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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  SP4 กระบวนการบริการของห้องสมุด 

หน่วยรับผิดชอบ  กหส.ยศ.ทร 
ข้อก ำหนดและตัวชี้วัด  need /ข้อกฎหมำย / ประสิทธิภำพ / ควำมคุ้มคำ่ 

 

ชื่อกระบวนการย่อย SP4.1 กระบวนการจัดหาหนังสือและสื่อสารสนเทศ 
หน่วยรับผิดชอบ  กองห้องสมุด ยศ.ทร.  

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 ตรวจสอบแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และ
รำยละเอียดงบประมำณยอดเครื่องช่วย
กำรศึกษำและต ำรำ ตำมที่ได้รับจัดสรร  

3  1. บรรณรักษ์ห้องสมุด 
กหส.ยศ.ทร. 
2. รอง หก.กหส.ยศ.ทร. 
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 ออกข่ำวแจ้ง นขต.ยศ.ทร. เพื่อให้เสนอ
รำยชื่อหนังสือและสื่อสำรสนเทศภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด โดยเน้น ฝวก.ยศ.ทร. 
เป็นหน่วยหลัก เนื่องจำกเป็นผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรต่ำง ๆ  
 
 
 
  

30 แบบฟอร์มตำมที่ก ำหนด 
 

1. บรรณรักษ์ห้องสมุด 
กหส.ยศ.ทร. 
2. รอง หก.กหส.ยศ.ทร. 

ส ำรวจควำมต้องกำรรำยชื่อหนังสือและ 
สื่อสำรสนเทศ 

A 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี/บันทึก  
กบ.ยศ.ทร. แจ้งยอดงบประมำณยอด

เครื่องช่วยกำรศึกษำและต ำรำ 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

3  
 

 
 
 

1. รวบรวมและตรวจสอบควำมถูกต้องของ
รำยชื่อหนังสือและสื่อสำรสนเทศ ถ้ำรำยกำร
ใดมีรำยชื่อหนังสือซ้ ำซ้อน หรือมีอยู่ใน
ห้องสมุดแล้ว จะพิจำรณำตัดรำยกำรหนังสือ
ที่ซ้ ำซ้อนออก พร้อมทั้งตรวจสอบวงเงินว่ำ 
สอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
หรือไม่ หำกวงเงินไม่สอดคล้องกับ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร ให้พิจำรณำตัด
รำยกำรหนังสือที่ไม่สอดคล้องกับวงเงิน
งบประมำณออก   
2. จัดท ำบันทึกเสนอรำยชื่อหนังสือและสื่อ
สำรสนเทศที่ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 
เสนอ หก.กหส.ยศ.ทร. พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ  

10  1. บรรณรักษ์ห้องสมุด 
กหส.ยศ.ทร. 
2. รอง หก.กหส.ยศ.ทร. 
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หก.กหส.ยศ.ทร. ลงนำมให้ควำมเห็นชอบ
รำยชื่อหนังสือและสื่อสำรสนเทศที่ได้
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  
ก่อนส่งบันทึกเสนอ ยศ.ทร.(ผ่ำน กบ.
ยศ.ทร.) เพื่อด ำเนินกำรจัดหำหนังสือและสื่อ
สำรสนเทศตำมที่เสนอต่อไป 

1  1. บรรณรักษ์ห้องสมุด 
กหส.ยศ.ทร. 
2. รอง หก.กหส.ยศ.ทร. 
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 บันทึกขออนุมัติจัดหำหนังสือและ 
สื่อสำรสนเทศที่ หก.กหส.ยศ.ทร. พิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ 
 

1  1. บรรณรักษ์ห้องสมุด 
กหส.ยศ.ทร. 
2. รอง หก.กหส.ยศ.ทร. 

ไม่เห็นชอบ 

รวบรวมและตรวจสอบรำยชื่อหนังสือและสื่อ
สำรสนเทศที่หน่วยเสนอ ว่ำสอดคล้องกับ

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร และจัดท ำบันทึกขอ
อนุมัติจัดหำหนังสือและสื่อสำรสนเทศ  

  
 

เห็นชอบ 

หก.กหส.ยศ.ทร. 
 

บันทึกขออนุมัติจัดหำหนังสือและสื่อสำรสนเทศ  
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 ส่งบันทึกเสนอ ยศ.ทร. (ผ่ำน กบ. ยศ.ทร.) 
เพื่อเสนอ จก.ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัติให้
จัดหำหนังสือและสื่อสำรสนเทศตำมรำยกำร
ที่เสนอ 
 
 
 

3  1. บรรณรักษ์ห้องสมุด 
กหส.ยศ.ทร. 
2. รอง หก.กหส.ยศ.ทร. 
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จก.ยศ.ทร. ลงนำมอนุมัติให้ด ำเนินกำรจัดหำ
หนังสือและสื่อสำรสนเทศตำมรำยกำรที่
ก ำหนด 
 
 

10  1. บรรณรักษ์ห้องสมุด 
กหส.ยศ.ทร. 
2. รอง หก.กหส.ยศ.ทร. 
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  1  1. บรรณรักษ์ห้องสมุด 
กหส.ยศ.ทร. 
2. รอง หก.กหส.ยศ.ทร. 
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 จัดหำหนังสือตำมขั้นตอนกำรจัดซื้อ/จ้ำง  
ในกรณีรำยกำรหนังสือบำงรำยกำรท่ีทำง
ส ำนักพิมพ์หรือทำงห้ำง/ร้ำนค้ำ ไม่สำมำรถ
จัดหำหนังสือได้ตรงตำมควำมต้องกำรตำม 
ที ่กหส.ยศ.ทร.เสนอไว้ เนื่องจำกหนังสือ 
บำงเล่ม ไม่มีกำรจ ำหน่ำยในท้องตลำด หรือ
ส ำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์ได้เลิกกิจกำรไปแล้ว  
จะท ำกำรแก้ปัญหำ โดย 
  

ภำยใน 
60 วัน 

ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรพัสดุ พ.ศ.2556 
(ฉบับปรับปรุงใหม่) 

1. กบ.ยศ.ทร. 
2. คณะกรรมกำร 
ตรวจรับ 
 

ส่งบันทึกเสนอ ยศ.ทร. (ผ่ำน กบ.ยศ.ทร.) 
เพื่อจัดหำหนังสือและสื่อสำรสนเทศ 

 
ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

จก.ยศ.ทร. 
 

บันทึกอนุมัติจัดหำหนังสือและสื่อสำรสนเทศที่ 
จก.ยศ.ทร. อนุมัติแล้ว 

 

จัดซื้อ/จ้ำง กำรจัดหำหนังสือและ 
สื่อสำรสนเทศตำมรำยกำรที่ก ำหนด 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

  1. ประกำรแรก จัดหำรำยชื่อหนังสือที่มี
เนื้อหำใกล้เคียงกับรำยกำรหนังสือที่เสนอ
ควำมต้องกำรมำกที่สุดมำทดแทนหนังสือ
เล่มดังกล่ำว  
2. ประกำรที่สอง จัดท ำรำยชื่อหนังสือ 
ส ำรองไว้ เพื่อน ำมำจัดซื้อทดแทนรำยชื่อ
หนังสือที่ไม่สำมำรถจัดหำให้ได้ครบตำม
จ ำนวนที่เสนอควำมต้องกำรไว้   
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 จัดท ำใบฎีกำเบิกหนังสือและสื่อสำรสนเทศ
จำกแผนกคลังต ำรำ กบศ.ยศ.ทร. เมื่อกำร
ตรวจรับ และส่งหนังสือและสื่อสำรสนเทศ 
เข้ำคลังต ำรำ กบศ.ยศ.ทร. เรียบร้อยแล้ว 

2  1. บรรณรักษ์ห้องสมุด 
กหส.ยศ.ทร. 
2. รอง หก.กหส.ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 121   
 

Link คู่มือปฏิบัติงาน 
62-EDU-WM-SP4.1 กระบวนการจดัหาหนังสือและสื่อสารสนเทศ 
 

B ท ำใบฎีกำเบิกหนังสือและ 
สื่อสำรสนเทศ 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/62-wm-sp4.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/62-wm-sp4.1.pdf

