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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์	วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล	
มีเดีย
-	มีรายงานผล
การเผยแพร่
นวัตกรรม	ปี	๖๑

นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์	วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล	
มีเดีย
-	มีรายงานผล
การเผยแพร่
นวัตกรรม	ปี	๖๒

นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์	วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล	
มีเดีย 
-	มีรายงานผล
การเผยแพร่
นวัตกรรม	ปี	๖๓

นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์	วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล	
มีเดีย
-	มีรายงานผล
การเผยแพร่
นวัตกรรม	ปี	๖๔		

๓.๕.	ทบทวนแผนสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร	ปี	๖๐

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร	ปี	๖๑

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร	ปี	๖๒

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร	ปี	๖๓

๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๕ ๕ ๕ ๕ ๕

(นิยาม	:	สหกรณ์หมายถึงสหกรณ์ทั้ง	๗	ประเภท)

๕.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๕.๑	 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีนวัตกรรมและน�าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 ๕.๒	ท�าให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

	 ๕.๓	 ท�าให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก	ส่งผล

ให้สมาชิกมีความยั่งยืนและสหกรณ์มีความมั่นคง

	 ๕.๔	 ท�าให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์

๖.  ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ

	 ๖.๑	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	พัฒนานวตักรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจดัการ/เทคโนโลยี

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	มากกว่าร้อยละ	๘๐	ของกลุ่มเป้าหมาย

	 ๖.๒	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	สร้างนวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยี

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	มากกว่าร้อยละ	๒๐	ของกลุ่มเป้าหมาย

	 ๖.๓	มากกว่าร้อยละ	๘๐	ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	มีการรับรู้นวัตกรรมด้านธุรกิจ/

การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	กองพัฒนา

สหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า



92

แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๔.๒  ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๑. วตัถปุระสงค์ เพือ่ส่งเสริม	สนบัสนนุ	การน�านวัตกรรมด้านเทคโนโลย	ีและจัดหาเทคโนโลยด้ีานการเงนิ

มาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ปีละ	๒๐๐	แห่ง

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	การเตรียมส่งเสริมการน�า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
-	การก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	
ขั้นตอน	การคัดเลือกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเป้าหมาย
-		ส�ารวจความต้องการพร้อม
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

-	มีหลักเกณฑ์วิธี
การขั้นตอนการ
คัดเลือกฯ	ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้
บริหารกรมส่งเสริม
สหกรณ์

-	มีรายงานผลการ
ทบทวนหลักเกณฑ์
วิธีการ	ขั้นตอน	
การคัดเลือกฯ	
ปี	๖๐

-	มีรายงานผล
การทบทวนหลัก
เกณฑ์วิธีการ	ขั้น
ตอน	การคัด
เลือกฯ	ปี	๖๑

-	มีรายงานผลการ
ทบทวนหลักเกณฑ์
วิธีการ	ขั้นตอน	
การคัดเลือกฯ	
ปี	๖๒

-	มีรายงานผล
การทบทวนหลัก
เกณฑ์วิธีการ	ขั้น
ตอน	การคัดเลือกฯ	
ปี	๖๓

-	มีรายงานผลส�ารวจความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
-	มีกลุ่มเป้าหมาย	ปีละ	๒๐๐	แห่ง

๓.๒	สนับสนุนงบอุดหนุนให้กลุ่ม
เป้าหมายเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์	เพื่อการปฏิบัติงาน	
เช่น	โปรแกรมทางบัญชีของ
สหกรณ์	การจัดท�าฐานข้อมูล		
การจัดท�าแผนธุรกิจของสหกรณ์	
และจัดท�าแผนบริหารความ
เสี่ยง	การใช้ข้อมูลทางการเงิน
จาก	Internet	และน�าข้อมูล
จากการวิเคราะห์การเงินของ
สหกรณ์มาใช้ในการบริหาร
งานของสหกรณ์เป็นประจ�าทุก
ไตรมาส	เป็นต้น

-	มีแผนสนับสนุน
งบประมาณ
-	มีหลักเกณฑ์การ
ให้เงินอุดหนุน

-	มีรายงานผลการ
ดำาเนินงานตาม
แผนได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ให้กับสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร	
จ�านวน	๒๐๐	ชุด	
และน�าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน         
ร้อยละ	๕๐

-	มีรายงาน
ผลการดำาเนิน
งานตามแผน
ได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้กับ
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร	จ�านวน	
๒๐๐	ชุด	และน�า
ไปใช้ในการปฏิบัติ
งาน	ร้อยละ	๖๐

-	มีรายงานผลการ
ดำาเนินงานตาม
แผนได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้กับ
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร	จ�านวน	
๒๐๐	ชุด	และน�า
ไปใช้ในการปฏิบัติ
งาน	ร้อยละ	๗๐

-	มีรายงานผลการ
ดำาเนินงานตาม
แผนได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้กับ
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร	จ�านวน	
๒๐๐	ชุด	และน�า
ไปใช้ในการปฏิบัติ
งาน	ร้อยละ	๘๐

๓.๓	อบรมให้ความรู้แก่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับการน�า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
จะน�ามาใช้อย่างต่อเนื่อง
เช่น	โปรแกรมทางบัญชี	การ
วิเคราะห์งบการเงิน	การจัดท�า
ฐานข้อมูล	เป็นต้น

มีแผนการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมร้อยละ	
๔๐	ของผู้เข้ารับ
การอบรม	น�าความ
รู้ไปใช้ในการปฏิบัติ
งานและพัฒนา
ระบบการท�างาน
อย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ	๕๐	ของ
ผู้เข้ารับการอบรม	
น�าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำางานอย่าง
ต่อเนื่อง

ร้อยละ	๖๐	ของ
ผู้เข้ารับการอบรม	
น�าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำางานอย่าง
ต่อเนื่อง

ร้อยละ	๗๐	ของ
ผู้เข้ารับการอบรม	
น�าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำางานอย่าง
ต่อเนื่อง

ร้อยละ	๘๐	ของ
ผู้เข้ารับการอบรม	
น�าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำางานอย่าง
ต่อเนื่อง
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๔	ทบทวนแผนส่งเสริมการน�า
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม	ปี	๖๐

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม	ปี	๖๑

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม	ปี	๖๒

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม	ปี	๖๓

๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๕ ๕ ๕ ๕ ๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 มากกว่าร้อยละ	 ๘๐	 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ

ด�าเนินงานด้านการเงิน

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

	 กองพฒันาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร		กองพฒันาสหกรณ์ด้านการเงนิและ

ร้านค้า
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบเทคำโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก�กับดูแล

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี

๕.๑		โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการ 
ส่งเสริมสหกรณ์

๕.๒		โครงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความ 
เข้มแข็งของสหกรณ์	ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์

๕.๓		โครงการพัฒนาการเรียนรู้การจัดท�าเว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๕.๔		โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่น
๕.๕		โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์	ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ใน

เขตนิคมสหกรณ์
๕.๖		โครงการก�าหนดมาตรฐานโปรแกรมสนับสนุนการด�าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร	ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
๕.๗		โครงการเกษตรดิจิตอล
๕.๘		โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ	แนะน�า	ส่งเสริม	ก�ากับ	และตรวจ

สอบ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๕.๙		โครงการ	IT	เพื่อการตรวจการสหกรณ์
๕.๑๐	โครงการ	IT	เพื่อการใช้อ�านาจนายทะเบียนสหกรณ์
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการก�ากับดูแล

 โครงการที่ ๕.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อ

สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ 

๑. วัตถุประสงค์

	 	 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรม 

ส่งเสริมสหกรณ์	 	

๒.  กลุ่มเป้าหมาย   

	 	ทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์		จ�านวน	๑๕๒	แห่ง		ได้แก่	ส�านักงาน

สหกรณ์จงัหวดั		๗๖		แห่ง	ส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร	พืน้ที	่๒		ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์	๒๐	แห่ง	และนิคมสหกรณ์	๕๕	แห่ง	

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
สื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับ
หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาค

วางระบบพัฒนา
เครือข่าย

มีระบบ
เครือข่ายภายใน						
เชื่อมโยงกัน	๑๕๒	

แห่ง

๓.๒	บ�ารุงรักษาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานแก่
หน่วยงานภายในกรม

บ�ารุงรักษา
ดูแลระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๑๐ ๓

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๕.๑	 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมหน่วยงาน
ภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีความเร็วที่เหมาะสม	ทันสมัย	ปลอดภัย	รองรับความต้องการใช้งาน
ของทุกหน่วยงานทั้งในปัจจุบัน	และอนาคต	
	 ๕.๒	การบรหิารจดัการด้านเครอืข่ายสือ่สารสารสนเทศของกรมส่งเสรมิสหกรณ์มคีวามเป็น
เอกภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกันสามารถดูแลและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งองค์กร

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ  
		 ปี	๒๕๖๑	สามารถพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานเพื่อรองรับระบบ
งาน/ระบบงานให้ครอบคลุมหน่วยงานของกรม	จ�านวน	๑๕๒	แห่ง

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๕.๒ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็ง 

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ 

๑. วัตถุประสงค์ 

	 ๑.๑	เพือ่เชือ่มโยงระบบเครอืข่ายสือ่สารและข้อมลูสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสรมิสหกรณ์	

กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมการข้าว	การยางแห่งประเทศไทย	กรมการปกครอง	ส�านักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 และชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	ให้มคีวามเรว็ทีเ่หมาะสม	ทนัสมยั	ปลอดภยั	และรองรบัความต้องการ

ใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

	 ๑.๒	 เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศให้เป็นเอกภาพเพื่อ

สนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๒. กลุ่มเป้าหมาย	กรมส่งเสริมสหกรณ์	กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมการข้าว	การยางแห่งประเทศไทย						

กรมการปกครอง	 ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	จ�ากัด	และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์	เพื่อ
ออกแบบระบบ

ออกแบบ
ระบบ

๓.๒	เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูล
สารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์	และ
หน่วยงานเป้าหมาย

เชื่อมโยงระบบกับ	 
๗	หน่วยงานภายนอก	
ให้มีความเชื่อมโยง

๓.๓	ทดสอบระบบเพื่อการใช้งานจริงและปรับปรุง
ระบบงาน

๓.๔	ประเมินเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบ

๓.๕	บ�ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูล
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน

บ�ารุงรักษา	และปรับปรุงระบบ							
ให้สนองต่อความต้องการ												
ได้อย่างรวดเร็ว

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๑๐ ๓



97

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริม

สหกรณ์	กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมการข้าว	การยางแห่งประเทศไทย	กรมการปกครอง	ส�านักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	และชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	ให้มคีวามเรว็ทีเ่หมาะสม	ทนัสมยั	ปลอดภยั	และรองรบัความ

ต้องการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต			

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ   

	 ปี	๒๕๖๑	กรมส่งเสรมิสหกรณ์มรีะบบเครอืข่ายสือ่สารข้อมลูสารสนเทศทีส่ามารถเช่ือมโยง	 

เพือ่รองรบัการบรูณาการฐานข้อมลูระหว่างกรมส่งเสรมิสหกรณ์กบัหน่วยงานภายนอก	จ�านวน	๗	หน่วยงาน	 

ได้แก่	กรมส่งเสรมิการเกษตร	กรมการข้าว	การยางแห่งประเทศไทย	กรมการปกครอง	ส�านกังานมาตรฐาน 

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 และชุมนุมสหกรณ์ 

การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด		

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๕.๓  พัฒนาการเรียนรู้การจัดท�าเว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๑. วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 มีความรู้	

ทักษะ	ความช�านาญในเรื่องการจัดท�าเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน

๒. กลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์	เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๔	ปีละ	๖	รุ่นๆ	ละ	๓๐	คน	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	๗๐๐	คน

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	รวบรวมความต้องการในการใช้งานเว็บไซต์ จ�านวนความต้องการ

๓.๒	จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ติดตั้งอุปกรณ์

๓.๓	พัฒนาระบบเว็บไซต์ จ�านวนเว็บไซต์
สหกรณ์

๓.๔	อบรมและประชาสัมพันธ์การใช้งาน อบรมบุคลากร	๗๐๐	คน

๓.๕	ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ ปีละ	๑	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๕ ๓ ๓ ๓

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์	เพื่อให้หน่วยงาน	รวมถึงสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร	มีเว็บไซต์ไว้ใช้ในการด�าเนินงาน	ตลอดจนใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 ปี	๒๕๖๐	-	๒๕๖๕	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	มีระบบเว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันเพิ่มขึ้นปีละ	

๖๐	สหกรณ์	รวม	๓๐๐	สหกรณ์

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๕.๔  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่น 

๑. วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความรับผิด

ชอบของกรมฯ	ส�าหรับการวางแผนและบริหารจัดการเงินกองทุน

๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	รวบรวมความต้องการและ
วิเคราะห์ออกแบบระบบ

ออกแบบระบบ

๓.๒	จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ติดตั้งอุปกรณ์

๓.๓	พัฒนาระบบฐานข้อมูล
-	กองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนอื่น
ในความรับผิดชอบของกรมฯ

มีระบบฐานข้อมูล
กองทุน	๑	ระบบ

๓.๔	อบรมเจ้าหน้าที่กรมฯ	ที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีกรมฯ	ท่ีรับผิดชอบกองทุน	ได้รับการอบรม	ร้อยละ	๑๐๐

๓.๕	ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ ปีละ	๑	ครั้ง ปีละ	๑	ครั้ง ปีละ	๑	ครั้ง ปีละ	๑	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ 
(ล้านบาท)

๐.๕ ๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

		 กรมส่งเสรมิสหกรณ์มรีะบบฐานข้อมลูเงนิกองทนุพฒันาสหกรณ์และเงนิกองทนุอืน่ในความ

รับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์	เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

		 ๖.๑	 ปี	 ๒๕๖๒	 มีระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความ 

รับผิดชอบ	ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	จ�านวน	๑	ระบบ

	 ๖.๒	ปี	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔	เจ้าหน้าทีก่รมฯ	ท่ีรบัผดิชอบกองทุน	ได้รบัการอบรม	ร้อยละ	๑๐๐

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๕.๕  พัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์ ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ในเขต

นิคมสหกรณ์

๑. วัตถุประสงค์

	 ๑.๑	 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนในนิคมสหกรณ์	 ให้มีความถูกต้องครบถ้วน	

สมบูรณ์	และเป็นปัจจุบัน

	 ๑.๒	เพื่อสามารถน�าข้อมูลแปลงที่ดิน	มาใช้ในระบบ	GIS

๒. กลุ่มเป้าหมาย	 สมาชิกนิคมสหกรณ์	เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคม

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ

ออกแบบ
ระบบ

๓.๒	จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ติดตั้งอุปกรณ์

๓.๓	พัฒนาระบบฐานข้อมูล	สมาชิก	
เอกสารสิทธิ์และข้อมูลรายแปลง

มีระบบฐานข้อมูล	สมาชิก	เอกสาร
สิทธิ์และข้อมูลรายแปลง	๓	ระบบ

๓.๔	จัดท�าแผนที่	GIS มีแผนที่	GIS	รายแปลง	เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ	๑๐	ต่อปี

๓.๕	อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบแก่
เจ้าหน้าที่

อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคมฯ	ร้อยละ	๕๐	ต่อปี

๓.๖	ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ ปีละ		๑	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๐.๕ ๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

	 กรมส่งเสรมิสหกรณ์มรีะบบฐานข้อมลูทีม่คีวามถกูต้อง	ครบถ้วน	สมบรูณ์	และเป็นปัจจบุนั	

เพื่อให้บริการแก่สมาชิก	หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งภาคเอกชนต่าง	ๆ	ทุกภาคส่วน	 ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	สะดวก	รวดเร็ว	และประหยัดเวลา	ค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ	เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลทะเบียน

สมาชิกและทะเบียนเอกสารสิทธิ์	 มาวางแผนการใช้ท่ีดิน	 ให้เป็นไปตามลักษณะพื้นท่ี	 และนโยบายของ

รัฐบาล

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ

	 ๖.๑	มีระบบฐานข้อมูล	สมาชิก	เอกสารสิทธิ์และข้อมูลรายแปลง	รวม	๓	ระบบ

	 ๖.๒	มีแผนที่	GIS	รายแปลงในเขตนิคมสหกรณ์	เพิ่มขึ้นร้อยละ	๑๐	ต่อปี

	 ๖.๓	อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคมฯ	ร้อยละ	๕๐	ต่อปี

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๕.๖  ก�าหนดมาตรฐานโปรแกรมสนับสนุนการด�าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์

๑. วัตถุประสงค์

	 ๑.๑	เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		มีมาตรฐานโปรแกรม	ตามที่กรมก�าหนด	ใช้ในการ

ดำาเนินงาน

	 ๑.๒	เพือ่ให้เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์ได้ใช้มาตรฐานโปรแกรม	ตามทีก่รมก�าหนด	เป็นเครือ่ง

มือในการส่งเสริมสหกรณ์

๒. กลุ่มเป้าหมาย

	 สหกรณ์ที่อยู่ในสถานะด�าเนินการ		จ�านวน		๗,๑๖๘	สหกรณ์		และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ใน

สถานะด�าเนินการจ�านวน	๔,๑๒๓		กลุ่ม		(ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	มิถุนายน		๒๕๕๙)	ส�านักงานสหกรณ์

จังหวัด	๗๖	แห่ง		ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	๑	-	๒

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	ก�าหนดมาตรฐานข้อมูลและรูปแบบ
การท�างานของโปรแกรมส�าหรับสหกรณ์
ต้องปฏิบัติ

มีพิมพ์เขียว
ระบบ	๑	ชุด

๓.๒	แจ้งสหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	จัดส่ง
ข้อมูลตามระยะเวลาที่ก�าหนด

สหกรณ์	กลุ่ม
เกษตรกรส่งข้อมูล
ครบตามมาตรฐาน
ข้อมูลที่ก�าหนด

๓.๓	กรมฯ	ด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
โปรแกรมสนับสนุนการด�าเนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	(Data	Mining)

มี	data	mining	
ร้อยละ	๖๐	ของ
สหกรณ์ทั้งหมด

มี	data	mining	
ร้อยละ	๑๐๐

๓.๔	บ�ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
โปรแกรมสนับสนุนการด�าเนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ปีละ	๑	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๑ ๑ ๒ ๒ ๒

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๕.๑	 สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรมมีาตรฐานโปรแกรมตามท่ีกรมก�าหนด	ใช้ในการด�าเนนิงาน	

	 ๕.๒	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ใช้ระบบ	IT	เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ

	 ๖.๑	 ปี	 ๒๕๖๑	 –	 ๒๕๖๔	 สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบริหารการจัดการสหกรณ์	 มีมาตรฐาน

โปรแกรม	ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก�าหนด	จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	๑๐	ต่อปี

	 ๖.๒	ปี	๒๕๖๒	มี	data	mining	ร้อยละ	๖๐	ของสหกรณ์ทั้งหมดและในปี	๒๕๖๔	มี	data	

mining	ครบร้อยละ	๑๐๐

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๕.๗  เกษตรดิจิตอล

๑.วัตถุประสงค์

	 ๑.๑	 เพือ่จดัท�าระบบ	IT	ส�าหรับประมาณการ	ปรมิาณและราคาผลผลติของสมาชกิสหกรณ์

ที่จะออกสู่ท้องตลาด

	 ๑.๒	 เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อข้อมูลให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	น�าไป

ใช้ประโยชน์ในด้านวางแผนการผลิต	การแปรรูป	การตลาด	

	 ๑.๓	 เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ ่มเกษตรกรมีกิจการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

๒. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร	 และกลุ่ม

เกษตรกร

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	รวบรวมความต้องการและ
วิเคราะห์ออกแบบระบบ

ออกแบบ
ระบบ

๓.๒	จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด		Blade	และ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย	(Web	
Security)

ติดตั้งอุปกรณ์

๓.๓	พัฒนาระบบการประมาณการ	
ปริมาณและราคาผลผลิต	ที่จะออกสู่
ตลาด	(Web	&	Mobile	Application)

มีระบบประมาณการ	
ปริมาณและราคา
ผลผลิต	ที่จะออกสู่
ตลาด

๓.๔	พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของเกษตรกรสมาชิก	สหกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

มีระบบช่วย
สนับสนุน
การตัดสินใจ

๓.๕	อบรมและประชาสัมพันธ์การใช้
งาน	แก่เกษตรกรสมาชิก	สหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ														
จ�านวน	๑,๐๐๐	แห่ง	มีบุคคลากรเข้าอบรม	เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	๑๐๐

๓.๖	สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตร	
มีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ														
จ�านวน	๑,๐๐๐	แห่ง	มีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ	๒๐	
ต่อปี

๓.๗	ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบ

ปีละ	๑	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ 
(ล้านบาท)

๑ ๑๐ ๑๐ ๓ ๓
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๕. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั กรมส่งเสรมิสหกรณ์มเีครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการช่วยวางแผนการเพาะปลกู

และประมาณการราคาผลผลิตได้ล่วงหน้าแก่สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 ๖.๑	สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๑,๐๐๐	แห่ง	มี

บุคคลากรเข้าอบรม	เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	๑๐๐

	 ๖.๒	สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๑,๐๐๐	แห่ง	มี

กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ	๒๐	ต่อปี

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๕.๘  พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ แนะน�า ส่งเสริม ก�ากับและตรวจสอบ 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดท�าโปรแกรมส�าหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด�าเนินงานของสหกรณ์	ให้กับ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์	ใช้ในการ	แนะน�า	ส่งเสริม	ก�ากับและตรวจสอบ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๒. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์	ผู้ตรวจการสหกรณ์	ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์	ระดับ

เขต จังหวัด

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	รวบรวมความต้องการและ
วิเคราะห์	ออกแบบระบบ

ออกแบบ
ระบบ

๓.๒	จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด	Blade	
ส�าหรับติดตั้งระบบงานต่าง	ๆ

ติดตั้งระบบ

๓.๓	พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า	
ด้านการด�าเนินงานและด้านการเงิน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า	
๑	ระบบ

๓.๔	พัฒนาระบบส่งเสริมสหกรณ์	
ระบบการจัดการข้อบกพร่องของ
สหกรณ์	และมาตรฐานสหกรณ์	ให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน

เชื่อมโยงระบบตรวจสอบ
สหกรณ์	เข้าด้วยกัน

๓.๕	พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

มีระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

๓.๖	อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ เจ้าหน้าที่กรมฯ	ที่รับผิดชอบ	ได้รับการอบรม	ร้อยละ	๑๐๐

๓.๗	ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ ปีละ	๑	ครั้ง ปีละ	๑	ครั้ง ปีละ	๑	ครั้ง ปีละ	๑	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ 
(ล้านบาท)

๐.๕ ๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕

๕. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 	เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์มโีปรแกรมส�าหรบัเตอืนภยัล่วงหน้าเกีย่วกบัการด�าเนนิ

งานของสหกรณ์	เพื่อใช้ในการ	แนะน�า	ส่งเสริม	ก�ากับและตรวจสอบ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ		ปี	๒๕๖๑	มีโปรแกรมส�าหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด�าเนิน

งานของสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์	จ�านวน		๑	ระบบ

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๕.๙  IT เพื่อการตรวจการสหกรณ์

๑. วตัถปุระสงค์ เพือ่จดัท�าโปรแกรมส�าหรบัตรวจการสหกรณ์	ให้กบั	ผูต้รวจการสหกรณ์	ใช้ในการ	ตรวจ

สอบ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๒. กลุ่มเป้าหมาย	ผู้ตรวจการสหกรณ์	จ�านวน	๒,๐๐๐	คน

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์	
ออกแบบระบบ

วางระบบ

๓.๒	จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด	Blade	ส�าหรับ
ติดตั้งระบบงานต่าง	ๆ

ติดตั้งอุปกรณ์

๓.๓	พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์	ระบบ
การจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์	
ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน

มีระบบตรวจการ
สหกรณ์	๑	ระบบ

๓.๔	พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์	
ด้านการด�าเนินงานและด้านการเงิน
และด้านการบริหารจัดการ	สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

เชื่อมโยงระบบตรวจ
การสหกรณ์กับ

ธุรกิจของสหกรณ์

๓.๕	พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้ตรวจการสหกรณ์	และนายทะเบียน
สหกรณ์

มีระบบช่วย
สนับสนุนการตัดสิน

ใจ	๑	ระบบ

๓.๖	อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ อบรมผู้ตรวจการสหกรณ์	ร้อยละ	๒๐	ต่อปี

๓.๗	ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ ปีละ	๑	ครั้ง ปีละ	๑	ครั้ง ปีละ	๑	ครั้ง ปีละ	๑	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๐.๕ ๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

		 ผูต้รวจการสหกรณ์	มโีปรแกรมส�าหรับตรวจการสหกรณ์	เกีย่วกบัการด�าเนนิงานของสหกรณ์	

เพื่อใช้ในการ	แนะน�า	ก�ากับและตรวจสอบ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 ๖.๑	ปี	๒๕๖๑	มรีะบบส�าหรับตรวจการสหกรณ์	ให้กบัผูต้รวจการสหกรณ์	จ�านวน	๑	ระบบ

	 ๖.๒	ปี	 ๒๕๖๑-๒๕๖๔	 ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้รับการพัฒนาให้ใช้ระบบตรวจการสหกรณ์	 

ร้อยละ	๒๐	ต่อปี

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๕.๑๐  IT เพื่อการใช้อ�านาจนายทะเบียนสหกรณ์ 

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลและระบบงานส�าหรับนายทะเบียนสหกรณ์	และรองนายทะเบียน

สหกรณ์ที่ได้รับมอบอ�านาจเพื่อใช้ประกอบในการใช้ดุลยพินิจ

๒. กลุ่มเป้าหมาย	 รองนายทะเบียนสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภารกิจของนายทะเบียนสหกรณ์	

จ�านวน	๒๖๐	คน

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์	
ออกแบบระบบ

ออกแบบระบบ

๓.๒	จัดท�าระบบงาน	“กรอบการใช้อ�านาจ
ของนายทะเบียนสหกรณ์”

ระบบมีความ
สมบูรณ์

๓.๓	พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสิน
ใจของนายทะเบียนสหกรณ์และรองนาย
ทะเบียนที่ได้รับมอบอ�านาจ
-	การสั่ง	การอนุญาต	การอนุมัติ	และ
ด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนด

พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

๓.๔	อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ	แก่
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

๒๖๐ราย

๓.๕	ดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพ

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๐.๕ ๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

	 ๕.๑		นายทะเบียนสหกรณ์	รองนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	

มีโปรแกรมส�าหรับใช้ประกอบในการใช้ดุลยพินิจ	

	 ๕.๒		นายทะเบียนสหกรณ์	รองนายทะเบียนสหกรณ์	มีแนวทางในการใช้ดุลยพินิจ	เพื่อให้

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

	 ๕.๓		เจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้อง	มกีรอบและทศิทางเดยีวกนัในการเสนอความเหน็ต่อนายทะเบยีน

หรือรองนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

		 ปี	๒๕๖๑	มีโปรแกรมส�าหรับการใช้ดุลยพินิจ	ให้กับ	นายทะเบียนสหกรณ์	รองนายทะเบียน

ที่ได้รับมอบหมาย	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	๑	ระบบ

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

		 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	และส�านักนายทะเบียนและกฎหมาย
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี

๖.๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์
๖.๒	โครงการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์

 โครงการที่ ๖.๑   พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์

๑. วัตถุประสงค์ 

	 ๑.๑	เพือ่พฒันาบคุลากรของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ได้มคีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารจดัการด้าน

การเงินและการก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์

	 ๑.๒	เพือ่พฒันาบคุคลากรของสหกรณ์ออมทรพัย์ให้มคีวามรูด้้านการเงนิและการลงทนุ	การ

บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์

๒. กลุ่มเป้าหมาย		เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์	และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	ศึกษาแนวทางการบริหาร
การเงิน	การลงทุนของ
สหกรณ์ออมทรัพย์

แนวทางการ
บริหารการเงิน 
การลงทุนของ
สหกรณ์ออม
ทรัพย์	๑	เรื่อง

๓.๒	ร่วมกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	สถาบันการเงิน
และหน่วยงานเอกชนเพื่อ
ก�าหนดหลักสูตร

หลักสูตรการ
ฝึกอบรม														
๑	หลักสูตร

๓.๓	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	
ข้าราชการที่ส่งเสริมดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์

อบรมเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์	

๓.๔	จัดอบรมหลักสูตรการ
บริหารการเงิน	การลงทุน	
การบริหารสินทรัพย์	
หนี้สินส�าหรับฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์

อบรมเจ้าหน้าที่
ฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์	

๓.๕	จัดท�าคู่มือส่งเสริม
สหกรณ์ออมทรัพย์	ส�าหรับ
ข้าราชการ	

คู่มือส่งเสริมสหกรณ์
ออมทรัพย์	จ�านวน	
๒,๐๐๐	เล่ม

๓.๖	จัดท�าคู่มือการด�าเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�าหรับ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์

คู่มือการด�าเนินงาน	
ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ส�าหรับ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
จ�านวน	๒,๐๐๐	เล่ม
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๗	สหกรณ์ออมทรัพย์ท�าการ
ประเมินความเสี่ยงของตนเอง

ร้อยละ	๘๐	ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่เข้าร่วมโครงการ
มีการประเมินความ
เสี่ยงทุก	๓	เดือน

๓.๘	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
ที่ผ่านการอบรมด�าเนินการ
แนะน�าส่งเสริมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตามคู่มือ

ร้อยละ	๑๐๐	ของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ที่ผ่านการ
อบรมดำาเนินการ
แนะน�าส่งเสริม
สหกรณ์ออมทรัพย์
ตามคู่มือ	ทุกเดือน

แนะน�าส่ง
เสริมสหกรณ์	 
ทุกเดือน

๓.๙.	ติดตามประเมินผล ๑	ครั้ง ๑	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ  
(ล้านบาท)

๐.๕ ๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

	 ๕.๑	 ข้าราชการกรมส่งเสรมิสหกรณ์มคีวามรูด้้านการเงนิ	การก�ากบัดแูลสหกรณ์ออมทรพัย์

	 ๕.๒	ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถน�าความรู้ไปปรับใช้กับการก�ากับดูแลสหกรณ์

ออมทรัพย์ได้

	 ๕.๓	 ฝ่ายจดัการของสหกรณ์ออมทรัพย์มคีวามรูด้้านการเงนิ	การลงทุน	การบรหิารสนิทรพัย์

และหนี้สิน

	 ๕.๔	 ฝ่ายจดัการของสหกรณ์ออมทรัพย์น�าความรูไ้ปปรบัใช้ในการบรหิารการเงนิของสหกรณ์

	 ๕.๕	 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีคู่มือการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์	

	 ๕.๖	 สหกรณ์ออมทรัพย์มีคู่มือการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�าหรับฝ่ายจัดการ

สหกรณ์

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ    

	 ๖.๑	 ข้าราชการทีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ	๘๐	มคีวามรูด้้านการเงนิ	การก�ากบัดแูลสหกรณ์

ออมทรัพย์

	 ๖.๒	ฝ่ายจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ	๘๐	มคีวามรูด้้านการเงนิการ

ลงทุน	การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

	 กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์	กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๖.๒   จัดตั้งธนาคารสหกรณ์

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งธนาคารสหกรณ์	เพื่อให้บริการด้านการเงิน	การลงทุนของสหกรณ์

๒. กลุ่มเป้าหมาย		สหกรณ์ทั้งหมด

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ มีคณะกรรมการฯ

๓.๒	ด�าเนินการศึกษารูปแบบการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์	 ด�าเนินการศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสม

๓.๓.	เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐบาลเพื่อขอความ
เห็นชอบ	

เห็นชอบ

๓.๔	ด�าเนินการจัดท�ากฎหมายจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ จัดท�ากฎหมาย

๓.๕	ด�าเนินการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ จัดตั้งธนาคาร

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๑๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

	 ขบวนการสหกรณ์มีธนาคารสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินโดยเฉพาะ

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ    

	 ธนาคารสหกรณ์ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย	ภายในปี	๒๕๖๑

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์	วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล	
มีเดีย
-	มีรายงานผล
การเผยแพร่
นวัตกรรม	ปี	๖๑

นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์	วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล	
มีเดีย
-	มีรายงานผล
การเผยแพร่
นวัตกรรม	ปี	๖๒

นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์	วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล	
มีเดีย 
-	มีรายงานผล
การเผยแพร่
นวัตกรรม	ปี	๖๓

นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์	วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล	
มีเดีย
-	มีรายงานผล
การเผยแพร่
นวัตกรรม	ปี	๖๔		

๓.๕.	ทบทวนแผนสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร	ปี	๖๐

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร	ปี	๖๑

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร	ปี	๖๒

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร	ปี	๖๓

๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๕ ๕ ๕ ๕ ๕

(นิยาม	:	สหกรณ์หมายถึงสหกรณ์ทั้ง	๗	ประเภท)

๕.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๕.๑	 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีนวัตกรรมและน�าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 ๕.๒	ท�าให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

	 ๕.๓	 ท�าให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก	ส่งผล

ให้สมาชิกมีความยั่งยืนและสหกรณ์มีความมั่นคง

	 ๕.๔	 ท�าให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์

๖.  ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ

	 ๖.๑	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	พัฒนานวตักรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจดัการ/เทคโนโลยี

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	มากกว่าร้อยละ	๘๐	ของกลุ่มเป้าหมาย

	 ๖.๒	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	สร้างนวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยี

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	มากกว่าร้อยละ	๒๐	ของกลุ่มเป้าหมาย

	 ๖.๓	มากกว่าร้อยละ	๘๐	ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	มีการรับรู้นวัตกรรมด้านธุรกิจ/

การบริหารจัดการ/เทคโนโลยีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	กองพัฒนา

สหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๔.๒  ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๑. วตัถปุระสงค์ เพือ่ส่งเสริม	สนบัสนนุ	การน�านวัตกรรมด้านเทคโนโลย	ีและจัดหาเทคโนโลยด้ีานการเงนิ

มาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ปีละ	๒๐๐	แห่ง

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	การเตรียมส่งเสริมการน�า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
-	การก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	
ขั้นตอน	การคัดเลือกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มเป้าหมาย
-		ส�ารวจความต้องการพร้อม
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

-	มีหลักเกณฑ์วิธี
การขั้นตอนการ
คัดเลือกฯ	ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้
บริหารกรมส่งเสริม
สหกรณ์

-	มีรายงานผลการ
ทบทวนหลักเกณฑ์
วิธีการ	ขั้นตอน	
การคัดเลือกฯ	
ปี	๖๐

-	มีรายงานผล
การทบทวนหลัก
เกณฑ์วิธีการ	ขั้น
ตอน	การคัด
เลือกฯ	ปี	๖๑

-	มีรายงานผลการ
ทบทวนหลักเกณฑ์
วิธีการ	ขั้นตอน	
การคัดเลือกฯ	
ปี	๖๒

-	มีรายงานผล
การทบทวนหลัก
เกณฑ์วิธีการ	ขั้น
ตอน	การคัดเลือกฯ	
ปี	๖๓

-	มีรายงานผลส�ารวจความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
-	มีกลุ่มเป้าหมาย	ปีละ	๒๐๐	แห่ง

๓.๒	สนับสนุนงบอุดหนุนให้กลุ่ม
เป้าหมายเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์	เพื่อการปฏิบัติงาน	
เช่น	โปรแกรมทางบัญชีของ
สหกรณ์	การจัดท�าฐานข้อมูล		
การจัดท�าแผนธุรกิจของสหกรณ์	
และจัดท�าแผนบริหารความ
เสี่ยง	การใช้ข้อมูลทางการเงิน
จาก	Internet	และน�าข้อมูล
จากการวิเคราะห์การเงินของ
สหกรณ์มาใช้ในการบริหาร
งานของสหกรณ์เป็นประจ�าทุก
ไตรมาส	เป็นต้น

-	มีแผนสนับสนุน
งบประมาณ
-	มีหลักเกณฑ์การ
ให้เงินอุดหนุน

-	มีรายงานผลการ
ดำาเนินงานตาม
แผนได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ให้กับสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร	
จ�านวน	๒๐๐	ชุด	
และน�าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน         
ร้อยละ	๕๐

-	มีรายงาน
ผลการดำาเนิน
งานตามแผน
ได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้กับ
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร	จ�านวน	
๒๐๐	ชุด	และน�า
ไปใช้ในการปฏิบัติ
งาน	ร้อยละ	๖๐

-	มีรายงานผลการ
ดำาเนินงานตาม
แผนได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้กับ
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร	จ�านวน	
๒๐๐	ชุด	และน�า
ไปใช้ในการปฏิบัติ
งาน	ร้อยละ	๗๐

-	มีรายงานผลการ
ดำาเนินงานตาม
แผนได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้กับ
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร	จ�านวน	
๒๐๐	ชุด	และน�า
ไปใช้ในการปฏิบัติ
งาน	ร้อยละ	๘๐

๓.๓	อบรมให้ความรู้แก่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับการน�า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
จะน�ามาใช้อย่างต่อเนื่อง
เช่น	โปรแกรมทางบัญชี	การ
วิเคราะห์งบการเงิน	การจัดท�า
ฐานข้อมูล	เป็นต้น

มีแผนการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมร้อยละ	
๔๐	ของผู้เข้ารับ
การอบรม	น�าความ
รู้ไปใช้ในการปฏิบัติ
งานและพัฒนา
ระบบการท�างาน
อย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ	๕๐	ของ
ผู้เข้ารับการอบรม	
น�าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำางานอย่าง
ต่อเนื่อง

ร้อยละ	๖๐	ของ
ผู้เข้ารับการอบรม	
น�าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำางานอย่าง
ต่อเนื่อง

ร้อยละ	๗๐	ของ
ผู้เข้ารับการอบรม	
น�าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำางานอย่าง
ต่อเนื่อง

ร้อยละ	๘๐	ของ
ผู้เข้ารับการอบรม	
น�าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำางานอย่าง
ต่อเนื่อง
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๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๔	ทบทวนแผนส่งเสริมการน�า
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม	ปี	๖๐

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม	ปี	๖๑

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม	ปี	๖๒

มีรายงานผล
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม	ปี	๖๓

๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๕ ๕ ๕ ๕ ๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 มากกว่าร้อยละ	 ๘๐	 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ

ด�าเนินงานด้านการเงิน

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

	 กองพฒันาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร		กองพฒันาสหกรณ์ด้านการเงนิและ

ร้านค้า
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบเทคำโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการก�กับดูแล

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี

๕.๑		โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการ 
ส่งเสริมสหกรณ์

๕.๒		โครงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความ 
เข้มแข็งของสหกรณ์	ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์

๕.๓		โครงการพัฒนาการเรียนรู้การจัดท�าเว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๕.๔		โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่น
๕.๕		โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์	ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ใน

เขตนิคมสหกรณ์
๕.๖		โครงการก�าหนดมาตรฐานโปรแกรมสนับสนุนการด�าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร	ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
๕.๗		โครงการเกษตรดิจิตอล
๕.๘		โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ	แนะน�า	ส่งเสริม	ก�ากับ	และตรวจ

สอบ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๕.๙		โครงการ	IT	เพื่อการตรวจการสหกรณ์
๕.๑๐	โครงการ	IT	เพื่อการใช้อ�านาจนายทะเบียนสหกรณ์
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการก�ากับดูแล

 โครงการที่ ๕.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อ

สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ 

๑. วัตถุประสงค์

	 	 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรม 

ส่งเสริมสหกรณ์	 	

๒.  กลุ่มเป้าหมาย   

	 	ทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์		จ�านวน	๑๕๒	แห่ง		ได้แก่	ส�านักงาน

สหกรณ์จงัหวดั		๗๖		แห่ง	ส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร	พืน้ที	่๒		ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์	๒๐	แห่ง	และนิคมสหกรณ์	๕๕	แห่ง	

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
สื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับ
หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาค

วางระบบพัฒนา
เครือข่าย

มีระบบ
เครือข่ายภายใน						
เชื่อมโยงกัน	๑๕๒	

แห่ง

๓.๒	บ�ารุงรักษาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานแก่
หน่วยงานภายในกรม

บ�ารุงรักษา
ดูแลระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๑๐ ๓

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๕.๑	 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมหน่วยงาน
ภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีความเร็วที่เหมาะสม	ทันสมัย	ปลอดภัย	รองรับความต้องการใช้งาน
ของทุกหน่วยงานทั้งในปัจจุบัน	และอนาคต	
	 ๕.๒	การบรหิารจดัการด้านเครอืข่ายสือ่สารสารสนเทศของกรมส่งเสรมิสหกรณ์มคีวามเป็น
เอกภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกันสามารถดูแลและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งองค์กร

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ  
		 ปี	๒๕๖๑	สามารถพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานเพื่อรองรับระบบ
งาน/ระบบงานให้ครอบคลุมหน่วยงานของกรม	จ�านวน	๑๕๒	แห่ง

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๕.๒ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็ง 

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ 

๑. วัตถุประสงค์ 

	 ๑.๑	เพือ่เชือ่มโยงระบบเครอืข่ายสือ่สารและข้อมลูสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสรมิสหกรณ์	

กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมการข้าว	การยางแห่งประเทศไทย	กรมการปกครอง	ส�านักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 และชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	ให้มคีวามเรว็ทีเ่หมาะสม	ทนัสมยั	ปลอดภยั	และรองรบัความต้องการ

ใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

	 ๑.๒	 เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศให้เป็นเอกภาพเพื่อ

สนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๒. กลุ่มเป้าหมาย	กรมส่งเสริมสหกรณ์	กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมการข้าว	การยางแห่งประเทศไทย						

กรมการปกครอง	 ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	จ�ากัด	และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์	เพื่อ
ออกแบบระบบ

ออกแบบ
ระบบ

๓.๒	เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูล
สารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์	และ
หน่วยงานเป้าหมาย

เชื่อมโยงระบบกับ	 
๗	หน่วยงานภายนอก	
ให้มีความเชื่อมโยง

๓.๓	ทดสอบระบบเพื่อการใช้งานจริงและปรับปรุง
ระบบงาน

๓.๔	ประเมินเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบ

๓.๕	บ�ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูล
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน

บ�ารุงรักษา	และปรับปรุงระบบ							
ให้สนองต่อความต้องการ												
ได้อย่างรวดเร็ว

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๑๐ ๓
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริม

สหกรณ์	กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมการข้าว	การยางแห่งประเทศไทย	กรมการปกครอง	ส�านักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	และชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	ให้มคีวามเรว็ทีเ่หมาะสม	ทนัสมยั	ปลอดภยั	และรองรบัความ

ต้องการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต			

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ   

	 ปี	๒๕๖๑	กรมส่งเสรมิสหกรณ์มรีะบบเครอืข่ายสือ่สารข้อมลูสารสนเทศทีส่ามารถเช่ือมโยง	 

เพือ่รองรบัการบรูณาการฐานข้อมลูระหว่างกรมส่งเสรมิสหกรณ์กบัหน่วยงานภายนอก	จ�านวน	๗	หน่วยงาน	 

ได้แก่	กรมส่งเสรมิการเกษตร	กรมการข้าว	การยางแห่งประเทศไทย	กรมการปกครอง	ส�านกังานมาตรฐาน 

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 และชุมนุมสหกรณ์ 

การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด		

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๕.๓  พัฒนาการเรียนรู้การจัดท�าเว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๑. วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 มีความรู้	

ทักษะ	ความช�านาญในเรื่องการจัดท�าเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน

๒. กลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์	เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๔	ปีละ	๖	รุ่นๆ	ละ	๓๐	คน	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	๗๐๐	คน

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	รวบรวมความต้องการในการใช้งานเว็บไซต์ จ�านวนความต้องการ

๓.๒	จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ติดตั้งอุปกรณ์

๓.๓	พัฒนาระบบเว็บไซต์ จ�านวนเว็บไซต์
สหกรณ์

๓.๔	อบรมและประชาสัมพันธ์การใช้งาน อบรมบุคลากร	๗๐๐	คน

๓.๕	ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ ปีละ	๑	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๕ ๓ ๓ ๓

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์	เพื่อให้หน่วยงาน	รวมถึงสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร	มีเว็บไซต์ไว้ใช้ในการด�าเนินงาน	ตลอดจนใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 ปี	๒๕๖๐	-	๒๕๖๕	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	มีระบบเว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันเพิ่มขึ้นปีละ	

๖๐	สหกรณ์	รวม	๓๐๐	สหกรณ์

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๕.๔  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่น 

๑. วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความรับผิด

ชอบของกรมฯ	ส�าหรับการวางแผนและบริหารจัดการเงินกองทุน

๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	รวบรวมความต้องการและ
วิเคราะห์ออกแบบระบบ

ออกแบบระบบ

๓.๒	จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ติดตั้งอุปกรณ์

๓.๓	พัฒนาระบบฐานข้อมูล
-	กองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนอื่น
ในความรับผิดชอบของกรมฯ

มีระบบฐานข้อมูล
กองทุน	๑	ระบบ

๓.๔	อบรมเจ้าหน้าที่กรมฯ	ที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีกรมฯ	ท่ีรับผิดชอบกองทุน	ได้รับการอบรม	ร้อยละ	๑๐๐

๓.๕	ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ ปีละ	๑	ครั้ง ปีละ	๑	ครั้ง ปีละ	๑	ครั้ง ปีละ	๑	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ 
(ล้านบาท)

๐.๕ ๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

		 กรมส่งเสรมิสหกรณ์มรีะบบฐานข้อมลูเงนิกองทนุพฒันาสหกรณ์และเงนิกองทนุอืน่ในความ

รับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์	เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

		 ๖.๑	 ปี	 ๒๕๖๒	 มีระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความ 

รับผิดชอบ	ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	จ�านวน	๑	ระบบ

	 ๖.๒	ปี	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔	เจ้าหน้าทีก่รมฯ	ท่ีรบัผดิชอบกองทุน	ได้รบัการอบรม	ร้อยละ	๑๐๐

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๕.๕  พัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์ ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ในเขต

นิคมสหกรณ์

๑. วัตถุประสงค์

	 ๑.๑	 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนในนิคมสหกรณ์	 ให้มีความถูกต้องครบถ้วน	

สมบูรณ์	และเป็นปัจจุบัน

	 ๑.๒	เพื่อสามารถน�าข้อมูลแปลงที่ดิน	มาใช้ในระบบ	GIS

๒. กลุ่มเป้าหมาย	 สมาชิกนิคมสหกรณ์	เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคม

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๖๐ – ๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ

ออกแบบ
ระบบ

๓.๒	จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ติดตั้งอุปกรณ์

๓.๓	พัฒนาระบบฐานข้อมูล	สมาชิก	
เอกสารสิทธิ์และข้อมูลรายแปลง

มีระบบฐานข้อมูล	สมาชิก	เอกสาร
สิทธิ์และข้อมูลรายแปลง	๓	ระบบ

๓.๔	จัดท�าแผนที่	GIS มีแผนที่	GIS	รายแปลง	เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ	๑๐	ต่อปี

๓.๕	อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบแก่
เจ้าหน้าที่

อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคมฯ	ร้อยละ	๕๐	ต่อปี

๓.๖	ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ ปีละ		๑	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๐.๕ ๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

	 กรมส่งเสรมิสหกรณ์มรีะบบฐานข้อมลูทีม่คีวามถกูต้อง	ครบถ้วน	สมบรูณ์	และเป็นปัจจบุนั	

เพื่อให้บริการแก่สมาชิก	หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งภาคเอกชนต่าง	ๆ	ทุกภาคส่วน	 ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	สะดวก	รวดเร็ว	และประหยัดเวลา	ค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ	เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลทะเบียน

สมาชิกและทะเบียนเอกสารสิทธิ์	 มาวางแผนการใช้ท่ีดิน	 ให้เป็นไปตามลักษณะพื้นท่ี	 และนโยบายของ

รัฐบาล

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ

	 ๖.๑	มีระบบฐานข้อมูล	สมาชิก	เอกสารสิทธิ์และข้อมูลรายแปลง	รวม	๓	ระบบ

	 ๖.๒	มีแผนที่	GIS	รายแปลงในเขตนิคมสหกรณ์	เพิ่มขึ้นร้อยละ	๑๐	ต่อปี

	 ๖.๓	อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคมฯ	ร้อยละ	๕๐	ต่อปี

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๕.๖  ก�าหนดมาตรฐานโปรแกรมสนับสนุนการด�าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์

๑. วัตถุประสงค์

	 ๑.๑	เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		มีมาตรฐานโปรแกรม	ตามที่กรมก�าหนด	ใช้ในการ

ดำาเนินงาน

	 ๑.๒	เพือ่ให้เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์ได้ใช้มาตรฐานโปรแกรม	ตามทีก่รมก�าหนด	เป็นเครือ่ง

มือในการส่งเสริมสหกรณ์

๒. กลุ่มเป้าหมาย

	 สหกรณ์ที่อยู่ในสถานะด�าเนินการ		จ�านวน		๗,๑๖๘	สหกรณ์		และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ใน

สถานะด�าเนินการจ�านวน	๔,๑๒๓		กลุ่ม		(ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	มิถุนายน		๒๕๕๙)	ส�านักงานสหกรณ์

จังหวัด	๗๖	แห่ง		ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	๑	-	๒

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	ก�าหนดมาตรฐานข้อมูลและรูปแบบ
การท�างานของโปรแกรมส�าหรับสหกรณ์
ต้องปฏิบัติ

มีพิมพ์เขียว
ระบบ	๑	ชุด

๓.๒	แจ้งสหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	จัดส่ง
ข้อมูลตามระยะเวลาที่ก�าหนด

สหกรณ์	กลุ่ม
เกษตรกรส่งข้อมูล
ครบตามมาตรฐาน
ข้อมูลที่ก�าหนด

๓.๓	กรมฯ	ด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
โปรแกรมสนับสนุนการด�าเนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	(Data	Mining)

มี	data	mining	
ร้อยละ	๖๐	ของ
สหกรณ์ทั้งหมด

มี	data	mining	
ร้อยละ	๑๐๐

๓.๔	บ�ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
โปรแกรมสนับสนุนการด�าเนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ปีละ	๑	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๑ ๑ ๒ ๒ ๒

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๕.๑	 สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรมมีาตรฐานโปรแกรมตามท่ีกรมก�าหนด	ใช้ในการด�าเนนิงาน	

	 ๕.๒	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ใช้ระบบ	IT	เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ

	 ๖.๑	 ปี	 ๒๕๖๑	 –	 ๒๕๖๔	 สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบริหารการจัดการสหกรณ์	 มีมาตรฐาน

โปรแกรม	ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก�าหนด	จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	๑๐	ต่อปี

	 ๖.๒	ปี	๒๕๖๒	มี	data	mining	ร้อยละ	๖๐	ของสหกรณ์ทั้งหมดและในปี	๒๕๖๔	มี	data	

mining	ครบร้อยละ	๑๐๐

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๕.๗  เกษตรดิจิตอล

๑.วัตถุประสงค์

	 ๑.๑	 เพือ่จดัท�าระบบ	IT	ส�าหรับประมาณการ	ปรมิาณและราคาผลผลติของสมาชกิสหกรณ์

ที่จะออกสู่ท้องตลาด

	 ๑.๒	 เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อข้อมูลให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	น�าไป

ใช้ประโยชน์ในด้านวางแผนการผลิต	การแปรรูป	การตลาด	

	 ๑.๓	 เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ ่มเกษตรกรมีกิจการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

๒. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร	 และกลุ่ม

เกษตรกร

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	รวบรวมความต้องการและ
วิเคราะห์ออกแบบระบบ

ออกแบบ
ระบบ

๓.๒	จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด		Blade	และ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย	(Web	
Security)

ติดตั้งอุปกรณ์

๓.๓	พัฒนาระบบการประมาณการ	
ปริมาณและราคาผลผลิต	ที่จะออกสู่
ตลาด	(Web	&	Mobile	Application)

มีระบบประมาณการ	
ปริมาณและราคา
ผลผลิต	ที่จะออกสู่
ตลาด

๓.๔	พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของเกษตรกรสมาชิก	สหกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

มีระบบช่วย
สนับสนุน
การตัดสินใจ

๓.๕	อบรมและประชาสัมพันธ์การใช้
งาน	แก่เกษตรกรสมาชิก	สหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ														
จ�านวน	๑,๐๐๐	แห่ง	มีบุคคลากรเข้าอบรม	เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	๑๐๐

๓.๖	สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตร	
มีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ														
จ�านวน	๑,๐๐๐	แห่ง	มีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ	๒๐	
ต่อปี

๓.๗	ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบ

ปีละ	๑	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ 
(ล้านบาท)

๑ ๑๐ ๑๐ ๓ ๓
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๕. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั กรมส่งเสรมิสหกรณ์มเีครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการช่วยวางแผนการเพาะปลกู

และประมาณการราคาผลผลิตได้ล่วงหน้าแก่สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 ๖.๑	สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๑,๐๐๐	แห่ง	มี

บุคคลากรเข้าอบรม	เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	๑๐๐

	 ๖.๒	สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๑,๐๐๐	แห่ง	มี

กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ	๒๐	ต่อปี

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๕.๘  พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ แนะน�า ส่งเสริม ก�ากับและตรวจสอบ 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดท�าโปรแกรมส�าหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด�าเนินงานของสหกรณ์	ให้กับ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์	ใช้ในการ	แนะน�า	ส่งเสริม	ก�ากับและตรวจสอบ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๒. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์	ผู้ตรวจการสหกรณ์	ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์	ระดับ

เขต จังหวัด

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	รวบรวมความต้องการและ
วิเคราะห์	ออกแบบระบบ

ออกแบบ
ระบบ

๓.๒	จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด	Blade	
ส�าหรับติดตั้งระบบงานต่าง	ๆ

ติดตั้งระบบ

๓.๓	พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า	
ด้านการด�าเนินงานและด้านการเงิน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า	
๑	ระบบ

๓.๔	พัฒนาระบบส่งเสริมสหกรณ์	
ระบบการจัดการข้อบกพร่องของ
สหกรณ์	และมาตรฐานสหกรณ์	ให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน

เชื่อมโยงระบบตรวจสอบ
สหกรณ์	เข้าด้วยกัน

๓.๕	พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

มีระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

๓.๖	อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ เจ้าหน้าที่กรมฯ	ที่รับผิดชอบ	ได้รับการอบรม	ร้อยละ	๑๐๐

๓.๗	ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ ปีละ	๑	ครั้ง ปีละ	๑	ครั้ง ปีละ	๑	ครั้ง ปีละ	๑	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ 
(ล้านบาท)

๐.๕ ๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕

๕. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 	เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์มโีปรแกรมส�าหรบัเตอืนภยัล่วงหน้าเกีย่วกบัการด�าเนนิ

งานของสหกรณ์	เพื่อใช้ในการ	แนะน�า	ส่งเสริม	ก�ากับและตรวจสอบ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ		ปี	๒๕๖๑	มีโปรแกรมส�าหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด�าเนิน

งานของสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์	จ�านวน		๑	ระบบ

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๕.๙  IT เพื่อการตรวจการสหกรณ์

๑. วตัถปุระสงค์ เพือ่จดัท�าโปรแกรมส�าหรบัตรวจการสหกรณ์	ให้กบั	ผูต้รวจการสหกรณ์	ใช้ในการ	ตรวจ

สอบ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๒. กลุ่มเป้าหมาย	ผู้ตรวจการสหกรณ์	จ�านวน	๒,๐๐๐	คน

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์	
ออกแบบระบบ

วางระบบ

๓.๒	จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด	Blade	ส�าหรับ
ติดตั้งระบบงานต่าง	ๆ

ติดตั้งอุปกรณ์

๓.๓	พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์	ระบบ
การจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์	
ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน

มีระบบตรวจการ
สหกรณ์	๑	ระบบ

๓.๔	พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์	
ด้านการด�าเนินงานและด้านการเงิน
และด้านการบริหารจัดการ	สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

เชื่อมโยงระบบตรวจ
การสหกรณ์กับ

ธุรกิจของสหกรณ์

๓.๕	พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้ตรวจการสหกรณ์	และนายทะเบียน
สหกรณ์

มีระบบช่วย
สนับสนุนการตัดสิน

ใจ	๑	ระบบ

๓.๖	อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ อบรมผู้ตรวจการสหกรณ์	ร้อยละ	๒๐	ต่อปี

๓.๗	ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ ปีละ	๑	ครั้ง ปีละ	๑	ครั้ง ปีละ	๑	ครั้ง ปีละ	๑	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๐.๕ ๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

		 ผูต้รวจการสหกรณ์	มโีปรแกรมส�าหรับตรวจการสหกรณ์	เกีย่วกบัการด�าเนนิงานของสหกรณ์	

เพื่อใช้ในการ	แนะน�า	ก�ากับและตรวจสอบ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

	 ๖.๑	ปี	๒๕๖๑	มรีะบบส�าหรับตรวจการสหกรณ์	ให้กบัผูต้รวจการสหกรณ์	จ�านวน	๑	ระบบ

	 ๖.๒	ปี	 ๒๕๖๑-๒๕๖๔	 ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้รับการพัฒนาให้ใช้ระบบตรวจการสหกรณ์	 

ร้อยละ	๒๐	ต่อปี

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 โครงการที่ ๕.๑๐  IT เพื่อการใช้อ�านาจนายทะเบียนสหกรณ์ 

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลและระบบงานส�าหรับนายทะเบียนสหกรณ์	และรองนายทะเบียน

สหกรณ์ที่ได้รับมอบอ�านาจเพื่อใช้ประกอบในการใช้ดุลยพินิจ

๒. กลุ่มเป้าหมาย	 รองนายทะเบียนสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภารกิจของนายทะเบียนสหกรณ์	

จ�านวน	๒๖๐	คน

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์	
ออกแบบระบบ

ออกแบบระบบ

๓.๒	จัดท�าระบบงาน	“กรอบการใช้อ�านาจ
ของนายทะเบียนสหกรณ์”

ระบบมีความ
สมบูรณ์

๓.๓	พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสิน
ใจของนายทะเบียนสหกรณ์และรองนาย
ทะเบียนที่ได้รับมอบอ�านาจ
-	การสั่ง	การอนุญาต	การอนุมัติ	และ
ด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนด

พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

๓.๔	อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ	แก่
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

๒๖๐ราย

๓.๕	ดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพ

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) ๐.๕ ๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

	 ๕.๑		นายทะเบียนสหกรณ์	รองนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	

มีโปรแกรมส�าหรับใช้ประกอบในการใช้ดุลยพินิจ	

	 ๕.๒		นายทะเบียนสหกรณ์	รองนายทะเบียนสหกรณ์	มีแนวทางในการใช้ดุลยพินิจ	เพื่อให้

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

	 ๕.๓		เจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้อง	มกีรอบและทศิทางเดยีวกนัในการเสนอความเหน็ต่อนายทะเบยีน

หรือรองนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ 

		 ปี	๒๕๖๑	มีโปรแกรมส�าหรับการใช้ดุลยพินิจ	ให้กับ	นายทะเบียนสหกรณ์	รองนายทะเบียน

ที่ได้รับมอบหมาย	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	๑	ระบบ

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

		 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	และส�านักนายทะเบียนและกฎหมาย
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี

๖.๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์
๖.๒	โครงการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติก�รกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์

 โครงการที่ ๖.๑   พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์

๑. วัตถุประสงค์ 

	 ๑.๑	เพือ่พฒันาบคุลากรของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ได้มคีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารจดัการด้าน

การเงินและการก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์

	 ๑.๒	เพือ่พฒันาบคุคลากรของสหกรณ์ออมทรพัย์ให้มคีวามรูด้้านการเงนิและการลงทนุ	การ

บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์

๒. กลุ่มเป้าหมาย		เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์	และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๑	ศึกษาแนวทางการบริหาร
การเงิน	การลงทุนของ
สหกรณ์ออมทรัพย์

แนวทางการ
บริหารการเงิน 
การลงทุนของ
สหกรณ์ออม
ทรัพย์	๑	เรื่อง

๓.๒	ร่วมกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	สถาบันการเงิน
และหน่วยงานเอกชนเพื่อ
ก�าหนดหลักสูตร

หลักสูตรการ
ฝึกอบรม														
๑	หลักสูตร

๓.๓	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	
ข้าราชการที่ส่งเสริมดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์

อบรมเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์	

๓.๔	จัดอบรมหลักสูตรการ
บริหารการเงิน	การลงทุน	
การบริหารสินทรัพย์	
หนี้สินส�าหรับฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์

อบรมเจ้าหน้าที่
ฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์	

๓.๕	จัดท�าคู่มือส่งเสริม
สหกรณ์ออมทรัพย์	ส�าหรับ
ข้าราชการ	

คู่มือส่งเสริมสหกรณ์
ออมทรัพย์	จ�านวน	
๒,๐๐๐	เล่ม

๓.๖	จัดท�าคู่มือการด�าเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�าหรับ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์

คู่มือการด�าเนินงาน	
ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ส�าหรับ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
จ�านวน	๒,๐๐๐	เล่ม
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะท�า)
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๓.๗	สหกรณ์ออมทรัพย์ท�าการ
ประเมินความเสี่ยงของตนเอง

ร้อยละ	๘๐	ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่เข้าร่วมโครงการ
มีการประเมินความ
เสี่ยงทุก	๓	เดือน

๓.๘	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
ที่ผ่านการอบรมด�าเนินการ
แนะน�าส่งเสริมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตามคู่มือ

ร้อยละ	๑๐๐	ของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ที่ผ่านการ
อบรมดำาเนินการ
แนะน�าส่งเสริม
สหกรณ์ออมทรัพย์
ตามคู่มือ	ทุกเดือน

แนะน�าส่ง
เสริมสหกรณ์	 
ทุกเดือน

๓.๙.	ติดตามประเมินผล ๑	ครั้ง ๑	ครั้ง

๔. ประมาณการงบประมาณ  
(ล้านบาท)

๐.๕ ๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

	 ๕.๑	 ข้าราชการกรมส่งเสรมิสหกรณ์มคีวามรูด้้านการเงนิ	การก�ากบัดแูลสหกรณ์ออมทรพัย์

	 ๕.๒	ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถน�าความรู้ไปปรับใช้กับการก�ากับดูแลสหกรณ์

ออมทรัพย์ได้

	 ๕.๓	 ฝ่ายจดัการของสหกรณ์ออมทรัพย์มคีวามรูด้้านการเงนิ	การลงทุน	การบรหิารสนิทรพัย์

และหนี้สิน

	 ๕.๔	 ฝ่ายจดัการของสหกรณ์ออมทรัพย์น�าความรูไ้ปปรบัใช้ในการบรหิารการเงนิของสหกรณ์

	 ๕.๕	 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีคู่มือการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์	

	 ๕.๖	 สหกรณ์ออมทรัพย์มีคู่มือการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�าหรับฝ่ายจัดการ

สหกรณ์

๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ    

	 ๖.๑	 ข้าราชการทีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ	๘๐	มคีวามรูด้้านการเงนิ	การก�ากบัดแูลสหกรณ์

ออมทรัพย์

	 ๖.๒	ฝ่ายจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ	๘๐	มคีวามรูด้้านการเงนิการ

ลงทุน	การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

	 กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์	กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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