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คูมือการปฏิบัตงิ าน
การจัดทําแผนพัฒนางานหองสมุด
1. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน
2. เพือ่ แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน

2. ขอบเขต

คูมือฉบับนี้ มีขอบเขตขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนางานหองสมุดกรมชลประทาน ตั้งแตวิเคราะหขอมูล
จัดทําโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และขออนุมัติแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน

3. คําจํากัดความ

3.1 หองสมุด หมายถึง แหลงเรียนรูที่หนวยงานจัดตั้งขึ้น เพื่อใหบริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบ
ต า งๆ เช น หนั ง สื อ วารสาร หนั ง สื อ พิ ม พ จุ ล สาร กฤตภาค วั ส ดุ เ ทป และโทรทั ศ น ซี ดี ร อม วี ซี ดี ดี วี ดี
โดยมีบรรณารักษเปนผูดําเนินงาน และบริหารงานตางๆ ในหองสมุด โดยจัดระบบเปนหมวดหมู และระเบียบ
เรียบรอย เพื่อใหผูใชหองสมุดมีความสะดวกสืบคนไดงายและตรงกับความตองการ
3.2 บรรณารักษและผูปฏิบัติงาน หมายถึง เจาหนาที่ที่รับผิดชอบดูแลรักษาหนังสือและบริหารงาน
ในหองสมุดกรมชลประทาน
3.3 แผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน หมายถึง แนวทางในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาหองสมุด
ใหมีความทันสมัย ตรงตามความตองการของผูรับบริการ ซึ่งประกอบไปดวย 3 ประเด็นยุทธศาสตร คือ
3.3.1 การพั ฒ นาทรั พ ยากรสารนิ เ ทศ คื อ มุ ง พั ฒ นาทรั พ ยากรสารนิ เ ทศของห อ งสมุ ด
กรมชลประทานดวยการซื้อจัดหาหนังสือใหมอยาง สม่ําเสมอ ทันสมัย ครบถวนและพอเพียง โดยยึดผูรับบริการ
เปนศูนยกลาง อนุรักษ ซอมแซม และปรับปรุงทรัพยากรสารนิเทศของหองสมุดที่มีอยูเดิมใหมีสภาพพรอม
ในการใชงาน ตลอดจนมีปริมาณที่เพียงพอสําหรับการบริการ โดยเฉพาะผลงานดานการชลประทานทั้งในอดีต
และปจจุบันแบบบูรณาการ
3.3.2 การพั ฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ คื อ มุงพั ฒนาระบบการปฏิบั ติงานของหองสมุด
กรมชลประทานให ทั น ต อ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ใหส ามารถสื บ ค น ข อมู ล ต า งๆ ของห องสมุ ด ได ร วดเร็ ว
ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ ย นข อมู ล ผ า นเครือ ขา ยอิ น เตอร เน็ ต เพื่ ออํ านวยความสะดวกต อการปฏิ บัติ งาน
ของหองสมุดและเปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หองสมุด
3.3.3 การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ หมายถึง ปรับปรุงการใหบริการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผู ใชบ ริการห องสมุ ด ในด านการบริการขาวสารที่ทัน สมัย บริการเลือกสารนิเทศเฉพาะบุคคล
บริการตอบคําถามและชวยคนควาเอกสารทางวิชาการ บริการแนะนําทรัพยากรสารนิเทศ รวมทั้งการจัด
สิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ ใหแกผูมาใชบริการ
3.4 คณะกรรมการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน หมายถึง ผู อํา นวยการ
สํานัก/กอง และผูแทนจากสํานัก/กองตางๆที่เกี่ยวของกับงานหองสมุดกรมชลประทาน

๑

4.หนาที่ความรับผิดชอบ

4.1 อธิบดี เห็นชอบและลงนามอนุมัติแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน
4.2 รองอธิ บ ดี ฝ า ยบริ ห าร มี ห น า ที่ พิ จ ารณา หลั ก เกณฑ กํา หนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร พั น ธกิ จ
และโครงการตางๆที่ใชในการพัฒนาหองสมุด
4.3 ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล มีหนาที่กํากับดูแล ใหคําปรึกษาแนะนํา และพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอง
4.4 ผู อํา นวยการส ว นพั ฒนาทรั พยากรบุคคล มีห น าที่ รว มพิจ ารณาตรวจสอบลั่น กรองแผนพัฒ นา
หองสมุดกรมชลประทาน
4.5 หั ว หน า ฝ า ยฝ กอบรมภายนอกและจั ด การความรู มี ห น า ที่ กํ ากั บ ดู แ ลและควบคุ มการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน ใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
4.6 บรรณารักษและผูปฏิบัติงาน มีหนาที่ ศึกษาขอมูลความตองการทรัพยากรสารนิเทศ วิเคราะห
ขอมูลเพื่อใชในการจัดทํารางแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน
๔.7 คณะกรรมการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน มีหนาที่ พิจารณาหลักเกณฑ
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร พั น ธกิ จ และโครงการตางๆที่ใชในการพัฒ นาหองสมุดกรมชลประทาน และเห็ น ชอบ
ในแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทานกอนเสนออธิบดีอนุมัติ

๒

สรุปกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาหองสมุด
กระบวนการ จัดทําแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทานประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1. รวบรวมความตองการในการพัฒนาหองสมุดและวางแนวทางในการพัฒนาหองสมุด
๒. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน
3. จัดทํารางแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน
๔. ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองและใหความเห็นชอบราง
แผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน ทบทวน กําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่จะใชพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน
5. ขออนุมัติแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน
6. ดําเนินการตามแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน
7. ประเมินผลและสรุปรายงานผลตามแผนปฏิบัติงานประจําป

๓

Work Flow กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาหองสมุด
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

1.

รวบรวมความตองการในการพัฒนา
หองสมุดและวางแนวทางในการ
พัฒนาหองสมุด

15 วัน

๒.

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน

5 วัน

๓.

จัดทํารางแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน

15 วัน

๔.

ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
กลั่นกรองและใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาหองสมุด
กรมชลประทาน ทบทวน กําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่จะ
ใชพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน

๒ วัน

5.

ขออนุมัติแผนพัฒนาหองสมุด
กรมชลประทาน

3 วัน
No

Yes

6.

7.

ดําเนินการตามแผนพัฒนาหองสมุด
กรมชลประทาน

ประเมินผลและสรุปรายงานผลตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป
รวมเวลาทั้งหมด 43 วัน
๔

ตามระยะเวลาที่กําหนด

๓ วัน

5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน: รอยละความสําเร็จของโครงการที่ไดปฏิบัติการตามแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน
ลําดับ
1.

ผังกระบวนการ
รวบรวมความต้ องการในการพัฒนา
ห้ องสมุดและวางแนวทางในการพัฒนา
ห้ องสมุด

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
15 รวบรวมความตองการในการพัฒนา
วัน หองสมุด ในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม
ขอมูลความคิดเห็นของผูปฏิบัติ และ
ผูบังคับบัญชา รวมทั้งปญหาและ
ขอเสนอแนะจากการปฏิบัติงาน
2.สํารวจทรัพยากรสารนิเทศภายใน
หองสมุด และความตองการสารนิเทศ
ของสํานัก / กอง เพื่อสอบถามในการใช
ทรัพยากรสารนิเทศ และใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนา
3.จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไมพึงใจในการใชบริการหองสมุดใหแก
สํานัก/กองตางๆ และประชาชนทั่วไปที่
ใชบริการในหองสมุด
4.ศึกษาทฤษฎีและแนวทาง เทคนิค
ระเบียบปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะ
นํามาใชในการพัฒนาหองสมุด
5.สรุปแนวทางและขอเสนอแนะที่เปนไป
ได ที่จะนํามาใชในการพัฒนาหองสมุด
๕

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ขอมูลถูกตอง ครบถวนทันสมัยและ
ตรงความความตองการของ
ผูรับบริการ สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรกรมชลประทาน

บรรณารักษและ
ผูปฏิบัติงาน

ลําดับ

ผังกระบวนการ

2.
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ตามแผนพัฒนาหองสมุดกรม
ชลประทาน

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

5วัน 1.จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการตามแผนพัฒนาหองสมุด
กรมชลประทาน ตามเงื่อนไขที่กําหนด
2.เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการตามแผนพัฒนาหองสมุด
กรมชลประทานตออธิบดีเพื่อลงนามใน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการตามแผนพัฒนาหองสมุดกรม
ชลประทาน
3.จัดทําบันทึกแจงเวียนคณะ
กรรมการบริหารจัดการตามแผนพัฒนา
หองสมุดกรมชลประทาน

๖

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

1. ถูกตองตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
2. องคประกอบของคณะทํางาน มี
หนาที่ กําหนดหลักเกณฑและ
ยุทธศาสตรในการพัฒนาหองสมุด
3. มีการทบทวนคําสั่ง แตงตั้ง
คณะทํางานใหมใหเหมาะสมเปน
ปจจุบันทุกป อยางตอเนื่อง

หัวหนาฝาย
ฝกอบรม
ภายนอกและ
จัดการความรู
บรรณารักษและ
ผูปฏิบัติงาน

ลําดับที่

ระยะ

ผังกระบวนการ

เวลา

รายละเอียดงาน

1๕วัน 1.วิเคราะหและจัดทํารางแผนพัฒนา

3.

จัดทํารางแผนพัฒนาหองสมุดกรม
ชลประทาน

No

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

บรรณารักษและ
1.รายละเอียดรางแผนมีความ
ผูปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทานเพื่อ สอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ นโยบาย และเปนไปตาม
กําหนดแผนพัฒนาหองสมุดระยะยาว
มาตรฐานหองสมุดเฉพาะ
และแผนปฏิบัติงานรายป
2.จัดทําคําสั่งและถูกตองตาม
2. กําหนด พันธกิจ และประเด็น
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
ยุทธศาสตร
3. กําหนดตัวชี้วัดที่บงชี้ความสําเร็จของ งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ
แกไขเพิ่มเติม
การทํางานตามกระบวนงาน
4.กําหนดตัวชี้วัดระหวางกระบวนการ 3.องคประกอบของคณะกรรมการมี
เพื่อเปนตัวควบคุมกระบวนการทํางาน อํานาจหนาที่กําหนด พันธกิจ และ
ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัดที่บงชี้
ใหผูปฏิบัติงานใชเปนกรอบในการ
ปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด ความสําเร็จของการทํางานตาม
กระบวนงาน
ไว
5.นํารางแผนพัฒนาหองสมุดกรม
ชลประทานและแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ
รวมพิจารณาใหความเห็นชอบ

๗

ลําดับที่

4.

ระยะ

ผังกระบวนการ

เวลา

ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองและให
ความเห็นชอบรางแผนพัฒนาหองสมุด
กรมชลประทาน ทบทวน กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรที่จะใชพัฒนา
หองสมุดกรมชลประทาน

รายละเอียดงาน

1.ตรวจสอบวันวางของประธานและ
คณะกรรมการบริหารจัดการตาม
๒ วัน แผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน
2.จัดทําบันทึกเชิญประชุม
3.จองหองประชุมพรอมอาหารวาง
4.เตรียมเอกสารประกอบการประชุม
5.แจงเตือนประธานและคณะกรรมการ
บริหารจัดการตามแผนพัฒนาหองสมุด
กรมชลประทานกอนการประชุม 1 วัน
ทําการ

5.

ขออนุมัติแผนพัฒนาหองสมุด
กรมชลประทาน
YES

NO

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

1. ถูกตองตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
2. องคประกอบของคณะทํางาน มี
หนาที่ กําหนดหลักเกณฑและ
ยุทธศาสตรในการพัฒนาหองสมุด
3. มีการทบทวนคําสั่ง แตงตั้ง
คณะทํางานใหมใหเหมาะสมเปน
ปจจุบันทุกป อยางตอเนื่อง

หัวหนาฝาย
บรรณารักษและ
ผูปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการแผนพัฒนา แผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน หัวหนาฝาย
หองสมุดพิจาณาและนําเสนออนุมัติให มีความถูกตองและสามารถ
ฝกอบรม
อธิบดีเห็นชอบ
ปฏิบัติงานได
ภายนอกและ
จัดการความรู

๘

ลําดับที่

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการนําไปแผนพัฒนาหองสมุด
กรมชลประทานไปปฏิบัติงาน ดังนี้
1.จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ
1.จัดทําบันทึกเพื่อของบประมาณ ตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป
2.จัดเตรียมรายละเอียดของแตละ
โครงการที่ใชในการพัฒนาหองสมุด

-ถูกตองตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม

หัวหนาฝาย
ฝกอบรม
ภายนอกและ
จัดการความรู
บรรณารักษและ
ผูปฏิบัติงาน

1.กําหนดวัตถุประสงคของการติดตาม
ผลจากแผนพัฒนาหองสมุดกรม
ชลประทาน
2.ดําเนินการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน
3.จัดทําสรุปรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
งานประจําปงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาหองสมุดกรม
ชลประทาน

หัวหนาฝาย
หัวหนาฝาย
ฝกอบรม
ภายนอกและ
จัดการความรู
บรรณารักษและ
ผูปฏิบัติงาน

YES

6.

7.

ดําเนินการตามแผนพัฒนาหองสมุด
กรมชลประทาน

ประเมินผลและสรุปรายงานผลตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป

๙

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑.รวบรวมความตองการในการ
๑.จัดเตรียมแบบสอบถามความตองการ
พัฒนาหองสมุดและวางแนวทางใน ทรัพยากรสารนิเทศและแบบสอบถาม
การพัฒนาหองสมุด
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอการ
บริการหองสมุดกรมชลประทานแจกไป
สํานัก/กองเพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
๒.สรุปแบบสอบถาม เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนา
๓.สรุปบทเรียนจากแผนปฏิบัติงานใน
ปงบประมาณที่ผานมาเพื่อกําหนด
แนวทางในการพัฒนาและกําหนด
โครงการ
๒.แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการตามแผนพัฒนาหองสมุด
กรมชลประทาน

1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการตามแผนพัฒนาหองสมุดกรม
ชลประทาน
2.เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการตามแผนพัฒนาหองสมุดกรม
ชลประทานตออธิบดีเพื่อลงนามในคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตาม
แผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน
3.จัดทําบันทึกแจงเวียนคณะ
กรรมการบริหารจัดการตามแผนพัฒนา

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
ผูรับผิดชอบ
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
๑.แบบสอบถามความ
บรรณารักษและ
ตองการทรัพยากรสารนิเทศ ผูปฏิบัติงาน
๒.แบบสอบถามความพึง
พอใจและไมพึงพอใจตอการ
บริการหองสมุดกรม
ชลประทาน
๓.สรุปบทเรียน

ถูกตองครบถวนตาม
ระเบียบระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แกไขเพิ่มเติม

๑๐

หัวหนาฝายฝกอบรม
ภายนอกและจัดการ
ความรูบรรณารักษ
และผูปฏิบัติงาน

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
กําหนดเวลาใหเหมาะสม
เพราะ ขอมูลที่นํามารวม
หลายทาง ประกอบดวย
จากการสํารวจทรัพยากร
ภายในหองสมุด สํารวจ
ความตองการจากสํานัก/
กอง การวิจัยกับบริบทที่
เปลี่ยนไป ฯลฯ

การแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการตาม
แผนพัฒนาหองสมุดกรม
ชลประทาน จะคัดเลือก
บุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ
งานดานตางๆเพื่อชวย
ผลักดันใหแผนพัฒนา
หองสมุดกรมชลประทาน
บรรลุวตั ถุประสงคอยาง
รวดเร็ว ไดแกการแตงตั้ง

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

จากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน
จาก กองแผนงาน (เรื่อง
งบประมาณ) กองพัสดุ(เรื่อง
วัสดุครุภัณฑ) กองกฎหมาย
(ดานลิขสิทธ ขอกฎหมาย
ตาง ๆ) สวัสดิการ(บริการ
รวมกัน) ศูนยการสนเทศ
(ดานเทคโนโลยี)
ประชาสัมพันธ(เผยแพร
ขาวสาร) อุทกวิทยาและ
บริหารจัดการน้ําสํานัก
ออกแบบ โดยแตงตั้งจากผูที่
เกี่ยวของโดยตรงกับงาน
หองสมุด กรมชลประทาน
ถูกตองตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณพ.ศ.2526 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

๓.จัดทํารางแผนพัฒนาหองสมุด
กรมชลประทาน

๑.วิเคราะหและจัดทํารางแผนพัฒนา
หองสมุดกรมชลประทานเพื่อกําหนด
แผนพัฒนาหองสมุด และแผนปฏิบัติงาน
รายป

1.คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
จัดการตามแผนพัฒนา
๑๑

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

หัวหนาฝายฝกอบรม
ภายนอกและจัดการ
ความรู บรรณารักษ
และผูปฏิบัติงาน

ถูกตองตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณพ.ศ.2526 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน

๔.ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
2.กําหนด พันธกิจ และประเด็น
หองสมุดกรมชลประทาน
ยุทธศาสตร
2.ประกาศสมาคมหองสมุด
3.กําหนดตัวชี้วัดที่บงชี้ความสําเร็จของ
แหงประเทศไทย ในพระ
การทํางานตามกระบวนงาน
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
4.กําหนดตัวชี้วัดระหวางกระบวนการเพื่อ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
เปนตัวควบคุมกระบวนการทํางานให
กุมารีวาดวยมาตรฐาน
ผูปฏิบัติงานใชเปนกรอบในการปฏิบัติงาน หองสมุดเฉพาะแหงประเทศ
ใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว
ไทยพ.ศ. 2553
5.นํารางแผนพัฒนาหองสมุดกรม
3.สรุปบทเรียนแผนปฏิบัติ
ชลประทานและแผนปฏิบัติงานประจําป การพัฒนาหองสมุดกรม
งบประมาณเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ
ชลประทาน
รวมพิจารณา
4.สรุปแบบสอบถามความ
พึงและไมพึงพอใจตอการใช
บริการหองสมุดกรม
ชลประทาน
5.สรุปแบบสํารวจความตอง
ทรัพยากรสารนิเทศ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.ตรวจสอบวันวางของประธานและ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ กลัน่ กรอง
คณะกรรมการบริหารจัดการตาม
และใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนา แผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน
หองสมุดกรมชลประทาน ทบทวน
2.จัดทําบันทึกเชิญประชุม
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่จะใช 3.จองหองประชุมพรอมอาหารวาง
พัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน
4.เตรียมเอกสารประกอบการประชุม

๑.ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
๒.คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
๑๒

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

หัวหนาฝายฝกอบรม
ภายนอกและจัดการ
ความรู บรรณารักษ
และผูปฏิบัติงาน

มีการติดตอประสานงานกับ
คณะกรรมการบริหาร
จัดการตามแผนหองสมุด
กรมชลประทานไดอยาง
รวดเร็ว และตาม
กําหนดเวลา

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.แจงเตือนประธานและคณะกรรมการ
บริหารจัดการตามแผนพัฒนาหองสมุด
กรมชลประทานกอนการประชุม 1 วัน
ทําการ
6.สรุปรายงานการประชุม
7.แจงเวียนรายงานการประชุม

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
จัดการตามแผนพัฒนา
หองสมุดกรมชลประทาน
๓.รางแผนพัฒนาหองสมุด
กรมชลประทาน
4.บันทึกแจงเวียนรายงาน
การประชุม

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

๕.ขออนุมัติแผนพัฒนาหองสมุด
กรมชลประทาน

นําแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน
เสนอตออธิบดีกรมชลประทานเพื่อให
อนุมัติเห็นชอบในหลักการ

สรุปแผนพัฒนาหองสมุด
กรมชลประทาน

หัวหนาฝายฝกอบรม เอกสารถูกตองครบถวน
ภายนอกและจัดการ
ความรู บรรณารักษ
และผูปฏิบัติงาน

๖.ดําเนินการตามแผนพัฒนา
หองสมุดกรมชลประทาน

1.นําแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน
มาจัดทําเปนแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ
๒.จัดทําบันทึกเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
ประจําปตามแผนปฏิบัติตอกองแผนงาน
๓.จัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ

1.แผนพัฒนาหองสมุดกรม

ชลประทาน
2.แผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ

หัวหนาฝายฝกอบรม ดําเนินการตามกิจกรรม
ภายนอกและจัดการ ครบถวนตามแผนพัฒนา
ความรู บรรณารักษ หองสมุดกรมชลประทาน
และผูปฏิบัติงาน

7.ประเมินผลและสรุปรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป

1.เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
ความพึงและไมพึงพอใจตอการใชบริการ
หองสมุดกรมชลประทาน
-นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบมา

1.แบบสอบถามความพึง
พอใจ และไมพึงพอใจตอ
การใชบริการหองสมุดกรม
ชลประทาน

หัวหนาฝายฝกอบรม
ภายนอกและจัดการ
ความรู บรรณารักษ
และผูปฏิบัติงาน

๑๓

สรุปรายงานผลตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปได
อยางถูกตอง ครบถวนทัน
ตอสถานการณ

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประมวลผลสถิติดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร โดยเลือกคาสถิติที่เหมาะสม
กับประเภทของขอมูล ซึ่งคาสถิติที่ใชใน
การประมวลผลสวนใหญ ไดแก จํานวน
รอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.สรุปผลสําเร็จของโครงการเปรียบเทียบ
กับตัวชี้วัด
3.นําขอมูลมาสรุปบทเรียนเพื่อกําหนด
แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงให
สอดคลองกับแผนพัฒนาหองสมุดกรม
ชลประทาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
2.สรุปบทเรียน

๑๔

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

ผูติดตาม/
ขอเสนอแนะ
ประเมินผล
ชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการเก็บ หัวหนาฝายฝกอบรมภายนอกและ
รวบรวมขอมูลตรงตามวัตถุประสงคใน จัดการความรู บรรณารักษและ
การพัฒนาหองสมุด
ผูปฏิบัติงานหองสมุด
วิธีการติดตามประเมินผล

๑.รวบรวมความตองการใน
การพัฒนาหองสมุดและวาง
แนวทางในการพัฒนา
หองสมุด

๑.ขอมูลที่ไดเปนขอเท็จจริงและถูกตอง
ทันเหตุการณ
2.สามารถใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการ
รวบรวมขอมูล
3.ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการจัดระบบ
ประมวลผลขอมูล

๒.แตงตั้งคณะ
กรรมการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาหองสมุดกรม
ชลประทาน

1.การจัดทําคําสั่งถูกตองตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526
2.องคประกอบของคณะทํางาน มีหนาที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาหองสมุดในดานตางๆ
3.มีการทบทวนคําสั่ง แตงตั้งคณะทํางานใหม
ใหเหมาะสมเปนปจจุบันทุกป อยางตอเนื่อง

1.ตรวจสอบความถูกตองของรายชื่อ หัวหนาฝายฝกอบรมภายนอกและ
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
จัดการความรู บรรณารักษและ
2.ตรวจสอบการจัดทําคําสั่งใหถูกตอง ผูปฏิบัติงานหองสมุด
ตามระเบียบ
3.แกไขหรือยกเลิกคําสั่งเดิม หากมี
ความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการใหมใหเปนประจําทุกป

๓.จัดทํารางแผนพัฒนา
หองสมุดกรมชลประทาน

1.มีการกําหนดขอกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนงาน
2.มีการกําหนดตัวชี้วัดที่บงชี้ถึงความสําเร็จใน
การพัฒนางานตามแผนพัฒนาหองสมุดกรม
ชลประทาน

ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมและ หัวหนาฝายฝกอบรมภายนอกและ
สอดคลองกับแนวทางในการพัฒนา
จัดการความรูบรรณารักษและ
หองสมุดกรมชลประทาน
ผูปฏิบัติงานหองสมุด
๑๕

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

4.ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ กลั่นกรองและให
ความเห็นชอบราง
แผนพัฒนาหองสมุดกรม
ชลประทาน ทบทวน
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร
ที่จะใชพัฒนาหองสมุดกรม
ชลประทาน

3.มีการกําหนดตัวชี้วัดระหวางกระบวนการ
เพื่อใชเปนตัวควบคุมกระบวนการทํางานให
ผูปฏิบัติงานใชเปนกรอบในการปฏิบัติงานใหได
ตามมาตรฐานที่กําหนด

๕.เสนอกรมเพื่อขออนุมัติ
แผนพัฒนาหองสมุดกรม
ประทาน

๖.ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาหองสมุดกรม
ชลประทาน

๑.จัดทําบันทึกขอความไดถูกตองตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และแกไขเพิ่มเติม
2.ตัวชี้วัดที่บงชี้ถึงความสําเร็จในการพัฒนางาน
ตามแผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน
3.ตัวชี้วัดระหวางกระบวนการ เพื่อใชเปนตัว
ควบคุมกระบวนการทํางานใหผูปฏิบัติงานใช
เปนกรอบในการปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐาน
ที่กําหนด

วิธีการติดตามประเมินผล

ผูติดตาม/
ประเมินผล

ตรวจสอบการจัดทําองคประกอบของ หัวหนาฝายฝกอบรมภายนอกและ
แผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน จัดการความรู
การกําหนดขอกําหนดที่สําคัญ ตัวชี้วัด บรรณารักษและผูปฏิบัติงาน
ของกระวนการ การติดตามประเมินผล
ของแผนพัฒนาหองสมุดกรม
ชลประทานใหถูกตองครบถวน

มีการตรวจสอบ กลั่นกรองแผนพัฒนาหองสมุด ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของ หัวหนาฝายฝกอบรมภายนอกและ
กรมชลประทานและผานการเห็นชอบจาก
แผนพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน จัดการความรู
ผูบริหาร กอนนําไปลงทะเบียนควบคุม เพื่อขอ กอนขออนุมัติ
บรรณารักษและผูปฏิบัติงาน
อนุมัติเห็นชอบจากอธิบดี
๑.จัดทําบันทึกขออนุมัติถูกตองตามระเบียบ
ตรวจสอบความถูกตอง ของการ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
2526 และแกไขเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณใหเปนไปตาม
๑๖

หัวหนาฝายฝกอบรมภายนอกและ
จัดการความรู บรรณารักษและ
ผูปฏิบัติงานหองสมุด

ขอเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

7.ประเมินผลและสรุป
รายงานผลตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป

1.การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาหองสมุดกรม
ชลประทานประจําปงบประมาณ มีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงค โดยติดตามจาก
ผลลัพธของการดําเนินงานโครงการตางๆวา
เปนไปตามขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ผานตัวชี้วัดที่กําหนดหรือไม มีปญหา อุปสรรค
อะไรที่ยงั เหลืออยูเพื่อนํามาสรุปผลรายงานใน
ภาพรวม
2.สรุปผลการวิเคราะห และจัดทํารายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาหองสมุดกรมชลประทานประจําป
งบประมาณ ประกอบดวยสาระสําคัญครบถวน

วิธีการติดตามประเมินผล
ตรวจสอบความครบถวนของ
องคประกอบรายงาน รวมทั้งเนื้อหา
สาระสําคัญของรายงานใหมีความ
ถูกตองสมบูรณ ครบถวน

๑๗

ผูติดตาม/
ประเมินผล
หัวหนาฝายฝกอบรมภายนอกและ
จัดการความรูบรรณารักษและ
ผูปฏิบัติงานหองสมุด

ขอเสนอแนะ

8. เอกสารอางอิง
8.1 คําสั่งกรมชลประทานที่ ข 1420/2559 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารหองสมุดกรมชลประทาน
8.2 ประกาศ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานหองสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553

9. แบบฟอรมที่ใช
9.1 แบบสํารวจความตองการทรัพยากรสารนิเทศหองสมุดกรมชลประทาน
9.2 แบบสอบถามความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุดกรมชลประทาน

๑๘

ภาคผนวก

๑๙

