บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
นวัตกรรมผ่าน
นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล โทรทัศน์/โซเชียล
มีเดีย
มีเดีย
- มีรายงานผล
- มีรายงานผล
การเผยแพร่
การเผยแพร่
นวัตกรรม ปี ๖๑ นวัตกรรม ปี ๖๒
มีรายงานผล
มีรายงานผล
๓.๕. ทบทวนแผนสร้างและพัฒนา มีรายงานผล
การทบทวนแผน
นวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่ม
การทบทวนแผน การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา สร้างและพัฒนา สร้างและพัฒนา
เกษตรกร
นวัตกรรมใน
นวัตกรรมใน
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม สหกรณ์และกลุ่ม สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ปี ๖๐ เกษตรกร ปี ๖๑
เกษตรกร
๔. ประมาณการงบประมาณ
๕
๕
๕
(ล้านบาท)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

(ปี)
๖๓
นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล
มีเดีย
- มีรายงานผล
การเผยแพร่
นวัตกรรม ปี ๖๓
มีรายงานผล
การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ปี ๖๒
๕

๖๔
นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล
มีเดีย
- มีรายงานผล
การเผยแพร่
นวัตกรรม ปี ๖๔  
มีรายงานผล
การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ปี ๖๓
๕

(นิยาม : สหกรณ์หมายถึงสหกรณ์ทั้ง ๗ ประเภท)

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีนวัตกรรมและน�ำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๒ ท�ำให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
๕.๓ ท�ำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก ส่งผล
ให้สมาชิกมีความยั่งยืนและสหกรณ์มีความมั่นคง
๕.๔ ท�ำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/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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โครงการที่ ๔.๒ ส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน การน�ำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และจัดหาเทคโนโลยีดา้ นการเงิน
มาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีละ ๒๐๐ แห่ง
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ การเตรียมส่งเสริมการนำ�
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- การกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ขั้นตอน การคัดเลือกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย
-  สำ�รวจความต้องการพร้อม
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
๓.๒ สนับสนุนงบอุดหนุนให้กลุ่ม
เป้าหมายเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ เพื่อการปฏิบัติงาน
เช่น โปรแกรมทางบัญชีของ
สหกรณ์ การจัดทำ�ฐานข้อมูล  
การจัดทำ�แผนธุรกิจของสหกรณ์
และจัดทำ�แผนบริหารความ
เสี่ยง การใช้ข้อมูลทางการเงิน
จาก Internet และนำ�ข้อมูล
จากการวิเคราะห์การเงินของ
สหกรณ์มาใช้ในการบริหาร
งานของสหกรณ์เป็นประจำ�ทุก
ไตรมาส เป็นต้น
๓.๓ อบรมให้ความรู้แก่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับการนำ�
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
จะนำ�มาใช้อย่างต่อเนื่อง
เช่น โปรแกรมทางบัญชี การ
วิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำ�
ฐานข้อมูล เป็นต้น
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
- มีหลักเกณฑ์วิธี - มีรายงานผลการ - มีรายงานผล - มีรายงานผลการ
การขั้นตอนการ
ทบทวนหลักเกณฑ์ การทบทวนหลัก ทบทวนหลักเกณฑ์
คัดเลือกฯ ที่ได้รับ วิธีการ ขั้นตอน
เกณฑ์วิธีการ ขั้น วิธีการ ขั้นตอน
ความเห็นชอบจากผู้ การคัดเลือกฯ
ตอน การคัด
การคัดเลือกฯ
บริหารกรมส่งเสริม ปี ๖๐
เลือกฯ ปี ๖๑
ปี ๖๒
สหกรณ์
- มีรายงานผลสำ�รวจความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- มีกลุ่มเป้าหมาย ปีละ ๒๐๐ แห่ง
- มีรายงานผลการ
- มีแผนสนับสนุน - มีรายงานผลการ - มีรายงาน
ดำ�เนินงานตาม
ผลการดำ�เนิน
งบประมาณ
ดำ�เนินงานตาม
แผนได้แก่สนับสนุน
- มีหลักเกณฑ์การ แผนได้แก่สนับสนุน งานตามแผน
ได้แก่สนับสนุน คอมพิวเตอร์และ
ให้เงินอุดหนุน
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ให้กับ
และอุปกรณ์
สหกรณ์/กลุ่ม
อุปกรณ์ให้กับ
ให้กับสหกรณ์/
เกษตรกร จำ�นวน
สหกรณ์/กลุ่ม
กลุ่มเกษตรกร
จำ�นวน ๒๐๐ ชุด เกษตรกร จำ�นวน ๒๐๐ ชุด และนำ�
๒๐๐ ชุด และนำ� ไปใช้ในการปฏิบัติ
และนำ�ไปใช้ใน
ไปใช้ในการปฏิบัติ งาน ร้อยละ ๗๐
การปฏิบัติงาน
งาน ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๕๐

มีแผนการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมร้อยละ
๔๐ ของผู้เข้ารับ
การอบรม นำ�ความ
รู้ไปใช้ในการปฏิบัติ
งานและพัฒนา
ระบบการทำ�งาน
อย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ ๕๐ ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
นำ�ความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำ�งานอย่าง
ต่อเนื่อง

ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
นำ�ความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำ�งานอย่าง
ต่อเนื่อง

ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
นำ�ความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำ�งานอย่าง
ต่อเนื่อง

๖๔
- มีรายงานผล
การทบทวนหลัก
เกณฑ์วิธีการ ขั้น
ตอน การคัดเลือกฯ
ปี ๖๓

- มีรายงานผลการ
ดำ�เนินงานตาม
แผนได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้กับ
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร จำ�นวน
๒๐๐ ชุด และนำ�
ไปใช้ในการปฏิบัติ
งาน ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
นำ�ความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำ�งานอย่าง
ต่อเนื่อง
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐
๓.๔ ทบทวนแผนส่งเสริมการนำ� มีรายงานผล
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำ�
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
๔. ประมาณการงบประมาณ
๕
(ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
มีรายงานผล
มีรายงานผล
การทบทวนแผน การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำ�
ส่งเสริมการนำ�
เทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี ๖๐ นวัตกรรม ปี ๖๑
๕
๕

(ปี)
๖๓
มีรายงานผล
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำ�
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี ๖๒
๕

๖๔
มีรายงานผล
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำ�
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี ๖๓
๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
ด�ำเนินงานด้านการเงิน
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่ เกษตรกร  กองพัฒนาสหกรณ์ดา้ นการเงินและ
ร้านค้า
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการกำ�กับดูแล
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
๕.๑ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการ
ส่งเสริมสหกรณ์
๕.๒ โครงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความ
เข้มแข็งของสหกรณ์ ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
๕.๓ โครงการพัฒนาการเรียนรู้การจัดทำ�เว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๕.๔ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่น
๕.๕ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์ ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ใน
เขตนิคมสหกรณ์
๕.๖ โครงการกำ�หนดมาตรฐานโปรแกรมสนับสนุนการดำ�เนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
๕.๗ โครงการเกษตรดิจิตอล
๕.๘ โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ แนะนำ� ส่งเสริม กำ�กับ และตรวจ
สอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๕.๙ โครงการ IT เพื่อการตรวจการสหกรณ์
๕.๑๐ โครงการ IT เพื่อการใช้อำ�นาจนายทะเบียนสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการก�ำกับดูแล
โครงการที่ ๕.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อ
สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์   จ�ำนวน ๑๕๒ แห่ง  ได้แก่ ส�ำนักงาน
สหกรณ์จงั หวัด  ๗๖  แห่ง ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ ๒  ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ ๒๐ แห่ง และนิคมสหกรณ์ ๕๕ แห่ง
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
สื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับ
หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาค
๓.๒ บำ�รุงรักษาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานแก่
หน่วยงานภายในกรม
๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๖๐
วางระบบพัฒนา
เครือข่าย

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
มีระบบ
เครือข่ายภายใน      
เชื่อมโยงกัน ๑๕๒
แห่ง

๖๓

๖๔

บำ�รุงรักษา
ดูแลระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
๑๐

๓

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมหน่วยงาน
ภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีความเร็วที่เหมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย รองรับความต้องการใช้งาน
ของทุกหน่วยงานทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
๕.๒ การบริหารจัดการด้านเครือข่ายสือ่ สารสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์มคี วามเป็น
เอกภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกันสามารถดูแลและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งองค์กร
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ปี ๒๕๖๑ สามารถพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานเพื่อรองรับระบบ
งาน/ระบบงานให้ครอบคลุมหน่วยงานของกรม จ�ำนวน 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 เพือ่ เชือ่ มโยงระบบเครือข่ายสือ่ สารและข้อมูลสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ส�ำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ให้มคี วามเร็วทีเ่ หมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย และรองรับความต้องการ
ใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๑.๒ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศให้เป็นเอกภาพเพื่อ
สนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย      
กรมการปกครอง ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ เพื่อ
ออกแบบระบบ
๓.๒ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูล
สารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
หน่วยงานเป้าหมาย

๖๐
ออกแบบ
ระบบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒

96

๖๔

เชื่อมโยงระบบกับ
๗ หน่วยงานภายนอก
ให้มีความเชื่อมโยง

๓.๓ ทดสอบระบบเพื่อการใช้งานจริงและปรับปรุง
ระบบงาน
๓.๔ ประเมินเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบ
๓.๕ บำ�รุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูล
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๓

บำ�รุงรักษา และปรับปรุงระบบ       
ให้สนองต่อความต้องการ            
ได้อย่างรวดเร็ว
๑๐

๓

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ส�ำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ให้มคี วามเร็วทีเ่ หมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย และรองรับความ
ต้องการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต   
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ปี ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์มรี ะบบเครือข่ายสือ่ สารข้อมูลสารสนเทศทีส่ ามารถเชือ่ มโยง
เพือ่ รองรับการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กบั หน่วยงานภายนอก จ�ำนวน ๗ หน่วยงาน
ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ส�ำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด  
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โครงการที่ ๕.๓ พัฒนาการเรียนรู้การจัดท�ำเว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีความรู้
ทักษะ ความช�ำนาญในเรื่องการจัดท�ำเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน
๒. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ปีละ ๖ รุ่นๆ ละ ๓๐ คน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน ๗๐๐ คน
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการในการใช้งานเว็บไซต์

๖๐
จำ�นวนความต้องการ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒

๖๓

๓.๒ จัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย

ติดตั้งอุปกรณ์

๓.๓ พัฒนาระบบเว็บไซต์

จำ�นวนเว็บไซต์
สหกรณ์
อบรมบุคลากร ๗๐๐ คน
ปีละ ๑ ครั้ง
๕
๓
๓

๓.๔ อบรมและประชาสัมพันธ์การใช้งาน
๓.๕ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๔

๓

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงาน รวมถึงสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร มีเว็บไซต์ไว้ใช้ในการด�ำเนินงาน ตลอดจนใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระบบเว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันเพิ่มขึ้นปีละ
๖๐ สหกรณ์ รวม ๓๐๐ สหกรณ์
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โครงการที่ ๕.๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่น
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความรับผิด
ชอบของกรมฯ ส�ำหรับการวางแผนและบริหารจัดการเงินกองทุน
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒

๖๐
๖๓
๖๔
๓.๑ รวบรวมความต้องการและ
ออกแบบระบบ
วิเคราะห์ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
ติดตั้งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๓.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
มีระบบฐานข้อมูล
กองทุน ๑ ระบบ
- กองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนอื่น
ในความรับผิดชอบของกรมฯ
๓.๔ อบรมเจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบ
เจ้าหน้าทีก่ รมฯ ทีร่ บั ผิดชอบกองทุน ได้รบั การอบรม ร้อยละ ๑๐๐
๓.๕ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปีละ ๑ ครัง้
ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง
๔. ประมาณการงบประมาณ
๐.๕
๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
(ล้านบาท)

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มรี ะบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอืน่ ในความ
รับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ปี ๒๕๖๒ มีระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความ
รับผิดชอบ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ระบบ
๖.๒ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เจ้าหน้าทีก่ รมฯ ทีร่ บั ผิดชอบกองทุน ได้รบั การอบรม 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�ำข้อมูลแปลงที่ดิน มาใช้ในระบบ GIS
๒. กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกนิคมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคม
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๓.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูล สมาชิก
เอกสารสิทธิ์และข้อมูลรายแปลง
๓.๔ จัดทำ�แผนที่ GIS
๓.๕ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบแก่
เจ้าหน้าที่
๓.๖ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๐
ออกแบบ
ระบบ

๖๓

๖๔

ติดตั้งอุปกรณ์
มีระบบฐานข้อมูล สมาชิก เอกสาร
สิทธิ์และข้อมูลรายแปลง ๓ ระบบ
มีแผนที่ GIS รายแปลง เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคมฯ ร้อยละ ๕๐ ต่อปี
ปีละ  ๑ ครั้ง
๐.๕

๕

๑.๕

๑.๕

๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มรี ะบบฐานข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั
เพื่อให้บริการแก่สมาชิก หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลทะเบียน
สมาชิกและทะเบียนเอกสารสิทธิ์ มาวางแผนการใช้ที่ดิน ให้เป็นไปตามลักษณะพื้นที่ และนโยบายของ
รัฐบาล
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
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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โครงการที่ ๕.๖ ก�ำหนดมาตรฐานโปรแกรมสนับสนุนการด�ำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  มีมาตรฐานโปรแกรม ตามที่กรมก�ำหนด ใช้ในการ
ด�ำเนินงาน
๑.๒ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมสหกรณ์ได้ใช้มาตรฐานโปรแกรม ตามทีก่ รมก�ำหนด เป็นเครือ่ ง
มือในการส่งเสริมสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ที่อยู่ในสถานะด�ำเนินการ  จ�ำนวน  ๗,๑๖๘ สหกรณ์  และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ใน
สถานะด�ำเนินการจ�ำนวน ๔,๑๒๓  กลุ่ม  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙) ส�ำนักงานสหกรณ์
จังหวัด ๗๖ แห่ง  ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ - ๒
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ กำ�หนดมาตรฐานข้อมูลและรูปแบบ
การทำ�งานของโปรแกรมสำ�หรับสหกรณ์
ต้องปฏิบัติ
๓.๒ แจ้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จัดส่ง
ข้อมูลตามระยะเวลาที่กำ�หนด

๖๐
มีพิมพ์เขียว
ระบบ ๑ ชุด

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒

๖๔

สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกรส่งข้อมูล
ครบตามมาตรฐาน
ข้อมูลที่กำ�หนด
มี data mining
ร้อยละ ๖๐ ของ
สหกรณ์ทั้งหมด

๓.๓ กรมฯ ดำ�เนินการพัฒนาและปรับปรุง
โปรแกรมสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Data Mining)
๓.๔ บำ�รุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
โปรแกรมสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๓

มี data mining
ร้อยละ ๑๐๐

ปีละ ๑ ครั้ง
๑

๑

๒

๒

๒

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรมีมาตรฐานโปรแกรมตามทีก่ รมก�ำหนด ใช้ในการด�ำเนินงาน
๕.๒ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ใช้ระบบ IT เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์
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๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบริหารการจัดการสหกรณ์ มีมาตรฐาน
โปรแกรม ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก�ำหนด จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 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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โครงการที่ ๕.๗ เกษตรดิจิตอล
๑.วัตถุประสงค์
๑.๑ เพือ่ จัดท�ำระบบ IT ส�ำหรับประมาณการ ปริมาณและราคาผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์
ที่จะออกสู่ท้องตลาด
๑.๒ เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อข้อมูลให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร น�ำไป
ใช้ประโยชน์ในด้านวางแผนการผลิต การแปรรูป การตลาด
๑.๓ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ส หกรณ์ ภ าคการเกษตรและกลุ ่ ม เกษตรกรมี กิ จ การพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์
๒. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่ม
เกษตรกร
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการและ
วิเคราะห์ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด  Blade และ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Web
Security)
๓.๓ พัฒนาระบบการประมาณการ
ปริมาณและราคาผลผลิต ที่จะออกสู่
ตลาด (Web & Mobile Application)

๖๐
ออกแบบ
ระบบ

๖๑

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๒
๖๓

๖๔

ติดตั้งอุปกรณ์

มีระบบประมาณการ
ปริมาณและราคา
ผลผลิต ที่จะออกสู่
ตลาด
มีระบบช่วย
สนับสนุน
การตัดสินใจ

๓.๔ พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของเกษตรกรสมาชิก สหกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
๓.๕ อบรมและประชาสัมพันธ์การใช้
งาน แก่เกษตรกรสมาชิก สหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ              
จำ�นวน ๑,๐๐๐ แห่ง มีบุคคลากรเข้าอบรม เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ ๑๐๐

๓.๖ สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตร
มีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ              
จำ�นวน ๑,๐๐๐ แห่ง มีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
ต่อปี
ปีละ ๑ ครั้ง

๓.๗ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบ
๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๑

๑๐

๑๐

๓

๓
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๕. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั กรมส่งเสริมสหกรณ์มเี ครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการช่วยวางแผนการเพาะปลูก
และประมาณการราคาผลผลิตได้ล่วงหน้าแก่สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ แห่ง มี
บุคคลากรเข้าอบรม เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ ๑๐๐
๖.๒ สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ แห่ง มี
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ ๕.๘ พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ แนะน�ำ ส่งเสริม ก�ำกับและตรวจสอบ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดท�ำโปรแกรมส�ำหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ใช้ในการ แนะน�ำ ส่งเสริม ก�ำกับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับ
เขต จังหวัด
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการและ
วิเคราะห์ ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade
สำ�หรับติดตั้งระบบงานต่าง ๆ
๓.๓ พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า
ด้านการดำ�เนินงานและด้านการเงิน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๓.๔ พัฒนาระบบส่งเสริมสหกรณ์
ระบบการจัดการข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ และมาตรฐานสหกรณ์ ให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
๓.๕ พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
๓.๖ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ

๖๐
ออกแบบ
ระบบ

๖๓

๖๔

ติดตั้งระบบ
มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า
๑ ระบบ
เชื่อมโยงระบบตรวจสอบ
สหกรณ์ เข้าด้วยกัน
มีระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบ ได้รับการอบรม ร้อยละ ๑๐๐

๓.๗ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒

ปีละ ๑ ครั้ง
๐.๕

๕

ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง
๑.๕

๑.๕

๑.๕

๕. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมสหกรณ์มโี ปรแกรมส�ำหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกีย่ วกับการด�ำเนิน
งานของสหกรณ์ เพื่อใช้ในการ แนะน�ำ ส่งเสริม ก�ำกับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ  ปี ๒๕๖๑ มีโปรแกรมส�ำหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด�ำเนิน
งานของสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำนวน  ๑ ระบบ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ ๕.๙ IT เพื่อการตรวจการสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์ เพือ่ จัดท�ำโปรแกรมส�ำหรับตรวจการสหกรณ์ ให้กบั ผูต้ รวจการสหกรณ์ ใช้ในการ ตรวจ
สอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ตรวจการสหกรณ์ จ�ำนวน ๒,๐๐๐ คน
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade สำ�หรับ
ติดตั้งระบบงานต่าง ๆ
๓.๓ พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์ ระบบ
การจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์
ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
๓.๔ พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์
ด้านการดำ�เนินงานและด้านการเงิน
และด้านการบริหารจัดการ สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
๓.๕ พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้ตรวจการสหกรณ์ และนายทะเบียน
สหกรณ์
๓.๖ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ
๓.๗ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๐
วางระบบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๖๔

ติดตั้งอุปกรณ์
มีระบบตรวจการ
สหกรณ์ ๑ ระบบ

เชื่อมโยงระบบตรวจ
การสหกรณ์กับ
ธุรกิจของสหกรณ์

๐.๕

มีระบบช่วย
สนับสนุนการตัดสิน
ใจ ๑ ระบบ
อบรมผู้ตรวจการสหกรณ์ ร้อยละ ๒๐ ต่อปี
ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง
๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผูต้ รวจการสหกรณ์ มีโปรแกรมส�ำหรับตรวจการสหกรณ์ เกีย่ วกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์
เพื่อใช้ในการ แนะน�ำ ก�ำกับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ปี ๒๕๖๑ มีระบบส�ำหรับตรวจการสหกรณ์ ให้กบั ผูต้ รวจการสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ระบบ
๖.๒ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้รับการพัฒนาให้ใช้ระบบตรวจการสหกรณ์
ร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ ๕.๑๐ IT เพื่อการใช้อ�ำนาจนายทะเบียนสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลและระบบงานส�ำหรับนายทะเบียนสหกรณ์ และรองนายทะเบียน
สหกรณ์ที่ได้รับมอบอ�ำนาจเพื่อใช้ประกอบในการใช้ดุลยพินิจ
๒. กลุ่มเป้าหมาย รองนายทะเบียนสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภารกิจของนายทะเบียนสหกรณ์
จ�ำนวน ๒๖๐ คน
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดทำ�ระบบงาน “กรอบการใช้อำ�นาจ
ของนายทะเบียนสหกรณ์”
๓.๓ พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสิน
ใจของนายทะเบียนสหกรณ์และรองนาย
ทะเบียนที่ได้รับมอบอำ�นาจ
- การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ และ
ดำ�เนินการตามที่กฎหมายกำ�หนด
๓.๔ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ แก่
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๓.๕ ดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๐
ออกแบบระบบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๖๔

ระบบมีความ
สมบูรณ์
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

๒๖๐ราย

๐.๕

๕

๑.๕

๑.๕

๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑  นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มีโปรแกรมส�ำหรับใช้ประกอบในการใช้ดุลยพินิจ
๕.๒  นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ มีแนวทางในการใช้ดุลยพินิจ เพื่อให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๕.๓  เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง มีกรอบและทิศทางเดียวกันในการเสนอความเห็นต่อนายทะเบียน
หรือรองนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ปี ๒๕๖๑ มีโปรแกรมส�ำหรับการใช้ดุลยพินิจ ให้กับ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
ที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑ ระบบ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส�ำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖
สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
๖.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์
๖.๒ โครงการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
โครงการที่ ๖.๑

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพือ่ พัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการด้าน
การเงินและการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
๑.๒ เพือ่ พัฒนาบุคคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มคี วามรูด้ า้ นการเงินและการลงทุน การ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐
๓.๑ ศึกษาแนวทางการบริหาร แนวทางการ
การเงิน การลงทุนของ
บริหารการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์
การลงทุนของ
สหกรณ์ออม
ทรัพย์ ๑ เรื่อง
๓.๒ ร่วมกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สถาบันการเงิน
และหน่วยงานเอกชนเพื่อ
กำ�หนดหลักสูตร
๓.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ข้าราชการที่ส่งเสริมดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์
๓.๔ จัดอบรมหลักสูตรการ
บริหารการเงิน การลงทุน
การบริหารสินทรัพย์
หนี้สินสำ�หรับฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์
๓.๕ จัดทำ�คู่มือส่งเสริม
สหกรณ์ออมทรัพย์ สำ�หรับ
ข้าราชการ
๓.๖ จัดทำ�คู่มือการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สำ�หรับ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์

๖๑

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๒

๖๓

๖๔

หลักสูตรการ
ฝึกอบรม              
๑ หลักสูตร
อบรมเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์
อบรมเจ้าหน้าที่
ฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์
คู่มือส่งเสริมสหกรณ์
ออมทรัพย์ จำ�นวน
๒,๐๐๐ เล่ม
คู่มือการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์
ออมทรัพย์สำ�หรับ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
จำ�นวน ๒,๐๐๐ เล่ม
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐

๖๑

๐.๕

๕

๓.๗ สหกรณ์ออมทรัพย์ทำ�การ
ประเมินความเสี่ยงของตนเอง

๓.๘ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
ที่ผ่านการอบรมดำ�เนินการ
แนะนำ�ส่งเสริมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตามคู่มือ

๓.๙. ติดตามประเมินผล
๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๒
๖๓
๖๔
ร้อยละ ๘๐ ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่เข้าร่วมโครงการ
มีการประเมินความ
เสี่ยงทุก ๓ เดือน
ร้อยละ ๑๐๐ ของ แนะนำ�ส่ง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เสริมสหกรณ์
สหกรณ์ที่ผ่านการ ทุกเดือน
อบรมดำ�เนินการ
แนะนำ�ส่งเสริม
สหกรณ์ออมทรัพย์
ตามคู่มือ ทุกเดือน
๑ ครั้ง
๑ ครัง้
๑.๕

๑.๕

๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์มคี วามรูด้ า้ นการเงิน การก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
๕.๒ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถน�ำความรู้ไปปรับใช้กับการก�ำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์ได้
๕.๓ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์มคี วามรูด้ า้ นการเงิน การลงทุน การบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน
๕.๔ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์นำ� ความรูไ้ ปปรับใช้ในการบริหารการเงินของสหกรณ์
๕.๕ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีคู่มือการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
๕.๖ สหกรณ์ออมทรัพย์มีคู่มือการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ำหรับฝ่ายจัดการ
สหกรณ์
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ข้าราชการทีเ่ ข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีความรูด้ า้ นการเงิน การก�ำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์
๖.๒ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ทเี่ ข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีความรูด้ า้ นการเงินการ
ลงทุน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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โครงการที่ ๖.๒

จัดตั้งธนาคารสหกรณ์

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ เพื่อให้บริการด้านการเงิน การลงทุนของสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย  สหกรณ์ทั้งหมด
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
๓.๒ ดำ�เนินการศึกษารูปแบบการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
๓.๓. เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐบาลเพื่อขอความ
เห็นชอบ
๓.๔ ดำ�เนินการจัดทำ�กฎหมายจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
๓.๕ ดำ�เนินการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
มีคณะกรรมการฯ
ดำ�เนินการศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสม
เห็นชอบ

๖๓ ๖๔

จัดทำ�กฎหมาย
จัดตั้งธนาคาร
๑๐

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ขบวนการสหกรณ์มีธนาคารสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินโดยเฉพาะ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ธนาคารสหกรณ์ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย ภายในปี ๒๕๖๑
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
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เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
นวัตกรรมผ่าน
นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล โทรทัศน์/โซเชียล
มีเดีย
มีเดีย
- มีรายงานผล
- มีรายงานผล
การเผยแพร่
การเผยแพร่
นวัตกรรม ปี ๖๑ นวัตกรรม ปี ๖๒
มีรายงานผล
มีรายงานผล
๓.๕. ทบทวนแผนสร้างและพัฒนา มีรายงานผล
การทบทวนแผน
นวัตกรรมในสหกรณ์และกลุ่ม
การทบทวนแผน การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา สร้างและพัฒนา สร้างและพัฒนา
เกษตรกร
นวัตกรรมใน
นวัตกรรมใน
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม สหกรณ์และกลุ่ม สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ปี ๖๐ เกษตรกร ปี ๖๑
เกษตรกร
๔. ประมาณการงบประมาณ
๕
๕
๕
(ล้านบาท)
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

(ปี)
๖๓
นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล
มีเดีย
- มีรายงานผล
การเผยแพร่
นวัตกรรม ปี ๖๓
มีรายงานผล
การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ปี ๖๒
๕

๖๔
นวัตกรรมผ่าน
สิ่งพิมพ์ วิทยุ/
โทรทัศน์/โซเชียล
มีเดีย
- มีรายงานผล
การเผยแพร่
นวัตกรรม ปี ๖๔  
มีรายงานผล
การทบทวนแผน
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมใน
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ปี ๖๓
๕

(นิยาม : สหกรณ์หมายถึงสหกรณ์ทั้ง ๗ ประเภท)

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีนวัตกรรมและน�ำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๒ ท�ำให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
๕.๓ ท�ำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก ส่งผล
ให้สมาชิกมีความยั่งยืนและสหกรณ์มีความมั่นคง
๕.๔ ท�ำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจ/การบริหารจัดการ/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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โครงการที่ ๔.๒ ส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน การน�ำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และจัดหาเทคโนโลยีดา้ นการเงิน
มาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีละ ๒๐๐ แห่ง
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ การเตรียมส่งเสริมการนำ�
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- การกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ขั้นตอน การคัดเลือกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย
-  สำ�รวจความต้องการพร้อม
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
๓.๒ สนับสนุนงบอุดหนุนให้กลุ่ม
เป้าหมายเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ เพื่อการปฏิบัติงาน
เช่น โปรแกรมทางบัญชีของ
สหกรณ์ การจัดทำ�ฐานข้อมูล  
การจัดทำ�แผนธุรกิจของสหกรณ์
และจัดทำ�แผนบริหารความ
เสี่ยง การใช้ข้อมูลทางการเงิน
จาก Internet และนำ�ข้อมูล
จากการวิเคราะห์การเงินของ
สหกรณ์มาใช้ในการบริหาร
งานของสหกรณ์เป็นประจำ�ทุก
ไตรมาส เป็นต้น
๓.๓ อบรมให้ความรู้แก่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับการนำ�
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
จะนำ�มาใช้อย่างต่อเนื่อง
เช่น โปรแกรมทางบัญชี การ
วิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำ�
ฐานข้อมูล เป็นต้น
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
- มีหลักเกณฑ์วิธี - มีรายงานผลการ - มีรายงานผล - มีรายงานผลการ
การขั้นตอนการ
ทบทวนหลักเกณฑ์ การทบทวนหลัก ทบทวนหลักเกณฑ์
คัดเลือกฯ ที่ได้รับ วิธีการ ขั้นตอน
เกณฑ์วิธีการ ขั้น วิธีการ ขั้นตอน
ความเห็นชอบจากผู้ การคัดเลือกฯ
ตอน การคัด
การคัดเลือกฯ
บริหารกรมส่งเสริม ปี ๖๐
เลือกฯ ปี ๖๑
ปี ๖๒
สหกรณ์
- มีรายงานผลสำ�รวจความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- มีกลุ่มเป้าหมาย ปีละ ๒๐๐ แห่ง
- มีรายงานผลการ
- มีแผนสนับสนุน - มีรายงานผลการ - มีรายงาน
ดำ�เนินงานตาม
ผลการดำ�เนิน
งบประมาณ
ดำ�เนินงานตาม
แผนได้แก่สนับสนุน
- มีหลักเกณฑ์การ แผนได้แก่สนับสนุน งานตามแผน
ได้แก่สนับสนุน คอมพิวเตอร์และ
ให้เงินอุดหนุน
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ให้กับ
และอุปกรณ์
สหกรณ์/กลุ่ม
อุปกรณ์ให้กับ
ให้กับสหกรณ์/
เกษตรกร จำ�นวน
สหกรณ์/กลุ่ม
กลุ่มเกษตรกร
จำ�นวน ๒๐๐ ชุด เกษตรกร จำ�นวน ๒๐๐ ชุด และนำ�
๒๐๐ ชุด และนำ� ไปใช้ในการปฏิบัติ
และนำ�ไปใช้ใน
ไปใช้ในการปฏิบัติ งาน ร้อยละ ๗๐
การปฏิบัติงาน
งาน ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๕๐

มีแผนการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมร้อยละ
๔๐ ของผู้เข้ารับ
การอบรม นำ�ความ
รู้ไปใช้ในการปฏิบัติ
งานและพัฒนา
ระบบการทำ�งาน
อย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ ๕๐ ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
นำ�ความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำ�งานอย่าง
ต่อเนื่อง

ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
นำ�ความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำ�งานอย่าง
ต่อเนื่อง

ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
นำ�ความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำ�งานอย่าง
ต่อเนื่อง

๖๔
- มีรายงานผล
การทบทวนหลัก
เกณฑ์วิธีการ ขั้น
ตอน การคัดเลือกฯ
ปี ๖๓

- มีรายงานผลการ
ดำ�เนินงานตาม
แผนได้แก่สนับสนุน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้กับ
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร จำ�นวน
๒๐๐ ชุด และนำ�
ไปใช้ในการปฏิบัติ
งาน ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
นำ�ความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบ
การทำ�งานอย่าง
ต่อเนื่อง

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐
๓.๔ ทบทวนแผนส่งเสริมการนำ� มีรายงานผล
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำ�
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
๔. ประมาณการงบประมาณ
๕
(ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
มีรายงานผล
มีรายงานผล
การทบทวนแผน การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำ�
ส่งเสริมการนำ�
เทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี ๖๐ นวัตกรรม ปี ๖๑
๕
๕

(ปี)
๖๓
มีรายงานผล
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำ�
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี ๖๒
๕

๖๔
มีรายงานผล
การทบทวนแผน
ส่งเสริมการนำ�
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปี ๖๓
๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
ด�ำเนินงานด้านการเงิน
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่ เกษตรกร  กองพัฒนาสหกรณ์ดา้ นการเงินและ
ร้านค้า
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการกำ�กับดูแล
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
๕.๑ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการ
ส่งเสริมสหกรณ์
๕.๒ โครงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความ
เข้มแข็งของสหกรณ์ ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
๕.๓ โครงการพัฒนาการเรียนรู้การจัดทำ�เว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๕.๔ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่น
๕.๕ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์ ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ใน
เขตนิคมสหกรณ์
๕.๖ โครงการกำ�หนดมาตรฐานโปรแกรมสนับสนุนการดำ�เนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
๕.๗ โครงการเกษตรดิจิตอล
๕.๘ โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ แนะนำ� ส่งเสริม กำ�กับ และตรวจ
สอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๕.๙ โครงการ IT เพื่อการตรวจการสหกรณ์
๕.๑๐ โครงการ IT เพื่อการใช้อำ�นาจนายทะเบียนสหกรณ์
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บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการก�ำกับดูแล
โครงการที่ ๕.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อ
สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์   จ�ำนวน ๑๕๒ แห่ง  ได้แก่ ส�ำนักงาน
สหกรณ์จงั หวัด  ๗๖  แห่ง ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ ๒  ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ ๒๐ แห่ง และนิคมสหกรณ์ ๕๕ แห่ง
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
สื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับ
หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาค
๓.๒ บำ�รุงรักษาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานแก่
หน่วยงานภายในกรม
๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๖๐
วางระบบพัฒนา
เครือข่าย

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
มีระบบ
เครือข่ายภายใน      
เชื่อมโยงกัน ๑๕๒
แห่ง

๖๓

๖๔

บำ�รุงรักษา
ดูแลระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
๑๐

๓

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมหน่วยงาน
ภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีความเร็วที่เหมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย รองรับความต้องการใช้งาน
ของทุกหน่วยงานทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
๕.๒ การบริหารจัดการด้านเครือข่ายสือ่ สารสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์มคี วามเป็น
เอกภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกันสามารถดูแลและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งองค์กร
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ปี ๒๕๖๑ สามารถพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานเพื่อรองรับระบบ
งาน/ระบบงานให้ครอบคลุมหน่วยงานของกรม จ�ำนวน 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 เพือ่ เชือ่ มโยงระบบเครือข่ายสือ่ สารและข้อมูลสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ส�ำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ให้มคี วามเร็วทีเ่ หมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย และรองรับความต้องการ
ใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๑.๒ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศให้เป็นเอกภาพเพื่อ
สนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย      
กรมการปกครอง ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ เพื่อ
ออกแบบระบบ
๓.๒ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูล
สารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
หน่วยงานเป้าหมาย

๖๐
ออกแบบ
ระบบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
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๖๔

เชื่อมโยงระบบกับ
๗ หน่วยงานภายนอก
ให้มีความเชื่อมโยง

๓.๓ ทดสอบระบบเพื่อการใช้งานจริงและปรับปรุง
ระบบงาน
๓.๔ ประเมินเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบ
๓.๕ บำ�รุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูล
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๓

บำ�รุงรักษา และปรับปรุงระบบ       
ให้สนองต่อความต้องการ            
ได้อย่างรวดเร็ว
๑๐

๓

บทที่ ๔ : แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ส�ำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ให้มคี วามเร็วทีเ่ หมาะสม ทันสมัย ปลอดภัย และรองรับความ
ต้องการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต   
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ปี ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์มรี ะบบเครือข่ายสือ่ สารข้อมูลสารสนเทศทีส่ ามารถเชือ่ มโยง
เพือ่ รองรับการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กบั หน่วยงานภายนอก จ�ำนวน ๗ หน่วยงาน
ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ส�ำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด  
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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โครงการที่ ๕.๓ พัฒนาการเรียนรู้การจัดท�ำเว็บไซต์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีความรู้
ทักษะ ความช�ำนาญในเรื่องการจัดท�ำเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน
๒. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ปีละ ๖ รุ่นๆ ละ ๓๐ คน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน ๗๐๐ คน
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการในการใช้งานเว็บไซต์

๖๐
จำ�นวนความต้องการ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒

๖๓

๓.๒ จัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย

ติดตั้งอุปกรณ์

๓.๓ พัฒนาระบบเว็บไซต์

จำ�นวนเว็บไซต์
สหกรณ์
อบรมบุคลากร ๗๐๐ คน
ปีละ ๑ ครั้ง
๕
๓
๓

๓.๔ อบรมและประชาสัมพันธ์การใช้งาน
๓.๕ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๔

๓

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงาน รวมถึงสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร มีเว็บไซต์ไว้ใช้ในการด�ำเนินงาน ตลอดจนใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระบบเว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันเพิ่มขึ้นปีละ
๖๐ สหกรณ์ รวม ๓๐๐ สหกรณ์
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ ๕.๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่น
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความรับผิด
ชอบของกรมฯ ส�ำหรับการวางแผนและบริหารจัดการเงินกองทุน
๒. กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒

๖๐
๖๓
๖๔
๓.๑ รวบรวมความต้องการและ
ออกแบบระบบ
วิเคราะห์ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
ติดตั้งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๓.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
มีระบบฐานข้อมูล
กองทุน ๑ ระบบ
- กองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนอื่น
ในความรับผิดชอบของกรมฯ
๓.๔ อบรมเจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบ
เจ้าหน้าทีก่ รมฯ ทีร่ บั ผิดชอบกองทุน ได้รบั การอบรม ร้อยละ ๑๐๐
๓.๕ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปีละ ๑ ครัง้
ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง
๔. ประมาณการงบประมาณ
๐.๕
๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
(ล้านบาท)

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มรี ะบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอืน่ ในความ
รับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ปี ๒๕๖๒ มีระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนอื่นในความ
รับผิดชอบ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ระบบ
๖.๒ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เจ้าหน้าทีก่ รมฯ ทีร่ บั ผิดชอบกองทุน ได้รบั การอบรม ร้อยละ ๑๐๐
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ ๕.๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์ ให้กับนิคมสหกรณ์และสหกรณ์ในเขต
นิคมสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนในนิคมสหกรณ์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
๑.๒ เพื่อสามารถน�ำข้อมูลแปลงที่ดิน มาใช้ในระบบ GIS
๒. กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกนิคมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคม
เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๖๐ – ๖๔
๖๑
๖๒

๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๓.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูล สมาชิก
เอกสารสิทธิ์และข้อมูลรายแปลง
๓.๔ จัดทำ�แผนที่ GIS
๓.๕ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบแก่
เจ้าหน้าที่
๓.๖ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๐
ออกแบบ
ระบบ

๖๓

๖๔

ติดตั้งอุปกรณ์
มีระบบฐานข้อมูล สมาชิก เอกสาร
สิทธิ์และข้อมูลรายแปลง ๓ ระบบ
มีแผนที่ GIS รายแปลง เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานนิคมฯ ร้อยละ ๕๐ ต่อปี
ปีละ  ๑ ครั้ง
๐.๕

๕

๑.๕

๑.๕

๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มรี ะบบฐานข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั
เพื่อให้บริการแก่สมาชิก หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลทะเบียน
สมาชิกและทะเบียนเอกสารสิทธิ์ มาวางแผนการใช้ที่ดิน ให้เป็นไปตามลักษณะพื้นที่ และนโยบายของ
รัฐบาล
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
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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โครงการที่ ๕.๖ ก�ำหนดมาตรฐานโปรแกรมสนับสนุนการด�ำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  มีมาตรฐานโปรแกรม ตามที่กรมก�ำหนด ใช้ในการ
ด�ำเนินงาน
๑.๒ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมสหกรณ์ได้ใช้มาตรฐานโปรแกรม ตามทีก่ รมก�ำหนด เป็นเครือ่ ง
มือในการส่งเสริมสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ที่อยู่ในสถานะด�ำเนินการ  จ�ำนวน  ๗,๑๖๘ สหกรณ์  และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ใน
สถานะด�ำเนินการจ�ำนวน ๔,๑๒๓  กลุ่ม  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙) ส�ำนักงานสหกรณ์
จังหวัด ๗๖ แห่ง  ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ - ๒
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ กำ�หนดมาตรฐานข้อมูลและรูปแบบ
การทำ�งานของโปรแกรมสำ�หรับสหกรณ์
ต้องปฏิบัติ
๓.๒ แจ้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จัดส่ง
ข้อมูลตามระยะเวลาที่กำ�หนด

๖๐
มีพิมพ์เขียว
ระบบ ๑ ชุด

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒

๖๔

สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกรส่งข้อมูล
ครบตามมาตรฐาน
ข้อมูลที่กำ�หนด
มี data mining
ร้อยละ ๖๐ ของ
สหกรณ์ทั้งหมด

๓.๓ กรมฯ ดำ�เนินการพัฒนาและปรับปรุง
โปรแกรมสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Data Mining)
๓.๔ บำ�รุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
โปรแกรมสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๓

มี data mining
ร้อยละ ๑๐๐

ปีละ ๑ ครั้ง
๑

๑

๒

๒

๒

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรมีมาตรฐานโปรแกรมตามทีก่ รมก�ำหนด ใช้ในการด�ำเนินงาน
๕.๒ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ใช้ระบบ IT เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์
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๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบริหารการจัดการสหกรณ์ มีมาตรฐาน
โปรแกรม ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก�ำหนด จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 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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โครงการที่ ๕.๗ เกษตรดิจิตอล
๑.วัตถุประสงค์
๑.๑ เพือ่ จัดท�ำระบบ IT ส�ำหรับประมาณการ ปริมาณและราคาผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์
ที่จะออกสู่ท้องตลาด
๑.๒ เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อข้อมูลให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร น�ำไป
ใช้ประโยชน์ในด้านวางแผนการผลิต การแปรรูป การตลาด
๑.๓ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ส หกรณ์ ภ าคการเกษตรและกลุ ่ ม เกษตรกรมี กิ จ การพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์
๒. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่ม
เกษตรกร
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการและ
วิเคราะห์ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด  Blade และ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Web
Security)
๓.๓ พัฒนาระบบการประมาณการ
ปริมาณและราคาผลผลิต ที่จะออกสู่
ตลาด (Web & Mobile Application)

๖๐
ออกแบบ
ระบบ

๖๑

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๒
๖๓

๖๔

ติดตั้งอุปกรณ์

มีระบบประมาณการ
ปริมาณและราคา
ผลผลิต ที่จะออกสู่
ตลาด
มีระบบช่วย
สนับสนุน
การตัดสินใจ

๓.๔ พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของเกษตรกรสมาชิก สหกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
๓.๕ อบรมและประชาสัมพันธ์การใช้
งาน แก่เกษตรกรสมาชิก สหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ              
จำ�นวน ๑,๐๐๐ แห่ง มีบุคคลากรเข้าอบรม เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ ๑๐๐

๓.๖ สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตร
มีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ              
จำ�นวน ๑,๐๐๐ แห่ง มีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
ต่อปี
ปีละ ๑ ครั้ง

๓.๗ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบ
๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

๑

๑๐

๑๐

๓

๓

103

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

๕. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั กรมส่งเสริมสหกรณ์มเี ครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการช่วยวางแผนการเพาะปลูก
และประมาณการราคาผลผลิตได้ล่วงหน้าแก่สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ แห่ง มี
บุคคลากรเข้าอบรม เกษตรดิจิตอลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ ๑๐๐
๖.๒ สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ แห่ง มี
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ ๕.๘ พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ แนะน�ำ ส่งเสริม ก�ำกับและตรวจสอบ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดท�ำโปรแกรมส�ำหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ใช้ในการ แนะน�ำ ส่งเสริม ก�ำกับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับ
เขต จังหวัด
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการและ
วิเคราะห์ ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade
สำ�หรับติดตั้งระบบงานต่าง ๆ
๓.๓ พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า
ด้านการดำ�เนินงานและด้านการเงิน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๓.๔ พัฒนาระบบส่งเสริมสหกรณ์
ระบบการจัดการข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ และมาตรฐานสหกรณ์ ให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
๓.๕ พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
๓.๖ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ

๖๐
ออกแบบ
ระบบ

๖๓

๖๔

ติดตั้งระบบ
มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า
๑ ระบบ
เชื่อมโยงระบบตรวจสอบ
สหกรณ์ เข้าด้วยกัน
มีระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับผิดชอบ ได้รับการอบรม ร้อยละ ๑๐๐

๓.๗ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒

ปีละ ๑ ครั้ง
๐.๕

๕

ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง
๑.๕

๑.๕

๑.๕

๕. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมสหกรณ์มโี ปรแกรมส�ำหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกีย่ วกับการด�ำเนิน
งานของสหกรณ์ เพื่อใช้ในการ แนะน�ำ ส่งเสริม ก�ำกับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ  ปี ๒๕๖๑ มีโปรแกรมส�ำหรับเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการด�ำเนิน
งานของสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำนวน  ๑ ระบบ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ ๕.๙ IT เพื่อการตรวจการสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์ เพือ่ จัดท�ำโปรแกรมส�ำหรับตรวจการสหกรณ์ ให้กบั ผูต้ รวจการสหกรณ์ ใช้ในการ ตรวจ
สอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๒. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ตรวจการสหกรณ์ จ�ำนวน ๒,๐๐๐ คน
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade สำ�หรับ
ติดตั้งระบบงานต่าง ๆ
๓.๓ พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์ ระบบ
การจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์
ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
๓.๔ พัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์
ด้านการดำ�เนินงานและด้านการเงิน
และด้านการบริหารจัดการ สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
๓.๕ พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้ตรวจการสหกรณ์ และนายทะเบียน
สหกรณ์
๓.๖ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ
๓.๗ ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๐
วางระบบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๖๔

ติดตั้งอุปกรณ์
มีระบบตรวจการ
สหกรณ์ ๑ ระบบ

เชื่อมโยงระบบตรวจ
การสหกรณ์กับ
ธุรกิจของสหกรณ์

๐.๕

มีระบบช่วย
สนับสนุนการตัดสิน
ใจ ๑ ระบบ
อบรมผู้ตรวจการสหกรณ์ ร้อยละ ๒๐ ต่อปี
ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง
๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผูต้ รวจการสหกรณ์ มีโปรแกรมส�ำหรับตรวจการสหกรณ์ เกีย่ วกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์
เพื่อใช้ในการ แนะน�ำ ก�ำกับและตรวจสอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ปี ๒๕๖๑ มีระบบส�ำหรับตรวจการสหกรณ์ ให้กบั ผูต้ รวจการสหกรณ์ จ�ำนวน ๑ ระบบ
๖.๒ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้รับการพัฒนาให้ใช้ระบบตรวจการสหกรณ์
ร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการที่ ๕.๑๐ IT เพื่อการใช้อ�ำนาจนายทะเบียนสหกรณ์
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลและระบบงานส�ำหรับนายทะเบียนสหกรณ์ และรองนายทะเบียน
สหกรณ์ที่ได้รับมอบอ�ำนาจเพื่อใช้ประกอบในการใช้ดุลยพินิจ
๒. กลุ่มเป้าหมาย รองนายทะเบียนสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภารกิจของนายทะเบียนสหกรณ์
จ�ำนวน ๒๖๐ คน
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๓.๑ รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
ออกแบบระบบ
๓.๒ จัดทำ�ระบบงาน “กรอบการใช้อำ�นาจ
ของนายทะเบียนสหกรณ์”
๓.๓ พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสิน
ใจของนายทะเบียนสหกรณ์และรองนาย
ทะเบียนที่ได้รับมอบอำ�นาจ
- การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ และ
ดำ�เนินการตามที่กฎหมายกำ�หนด
๓.๔ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ แก่
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๓.๕ ดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

๖๐
ออกแบบระบบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๑
๖๒
๖๓

๖๔

ระบบมีความ
สมบูรณ์
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

๒๖๐ราย

๐.๕

๕

๑.๕

๑.๕

๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑  นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มีโปรแกรมส�ำหรับใช้ประกอบในการใช้ดุลยพินิจ
๕.๒  นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ มีแนวทางในการใช้ดุลยพินิจ เพื่อให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๕.๓  เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง มีกรอบและทิศทางเดียวกันในการเสนอความเห็นต่อนายทะเบียน
หรือรองนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ปี ๒๕๖๑ มีโปรแกรมส�ำหรับการใช้ดุลยพินิจ ให้กับ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
ที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑ ระบบ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส�ำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖
สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
๖.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์
๖.๒ โครงการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
โครงการที่ ๖.๑

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพือ่ พัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการด้าน
การเงินและการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
๑.๒ เพือ่ พัฒนาบุคคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มคี วามรูด้ า้ นการเงินและการลงทุน การ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์
๒. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์
๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐
๓.๑ ศึกษาแนวทางการบริหาร แนวทางการ
การเงิน การลงทุนของ
บริหารการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์
การลงทุนของ
สหกรณ์ออม
ทรัพย์ ๑ เรื่อง
๓.๒ ร่วมกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สถาบันการเงิน
และหน่วยงานเอกชนเพื่อ
กำ�หนดหลักสูตร
๓.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ข้าราชการที่ส่งเสริมดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์
๓.๔ จัดอบรมหลักสูตรการ
บริหารการเงิน การลงทุน
การบริหารสินทรัพย์
หนี้สินสำ�หรับฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์
๓.๕ จัดทำ�คู่มือส่งเสริม
สหกรณ์ออมทรัพย์ สำ�หรับ
ข้าราชการ
๓.๖ จัดทำ�คู่มือการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สำ�หรับ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์

๖๑

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๒

๖๓

๖๔

หลักสูตรการ
ฝึกอบรม              
๑ หลักสูตร
อบรมเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์
อบรมเจ้าหน้าที่
ฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์
คู่มือส่งเสริมสหกรณ์
ออมทรัพย์ จำ�นวน
๒,๐๐๐ เล่ม
คู่มือการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์
ออมทรัพย์สำ�หรับ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
จำ�นวน ๒,๐๐๐ เล่ม
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๓. กิจกรรม (งานที่จะทำ�)
๖๐

๖๑

๐.๕

๕

๓.๗ สหกรณ์ออมทรัพย์ทำ�การ
ประเมินความเสี่ยงของตนเอง

๓.๘ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
ที่ผ่านการอบรมดำ�เนินการ
แนะนำ�ส่งเสริมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตามคู่มือ

๓.๙. ติดตามประเมินผล
๔. ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี)
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖๒
๖๓
๖๔
ร้อยละ ๘๐ ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่เข้าร่วมโครงการ
มีการประเมินความ
เสี่ยงทุก ๓ เดือน
ร้อยละ ๑๐๐ ของ แนะนำ�ส่ง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เสริมสหกรณ์
สหกรณ์ที่ผ่านการ ทุกเดือน
อบรมดำ�เนินการ
แนะนำ�ส่งเสริม
สหกรณ์ออมทรัพย์
ตามคู่มือ ทุกเดือน
๑ ครั้ง
๑ ครัง้
๑.๕

๑.๕

๑.๕

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์มคี วามรูด้ า้ นการเงิน การก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
๕.๒ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถน�ำความรู้ไปปรับใช้กับการก�ำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์ได้
๕.๓ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์มคี วามรูด้ า้ นการเงิน การลงทุน การบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน
๕.๔ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์นำ� ความรูไ้ ปปรับใช้ในการบริหารการเงินของสหกรณ์
๕.๕ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีคู่มือการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
๕.๖ สหกรณ์ออมทรัพย์มีคู่มือการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ำหรับฝ่ายจัดการ
สหกรณ์
๖. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
๖.๑ ข้าราชการทีเ่ ข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีความรูด้ า้ นการเงิน การก�ำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์
๖.๒ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ทเี่ ข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีความรูด้ า้ นการเงินการ
ลงทุน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

110

