รายงานกิจกรรมหองสมุดและศูนยขอมูลขาวสารกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ปงบประมาณ 2554

งานหองสมุด
สวนบริหารจัดการขอมูลและปรึกษาแนะนํา
สํานักบริหารยุทธศาสตร
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

คํานํา
หองสมุด กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนหองสมุดเฉพาะ ดานการจัดการอุตสาหกรรม วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน บริหารงานภายใต สวนบริหารจัดการ
ขอมูลและปรึกษาแนะนํา สํานักบริหารยุทธศาสตร ตั้งแตป พ.ศ.2551 ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม การ
แบงสวนราชการ ป พ.ศ.2551
การรายงานผลกิจกรรมการดําเนินงานปงบประมาณ 2554 เพื่อเผยแพร
และประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงาน ตามบทบาทหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย
งบประมาณที่ไดรับ
ประกอบดวย การบริหารจัดการหองสมุด การจัดหาขอมูล การจัดการขอมูล การวิเคราะหหมวดหมู การ
ใหบริการ การคัดสรรระบบการบริหารจัดการหองสมุดอัตโนมัติ การจัดทําขอมูลอิเล็กทรอนิกส การสราง
เครือขายผูใชบริการผานอินเทอรเน็ต การจัดทําเว็บไซตหองสมุดใหทันสมัยและเปนปจจุบัน และเปนศูนย
ขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม มาตรา 7 และมาตรา 9 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540 สําหรับใหประชาชนเขาตรวจดูและขอขอมูลไดสะดวก
การรวบรวมกิจกรรมการดําเนินงานหองสมุด
และศูนยขอมูลขาวสารของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม ป 2554 เพื่อเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนาหองสมุดและศูนยขอมูลขาวสาร อยาง
ตอเนื่อง
หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชน แกหนวยงานตางๆของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม และผูสนใจสามารถใชเปนแนวทางในการบริหารหองสมุดและศูนยขอ มูลขาวสาร กสอ. และ
เปนประโยชนตอการประสานงาน เสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานดานบริการสารสนเทศ ของ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมตอไป

ละออ ธํารงธีระกุล
หองสมุดกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
2554
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ความเปนมา
วิสัยทัศน
พันธกิจ
การแบงสวนราชการ
โครงสรางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
โครงสรางหองสมุด
โครงสรางศูนยขอมูลขาวสาร กสอ.
งบประมาณ
แผนการปฏิบตั ิงาน
ทรัพยากรสารนิเทศ
การปฏิบตั ิงานหองสมุด
การบริหารงาน
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ความเปนมา
ป พ.ศ.2485 รัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรีไดประกาศพระราชกําหนด
แกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2485 จัดตั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กรม
อุตสาหกรรมไดเปลีย่ นชื่อเปนกรมสงเสริมอุตสาหกรรม สังกัดในกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
2485 โดยมีนโยบายที่จะสงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมทีจ่ ําเปนของประเทศ
ไดมีการแบงสวนราชการเปน 1 สํานัก 3 กอง
1. สํานักงานเลขานุการกรม
2. กองอุตสาหกรรมในครอบครัว
3. กองอุตสาหกรรมทั่วไป
4. กองเผยแพรผลิตภัณฑ
ขณะนัน้ ยังไมมีหองสมุดปรากฏ
ป พ.ศ.2515 ไดมีการแบงสวนราชการตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 277 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน
2515 ไดมีแผนกหองสมุดเกิดขึน้ อยูภายใตสํานักงานเลขานุการกรม มีหนาที่และรับผิดชอบการดําเนินงาน
หองสมุดเฉพาะของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในการจัดหาหนังสือและวารสารวิชาการ รวมทั้งเอกสารและสิ่งพิมพ
ตางๆ เพื่อใหบริการทางวิชาการแกขาราชการและพนักงานของกรม ตลอดจนบุคคลภายนอกผูสนใจ
ป พ.ศ. 2535 พระราชกฤษฎีกาการแบงสวนราชการกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 107 ตอนที่ 158 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2533 เพื่อความเหมาะสม หองสมุดยายไปสังกัดภายใต กอง
พัฒนาอุตสาหกรรม
ซึ่งเปนกองที่มีหนาที่พัฒนาและใหบริการทางวิชาการแกผลู งทุนและผูประกอบการ
อุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดยอม และใหบริการขอมูลแกผูประกอบการตามความตองการเฉพาะราย
ป พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาการแบงสวนราชการกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 33 ก ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2539 หองสมุดยายไป สังกัดภายใต สํานักพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรม ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนทางวิชาการดานการเปนผูประกอบการการบริหารจัดการธุรกิจ
และการลงทุน หองสมุด ไดอยูภายใตงานบริหารทัว่ ไป ของสํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเพือ่ เปนแหลงรวมและ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม แกผูประกอบการและเจาหนาที่ของกรม
ป พ.ศ.2545 กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2545 ประกาศราชกิจจาเลมที่ 119 ตอน 103 ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545 หองสมุดรวมอยูใ น สวนพัฒนาระบบ
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สงเสริมธุรกิจ สํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผูประกอบการ มีหนาที่เปนหนวยงานหลัก ในการบริหารจัดการ
ขอมูล จัดหาระบบ จัดหาขอมูล และใหบริการขอมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม และใหคําปรึกษาการใหบริการขอมูล
แกเจาหนาที่ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ทั้งสวนกลางและสวนภูมภิ าค
ป พ.ศ.2551 กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.
2551 ประกาศราชกิจจาเลมที่ 125 ตอน 18 ก วันที่ 23 มกราคม 2551 หองสมุดอยูภายใตสวนบริหารจัดการขอมูล
และปรึกษาแนะนํา สํานักบริหารยุทธศาสตร มีหนาที่เปนหนวยงานสนับสนุนดานขอมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม
แกหนวยบริการขอมูลสารสนเทศของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ทั้งสวนกลางและสวนภูมภิ าค เปนศูนยกลางขอมูล
ใหบริการปรึกษาแนะนํา แกเจาหนาที่ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผูประกอบการและผูส นใจทั่วไป
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วิสัยทัศน

เปนแหลงรวมองคความรูด านอุตสาหกรรม สําหรับผูประกอบการไดศกึ ษาคนควาและพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทยใหมั่นคงและพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
พันธกิจ
สนับสนุนขอมูลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทุกสาขา แกผปู ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
วิสาหกิจชุมชน เพื่อใหมีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เปนเลิศ
ดานขอมูล จัดทําแบบรวมขอมูล แบงเปน 2 สวน จัดทําฐานขอมูล และ เชาฐานขอมูล
- จัดทําฐานขอมูล ศูนยกลางอยูที่ หองสมุดกรมสงเสริมอุตสาหกรรม สํานักบริหารยุทธศาสตร
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม หนวยงานอื่นๆทั้งสวนกลางและภูมิภาค นําขอมูลที่มีเขาฐานใชรวมกัน
- เชาฐานขอมูล สบย.เปนผูเ ชา ใหหนอยงานอื่นๆ นําไปใชบริการรวมกัน
ดานบริการ กระจายทั่วประเทศ 2 แบบ
- ออนไลน ผานอินเทอรเน็ต http://library.dip.go.th
- ใหบริการผานเจาหนาที่ กสอ. ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 14 แหง
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควาขอมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมทัว่ ไป
2. เพื่อแหลงรวมขอมูลสารสนเทศของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
3. เพื่อเปนแหลงรวมผลงานวิจยั ทางดานอุตสาหกรรม
4. เพื่อใหบริการแกผปู ระกอบการ เจาหนาที่ กสอ.และผูสนใจทัว่ ไป
5. เพื่อเปนแหลงพบปะ แลกเปลีย่ นขาวสารขอมูลสําหรับเจาหนาทีกสอ. สวนกลางและ
สวนภูมิภาค
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ขอบเขต
รวบรวมขอมูลสารสนเทศของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
เกี่ยวของทางดาน อุตสาหกรรมทุกสาขา ทีม่ ีความทันสมัย จัดเก็บลงในฐานขอมูล เพื่อสะดวก การสืบคนงาย
ใหบริการภายในหองสมุดและบริการผานเว็บไซต จัดทําฐานขอมูลการใชบริการของผูใช ฐานขอมูลความพึง
พอใจและความคิดเห็นของผูใ ชบริการ เพื่อการปรับปรุงการใหบริการตอไป

คํานิยาม

หองสมุดกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนหองสมุดเฉพาะดานอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน จัดเก็บขอมูลดังกลาวของหนวยงานทีส่ ังกัดและจัดหาจากที่ตางๆ ของประเทศ มา
ใหบริการแกผทู ี่สนใจขาวในวงการธุรกิจ ขอมูลอุตสาหกรรมโครงสราง นโยบายอุตสาหกรรมของภาครัฐ ดานการ
การลงทุน การบริหารจัดการ การผลิต การเงิน และการตลาด ผลงานวิจัยทางอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรม
และ ขอมูลหัตถกรรมของประเทศไทย เปนแหลงศึกษาคนควา สําหรับผูที่จะเริ่มตนและการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจน
ความเคลื่อนไหวแวดวงธุรกิจสาขาตางๆ
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โครงสรางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม(ตามกฎกระทรวง 2551)
อธิบดี

รองอธิบดี

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช.

กลุมตรวจสอบภายใน

สํานักบริหารกลาง

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11
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สํานักบริหารยุทธศาสตร

สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน

สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดการ

สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา

สํานักพัฒนาผูประกอบการ

5

สํานักบริหารยุทธศาสตร

สวนบริหารทั่วไป

สวนติดตามและประเมินผล

สวนยุทธศาสตรและแผน

สวนพัฒนาระบบบริหาร

สวนบริหารสารสนเทศและปรึกษาแนะนํา

สวนแผนปฎิบตั ิงานและงบประมาณ

สวนบริหารจัดการขอมูลและปรึกษา
งานติดตามผลผลิต
งานบริการปรึกษาแนะนํา
งานบริการขอมูลขาวสารของ
ราชการ
งานบริการหองสมุด
งานบริหารจัดการองคความรู
งานจัดทําขอมูลเพื่อบริการ

20/12/54

6

หองสมุดกรมสงเสริมอุตสาหกรรม

บริหาร งบประมาณ แผน

จัดหาขอมูล

- แผนของบประมาณ
- จัดซื้อฐานขอมูล
- แผนการปฏิบัติงาน
- จัดซื้อหนังสือ
- สรุปผลการปฏิบัติงาน
- จัดซื้อวารสาร
- วิเคราะหและแกปญหา
- จัดซื้อวัสดุไมตีพิมพ
- ดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ- ขออภินันทนาการ
- ปรับปรุงเว็บไซต
- คัดเลือกจากอินเตอรเน็ต
- ปดหองสมุดสํารวจขอมูล - รับอภินันทนาการ
- จําหนายหนังสือเกา
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จัดการขอมูล
- จัดหมวดหมูหนังสือ
- จัดทําดัชนีคําคน
- จัดทําฐานขอมูลกลาง
- คัดเลือกขอมูลบทความ
- จัดทําฐานขอมูลขาว
- จัดทําฐานขอมูลสมาชิกออนไลน
- จัดทําฐานหนังสืออิเล็กทรอนิกส
- จัดทําบทความอิเล็กทรอนิกส
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บริการ
- บริการยืม-คืน
- บริการคนเรือ่ ง
- บริการดานอินเทอรเน็ต
- บริการอีเมล
- บริการทางโทรศัพท
- บริการทางไปรษณีย

เครือขาย
- ใหคําปรึกษาดานฐานขอมูล
- ใหคําปรึกษาดานการบริการ
- ใหคําปรึกษาการจัดหาขอมูล
- จัดสรรงบประมาณ
- สรางเครือขายการใหบริการ
- ใหคําปรึกษาการจัดหองสมุด
- จัดทําบารโคดใหเครือขาย

ศูนยขอมูลขาวสาร
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

การจัดสถานที่และผูดูแล
การบริหาร
- จัดตั้งศูนย
- ผูบริหารระดับ รสอ.ดูแล
- แตงตั้งผูรับผิดชอบ
- คณะกรรมการ(กําหนดนโยบาย)
- จัดระบบขอมูล
- คณะทํางาน(ดําเนินการตาม พรบ.)
- จัดแฟมขอมูล ม.7 ม.9
- การบริการตามเวลาที่กําหนด
- ทําดัชนี
- รายงานสถิตกิ ารใหบริการ
- จัดทําปายบอกทางไปศูนยฯ - ใหความรูแกเจาหนาที่
- ปายแจงสิทธิการรับรู
- ปายขั้นตอนการรับบริการ
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ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

การประชาสัมพันธ
การเผยแพรจัดซื้อจัดจาง
รับฟงความคิดเห็นประชาชน
- จัดทําแผนพับ
- นําประกาศประกวดราคา
- ประเมินความพึงพอใจ
- เว็บไซตศูนยขอมูลฯ
ประกาศสอบราคาเผยแพรผานเว็บไซต - ปรับปรุงการบริการ
- ผานวารสารอุตสาหกรรมสาร- สรุปจัดซื้อจัดจางรายเดือน
- อีเมล
- สัมมนาฯ
- เสียงตามสาย
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งบประมาณ
กิจกรรม
หองสมุด
ขอมูลขาวสาร
รวม

ป 2550
310,000
310,000

ป 2551
560,000
560,000

ป 2552
620,000
180,000
800,000

ป 2553
670,000
300,000
970,000

ป 2554
720,000
150,000
870,000

งบประมาณ 5 ป
800,000

560,000

600,000
400,000
200,000

670,000

620,000

310,000
$180,000
$0

$0

0

9

720,000
หองสมุด

$300,000
$150,000

ขอมูลขาวสาร

งบประมาณ 2554 ( 870,000)
หองสมุด สํานักบริหารยุทธศาสตร กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
แผนใชจายงบประมาณ

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4
ผูรับผิดชอบ

ลําดับ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

กิจกรรม

แผน

ผล

ต.ค.52 พ.ย.53 ธ.ค.52 ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย.53 ก.ค.53 ส.ค.53 ก.ย.53

ศูนยวิจัยกสิกร

3,000.00

News Center

142,000.00

ทรูฮิต

1,800.00

รายชื่อผูประกอบการ

3,200.00

บํารุงรักษาเว็บ e-lib

50,000.00

สัญญา

web หองสมุด

30,000.00

ใบสั่งจาง
60วัน

E-Book

100,000.00

หนังสือไทย-ตางประเทศ

58,000.00

วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาตางประเทศ

11 โอนซื้อขอมูล(หนวยงานตางๆ)
12/20/11

27,000.00
35,000.00

130,000.00

หมายเหตุ

สุพรรษา
141,240
12 พย53

สุพรรษา

ขออนุมัติ กย.

สุพรรษา
สุพรรษา
จาย

สุพรรษา
สุพรรษา

ขออนุมัติ

จาง

จาย50000 จาง

จาย50000

สุพรรษา
สุพรรษา

15,000.00

12,000.00

35,000.00

เวียนแลว
13 หนวย

สุพรรษา
สุพรรษา

Page 1
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สุพรรษา

ขออนุมัติ กย.

งบประมาณ 2554 ( 870,000)
หองสมุด สํานักบริหารยุทธศาสตร กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
แผนใชจายงบประมาณ

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4
ผูรับผิดชอบ

ลําดับ

กิจกรรม

แผน

12 จัดระบบหองสมุดเครือขาย
13

พรบ.ขอมูล

ผล
140,000.00

150,000.00

หมายเหตุ

ต.ค.52 พ.ย.53 ธ.ค.52 ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย.53 ก.ค.53 ส.ค.53 ก.ย.53
35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00 สุพรรษา

ประชุม ประชุม

ประชุม

ติดตาม

ประชุม

ดนยวรรณ

14 บํารุงรักษาคอมพิวเตอร

ละออ,สุพรรษา, ดนยวรรณวันแรกของทุกเดือน

15 ใหบริการผูใชรายวัน

ละออ,สุพรรษา, ดนยวรรณทุกวัน

16 ตอบจดหมายทาง E-Mail

ละออ

17 สงขอมูลใหมผาน E-Mail(สมาชิก กสอ.)

สุพรรษา

18 สงขอมูลใหมทาง E-Mail(สมาชิกภายนอก)

ดนยวรรณ

19 สงขอมูล 10 ทันขาวผาน E-mail

ดนยวรรณ

20 จัดนิทรรศการหนังสือใหม

สุพรรษา

21 ปรับปรุงขอมูลหนาเว็บไซตหองสมุด

สุพรรษา

22 ปรับปรุงขอมูลหนาเว็บไซตขอมูลขาวสาร

ดนยวรรณ

23 จัดชั้นหนังสือ กสอ.

สุพรรษา

24 จัดชั้นหนังสือทั่วไป
25 ลงทะเบียนวารสาร
คัดเลือกขอมูลบทความ
(Newstand , ศูนยวิจัยฯ
26 ,และเว็บไซตทั่วไป)
27 คัดเลือกขาวจาก Newstand

ดนยวรรณ
สุพรรษา

ทุกวันพฤหัสบดี

สุพรรษา

ทุกวัน

ทุกวันจันทร
ภายในวันที่ 10
ภายในวันที่ 10
ทุกวันที่ 1,11,21
ทุก 2 เดือน(ตนเดือน
สัปดาหแรก
สัปดาหแรก
ทุกวันหลังปดบริการ
ทุกวันหลังปดบริการ

28 คัดเลือกขอมูลบทความจากวารสารเกา

ดนยวรรณ
ทุกวัน
สุพรรษา, ดนยวรรณ ทุก 3 เดือน

29 จัดทําขอมูลใหมรายเดือน

ละออ
Page 2
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ทําทุกสิ้นเดือน

งบประมาณ 2554 ( 870,000)
หองสมุด สํานักบริหารยุทธศาสตร กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
แผนใชจายงบประมาณ

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4
ผูรับผิดชอบ

ลําดับ

กิจกรรม

แผน

ผล

หมายเหตุ

ต.ค.52 พ.ย.53 ธ.ค.52 ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย.53 ก.ค.53 ส.ค.53 ก.ย.53
ทุกวัน 10 วัน(เย็บเลม

30 จัดทําขอมูล 10 ทันขาว
31 เตรียมขอมูลทํา Electronic

ดนยวรรณ
สุพรรษา

32 วิเคราะหหมวดหมูหนังสือ

36 ตรวจสอบขอมูลฐานหองสมุด
37 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ

สัปดาห 1,3
สุพรรษา ดนยวรรณ สัปดาห 2,4
ดนยวรรณ ,สุพรรษา ทุกวันศุกร
ดนยวรรณ
สัปดาห 3
ละออ
ทุกวันจันทร
ละออ,สุพรรษา
ไมเกิน 4 ครั้ง/ป

38 ปดหองสมุด ประจําป

,ดนยวรรณ

ละออ, สุพรรษา

33 วิเคราะหบทความวิชาการ
34 วิเคราะหหมวดหมูโสตทัศนวัสดุ
35 บันทึกขอมูลขาว

1ครั้ง/ป(15-31 ธ.ค.)
สุพรรษา, ดนยวรรณ 1 ครั้ง/ป อสอ.อนุมัติ
ละออ
เดือนกันยายนของป

39 จําหนายเอกสาร
40 จัดทําแผนปฎิบัติงานและทําโครงการปถัดไป
ฝกงานนักศึกษา
41 ( วลัยลักษณ, ประสานมิตร)







42 ดูแลระบบฐานขอมูลหองสมุด
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จางบริษัท SCAN และทําเอง

12

ละออ,สุพรรษา,
ดนยวรรณ

ไมเกิน 3 คน/ครั้ง

สุพรรษา

บุคโปร02-732-0243-

ทรัพยากรสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สารสนเทศในรูปสื่อตางๆ ทั้ง ประเภทสิ่งตีพิมพและไมตีพิมพ เชน
หนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการ วีดีทัศน ซีดรี อม และฐานขอมูลขอมูลสารสนเทศดานอุตสาหกรรม ทีม่ ีอยูใน
ระบบหองสมุดกรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดยแยกฐานขอมูลตามประเภทขอมูลทั้งหมด 7 ฐานขอมูล ดังนี้
ชื่อฐาน
2551
2552
2553
2554

Main
31154
34322
35983
37267

News
2494
4738
5254
6066

ANS
2120
4120
4120
4120

Project
84
85
86
86

KM
44
45
45
45

MBS
5103
6361
6361
6361

FAQ
202
202
202

Note
จํานวนรายการ
จํานวนรายการ
จํานวนรายการ
จํานวนรายการ

1. ฐาน Main ไดแกขอมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมและขอมูลที่เกีย่ วของกับอุตสาหกรรม การดําเนิน
ธุรกิจ และขอมูลทางเศรษฐกิจ ประกอบดวยสารสนเทศ 6 ประเภท คือ หนังสือ วารสาร บทความ ซีดีรอม เว็บไซต
ฐานขอมูลจากหนวยงานอืน่ มีจํานวนขอมูล ดังนี้
ประเภท
/ป.พ.ศ.
2551
2552
2553
2554

หนังสือ

บทความ

วารสาร

ซีดี.รอม

เว็บไซต

13720
14986
16854
18870

13823
13853
14649
14897

240
92
48
90

288
432
53
29

394
319
81
72

ฐานขอมูลจาก
หนวยงานอืน่
20
22
22
27

2. ฐาน NEWs เปนฐานขอมูลขาวการเคลื่อนไหวดานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจ การลงทุน ที่
คัดเลือกมาจากฐานขอมูลทีห่ องสมุดเปนสมาชิก และขาวขอมูลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม จากแหลงอื่นๆ

20/12/54

13

3. ฐานขอมูล ANS เปนฐานขอมูลการใหคําปรึกษาที่กรมสงเสริมอุตสากรรมใหคําปรึกษาแก
ผูประกอบการ ป พ.ศ. 2547 เปนคําถามที่มผี ูประกอบการถามบอย
4. ฐานขอมูล Project เปนฐานขอมูลที่หองสมุดจัดขึ้นจากขอมูลสิ่งประดิษฐใหมที่หองสมุดไดรับจาก
หนวยตางๆ และรวมฐานขอมูลสิ่งประดิษฐจากอาชีวศึกษา ใหรายละเอียดคุณสมบัตขิ องสิ่งประดิษฐ
ใหม ผูเปนเจาของผลงาน และสถานที่ติดตอ
5. ฐานขอมูล KM เปนฐานขอมูลเกีย่ วกับการบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่เกิดจาก
ประสพการณของเจาหนาที่ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ถายทอดเพือ่ เปนองคความรูแก
ผูประกอบการ
6. MBS เปนฐานขอมูลผูประกอบการที่เขามารวมกิจกรรมของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม โครงการตางๆ
จะเปนขอมูล ชื่อผูเขารวม ชือ่ บริษัท ที่ตดิ ตอ ประเภทธุรกิจ และชื่อโครงการที่เขารวม
7. ฐานขอมูล FAQ รวมรวมขอมูลการใหคําปรึกษาที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรมจัดใหกับผูประกอบการ
ที่มีปญหา ไดรับการคัดเลือกจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเขาโครงการชุบชีวติ ธุรกิจใหดําเนิน
ตอไปได ขอมูลประกอบดวย ปญหา และแนวทางแกไข

20/12/54
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ผลการปฏิบัติงานหองสมุด ป 2554
การบริหาร









จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณ
จัดทํารายละเอียดแผนการใชจายงบประมาณ
จัดทําแผนการปฏิบัติงานหองสมุด
ดําเนินการขออนุมัติใชงบประมาณ
สํารวจวัสดุครุภัณฑ ประจําป
สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป
สํารวจขอมูลประจําป (ปดหองสมุด)
จัดจางทําขอมูลอิเล็กทรอนิกส 350 รายการ

1
2
1
12
1
1
1
77,880

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง (15 วัน)
หนา

ดานเทคโนโลยี
 ปรับปรุงเว็บไซตหองสมุดใหทันสมัย
 จัดซือ้ ระบบยืม-คืนผานเว็บ

จํานวน
จํานวน

ดานการจัดหา
ั
 จัดซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
จํานวน
 จัดซื้อวารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
จํานวน
 คัดเลือกบทความวิชาการอุตสาหกรรมจากแหลงตางๆ จํานวน
 คัดเลือกขาวดานอุตสาหกรรมและดานอืน่ ๆที่เกีย่ วของจํานวน
 จัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส(ซีดรี อม)
จํานวน
 จัดซื้อฐานขอมูล
จํานวน
 คัดเลือกขอมูลจากเว็บไซตที่เกี่ยวของและเชื่อมโยง จํานวน
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12
1

2,274
30/445
748
740
29
2
619

ครั้ง
ระบบ

เลม
รายชื่อ/ฉบับ
เรื่อง
เรื่อง
รายการ
ฐาน
เว็บ

ดานการจัดการทรัพยากร









วิเคราะหหมวดหมูหนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ลงทะเบียนวารสารเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
คัดเลือกบทความวิชาการอุตสาหกรรม
คัดเลือกขาวอิเล็กทรอนิกส(อุตสาหกรรม)
วิเคราะหหมวดหมูสื่ออิเล็กทรอนิกส
สรางฐานขอมูลเพิ่มในระบบหองสมุด(ELIB)
บันทึกขอมูลหนังสือ วารสาร บทความ ขาว
กําหนดดัชนีขอ มูลหนังสือ วารสาร บทความ ขาว

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2,274
445
575
417
196
2
3,907
7,814

เลม
ทะเบียน
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
ฐาน
ระเบียน
หัวเรื่อง

บริการชวยคนหาในหองสมุด
จํานวน
บริการยืม-คืนหนังสือและวารสาร
จํานวน
บริการผานอินเทอรเน็ต
จํานวน
บริการผาน E- Mail (กสอ.=1,490 ราย+ ภายนอก 6,600 ราย จํานวน
บริการทางโทรศัพท
จํานวน

84
4,947
351,148
97,080
50

คน
เลม
ครั้ง
ครั้ง
ราย

2000
50

แผน
คน

ดานบริการ






ดานประชาสัมพันธ
 แจกแผนพับหองสมุดกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
 จัดฝกอบรมผูใ หบริการสารสนเทศ กสอ. 1ครั้ง

จํานวน
จํานวน

ดานเครือขาย
1. จัดวางผังการจัดหองสมุด ใหภูมิภาค
2. วิเคราะหหมวดหมู 13 หนวยงาน
3. จัดพิมพใหหนวยงานเครือขาย

20/12/54

จํานวน
จํานวน
จํานวน
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13
1,956
3,912

หนวยงาน
เลม
เลม

ดานบริหาร

การจําหนายทรัพยากรหองสมุด
ขออนุมตั ิ 1 ครั้ง
 จําหนายหนังสือ (รายประจําป ทําเนียบนาม สถิติ
 จําหนายวารสาร 60 รายการ*
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จํานวน
จํานวน

500
720

เลม
เลม

บุคลากรปงบประมาณ 2554
หนาที่

บริหารจัดการหองสมุด จัดทําแผนงบประมาณ วางแผนการ
ปฏิบัติงาน วางระบบ วิเคราะหหมวดหมูห นังสือ ใหคําปรึกษา
แกเจาหนาที่ ใหบริการสืบคนขอมูล ยืม-คืน ออกแบบเว็บไซต
พัฒนาหองสมุดใหมีขอมูลที่เหมาะสมกับผูป ระกอบการยิง่ ขึ้น
และรายงานผลการดําเนินงานหองสมุด และผลการดําเนินงาน
ขอมูลขาวสาร กสอ.ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 และตัวชีว้ ัด

หนาที่

ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ แผนการใชจาย
งบประมาณจัดหาขอมูล (จัดซื้อหนังสือ วารสาร ไทย-อังกฤษ
ฐานขอมูล และคัดเลือกขอมูลบทความวิชาการอุตสาหกรรม
ใหมๆ จาก แหลงขอมูลตางๆ) วิเคราะห-หมวดหมูห นังสือ
จัดพิมพระบบบารโคด จัดเตรียมหนังสือสําหรับใหบริการ
ปรับปรุงเว็บไซตหองสมุด ดูแลงบประมาณใหเปนไปตาม
แผนการใชจายประจําป
จัดสงขอมูลใหมใหสมาชิกภายใน กสอ.ทาง Email ประสานงาน
และใหคําแนะนําเครือขายหองสมุด 13 แหง จัดเก็บขอมูลสมาชิก
เขาระบบฐานขอมูลสมาชิกกลางของ กสอ.
ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดใหมีขอ มูลขาวสารของทางราชการไว
ใหประชาชนเขาตรวจดู
รวบรวมขอมูลและจัดแฟมขอมูลขาวสารมาตรา 9 (1)-(8)
ปรับปรุงเว็บไซตขอมูลขาวสาร
ประสานงานกับศูนยบริการขอมูลขาวสาร กสอ.ทั้งสวนกลาง
และสวนภูมภิ าค 13 แหง
เตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานขอมูล
ขาวสาร กสอ.
รวบรวมสถิติผใู ชบริการขอมูลขาวสาร
คัดเลือกขอมูลขาวอุตสาหกรรม จัดเก็บเขาระบบหองสมุด
และเผยแพรขาวทุก 10 วัน
สงขอมูลใหมแกสมาชิกหองสมุดทุกเดือน(บุคคลภายนอก)

นางละออ ธํารงธีระกุล
บรรณารักษชํานาญการ

นางสาวสุพรรษา พุทธะสุภะ
บรรณารักษ

หนาที่

นางสาวดนยวรรณ ทวีสุข
นักวิชาการอุตสาหกรรม
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การพัฒนาบุคลากรหองสมุด ตั้งแต ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554

ลําดับที่

หลักสูตร

1

การฝกปฏิบัติพัฒนาสติเพื่อการ
ครองตน ครองคนและครองงาน
รุนที่ 1
การบริหารจัดการสารสนเทศในยุค
ดิจิตอลสูการบริการเชิงรุก

วันที่และสถานที่ฝกอบรม
วันที่ 10-14 มกราคม 2554 ณ วัดนาปาพง
ต. บึงทองหลาง อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
โดย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

ผูเขาฝกอบรม
นางละออ ธํารงธีระกุล

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารหอสมุด
วิทยาศาสตร ดร.ตั้ว พลานุกรม
โดย กรมวิทยาศาสตรบริการ พระราม 6
เทพฯ
การบริหารจัดการสารสนเทศในยุค วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารหอสมุด
วิทยาศาสตร ดร.ตั้ว พลานุกรม
ดิจิตอลสูการบริการเชิงรุก
โดย กรมวิทยาศาสตรบริการ พระราม 6
กรุงเทพฯ

นางละออ ธํารงธีระกุล

2

โครงการพัฒนาระบบและการ
เสริมสรางความเชื่อมั่นดานความ
โปรงใสหนวยราชการภาครัฐ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ณ หองเมจิ 2
ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ

นางละออ ธํารงธีระกุล

3

ความรูเรื่องเกณฑมาตรฐานและ
ตัวชี้วดั การเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 26 กรกฏาคม 2554 ณ หองประชุม
นารายณ 1 ชัน้ 3 อาคารนารายณ สอน.

นางละออ ธํารงธีระกุล

4

รูขาว รูเร็ว รูชัด ดวย โซเชียล วันที่ 29-30 กรกฏาคม 2554 ณ ชั้น 6
เน็ตเวิรค
อาคารกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
โดย ฝายประชาสัมพันธ กสอ.

นางละออ ธํารงธีระกุล

4

การถายทอดความรูตามโครงการ
พัฒนาระบบ CRM สําหรับ ระบบ
Sub Call Center ระบบ 2 การจัดทํา
ฐานขอมูล ถาม-ตอบ

น.ส. สุพรรษา พุทธะสุภะ

1

1
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วันที่ 1-2 กันยายน 2554 ณ ชั้น 6 อาคาร
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
โดย สส.สบย.กสอ.
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นางละออ ธํารงธีระกุล

ลําดับที่
5

6

6

หลักสูตร

วันที่และสถานที่ฝกอบรม

การบริหารหองสมุดแบบมืออาชีพ วันที่ 1-2 กันยายน 2554 ณ หองราชา
(Professional Library Management) โรงแรมปรินซ พาเลช
โดย สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คอมพิวเตอรสําหรับปฏิบัติงาน
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2554 ณ ชั้น 6
Excel Advance Version
อาคารกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
2007
โดย สส.สบย.กสอ.
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2554 ณ ชั้น 6 อาคารกรม
Program Mindmanager

ผูเขาฝกอบรม
นางละออ ธํารงธีระกุล
น.ส. สุพรรษา พุทธะสุภะ

น.ส. สุพรรษา พุทธะสุภะ

น.ส.ดนยวรรณ ทวีสุข
น.ส.ดนยวรรณ ทวีสุข

สงเสริมอุตสาหกรรม
โดย สส.สบย.กสอ.

7

การจัดทําระบบเว็บไซต กสอ. เพิ่ม
ทักษะการเผยแพรและจัดทําสื่อ

8

โครงการพัฒนาระบบและการ
เสริมสรางความเชื่อมั่นดานความ
โปรงใสหนวยราชการภาครัฐ

วันที่ 26 28 มกราคม 2554 ณ ชั้น 6
อาคารกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
โดย สบ.สบย.กสอ.
วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ หองเมจิ 2
ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ
โดย มสธ.

น.ส.ดนยวรรณ ทวีสุข

นางละออ ธํารงธีระกุล

ศึกษา ดูงาน

ลําดับที่
1

2

สถานที่

วันที่

เยี่ยมชมศูนยขอ มูลขาวสารการทาง วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
พิเศษแหงประเทศไทย
ณ การทางพิเศษแหงแระเทศไทย ถ.
พหลโยธิน เขตจจัดโดย สบ.สบย.กสอ.
19 เมษายน 2554
เยี่ยมชมศูนยบริการรวม กรมที่ดิน โดย สํานักงานปลัด กระทรวง
อุตสาหกรรม
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ชื่อผูดงู าน
นางละออ ธํารงธีระกุล
น.ส. สุพรรษา พุทธะสุภะ

น.ส.ดนยวรรณ ทวีสุข
น.ส.ดนยวรรณ ทวีสุข

กิจกรรมใหบริการปรึกษาแนะนําการบันทึกขอมูลในระบบหองสมุด กสอ. และจัดแผนผังหองสมุดให BOC
ภูมิภาค 12 แหง

ลําดับที่

หนวยงาน

วันที่

จํานวนวัน

1

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 : เชียงใหม

วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ 2554

2

2

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 : พิษณุโลก

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ 2554

2

3

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 : พิจิตร

วันที่ 23-25 กุมภาพันธ 2554

3

4

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 : อุดรธานี

วันที่ 21-23 มีนาคม 2554

3

5

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 : ขอนแกน

วันที่ 24-25 มีนาคม 2554

2

6

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 : นครราชสีมา

วันที่ 28-29 เมษายน 2554

2

7

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 : อุบลราชธานี

วันทิ่ 25-27 เมษายน 2554

3

8

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 : สุพรรณบุรี

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2554

3

9

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 : ชลบุรี

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2554

2

10

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 : สุราษฎรธานี วันที่ 16-17 มิถุนายน 2554

2

11

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 : สงขลา

วันที่ 13-15 มิถุนายน 2554

3

12

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมเซรามิก : ลําปาง

วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2554

3
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การบริการขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ทําหนาที่ดําเนินการควบคุมดูแลงานขอมูล
ขาวสารใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง มีรองอธิบดีเปนประธาน ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการศูนยฯ ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรเปนกรรมการ
และเลขานุการ ผูอํานวยการสวนในสํานักบริหารยุทธศาสตร เปนคณะกรรมการและผูชวยเลขานุการ มีอํานาจหนาที่
ดังนี้
1. กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2. จัดระบบขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540 มาตรา 9
3. บริหารจัดการเกีย่ วกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ มอบหมายผูร ับผิดชอบ ตีความ กํากับ
ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. เผยแพรความรูความเขาใจ เกี่ยวกับสิทธิการรับรู ขอมูลขาวสารใหบคุ คลากรของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมและผูประกอบการทราบ
5. เผยแพรขอมูลเกีย่ วกับการประกาศ ประกวดราคา ประกาศสอบราคา และจัดทําสรุปผลจัดซื้อจัดจาง
รายเดือนแลวเผยแพรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
คณะกรรมการขอมูลขาวสารกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดแตงตั้งคณะทํางานประกอบดวยตัวแทนจาก
หนวยงานตางๆ ทําหนาที่กําหนดกรอบงานขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวบรวมขอมูลขาวสาร
วิเคราะหและวางแผนการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณากอน การดําเนินการใหเปนไปตาม
กระบวนการที่ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ(สขร)กําหนด 5 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอมูลขาวสาร กสอ.

ผู้รับผิดชอบ
หองสมุด
กสอ.
และหนวย
สนับสนุน

- คณะกรรมการ
- คณะทํางาน
- เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

สบ.สบย.กสอ.

ทุกหนวยงาน

ทุกหนวยงาน

20/12/45

ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน

จัดตั้งศูนยขอมูลฯ/ ผูรับผิดชอบ
/จัดขอมล

การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล

เผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.แกเจาหนาที่และประชาชน

เผยแพรขอ มูลเกี่ยวกับประกาศประกวด
ราคา ประกาศสอบราคาจัดซื้อ
จัดจาง และสรุปรายเดือน บนเว็บไซต

รับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
- จัดตั้งศูนยขอมูล
- แตงตั้งผูรับผิดชอบ
- จัดขอมูล
- จัดทําดัชนีชวยคน

หลักฐาน
ค่ ามาตรฐาน
- มีศูนยขอมูลและปาย
บอกที่ตั้งศูนย
- มีแฟมขอมูลมาตรา 9
(1)-(8) ครบถวน
- มีดัชนีชวยคน

- รสอ. กํากับดูแล
- รสอ.กํากับดูแล
การดําเนินโดยแตงตั้ง
- มีการจัดประชุม
คณะกรรมการและตณะ คณะกรรมการ
คณะทํางานวางแผน
ทํางาน ดําเนินการ
การดําเนินงาน
บริหารจัดการขอมูล
มอบหมายงานและ
และการใหบริการ
ติดตามผลกดําเนินงาน
ภายในเวลาที่กาํ หนด
รายงานผลจํานวน
- จัดเก็บสถิติ
ผูใชบริการราย
ไตรมาส
- 5 ชองทาง
- จัดทําแผนพับ
- เว็บไซต
- ผานวารสาร
- ผานอีเมล
- อบรมสัมมนา
- นําประกาศประกวด - หลังวันลงนาม 1 วัน
ราคา ประกาศสอบ
ราคาจัดซื้อจัดจางที่
หัวหนาหนวยงานลง
นามแลววางบน
เว็บไซต กสอ.
มีความพอใจ 85 %
- เกณฑการประเมิน
ความพึงพอใจและ
ขอเสนอแนะ
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คําสั่งแตงตั้งศูนยฯ
คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ภาพปายบอกทาง
ภาพแฟมขอมูล
ดัชนีชวยคน
- คําสัง่ แตงตั้ง
- รายงานประชุม
- แผนการดําเนินงาน

- บันทึกรายงานผล
- ลงนามโดย รสอ.

- แผนพับ
-http://info.dip.go.th
-อุตสาหกรรมสาร
-info@dip.go.th
-บันทึกขออนุมัติ
- ตัวอยางประกาศที่
หัวหนาหนวยงาน
ลงนาม

แบบประเมินความ
พึงพอใจ T09-D

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดําเนินงานขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและผูรบั ผิดชอบ ระยะเวลาการดําเนินการ 1 เดือน
จัดเตรียมแฟมขอมูล จัดระบบขอมูลและจัดทําดัชนี ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 1 เดือนปรับปรุงขอมูล เดือนละ 1 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 มีผูบริหารระดับ รสอ.กํากับติดตามการดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินการ 1 ป
ขั้นตอนที่ 3 เผยแพรความรูค วามเขาใจแกเจาหนาที่ กสอ และประชาชน
จัดทําแผนพับเผยแพร ระยะเวลาดําเนินการ 1 เดือน
จัดทําเว็บไซต ระยะเวลาการดําเนินการ 1 เดือน ปรับปรุงทุกเดือน
เผยแพรผา นวารสารอุตสาหกรรมสาร ระยะการดําเนินงาน 2 เดือน
เผยแพรผา นอีเมล ระยะเวลาการดําเนินการ 1 วัน/ทุกเดือน
อบรมสัมมนา ดูงาน ระยะเวลาการดําเนินการ 6 ชั่วโมง/ป
ขั้นตอนที่ 4 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ในเว็บ ระยะเวลาการดําเนินการ 15 นาที่/เรื่อง
ขั้นตอนที่ 5 สํารวจความพึงพอใน ระยะเวลาดําเนินการ 3 นาที

มติคณะกรรมการขอมูลขาวสาร กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
มติคณะกรรมการขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ให
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไวใหประชาชนเขาตรวจดู ภายใตตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ ดังนี้
1. ใหหองสมุดกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งอยูที่ชั้น 2 อาคารกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ เปนศูนยขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ทําหนาที่เปนหนวยงานหลักในการจัดเก็บขอมูลขาวสารตาม
มาตรา 9 (1)-(8) โดยจัดระบบ จัดทําดัชนี และปรับปรุงขอมูล อยางนอย ปละ 1 ครั้ง เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูไดสะดวก และให
หน ว ยงานนํ า ระบบ ดั ชนี ไปใช ใ ห เ ป น มาตรฐานเดี ย วกัน ณ จุ ด บริ ก ารข อ มู ล ข า วสารกรมส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมที่
หนวยงานตางๆ จัดไวใหบริการ
2. ใหศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 1-11 และศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จัดตั้งศู น ย ข อ มู ล
ข า วสารโดยใชส ถานที่ ศู น ย ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม(BOC) เปน หนว ยงานสนั บ สนุ น ในการใหบริการขอมูลขาวสารแก
ประชาชนในภูมิภาค
3. ให สพส.กสอ./สพข.กสอ/ สพช.กสอ./สพป.กสอ. รวมกันจัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสาร โดยใชส ถานที่
หองสมุด สพส.กสอ.เปนหนวยงานสนับสนุนการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนสวนกลาง
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4. ใหศูน ยขอ มูล ขา วสารของหนว ยงานตา งๆ ที่จัด ตั้ง ตามขอ 2 และขอ 3 จัด สง ขอ มูล ขาวสาร
ตามมาตรา 9 (1)-(8) ใหกับศูนยขอมูลขาวสารกรมสงเสริมอุตสาหกรรม และดําเนินการใหบริการขอมูลขาวสารแก
ประชาชน ดังนี้
 เตรียมสถานที่เพื่อใหประชาชนเขาใชบริการโดยมีปายแสดงสถานที่ตั้งชัดเจน
 จัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูเขามาขอตรวจดูขอมูล ประกอบดวย วันที่เขาตรวจดูขอมูล ชื่อ-นามสกุล
ที่อยูที่ติดตอได หมายเหตุ(ระบุขอมูลที่ขอ)
 จัดทําแฟมขอมูลขาวสารมาตรา 9 (1)-(8) ตามมติคณะกรรมการ โดยดูไดจาก http://info.dip.go.th
เมนู ขอมูลขาวสาร กสอ.
 จัดทําขั้นตอนการขอรับบริการ และดัชนีขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชนเห็นใดชัดเจน โดยสามารถดาวน
โหลดขั้นตอนและดัชนีไดที่เว็บไซต http://info.dip.go.th
 เผยแพรศูนยขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมใหประชาชนไดรับทราบทางชองทางตางๆ
 จัดเตรียมแบบฟอรมการขอมูล
 ใหบริการดวยความสะดวกและรวดเร็วทุกราย
 เตรียมแบบฟอรมแบบประเมินความพึงพอใจ และบันทึกการใหบริการขอมูลในระบบสมาชิกกรม
สงเสริมอุตสาหกรรมของ BOC
 รวบรวมสถิติการใหบริการและจัดทํารายงานใหศูนยขอมูลขาวสารกรมสงเสริมอุตสาหกรรมหลัก ราย
ไตรมาส(ภายในวันที่ 10 ของเดือน มค., เม.ย.,กค.และ ตค.ของทุกป
5. ศู นย ข อมู ลข าวสารกรมส งเสริ มอุ ตสาหกรรม และศู นย ข อมู ลข าวสารของหน วยงานต า งๆ ต อ ง
ประชาสัมพันธการใหบริการศูนยขอมูลขาวสาร ใหเจาหนาที่กสอ.และประชาชนทราบ ผานทางชองทางตางๆ อยางนอย 5
ชองทาง เชน บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต อีเมล แผนพับ วารสารของหนวยงาน และอื่นๆ
6. สรุปผลการใหบริการขอมูลขาวสารแยกตามมาตรา 7 และมาตรา 9 และจัดทํารายงานใหผูบริหารระดับ
รองอธิบดีรับทราบรายไตรมาส ภายในวันที่ 10 ของเดือน มกราคม./เมษายน./กรกฎาคม./ตุลาคม
7. ให ทุ ก หน ว ยงานลงประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่ หัว หน า หน ว ยงานลงนามแล ว
เผยแพรบนเว็บไซต www.dip.go.th และบอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน ประกาศผลการจัด ซื้อ จัด จา ง ผลการ
คัด เลือ กที่ป รึก ษา ลงเผยแพรบ นเว็บ ไซต www.dip.go.th และสง สํา เนาใหศูน ยขอมูลขาวสารของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 1 ชุด
8. ใหกลุมพัสดุและอาคารสถานที่ สํานักบริหารกลาง กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนผูสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน และเผยแพรบนเว็บไซต www.dip.go.th ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
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9. ใหทุกหนวยงานรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานชองทาง
ตางๆ เชน ตูรับขอรองเรียน แบบสอบถาม เมนูรับขอรองเรียนจากเว็บไซต www.dip.go.th สงใหกับศูนยขอมูลขาวสาร
ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม รายไตรมาส (ภายในวันที่ 10 ของเดือน มกราคม./เมษายน./กรกฎาคม./ตุลาคม)
ขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ข อ มู ล ข า วสารของกรมส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม ตามข อ กํ า หนดของพระราชบั ญ ญั ติ ฯ จํ า แนกเป น 3
ประเภท คือ
1. ขอมู ล ข าวสารของราชการตามที่กฎหมายข อมู ล ขา วสารกํ าหนดให สงไปลงตี พิม พใ นราชกิ จ จา
นุเบกษา ตามมาตรา 7 ประกอบดวย ( 1)โครงสรางและการจัดองคกร (2)อํานาจหนาที่และวิธีการดําเนินงาน (3)สถานที่
ติดตอ (4) กฎ/มติ ค.ร.ม./ขอบังคับ/คําสั่ง/หนังสือเวียน/ระเบียบ/แบบแผน/นโยบาย/หรือการตีความ (5) ขอมูลขาวสารอื่น
ที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กําหนด
2. ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได ตามมาตรา
9 ประกอบดว ย (1) ผลการพิจารณาหรือตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในมาตรา 7(2)นโยบายและการตีความ (3)
แผนงานโครงการและงบประมาณ (4) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐที่มีผลกระทบถึงสิทธิ
หนาที่ของประชาชน (5)สิ่งพิมพที่มีการอางอิงใหราชกิจจานุเบกษา (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการ
ผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่
แตงตั้งโดยกฎหมายหรือโดยคณะรัฐมนตรี (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด
ไดแก การประกวดราคา ประกาศสอบราคาและสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน ทุกๆ เดือน
3. ขอมูลขาวสารอื่นนอกเหนือจากที่มีอยูในมาตรา 7 และมาตรา 9 หนวยงานของรัฐมีหนาที่จัดหาขอมูล
ขาวสารใหกับประชาชนเปนการเฉพาะราย ตามมาตรา 11

การดําเนินงาน
หองสมุดกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดดําเนินการจําแนกประเภทขอมูล ลงทะเบียนสิ่งพิมพและจัดทํา
ดัชนีสืบคนเรื่อง จัดทําแฟมขอมูลแยกมาตรา 7 (1)-(4) มาตรา 9 (1)-(8) เผยแพรศูนยขอมูล สรางเว็บไซต ขอมูลขาวสาร
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (http://info.dip.go.th) และประสานหนวยงานใหบริการขอมูลขาวสารกรมของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม ทั้งสวนกลางและภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 14 แหง ดังนี้
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สวนกลาง
หองสมุดกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (พระรามที่ 6)
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-202-4425 โทรสาร 02-354-1537-8
สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (พระรามที่ 4)
ซอย ตรีมิตร กลวยน้ําไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-367-8133, 02-390-1397
สวนภูมิภาค
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมเซรามิก (จังหวัดลําปาง)
โทรศัพท (054) 281 884, (054) 282 376
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม)
โทรศัพท (053)243 494, (053 )245 361-2
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)
โทรศัพท (055 ) 282 957-9
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จังหวัดพิจติ ร)
โทรศัพท (056 ) 613 161-5
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จังหวัดอุดรธานี)
โทรศัพท (042 ) 207 232-7
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จังหวัดขอนแกน)
โทรศัพท (043 ) 379 296-9
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จังหวัดนครราชสีมา)
โทรศัพท (044 ) 419 622
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จังหวัดอุบลราชธานี)
โทรศัพท (045) 313 772, (045) 313 945
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จังหวัดสุพรรณบุร)ี
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โทรศัพท (035 ) 441 031 ,(035 ) 441 029
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จังหวัดชลบุร)ี
โทรศัพท (038 ) 261 203, (038) 784 654 -7
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จังหวัดสุราษฎรธานี)
โทรศัพท
(077 ) 200 395-8
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 (จังหวัดสงขลา)
โทรศัพท (074 ) 211 905-8 , (074)211 565
สรุปผลการบริการ

สถิติการใหบริการขอมูล กสอ.ปงบประมาณ 2554
ชองทางการบริการ

จํานวนผูร ับบริการ

ศูนยขอมูล
เว็บไซต
อีเมล
โทรศัพท

596
1,576,167
41,882
485

ราย
ราย
ราย
ราย

สถิติการใหบริการ ป 2554
ศูนยขอมูล
485
41,882

596

เว็บไซต
อีเมล

1,576,167

สถิติผูใชแยกตามหนวยงาน ป 2554 จํานวน 596 ราย
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โทรศัพท

สบย สพส ศภ1
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ศภ2

ศภ3

ศภ4

ศภ5

ศภ6

ศภ7

ศภ8

7

24

113

13

69

9

6

123
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0

สถิตผ
ิ ใู ้ ช้ ปี 2554 แยกตามหน่วยงาน
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