/
สื่อฯ ที่จะจัดซื้อ จัดทํากับ
ของที่มีอยูเดิมกอนการ
จัดซื้อทุกครั้ง

