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 บทสรุปผู้บริหาร 
 
สืบเนื่องจากปี 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จะเปิด

ตลาดการค้าเสรี  โดยให้มี การค้าบริการของอาเซียนเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น และพัฒนาระบบการยอมรับ
ร่วมกันเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพในสาขาบริการ รวมทั้งส่งเสริมการร่วมลงทุนของ
อาเซียนไปยังประเทศที่สาม  ท าให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนของไทย เนื่องจากการผลักดัน
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดการยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด 
ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรค์ด้านภาษีหรือมาตรการทางการค้าอ่ืน ๆ ที่มิใช่ภาษี ประเทศสมาชิกจะแสวงหา
ความร่วมมือเพ่ือลด/ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านั้น รวมถึงอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างกัน  ทั้งนี้เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรอาจได้รับ
ผลกระทบทั้งที่เป็นปัจจัยทั้งในด้านบวกและด้านลบ มีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น ซึ่งการสร้างความได้เปรียบใน
เชิงธุรกิจนั้น ข้อมูลที่ทันสมัย รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการวางแผน และ
ตัดสินใจใน การด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้
ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์  ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใน
การเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการบริหาร  การจัดการ การด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
เชื่อมโยงธุรกิจ สหกรณ์สู่ระดับสากล เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ไทย  และ
กลุ่มเกษตรกร ให้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาพัฒนาและยกระดับการให้บริการ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อน ามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน การวางแผน ก าหนดนโยบาย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ระบบสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ตามท่ี กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการ น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงมีการก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขึ้น ซึ่งแผนการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะถูกบรรจุเป็น แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ฉบับที่ 3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2557 - 2561 โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาหมาย และแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



1. วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 “พัฒนาและยกระดับการให้บริการ และบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ ICT เป็นตัว

ขับเคลื่อน “  
2. พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งสู่การเป็น Paperless 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง  
2.3 จัดท ามาตรฐานข้อมูล และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือการบริการและบริหารจัดการ

ของกรมส่งเสริมสหกรณ ์
2.4 ประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การสหกรณ์ การส่งเสริม พัฒนา และ

สนับสนุนระบบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์

สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
2.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความม่ันคงปลอดภัย          

มีประสิทธิภาพในการให้บริการ  และสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้ 
2.8 พัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2.9 สร้างนวัตกรรมการให้บริการแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิก และประชาชนทั่วไป โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นตัวขับเคลื่อน 
 

3. สรุปเปูาหมายหลักภาพรวมของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์     
พ.ศ. 2557 - 2561 

3.1  ปีงบประมาณ 2557:  มีมาตรฐานข้อมูลกลางส าหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูลส าหรับการบริการและบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3.2  ปีงบประมาณ 2558:  พัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 
โดย  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าของ สหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกร พร้อมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นหนึ่งเดียว 

3.3  ปีงบประมาณ 255 9: พัฒนาศูนย์กลาง ข้อมูลระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือการบริการและ
บริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์   โดยการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เข้าด้วยกันทั้งจากภายใน
สหกรณ์ และภายนอกได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตร และหน่วยงานภายนอก 

3.4  ปีงบประมาณ 2560: พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  ซึ่งเป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมข้อมูลสารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

3.5  ปีงบประมาณ 2561: พัฒนาเครื่องมือส าหรับการสังเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง สามารถสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มเกษตร น ามาเป็นข้อมูลในการวางแผน ก าหนดนโยบายส าหรับการส่งเสริม 
สนับสนุนให้สหกรณ ์กลุ่มเกษตรกร 

 
 



4. แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561   
จากผลลัพธ์ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเปูาหมายของแผนแม่บทฯ ที่วางไว้ จึงมีแผนการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 แสดงดัง ตารางสรุปแผนงาน
โครงการ



ตารางสรุปแผนงานโครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างมาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
หมายเหตุ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 1: มาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ST1-101:  
โครงการจัดท า
มาตรฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการบริการ
และบริหาร
จัดการ 

1. เพื่อให้มีมาตรฐาน
ข้อมูลกลางส าหรับการ
จัดเก็บข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
บริการและบริหารจัดการ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2.เพื่อก าหนดแนวทาง 
การบูรณาการข้อมูล
ส าหรับการบริการและ
บริหารจัดการของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท า
มาตรฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การบริการและ
บริหารจัดการ 

1.ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการด้านข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนโยบาย 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้บริหาร 
2. ศึกษามาตรฐานสากลส าหรับการจัดท า
มาตรฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปใน
ระดับประเทศ และ/หรือในระดับสากล อาทิ  
TH-e gif 
3. ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างและการ
จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันของกรม
ส่งเสริม-สหกรณ์ 
4. ศึกษาและวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที ่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 
5. ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการท างานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ในปัจจุบัน 
6. ศึกษาและวิเคราะห์การใช้และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
7. จัดท ามาตรฐานข้อมูลและก าหนดโครงสร้าง
มาตรฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บและการ
แลกเปลี่ยน (Meta Data) 

ทุกหน่วยงาน 3,520,000 - -    -    -    

  



ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างมาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
หมายเหตุ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 1: มาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ต่อ) 

ST1-102:  
โครงการจัดจ้าง 
ที่ปรึกษา 
การออกแบบและ
ก ากับดูแล 
การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาใน 
การออกแบบและก ากับ
ดูแลการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

มีการจัดจ้างที่ปรึกษา
ในการออกแบบและ
ก ากับดูแลการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ 
การส่ือสาร 

1. ออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร ในลักษณะ Conceptual Design  
2. ร่าง TOR โครงการการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
3. ก ากับดูการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์สารสนเทศ 4,818,000 4,818,000 4,818,000 4,818,000 4,818,000  

ST1-103:  
โครงการจัดท า 
แผนแม่บท
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  
ฉบับที่ 4  
(พ.ศ. 2562 - 
2566) 

เพื่อด าเนินการจัดท าแผน
แม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  
ฉบับที่ 4  
(พ.ศ. 2562 - 2566) 

มีการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ฉบับที่ 4  
(พ.ศ. 2562 - 2566) 

1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพภายในและ
ภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในปัจจุบัน 
2. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการใช้งาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
3. ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
4. ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการที่
ควรพัฒนาหรือปรับปรุง 
5. ก าหนดงบประมาณด าเนินการและจัดล าดับ
ความส าคัญของแผนงาน/โครงการ 
6. จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฉบับที่ 4   
(พ.ศ. 2562 - 2566) 

ศูนย์สารสนเทศ - - - - 3,000,000  

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างมาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2561 

แผนงานที่ 1: มาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ต่อ) 

ST1-104:  
โครงการสร้าง
มาตรฐาน 
การบริการ ตาม
มาตรฐานสากล  
(IT Service 
Management) 

เพื่อให้การจัดการงาน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Service 
Management) เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

มีการจัดการงาน
บริการทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(IT Service 
Management) 
ตาม
มาตรฐานสากล 

1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของในปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของ
องค์กรกับมาตรฐานสากล 
3. จัดท ารายงานมาตรฐานการบริการตาม
มาตรฐานสากล 
4. สร้างความเข้าใจเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานการบริการที่ก าหนดไว้ 

ศูนย์สารสนเทศ -  
3,509,000  

- - -  

ST1-105:  
โครงการพัฒนา
กระบวนการรักษา
ความมั่นคง
ปลอดภัย
สารสนเทศ ตาม
มาตรฐานสากล 
(ISMS) 

เพื่อให้การบริหารจัดการ
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

มีการบริหาร
จัดการการรักษา
ความมั่นคง
ปลอดภัย
สารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล 

1. ศึกษาและประเมินทรัพย์สินสารสนเทศอ้างอิง
ตามมาตรฐาน ISO27001 
2. ศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 
(Risk assessment: analysis & evaluation)  
3. .ให้ค าปรึกษาแนะน าในการริเร่ิมกระบวนการ
บริหารจัดการความปลอดภัย 
4. จัดท าแผนทิศทางการบริหารจัดการ 
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ศูนย์สารสนเทศ - -  
2,794,000  

- -  

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

แผนงานที่ 1:  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์แก่ผู้รับบริการ 

ST2-101:  
โครงการ
ปรับปรุงเว็บไซต์
เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นสากล 

1. เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์
ปัจจุบันของกรมส่งเสริม-
สหกรณ์ให้มีความสวยงาม 
ทันสมัยและสามารถรองรับ
การให้บริการได้ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรประเทศ
ไทยให้แก่ต่างประเทศ 

1. มีเว็บไซต์ของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นภาษาอังกฤษ 
2. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าเยี่ยม
ชมเว็บไซต์ 

ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมเว็บไซต์ปัจจุบันของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย
และสามารถรองรับการให้บริการได้ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

ศูนย์สารสนเทศ 1,507,000 - - - -  

ST2-102:  
โครงการพัฒนา
ระบบศูนย์
กระจายสินค้า
ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
อิเล็กทรอนิกส ์ 

1. เพื่อเพิ่มช่องทางการ
กระจายสินค้าของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์
2. เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายธุรกิจของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
3. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนขยายส่วนแบ่ง
การตลาดสินค้าของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 
4. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าของสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร 

1. อัตราการเพิ่มขึ้น
ของมูลค่าทางธุรกิจ
ของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
2. จ านวนของ
ประเภทสินค้าของ
สหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกรที่
จ าหน่ายบนระบบ
ศูนย์กระจายสินค้า
ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
อิเล็กทรอนิกส ์ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ระบบศูนย์กระจายสินค้าของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส ์ 
2. จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 
ประกอบด้วย 
    2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับ
ระบบงาน (Application Server)  จ านวน 2 ชุด 
    2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูล (Database Server)  
จ านวน 1 ชุด 

ศูนย์สารสนเทศ              -    5,408,500 - - -  

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

 



โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2561 

แผนงานที่ 1:  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์แก่ผู้รับบริการ (ต่อ) 

ST2-103: 
 โครงการ
พัฒนาระบบ
จดทะเบียน
กลุ่มเกษตรกร 

1. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับการ
ให้บริการจดทะเบียน 
กลุ่มเกษตรกร 
2. เพื่อจัดเก็บข้อมูล
รายละเอียดของ 
กลุ่มเกษตรกร 

มีระบบจด
ทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกรเพื่อ
สนับสนุน 
การปฏิบัติงาน
และให้บริการ
แก่ประชาชน 

- ศึกษา วิเคราะห์ระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
 

- ส านัก 
นายทะเบียนและ
กฎหมาย 
- ศูนย์สารสนเทศ 

-  3,500,000  - - -  

ST2-104:  
โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศการ
บริหารจัดการ
ส าหรับ
สหกรณ์ 

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการส าหรับ
สหกรณ์  
2. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศการบริหาร
จัดการส าหรับสหกรณ์ 
เสริมสร้างความเข้มเข็ง
ทางด้านการบริหารจัดการ
ของระบบสหกรณ์ตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

จ านวนสหกรณ์
ภาคการเกษตร
ที่ใช้งานระบบ
สารสนเทศการ
บริหารจัดการ
ส าหรับสหกรณ์ 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
ส าหรับสหกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 : สหกรณ์ภาคการเกษตร 
1. ศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการส าหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาค
การเกษตรแต่ละประเภท 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการส าหรับ
สหกรณ์ภาคการเกษตร เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านการบริหารจัดการของระบบสหกรณ์ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท าหน้าที่เป็น 
Developer และ Testing   จ านวน 1 ชุด 

ศูนย์สารสนเทศ - 10,397,000  14,997,000  - -  

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

แผนงานที่ 1:  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์แก่ผู้รับบริการ (ต่อ) 
ST2-105:  
โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการ
ส าหรับกลุ่ม
เกษตรกร 

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการส าหรับ
กลุ่มเกษตรกร 
2. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศการบริหาร
จัดการส าหรับกลุ่ม
เกษตรกรเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านการบริหาร
จัดการของกลุ่มเกษตรกร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

จ านวนกลุ่ม
เกษตรกรที่ใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
การบริหาร 

1. ศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการส าหรับกลุ่มเกษตรกรที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มเกษตรกร 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
ส าหรับกลุ่มเกษตรกร 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท าหน้าที่เป็น 
Developer และ Testing   จ านวน 1 ชุด 

ศูนย์สารสนเทศ -  
8,000,000  

- - -  

ST2-106:  
โครงการพัฒนา
ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์

1. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนงาน
ด้านการรับเรื่องร้องเรียน 
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการ
เข้าถึงการรับเรื่องร้องเรียน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

จ านวนข้อร้องเรียน
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ศึกษา วิเคราะห ์ออกแบบและพัฒนาระบบ
รับเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

ศูนย์สารสนเทศ -  
2,110,000  

- - -  

ST2-107:  
โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ผลิตภัณฑ์เกษตรกร
เพื่อการส่งเสริมการ
ขาย ระยะที่ 1   

เพื่อจัดซื้อจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์และระบบการตลาด
อิเล็กทรอนิกส ์(Electronic 
Marketing) 

- จัดซื้อจัดหาระบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic Marketing) 

ศูนย์สารสนเทศ 70,000,000  - - - - เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริม-
สหกรณ์ได้
ด าเนินการขอ
งบประมาณ  
ปี พ.ศ. 2557 
แล้ว 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

 



โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

แผนงานที่ 1:  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์แก่ผู้รับบริการ (ต่อ) 
ST2-108:  
โครงการพัฒนา
ระบบการ
ส่งเสริม-สหกรณ์ 
(Cooperative 
Promotion 
System , CPS)    

เพื่อพัฒนาระบบ 
การส่งเสริมสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพื่อให้สหกรณ์มีความ
เข้มแข็ง 

- 1. จัดหาระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 
ประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังนี ้
- ระบบฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ และข้อมูล
ธุรกิจสหกรณ์ ซ่ึงจะใช้ส าหรับแต่ละสหกรณ์ทุก
สหกรณ์ 
- ระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์สถานะการ
ผลิตของสมาชิก สถานภาพของสหกรณ์ ความ
มั่นคง ความเข้มแข็งทางการเงินทางธุรกิจของ
สหกรณ์ 
- ระบบการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์ 
- ระบบติดตามประเมินผล 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 1 ชุด 

ศูนย์สารสนเทศ  2,840,000  - - - - เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริม-
สหกรณ์ได้
ด าเนินการขอ
งบประมาณ  
ปี พ.ศ. 2557 
แล้ว 

ST2-109:  
โครงการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
สถาบันเกษตรกร
ด้วยฐานข้อมูล
สมาชิก                                                              

เพื่อจัดซื้อจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
พร้อมโปรแกรมระบบข้อมูล
สมาชิกสหกรณ์ และมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลบัญชีสมาชิก
ได้ โดยน าข้อมูลจากระบบ
คอมพิวเตอร์ของสหกรณ์
ต่างๆ เข้ามาประมวลผล
เพื่อประกอบรายงาน 

- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อม
โปรแกรมระบบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์  

ศูนย์สารสนเทศ 90,000,000  - - - - เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริม-
สหกรณ์ได้
ด าเนินการขอ
งบประมาณ  
ปี พ.ศ. 2557 
แล้ว 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
หมายเหตุ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 



2558 2559 2560 2561 

แผนงานที่ 1:  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์แก่ผู้รับบริการ (ต่อ) 
ST2-110:  
โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 
Cooperative  
Distribution 
Center (CDC)         

เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์
เป็นศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
เครือข่ายการผลิตและ
การตลาดให้สูงขึ้น ขยาย
วงการเชื่อมโยงเครือข่าย
การผลิต  การตลาดให้
ครอบคลุมสินค้าที่สมาชิก
และประชาชนต้องการลด
ต้นการผลิตและลดต้นทุน 
ด้าน Logistics โดยวิธีการ
รวมกันซ้ือ และรวมกันขาย 
สร้าง Brand  กลางสินค้า
สหกรณ์ และผลักดันให้
สหกรณ์รวมตัวจัดตั้งเป็น
ศูนย์กระจาย  สินค้าระดับ
ท้องถิ่นและใน
ระดับประเทศ 

- จัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ Cooperative  
Distribution Center (CDC) พร้อมทั้งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการ 
Cooperative  Distribution Center (CDC)  

ศูนย์สารสนเทศ 4,280,000  - - - - เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริม-
สหกรณ์ได้
ด าเนินการขอ
งบประมาณ  
ปี พ.ศ. 2557 
แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

แผนงานที่ 1:  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์แก่ผู้รับบริการ (ต่อ) 



ST2-111:  
โครงการพัฒนา
ระบบประเมิน
มาตรฐานสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 

เพื่อจัดจ้างพัฒนาระบบ
ประเมินมาตรฐานสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ส าหรับ
จัดเก็บข้อมูลผลการประเมิน
มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร พร้อมทั้งออก
รายงาน สรุปผลการจัด
มาตรฐานตามเง่ือนไขที่ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ก าหนด เพื่อน าข้อมูลไป
ส่งเสริม สนับสนุนให้
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐาน 

- จัดจ้างพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อ
สนับสนุนระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

ศูนย์สารสนเทศ  
2,680,000  

- - - - เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริม-
สหกรณ์ได้
ด าเนินการขอ
งบประมาณ  
ปี พ.ศ. 2557 
แล้ว 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
หมายเหตุ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ST3-101:  
โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายใน
องค์กร (Enterprise 
Resource 
Planning : ERP) 

1. เพื่อประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใน
ส่วนของการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงินการ
บัญชี การพัสดุ และการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2. จัดหาและติดต้ัง
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปของ
ระบบงบประมาณ  ระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง การเงินบัญชี 
การบริหารจัดการคงคลัง 
และการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

มีระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการท างาน
ด้านจัดสรร
งบประมาณ อนุมัติ
งบประมาณ  
การจัดซ้ือจัดจ้าง การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  
การบริหารจัดการ 
คงคลัง รวมทั้ง 
การบริหารงาน 
ด้านทรัพยากรบุคคล 

1. จัดหาและติดต้ังซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับ
ระบบงบประมาณ  ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง การเงิน
บัญชี  
การบริหารจัดการคงคลัง และการบริหารงาน 
ด้านทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 ชุด 
2. ปรับแต่งซอฟต์แวร์ส าเร็จรูประบบงบประมาณ  
ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง การเงินบัญชี การบริหาร
จัดการคงคลัง และการบริหารงานด้านทรัพยากร
บุคคล ให้รองรับความต้องการของผู้ใช้งานและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของ
การบริหารจัดการงบประมาณ การเงินการบัญชี 
การพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทุกหน่วยงาน - 20,002,000 - - -  

จัดหาและติดต้ังซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปส าหรับระบบ
ประเมินวัดสมรรถนะขีด
ความสามารถของบุคคล
ตามสาย (Competency) 
 

มีระบบประเมินวัด
สมรรถนะขีด
ความสามารถของ
บุคคลตามสาย 
(Competency) 

1. จัดหาและติดต้ังซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับการ
ประเมินวัดสมรรถนะขีดความสามารถของบุคคล
ตามสาย (Competency)  จ านวน 1 ชุด 
2 ปรับแต่งซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับระบบ
ประเมินวัดสมรรถนะขีดความสามารถของบุคคล
ตามสาย (Competency) ให้รองรับความต้องการ
ของผู้ใช้งานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องในส่วนของการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงินการบัญชี การพัสดุ และการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

- กองการเจ้าหน้าที ่
- ศูนย์สารสนเทศ 

-                       -     
5,022,500  

- -  

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 



โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 

2559 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2561 
แผนงานที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
ST3-102:  
โครงการพัฒนา
ระบบส านักงาน
อัจฉริยะ 

1. เพื่อจัดหาและติดต้ัง
โปรแกรมสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ อ านวย
สะดวกในการรับ-ส่งเอกสาร 
สามารถค้นหาและติดตาม
เอกสารได้สะดวก เร็วรวด  
2. เพื่อจัดหาและติดต้ัง
โปรแกรมการจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
อ านวยความสะดวกในการ
ค้นหาเอกสาร และประหยัด
พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร 
3. เพื่อประยุกต์ใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารกับระบบ
ส านักงานของกรมส่งเสริม-
สหกรณ์ อาทิ การนัดหมาย 
การมอบหมายงาน การลา 
การประชุม การจอง
ยานพาหนะ ตลอดจนการ
ขออนุมัติเบิกจ่ายสวัสดิการ
มุ่งสู่การเป็น Paper Less 
 

1. มีการพัฒนา
ระบบส านักงาน
อัจฉริยะ 
ประกอบด้วย 
- ระบบการจัดเก็บ
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์
- ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์ 
2. ปริมาณการใช้
งานกระดาษในการ
รับ-ส่งเอกสารลดลง 
 

การพัฒนาระบบส านักงานอัจฉริยะ แบ่งออกเป็น  
2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1: 
1. จัดหาและติดต้ังโปรแกรมสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์ และโปรแกรมการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์
2. สแกนเนอร์จ านวน 92 เครื่อง 
3. ปรับแต่งโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ และ
โปรแกรมการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้
สามารถรองรับการท างานและมีความสอดคล้องกับ
การท างานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

- ส านักงาน
เลขานุการกรม 
- ศูนย์สารสนเทศ 

10,027,500 8,844,000 - - -  

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
หมายเหตุ 

พ.ศ. พ.ศ. 2558 พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 



2557 2559 2560 2561 

แผนงานที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
ST3-102:  
โครงการพัฒนา
ระบบส านักงาน
อัจฉริยะ (ต่อ) 

4. เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่เจ้าหน้าที่ของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ใน 
การนัดหมาย  
การมอบหมายงาน การลา 
การประชุม การจอง
ยานพาหนะ ตลอดจนการ
ขออนุมัติเบิกจ่ายสวัสดิการ 
5. เพื่อลดต้นทุนของการใช้
งานกระดาษ 

1. มีการพัฒนา
ระบบส านักงาน
อัจฉริยะ 
ประกอบด้วย 
- ระบบการนัดหมาย 
- ระบบการ
มอบหมายงาน
อิเล็กทรอนิกส ์
- ระบบใบลา
อิเล็กทรอนิกส ์
- ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส ์
- ระบบจอง
ยานพาหนะ 
- ระบบขออนุมัติ
เบิกจ่ายสวัสดิการ  
2. ปริมาณการใช้
งานกระดาษในการ
จองยานพาหนะ ขอ
อนุมัติเบิกจ่าย
สวัสดิการและการลา
ลดลง 

ระยะที่ 2 : 
1.ศึกษา วิเคราะห ์ออกแบบและพัฒนาระบบ
ส านักงานอัจฉริยะ ประกอบด้วย 
- ระบบการนัดหมาย 
- ระบบการมอบหมายงานอิเล็กทรอนิกส ์
- ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส ์
- ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส ์
- ระบบจองยานพาหนะ 
- ระบบขออนุมัติเบิกจ่ายสวัสดิการ 

- ส านักงาน
เลขานุการกรม 
- ศูนย์สารสนเทศ 

- 8,857,000 - - -  

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 2559 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2561 
แผนงานที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 



ST3-103:  
โครงการพัฒนา
ระบบงานกฎหมาย 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนงานด้านกฎหมาย 

มีระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านกฎหมาย 

ศึกษา วิเคราะห ์ออกแบบและพัฒนาระบบงาน
กฎหมายให้สอดรับและรองรับกับความต้องการของ
ส านักทะเบียนและกฎหมาย และส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 

- ส านักทะเบียน
และกฎหมาย 
- ศูนย์สารสนเทศ 

- - 3,490,000 - -  

ST3-104:  
โครงการพัฒนา
ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และจัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อ
รองรับการท างานของระบบ 

- จัดจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการท างาน
ของระบบ 

ศูนย์สารสนเทศ  
8,000,000  

- - - - เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริม-
สหกรณ์ได้
ด าเนินการขอ
งบประมาณ ปี 
พ.ศ. 2557 
แล้ว 

แผนงานที่ 2 : บูรณการ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ST3-201 : 
โครงการพัฒนา
เช่ือมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

1. เพื่อพัฒนาช่องทางการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์กับสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 
2. เพื่อพัฒนาช่องทางการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงาน
ภายนอก 

มีพัฒนาเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับระบบ
สารสนเทศหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 1 
หน่วยงานหรือระบบ 

1. จัดหาและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ส าหรับ Middleware  
2. พัฒนาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังนี ้
   2.1 ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการส าหรับ
สหกรณ์ 
   2.2  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการส าหรับ
กลุ่มเกษตรกร 
   2.3 ระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายนอก
ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 
   2.4 ระบบสารสนเทศของสหกรณ์หรือกลุ่ม
เกษตรกรตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด (ถ้ามี) 

ศูนย์สารสนเทศ - - 7,964,000 - -  

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 

2561 
แผนงานที่ 3:  ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
ST3-301:  
โครงการพัฒนา
ระบบศูนย์กลาง
ข้อมูล 

เพื่อพัฒนาระบบที่เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลในการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
ทั้งข้อมูลจากแหล่งภายใน
และภายนอกองค์กร 
สามารถช่วยในการตัดสินใจ
และสนับสนุนทางด้าน 
การประมวลผลข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
การน าเสนอข้อมูล และ
จัดท ารายงานข้อมูล
สารสนเทศให้แก่ผู้บริหาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้บริหารของ 
การใช้งานระบบ 

1. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลและถ่ายโอนข้อมูลจาก
แหล่งของข้อมูลต่าง ๆ อาท ิระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีการใช้งานในปัจจุบัน  
สู่ระบบคลังข้อมูล 
2. จัดหาและติดต้ังซอฟต์แวร์เครื่องมือ Extract 
Transform Load (ETL) 
3. จัดหาและติดต้ังซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดท า
รายงาน 
4. จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 
ประกอบด้วย 
   4.1  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับคลังข้อมูล 
   4.2  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับ Extract 
Transform Load (ETL) 

ทุกหน่วยงาน - - 15,000,000  - -  

ST3-302:  
โครงการพัฒนา
ระบบสนับสนุน 
การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการตัดสินใจ  

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้บริหารของ 
การใช้งานระบบ 

1. จัดหาและติดต้ังซอฟต์แวร์ BI 
2. ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบรายงาน
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
3. จัดหาและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท า
หน้าที่เป็น BI Application Server  

ศูนย์สารสนเทศ - - - 10,010,000  -  

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 3:  ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (ต่อ) 
ST3-303: 
โครงการพัฒนา
เหมืองข้อมูล 
(DATA  MINING)   

1. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับ 
การสังเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง  
2. เพื่ออ านวยความสะดวก 
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การวิเคราะห์ข้อมูลของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3. เพื่อให้สามารถน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างสูงในการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ ์ 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ
เหมืองข้อมูล (DATA  
MINING)   

1. จัดหาและติดต้ังเครื่องมือส าหรับเหมืองข้อมูล 
(Data Mining)  
2. ศึกษา วิเคราะห ์และพัฒนาโมเดลวิเคราะห์
ข้อมูลให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

ทุกหน่วยงาน - - - - 10,067,000   

แผนงานที่ 4:  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ST3-401:  
โครงการปรับปรุง
ระบบแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

1. เพื่อปรับปรุงระบบแก้ไข
ข้อบกพร่องให้มีความ
สอดคล้องกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานปัจจุบันของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถของระบบให้
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานมากขึ้น 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ
แก้ไขข้อบกพร่อง 

1. ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบแก้ไข
ข้อบกพร่องให้สามารถรองรับความต้องการของ
ผู้ใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติงานปัจจุบันของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ศูนย์สารสนเทศ 
- ส านักนาย
ทะเบียนและ
กฎหมาย  

 
3,612,000  

- - - -  



ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

แผนงานที่ 4:  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
ST3-401:  
โครงการปรับปรุง
ระบบแก้ไข
ข้อบกพร่อง (ต่อ)  

3. เพื่อออกแบบและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลของระบบแก้ไข
ข้อบกพร่องให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการบริการและบริหาร
จัดการของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 
ก าหนดไว ้

         

ST3-402:  
โครงการปรับปรุง
ระบบการประเมิน
มาตรฐานสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร  

1. เพื่อปรับปรุงระบบ 
การประเมินมาตรฐานสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรให้มีความ
สอดคล้องกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานปัจจุบันของกรม
ส่งเสริม-สหกรณ์ และสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถของระบบให้
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากขึ้น 
3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ 
การส่ือสารเคลื่อนที่ส าหรับการ
ประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรของเจ้าหน้าที่กลุ่ม
เสริมสหกรณ์  

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ
การประเมิน
มาตรฐานสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 

1. ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมปรับปรุงระบบ 
การประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้
สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งานและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานปัจจุบันของกรมส่งเสริม-
สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  อุปกรณ์ Tablet  จ านวน 100 ชุด 

 - ศูนย์สารสนเทศ 
- ส านักส่งเสริม
และพัฒนา
สหกรณ์  

 
6,626,000  

- - - -  



ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

แผนงานที่ 4:  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
ST3-403:  
โครงการปรับปรุง
ระบบบริหาร
เงินกองทุน 

1. เพื่อปรับปรุงระบบบริหาร
เงินกองทุนให้มีความสอดคล้อง
กับกระบวนการปฏิบัติงาน
ปัจจุบันของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถของระบบให้
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากขึ้น 
3. เพื่อออกแบบและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลของระบบ
บริหารเงินกองทุนให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการ
และบริหารจัดการของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ก าหนดไว้ 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ
บริหารเงินกองทุน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมปรับปรุงระบบ
บริหารเงินกองทุนให้สามารถรองรับความต้องการ
ของผู้ใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติงานปัจจุบันของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 
ประกอบด้วย 
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบงาน 
(Application Server)  จ านวน 1 ชุด 
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล (Database Server)  จ านวน 1 
ชุด 

 - ศูนย์สารสนเทศ 
- ส านักบริหาร
เงินทุน  

- 10,000,000  - - -  

ST3-404:  
โครงการปรับปรุง
ระบบการจด
ทะเบียนสหกรณ์ 

1. เพื่อปรับปรุงระบบการ 
จดทะเบียนสหกรณ์ ให้มีความ
สอดคล้องกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานปัจจุบันของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ
การจดทะเบียน
สหกรณ์ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมปรับปรุงระบบ 
การประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้
สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งานและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานปัจจุบันของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ศูนย์สารสนเทศ 
- ส านักนาย
ทะเบียนและ
กฎหมาย  

 
7,495,000  

- - - -  



ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

แผนงานที่ 4:  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
ST3-404:  
โครงการปรับปรุง
ระบบการจด
ทะเบียนสหกรณ์ 
(ต่อ) 

2. เพื่อพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถของระบบให้
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากขึ้น 
3.เพื่อออกแบบและพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลของระบบ 
การจดทะเบียนสหกรณ์ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการ
และบริหารจัดการของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ก าหนดไว้ 
4. เพื่อออกและพัฒนาระบบ 
การจดทะเบียนสหกรณ์ให้
สามารถรอบรับเทคโนโลยี 
Mobile Application 
5. เพื่อจัดหาอุปกรณ์การส่ือสาร
เคลื่อนที่เพื่อรองรับระบบการจด
ทะเบียนสหกรณ์ 

 2. จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 
ประกอบด้วย 
   2.1  จัดหาและติดต้ังเครื่องแม่ข่ายส าหรับ
ระบบงาน (Application Server) และระบบ
ฐานข้อมูล (Database Server) จ านวน 1 ชุด 
  2.2  อุปกรณ์ Tablet  จ านวน 100 ชุด 

        

ST3-405:  
โครงการจัดหา
ระบบภูมิสารสนเทศ 

เพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ส าหรับ
ระบบภูมิสารสนเทศ ส าหรับเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ
งานด้านการจัดที่ดินในเขตนิคม
สหกรณ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
รับผิดชอบ 

- 1. จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 
ประกอบด้วย 
  1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล GIS เชิงกราฟิก จ านวน 2 ชุด 
  1.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี แบบ Network ขนาด 
A3   จ านวน 1 ชุด  
  1.3 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 750 VA จ านวน 1 
ชุด  

ศูนย์สารสนเทศ  623,400 - - - - เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริม-
สหกรณ์ได้
ด าเนินการขอ
งบประมาณ ปี 
พ.ศ. 2557 
แล้ว 



ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 4:  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
ST3-405:  
โครงการจัดหา
ระบบภูมิสารสนเทศ 
(ต่อ) 

 - 2. จัดหาซอฟต์แวร์สนับสนุนงานด้าน 
ระบบภูมิสารสนเทศ จ านวน 2 License 

       

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพิ่มขีด
ความสามารถของระบบให้มี
ความสามารถในการวิเคราะห ์
ส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

มีระบบสารสนเทศ
ภูมิสารสนเทศ 

จัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ -     
5,000,000  

             -                 -                  -     

แผนงานที่ 5:  การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

ST3-501:  
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายใน
องค์กร (Enterprise 
Resource 
Planning : ERP) 

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากร
ภายในองค์กร (Enterprise 
Resource Planning : ERP) 

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise Resource 
Planning : ERP) 

ศูนย์สารสนเทศ - - - 2,000,200 2,902,500  

ST3-502:  
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบส านักงาน
อัจฉริยะ 

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบ
ส านักงานอัจฉริยะ 

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบส านักงานอัจฉริยะ ศูนย์สารสนเทศ - - 1,002,800 2,087,700 2,565,400  

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 2558 
พ.ศ. 

2559 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 5:  การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ (ต่อ) 
ST3-503:  
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบงานกฎหมาย 

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษา
ระบบงานกฎหมาย 

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบงานกฎหมาย ศูนย์สารสนเทศ - - - - 349,000  

ST3-504:  
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษา 
ระบบเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

ศูนย์สารสนเทศ - - - - 796,400  

ST3-505: 
 โครงกาบ ารุงรักษา
ระบบศูนย์กลาง
ข้อมูล 

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษา 
ระบบศูนย์กลางข้อมูล 

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบศูนย์กลางข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ - - - - 1,500,000  

ST3-506:  
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษา 
ระบบแก้ไขข้อบกพร่อง 

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบแก้ไขข้อบกพร่อง ศูนย์สารสนเทศ              -                   -    361,200 433,440 541,800  

ST3-507:  
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบการประเมิน
มาตรฐานสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร  

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษา 
ระบบการประเมินมาตรฐาน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบการประเมินมาตรฐาน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

ศูนย์สารสนเทศ              -                   -    662,600 795,100 993,900  

ST3-508:  
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบบริหาร
เงินกองทุน 

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษา 
ระบบบริหารเงินกองทุน 

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารเงินกองทุน ศูนย์สารสนเทศ              -                   -                 -     
1,000,000  

 
1,200,000 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 2558 
พ.ศ. 

2559 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 5:  การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ (ต่อ) 
ST3-509 : 
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบการจด
ทะเบียนสหกรณ์ 

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษา 
ระบบการจดทะเบียนสหกรณ์ 

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงระบบการจดทะเบียนสหกรณ์ ศูนย์สารสนเทศ - -    
749,500  

899,400 1,124,200  

ST3-510:  
โครงการบ ารุงรักษา
เว็บไซต์ของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษาเว็บไซต์
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์สารสนเทศ - -     
150,700  

    
180,800  

226,000  

ST3-511: 
 โครงการ
บ ารุงรักษาระบบ
ศูนย์กระจายสินค้า
ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษา 
ระบบศูนย์กระจายสินค้าของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
อิเล็กทรอนิกส ์ 

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบศูนย์กระจายสินค้าของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส ์ 

ศูนย์สารสนเทศ - - - 540,800     
649,000  

 

ST3-512:  
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบจดทะเบียน
กลุ่มเกษตรกร 

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษา 
ระบบจดทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกร 

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบจดทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกร 

ศูนย์สารสนเทศ - - -    
350,000  

420,000   

ST3-513: 
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการ
ส าหรับสหกรณ์ 

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษา 
ระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการส าหรับสหกรณ์ 

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการส าหรับสหกรณ์ 

ศูนย์สารสนเทศ - - - 1,039,700 2,747,300  

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 2558 
พ.ศ. 

2559 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2561 
แผนงานที่ 5:  การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ (ต่อ) 
ST3-514:  
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการ
ส าหรับ 
กลุ่มเกษตรกร 

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษา 
ระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการส าหรับกลุ่มเกษตรกร 

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการส าหรับกลุ่มเกษตรกร 

ศูนย์สารสนเทศ - - -         
800,000  

                     
960,000  

 

ST3-515: 
 โครงการ
บ ารุงรักษาระบบรับ
เร่ืองร้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษา 
ระบบรับเรื่องร้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบรับเรื่องร้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์

ศูนย์สารสนเทศ - - - 211,000 253,200  

ST3-516:  
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู ้

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษา 
ระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู ้

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ 

ศูนย์สารสนเทศ - - - -    
632,000  

 

ST3-517:  
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบจัดการเรียน
การสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษา 
ระบบจัดการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบจัดการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

ศูนย์สารสนเทศ - - - -    
439,700  

 

ST3-518:  
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบพัฒนา
กรรมการสหกรณ์ 

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษา 
ระบบพัฒนากรรมการสหกรณ์ 

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษา 
ระบบพัฒนากรรมการสหกรณ์ 

ส านักพัฒนาและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
สหกรณ์ 

    
200,000  

      
200,000  

    
200,000  

    
200,000  

    
200,000  

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 2558 
พ.ศ. 

2559 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2561 
แผนงานที่ 5:  การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ (ต่อ) 
ST3-519 : 
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบภูมิสารสนเทศ 

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษา 
ระบบภูมิสารสนเทศ 

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ - - -     
500,000  

               
600,000  

 

ST3-520 : 
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบงานบริหาร
และจัดการโครงการ 

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษา
ระบบงานบริหารและจัดการ
โครงการ 

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบงานบริหารและจัดการ
โครงการ 

ศูนย์สารสนเทศ       
129,000  

        
154,000  

        
193,500  

        
193,500  

                     
193,500  

 

ST3-521 : 
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

เพื่อจัดจ้างบ ารุงรักษา 
ระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ระบบสามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

มีการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัย ศูนย์สารสนเทศ        
30,000  

         
35,000  

         
44,200  

         
44,200  

                      
44,200  

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4:  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2561 
แผนงานที่ 1: พัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ST4-101:  
โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ 

1. เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ มี
ระบบการจัดเก็บข้อมูลและ 
องค์ความรู้ในรูปของอิเล็กทรอนิกส ์
อย่างเป็นหมวดหมู่และเหมาะสมต่อ
การใช้งาน  
2. เพื่อรวบรวม และจัดเก็บความรู้
จากผู้มีประสบการณ์ รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ในรูปแบบต่างๆ 
ให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้บุคลากรของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์และประชาชน
ทั่วไป สามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้รู้ได้ 

1.  จ านวนผู้ที่เข้ามา
ศึกษาในระบบบริหาร
จัดการองค์ความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
ต่อปี 
2. องค์ความรู้ใน
ระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้เพิ่มขึ้น 
ปีละ 3 องค์ความรู ้
ต่อปี 

1. ศึกษา ออกแบบระบบ และพัฒนา/
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์ความรู ้
2. รวบรวมข้อมูล จัดท าองค์ความรู้ที่
บุคลากรต้องการและสนใจ 

ทุกหน่วยงาน - - 6,304,000      
100,000  

100,000   

ST4-102: 
โครงการพัฒนา
ระบบจัดการเรียน
การสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

1. เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์มี
ระบบจัดการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส ์ให้สามารถประเมินผล
การเรียนได้ ซ่ึงผู้เรียนสามารถเข้ามา
เรียนได้จากทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง 
เพื่อเพิ่มทักษะและเพิ่มความรู้
เกี่ยวกับสหกรณ์ให้แก่บุคลากร 
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนบน
ระบบจัดการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

1. จ านวนผู้ที่เข้ามา
ศึกษาในระบบจัดการ
เรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
2. หลักสูตรในระบบ
จัดการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
ปีละ 5 หลักสูตรต่อป ี

1. ศึกษา ออกแบบระบบ และพัฒนา/
ปรับปรุงระบบระบบจัดการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส ์
2. รวบรวมข้อมูลหลักสูตรที่บุคลากร
ต้องการและสนใจ 
3. จัดท าหลักสูตรการเรียน 

ทุกหน่วยงาน - - 4,794,000  100,000  100,000   

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ST5-101:  
โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

1. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์
แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพและรองรับ
เทคโนโลยีเสมือน (Virtualization 
Technology) มาใช้งานทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม 
รวมถึงรองรับการติดตั้งใช้งานระบบ
สารสนเทศใหม่ ๆ  
2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับรองรับการโอนย้ายข้อมูล 
และรองรับการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
3. เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการ
จัดสรรและใช้งานทรัพยากรของ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบ Physical 
Server เดิม ของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส่วนกลาง (จากการ
ส ารวจข้อมูลจนถึง
เดือนมกราคม 
2556) ลดลงจาก
เดิมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 ในแต่ละปี 
ส าหรับปี 2557 
2559 และ 2561 
และไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ในปี 2558 
2. เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
มีความพร้อมใช้งาน 
(Availability) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาท าการ 
(SLA) 

1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
รองรับเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization 
Technology) พร้อมจัดสร้างเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual 
Server) ส าหรับใช้งานทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมที่มีอายุการใช้งาน
เกิน 5 ปี (ที่จัดซื้อตั้งแต่ปี 2535 - 
2551) รวมถึงรองรับการติดตั้งใช้งาน
ระบบสารสนเทศใหม่ ๆ  
2. จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
(Storage) เพื่อรองรับการโอนถ่ายข้อมูล
ในปัจจุบันจากการด าเนินงานยุบรวม
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและข้อมูลอื่น ๆ 
ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต  

ศูนย์สารสนเทศ 6,955,000 1,180,000    
2,360,000  

           -    1,143,000   

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
หมายเหตุ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
ST5-102:  
โครงการเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

เพื่อเช่าใช้งาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ลูกข่ายพร้อม
ระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมส านักงาน
ทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายเดิม 

เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 
และ Notebook ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง 
ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 
ปี ถูกทดแทนด้วยเครื่อง
ใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
15 ในแต่ละปี ส าหรับ 
ปี 2557 - 2561 

1. ด าเนินการเช่าใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ PC และ Notebook 
ทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี 
2. ควบคุม/ติดตามการให้บริการ
บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด 

ศูนย์สารสนเทศ 1,757,000 3,514,000 5,294,000 7,058,000 8,833,000  

ST5-103:  
โครงการจัดท า
ระบบไดเร็คทอรี่
ของระบบเครือข่าย 
(Directory 
Service) 

เพื่อจัดท า 
ระบบไดเร็คทอรี่ของ
ระบบเครือข่าย 
(Directory Service) 

มีระบบไดเร็คทอรี่ของ
ระบบเครือข่าย 
(Directory Service) 
รองรับการท างานและ
บริหารจัดการทะเบียน
ผู้ใช้งานตามกรอบ
กระบวนการด าเนินงาน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และการเข้าถึงการใช้
บริการระบบทั้งหมดของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียง
ครั้งเดียว  
(Single Sign-On) 

1. ติดต้ังระบบไดเร็คทอรี่เซอร์วิสรองรับ
การท างานและบริหารจัดการทะเบียน
ผู้ใช้งานตามกรอบกระบวนการด าเนินงาน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และการเข้าถึง
การใช้บริการระบบทั้งหมดของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด้วยการพิสูจน์
ตัวตนเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On) 
2. สนับสนุนรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
เพื่อการปรับแต่งระบบสารสนเทศในการ
พิสูจน์ตัวตน (Authentication) ร่วมกับ
ระบบ Directory Service 

ศูนย์สารสนเทศ 11,256,000  - - - -  

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

แผนงานที่ 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
ST5-104:  
โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการสิทธิ์การใช้
งานเครือข่ายผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

เพื่อปรับปรุงระบบ 
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้
รองรับการใช้งานระบบ
สารสนเทศผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แบบมือถือ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
สามารถปูองกันการบุกรุก
ระบบสารสนเทศจาก 
การใช้งานผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แบบมือถือได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ
ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบมือถือ 
2. จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ระบบการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย 
3. ทดสอบการใช้งานระบบ และ
รับประกันคุณภาพการใช้งานระบบพร้อม
ให้บริการบ ารุงรักษาตามเง่ือนไขการ
รับประกัน 

ศูนย์สารสนเทศ 3,600,000  - - - -  

ST5-105:  
โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

1. เพื่อปรับเปลี่ยนระบบ
เครือข่ายของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์จาก 
IPv4 เป็น IPv6 
2. เพื่อจัดหาและติดต้ัง
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
และระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศเพื่อทดแทน
อุปกรณ์เดิมที่เก่า ล้าสมัย 
และไม่รองรับมาตรฐาน 
IPv6 

ระบบเครือข่ายของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์มีความ
สอดรับกับมาตรฐาน IPv6
และสามารถให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มี
เสถียรภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีความ
พร้อมในการให้บริการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาท าการ (SLA) 

1. ศึกษาและทบทวนการใช้งานการ
บริหารจัดการหมายเลขไอพีในปัจจุบัน 
และตรวจสอบรายละเอียดอุปกรณ์และ
ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 
2. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบความ
พร้อมของระบบเครือข่าย และ
ส่วนประกอบของระบบ 
3. เสนอแนะ ในการปรับปรุง/การเตรียม
ความพร้อมของระบบเครือข่าย และ
ส่วนประกอบของระบบ 
 

ศูนย์สารสนเทศ  
6,154,000  

- - - -  

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

แผนงานที่ 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
ST5-105:  
โครงการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การส่ือสาร (ต่อ) 

3. เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์
เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และเสถียรภาพในการ
ให้บริการ 

 4.  ออกแบบการจัดสรรและการจัดการ
หมายเลขไอพีของ IPv6 
5. ก าหนดแผนงาน พร้อมล าดับความส าคัญ 
และงบประมาณด าเนินการ 
6. จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและ
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เก่า ล้าสมัย และไม่
รองรับมาตรฐาน IPv6 
7. จัดหาซอฟต์แวร์เครื่องมือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพในการให้บริการ 
8. ทดสอบการใช้งานและบูรณาการเข้ากับ
ระบบที่มีอยู่เดิมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

       

ST5-106:  
โครงการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ระบบการรักษา
ความมั่นคง
ปลอดภัย 

1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์การปูอง
การบุกรุกที่มีประสิทธิภาพ
ส าหรับปูองกันการละเมิดสิทธิ์
การเข้าถึงข้อมูลของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  
2. จัดหาและติดต้ังระบบ
จัดเก็บ Log ส าหรับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด นิคม-
สหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอด-
เทคโนโลยีการสหกรณ์ และ
ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการ 
หุบกะพง  

1. สถิติการละเมิดสิทธิ์
การเข้าถึงข้อมูลของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลดลง 
2. หน่วยงานของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ใน
ต่างจังหวัดมีการจัดเก็บ 
Log ตาม พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2550 

1. ศึกษาและทบทวนเขตการปูองกันในระบบ
เครือข่ายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. ก าหนดเขตการปูองกัน และนโยบายการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
3. จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์การปูองการบุกรุก 
4. จัดหาและติดต้ังระบบจัดเก็บ Log ส าหรับ
หน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน
ต่างจังหวัด 
5. ทดสอบการใช้งาน และบูรณาการเข้ากับ
ระบบที่มีอยู่เดิมของกรมส่งเสริม-สหกรณ์ 
6. รับประกันคุณภาพการใช้งาน และให้บริการ
บ ารุงรักษา 

ศูนย์สารสนเทศ 23,285,000      
7,953,000  

7,953,000 - - - 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
 



โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
หมายเหตุ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
ST5-107: 
โครงการประเมิน
และตรวจสอบ
สมรรถนะของ
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อประเมินและตรวจสอบ
สมรรถนะของระบบ
โครงสร้างพื้นฐานฯ ของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

มีการประเมินและ
ตรวจสอบสมรรถนะ
ของระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการส่ือสารของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ตามแนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. ศึกษาและทบทวนโครงสร้างการเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย และระบบการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
2. ก าหนดแผนงานเพื่อท าการประเมินและ
ตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสร้าง
พื้นฐานฯ 
3. ด าเนินการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะ
ของระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ พร้อมจัดท าสรุป
ข้อมูล 
4. วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ 

ศูนย์สารสนเทศ 3,223,000  3,223,000 3,223,000 3,223,000 3,223,000  

ST5-108: 
โครงการจัดท า
ระบบการประชุม
ทางไกล 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ระบบการประชุมทางไกล 

มีระบบประชุมทางไกล 
เพื่อรองรับการประชุม
ในรูปแบบการประชุม
กลุ่มใหญ่และการ
ประชุมกลุ่มย่อยของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1. ศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการใช้งานระบบประชุมทางไกลของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
2. จัดหา ติดต้ัง และทดสอบ ระบบประชุม
ทางไกล (Video Conference) และอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. ทดสอบระบบและฝึกอบรมการใช้งาน 

ศูนย์สารสนเทศ 75,116,400                - - - -  

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
หมายเหตุ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
ST5-109: 
โครงการซ้ือ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมส านักงาน
ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ลูกข่ายเดิมของส านักงาน-
สหกรณ์จังหวัด และศูนย-์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 
และ Notebook ของ
ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด และศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ ที่มีอายุการใช้
งานเกิน 5 ปี ถูก
ทดแทนด้วยเครื่องใหม่ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
ในแต่ละปี ส าหรับปี 
2557 - 2561 

1. ทบทวนความต้องการ ประเภทการใช้งาน 
คุณสมบัติและจ านวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
PC และ Notebook 
2. จัดหาและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ PC 
และ Notebook ใช้งาน 

ศูนย์สารสนเทศ 14,883,000                14,883,000                14,883,000                14,883,000                15,004,000                 

ST5-110: 
โครงการจัดท า
ระบบการจัดเก็บ
ส ารองข้อมูลเทป
เสมือนจริง 

เพื่อจัดหาและติดต้ังระบบการ
จัดเก็บส ารองข้อมูลเทปเสมือน
จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และความรวดเร็วในการส ารอง
และกู้คืนข้อมูล  

การส ารองและการกู้คืน
ระบบมีความสะดวก 
รวดเร็ว 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ และ
ออกแบบระบบ 
2. จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์และซอฟต์แวร์
ระบบส ารองข้อมูล 
3. ทดสอบการใช้งานและฝึกอบรมการใช้งาน
ระบบ 

ศูนย์สารสนเทศ  5,852,000  - - - -  

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

แผนงานที่ 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
ST5-111: 
โครงการ
วิเคราะห์
สถานภาพการ
บริหารจัดการ
ระบบความ
มั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาด าเนินการ
วิเคราะห์สถานภาพและปรับปรุงการ
บริหารจัดการระบบความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  

- - วิเคราะห์ตรวจสอบสถานะของระบบ
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน (Gap Analysis) 
- ส ารวจข้อมูลสินทรัพย์ (Inventory of Asset 
Development) 
- ประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
- วางแผนการจัดการความเส่ียง (Risk 
Treatment Planning) 
- ตรวจสอบช่องโหว่ทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัย (Vulnerability Assessment) 
- ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ 
(Site Security Audit) 
- อบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

ศูนย์สารสนเทศ 3,185,000                 - - - - เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริม-
สหกรณ์ได้
ด าเนินการขอ
งบประมาณ 
ปี พ.ศ. 2557 
แล้ว 

ST5-112: 
โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์ด้าน
ความมั่นคง
ปลอดภัยระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
กรมส่งเสริม-
สหกรณ์ 

เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มาช่วยในการ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การท างานของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ในการเชื่อมโยงข้อมูล 
และตอบสนองความต้องการของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชาชน 
สถาบันเกษตรกร และหน่วยงาน
ภายนอกที่มาขอรับบริการได้อย่าง
ต่อเนื่องและปลอดภัย 

- จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ส าหรับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง และหน่วยงาน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในภูมิภาค  

ศูนย์สารสนเทศ 25,635,000  - - - - เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริม-
สหกรณ์ได้
ด าเนินการขอ
งบประมาณ  
ปี พ.ศ. 2557 
แล้ว 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

แผนงานที่ 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
ST5-113: 
โครงการจัดหา
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
ด้านสารสนเทศ 

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
ส าหรับงานส านักงาน และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย มาช่วยในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานและ 
การให้บริการงานด้านสารสนเทศของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์  

- - จัดหาและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
ส าหรับงานส านักงาน ส าหรับกรมส่งเสริม-
สหกรณ์ส่วนกลางและหน่วยงานของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ในภูมิภาค 
- จัดหาและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง เพื่อให้บริการ
งานด้านสารสนเทศ 

ศูนย์สารสนเทศ 3,935,000                 - - - - เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริม-
สหกรณ์ได้
ด าเนินการขอ
งบประมาณ ปี 
พ.ศ. 2557 
แล้ว 

ST5-114: 
โครงการบริหาร
จัดการข้อมูล
สารสนเทศ
ส าหรับผู้บริหาร
กรมส่งเสริม-
สหกรณ์ 

เพื่อจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาหน้าจอสัมผัส ให้กับผู้บริหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส าหรับใช้ในการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการและวางแผนการ
ด าเนินการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

- จัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอ
สัมผัส ให้กับผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ศูนย์สารสนเทศ  4,095,000  - - - - เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริม-
สหกรณ์ได้
ด าเนินการขอ
งบประมาณ ปี 
พ.ศ. 2557 
แล้ว 

ST5-115: 
โครงการพัฒนา
และปรับปรุง
ประสิทธิภาพงาน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ มาใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์เดิมที่มีอายุการใช้งาน
เกิน 5 ปี สภาพช ารุด และมี
ประสิทธิภาพต่ า เพื่อให้สามารถ
รองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถ
รองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และ
เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดหาและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน 
ส าหรับกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลางและ
หน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในภูมิภาค 

ศูนย์สารสนเทศ 13,061,000  - - - - เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริม-
สหกรณ์ได้
ด าเนินการขอ
งบประมาณ ปี 
พ.ศ. 2557 
แล้ว 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
ST5-116: 
โครงการจัดท า 
Backup Site 

เพื่อจัดหา Backup Site ส าหรับ
ส ารองข้อมูลสารสนเทศ และสร้าง
ความต่อเนื่องในการให้บริการ กรณี
เกิดเหตุวิกฤติกับข้อมูลสารสนเทศ
หลัก 

สามารถใช้ข้อมูลส ารอง
แทนข้อมูลหลักได ้ในกรณี
เกิดเหตุวิกฤติหรือภัยพิบัติ
กับข้อมูลหลัก 

1. ศึกษาแนวทางและวางแผนการ
ด าเนินงานในการจัดท าระบบ  
Backup Site 
2. วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดท า 
ระบบ Backup Site 
3. ทดสอบการใช้งานระบบและฝึกอบรม 

ศูนย์สารสนเทศ - - - - 12,471,000                   

ST5-117: 
โครงการจัดท า
ห้องศูนย์
บัญชาการ 

เพื่อจัดท าห้องศูนย์บัญชาการ ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีห้อง
ศูนย์บัญชาการ 
(Command Room) เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวม น าเสนอข้อมูล/
เหตุการณ์ ต่าง ๆ  เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ  
สั่งการของผู้บริหาร 

1. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับจัดท า 
ห้องศูนย์บัญชาการ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
ส าหรับห้องศูนย์บัญชาการ 
3. จัดหาและติดต้ังระบบส าหรับ 
ห้องศูนย์บัญชาการ 
4. ทดสอบระบบและฝึกอบรมการใช้งาน 

ศูนย์สารสนเทศ - - - - 6,000,000                   

ST5-118 : 
โครงการ
ปรับปรุงห้อง
ศูนย์คอมพิวเตอร ์

เพื่อปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน ANSI/TIA-942 

ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มี
ความสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ANSI/TIA-
942 

1. ต้องส ารวจ และออกแบบเพื่อปรับปรุง
ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์เดิม ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ANSI/TIA-942 
2. ออกแบบและปรับปรุง 
ห้องศูนย์คอมพิวเตอร ์
3. จัดหาและติดต้ังระบบส าหรับ 
ห้องศูนย์คอมพิวเตอร ์
4. ทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ 
ห้องศูนย์คอมพิวเตอร ์

ศูนย์สารสนเทศ - - - 5,000,000  -  

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
หมายเหตุ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 2 :  แผนงานการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ST5-201: 
โครงการ
บ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

1. เพื่อบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ และ
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการบ ารุงรักษา ให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีเสถียรภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. เพื่อบ ารุงรักษาอุปกรณ์ส ารอง
ไฟฟูา อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์
ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 
ที่จ าเป็นต้องได้รับการบ ารุงรักษา ให้
สามารถท างานได้อย่างมีเสถียรภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อเช่าใช้บริการ Leased Line 
และอินเทอร์เน็ต ส าหรับระบบ
เครือข่ายแบบมีสายและระบบ
เครือข่ายแบบไร้สาย ส าหรับ
กรม ส่งเสริมสหกรณ์ (เทเวศร์) และ
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ (พิชัย) 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
อุปกรณ์ส ารองไฟฟูา 
ระบบเครือข่าย และระบบ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยที่ได้รับการ
บ ารุงรักษา มีความพร้อม
ใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเวลาท าการ 
(SLA) 

1. บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
พร้อมระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ  
2. บ ารุงรักษาอุปกรณ์ส ารองไฟฟูา 
3. บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย 
4. บ ารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ 
 
. 

ศูนย์สารสนเทศ 6,134,000                     
6,168,000  

 
11,929,200  

14,069,700  16,996,700                  

ST5-202: 
โครงการจ้างดูแล
บ ารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูลของ
กรมส่งเสริม-
สหกรณ์ 

เพื่อให้มีการบริหารจัดการในด้านการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล 
ตลอดจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ที่จัดเก็บฐานข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ 

มีการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ระบบฐานข้อมูล และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
แม่ข่ายที่จัดเก็บฐานข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง 

ให้ค าปรึกษา แนะน า พร้อมบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ระบบฐานข้อมูล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถให้บริการได้อย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์สารสนเทศ     
890,000  

      
890,000  

     
890,000  

    890,000     890,000   

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 2 :  แผนงานการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ST5-203:
โครงการ
บ ารุงรักษาระบบ
ประชุมทางไกล 

เพื่อบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และ
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ของระบบ
ประชุมทางไกล ให้สามารถท างานได้
อย่างมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง 

ระบบประชุมทางไกล มี
ความพร้อมใช้งานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลา
ท าการ (SLA) 

- บ ารุงรักษาเชิงปูองกัน (Preventative 
Maintenance) ระบบประชุมทางไกล 
- ซ่อมแซมแก้ไข ระบบประชุมทางไกล 
หรือจัดหามาทดแทน (Corrective 
Maintenance) เพื่อให้ระบบใช้งานได้ 
- บริการให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ไข
ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการใช ้ 
ระบบประชุมทางไกล 
- จัดผู้เชี่ยวชาญร่วมด าเนินการและถ่าย
โอนความรู้ในการบ ารุงรักษาระบบให้กับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์สารสนเทศ - -    
7,511,700  

9,014,000                 11,267,500                 

ST5-204: 
โครงการ
บ ารุงรักษา
อุปกรณ์ SAN 
ห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อบ ารุงรักษาอุปกรณ์ SAN ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการบ ารุงรักษา ให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีเสถียรภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ SAN ห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

- บ ารุงรักษาเชิงปูองกัน (Preventative 
Maintenance) อุปกรณ์ SAN 
- บ ารุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective 
Maintenance) อุปกรณ์ SAN 
- จัดผู้เชี่ยวชาญร่วมด าเนินการและ
ถ่าย โอนความรู้ในการบ ารุงรักษาให้กับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์สารสนเทศ - 230,000            276,000 345,000 460,000  

 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มพูนทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
หมายเหตุ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 1 : เพิ่มพูนทักษะของผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ST6-101: 
โครงการเพิ่มพูน
ทักษะด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร
ส าหรับผู้บริหาร 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 
ด้านการบริหารจัดการ 
ระบบสารสนเทศและ 
การส่ือสารให้แก่ผู้บริหาร 

ร้อยละของจ านวน
ผู้บริหารที่ผ่าน 
การฝึกอบรม 

1. จัดท าแผนการฝึกอบรม 
2. ด าเนินการฝึกอบรม 
3. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

-ทุกหน่วยงาน 
-ศูนย์สารสนเทศ 

131,000 212,000 293,000 325,000 351,000  

ST6-102: 
โครงการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร
ส าหรับผู้บริหาร
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน 
การก าหนดนโยบายและวาง
กรอบแนวทางใน 
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

ร้อยละของจ านวน
ผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ผ่าน 
การฝึกอบรม 

1. จัดท าแผนการฝึกอบรม 
2. ด าเนินการฝึกอบรม 
3. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

-ทุกหน่วยงาน 
-ศูนย์สารสนเทศ 

62,500 145,800 191,000 295,400 989,400  

แผนงานที่ 2 : เพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร 
ST6-201: 
โครงการเพิ่มพูน
ทักษะด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารของ
บุคลากรทั่วไป 

เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้แก่บุคลากรของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรผู้ใช้งานที่ผ่าน
การฝึกอบรม 

1. จัดท าแผนการฝึกอบรม 
2. ด าเนินการฝึกอบรม 
3. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

-ทุกหน่วยงาน 
-ศูนย์สารสนเทศ 

2,650,800 3,286,000 4,148,800 5,510,000 6,640,800  

 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มพูนทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
หมายเหตุ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

แผนงานที่ 2 : เพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร 
ST6-202 : 
โครงการเพิ่มพูน
ทักษะด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารของ
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรผู้ใช้งานที่มี
ใบรับรองหรือ ผ่าน 
การฝึกอบรม 

1. จัดท าแผนการฝึกอบรม 
2. ด าเนินการฝึกอบรม 
3. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

-ทุกหน่วยงาน 
-ศูนย์สารสนเทศ 

1,128,800 1,397,300 1,762,900 2,206,500 2,760 ,500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบประมาณรวมการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 
 

      
ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

ปีงบประมาณ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างมาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
แผนงานที่ 1 : มาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  8,377,000 8,327,000 7,612,000 4,818,000 7,818,000 36,952,000 

รวมงบประมาณของยุทธศาสตร์ที ่1 8,377,000 8,327,000 7,612,000 4,818,000 7,818,000 36,952,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
แผนงานที่ 1 :  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์แก่รับบริการ 1,507,000 29,415,500 14,997,000 - - 45,919,500 

รวมงบประมาณของยุทธศาสตร์ที ่2 1,507,000 29,415,500 14,997,000 - - 45,919,500 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์  
แผนงานที่ 1 :  แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน  10,027,500 28,846,000 3,490,000 - - 42,363,500 
แผนงานที่ 2 :  แผนงานบูรณการ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล - - 22,964,000 10,010,000 10,067,000 43,041,000 
แผนงานที่ 3 :  แผนงานระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร - - 15,000,000 10,010,000 10,067,000 35,077,000 
แผนงานที่ 4 :  แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 17,733,000 - - - - 17,733,000 
แผนงานที่ 5 :  แผนงานการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 200,000 200,000 3,126,800 10,538,140 18,500,400 32,565,340 

รวมงบประมาณของยุทธศาสตร์ที ่3 27,960,500 29,046,000 44,580,800 30,558,140 38,634,400 170,779,840 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
แผนงานที่ 1 : พัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - - 11,098,000 200,000 200,000 11,498,000 

รวมงบประมาณของยุทธศาสตร์ที ่4 - - 11,098,000 200,000 200,000 11,498,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนงานที่ 1 :  ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 152,081,400 30,753,000 33,713,000 30,164,000 46,674,000 293,385,400 
แผนงานที่ 2 :  แผนงานการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 7,024,000 7,288,000 20,606,900 24,318,700 29,614,200 88,851,800 

รวมงบประมาณของยุทธศาสตร์ที ่5 159,105,400 38,041,000 54,319,900 54,482,700 76,288,200 382,237,200 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มพูนทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนงานที่ 1 : เพิ่มพูนทักษะของผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 193,500 357,800 504,000 620,400 1,340,400 3,016,100 
แผนงานที่ 2 : เพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากร 3,779,600 4,683,300 5,911,700 7,716,500 9,401,300 31,492,400 

รวมงบประมาณของยุทธศาสตร์ที ่6 3,973,100 5,041,100 6,415,700 8,336,900 10,741,700 34,508,500 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 200,254,500 109,762,600 139,986,100 99,997,700 33,999,500 684,000,400 



1. บทน า 
 

 

 โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561)  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการว่าจ้าง “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ” เป็นที่ปรึกษามาด าเนินการ
จัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) เริ่มต้นโครงการเมื่อ วันที่ 26 กันยายน 
2555  และสิ้นสุดสัญญาโครงการ วันที่ 25 มีนาคม 2556  โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ แสดงภาพ 1-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1-1  ภาพรวมของการด าเนินงานโครงการฯ  
 
 จากการด าเนินงานที่ ผ่านมา ที่ปรึกษาได้ท า การศึกษา  วิเคราะห์ สถานภาพการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบัน ตลอดจนความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ น ามา วิเคราะห์ออกเป็น 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อน าไปสู่การ
ออกแบบแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่จะด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในปีงบประมาณ ปี 2557 - 2561  บัดนี้ที่ปรึกษาได้จัดท า แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3)  ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ พ.ศ. 2557 - 2561 ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) น าเสนอให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมสีาระส าคัญ ดังนี้ 
 

- สรุปสถานภาพและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- ยุทธศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2557 - 2561  

 



- แผนงาน/โครงการ และงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน   ตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2557 - 2561   

  
1.1 โครงร่างของ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับท่ี 3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  พ.ศ.  2557 - 2561 

ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
หัวข้อนี้จะกล่าวถึงโครงร่างของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.  2557 - 

2561 ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ดังนี้ 
 บทสรุปผู้บริหาร  กล่าวถึง  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย โดยรวมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ และงบประมาณโครงการ 

บทที่ 1 บทน า จะกล่าวถึงความเป็นมาขอ งการด าเนินงานโครงการ ที่ผ่านมาโดยสังเขป  รวมทั้ง โครงร่างเนื้อหา
ของรายงาน 
 บทที่ 2 สรุปสถานภาพและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ จะกล่าวถึงผลสรุปสถานภาพและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ            และการสื่อสารของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน  และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 บทที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์   จะกล่าวถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายละเอียดของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 บทที่ 4 การออกแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์  จะกล่าวถึง     การก าหนด
สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ และสถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายและการรักษาความมั่นคง-ปลอดภัยที่จะด าเนินการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ฉบับที่ 3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.  
2557 - 2561 
  บทที่ 5 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีพ.ศ. 2557 – 2561 จะกล่าวถึงแผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ที่จะด าเนินการใน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ฉบับที่ 3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  พ.ศ. 2557 – 
2561 พร้อมแนวทางการเลือกการด าเนินงานโครงการกรณีมีข้อจ ากัดหรือไม่สามารถด าเนินการตามที่วางไว้ได้ 
 บทที่ 6 ความสอดคล้องแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับท่ี 3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2557 – 
2561 กับแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เป็น
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2557  – 2561 กับ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2554 - 2556) 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552  - 2556) แผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 2 ของประเทศไทย  พ.ศ. 2552  – 2556 กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554  – 2563 ของประเทศไทย ( ICT 2020) และแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารอาเซียน (2558)  
 

 



 

2. สรุปสถานภาพและความต้องการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 ผลจากการศึกษาส ถานภ าพและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                    
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยศึกษา วิเคราะห์ทั้งจากสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค (SWOT) และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 
2.1 สรุปสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

2.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 สรุปผลการศึกษารวบรวมข้อมูล โครงสร้าง ภารกิจหน้าที่ และลักษณะ              
การด าเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร โครงสร้าง ภารกิจหน้าที ่
และด าเนินการสัมภาษณ์ลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงานในส่วนกลาง เพื่อน ามาใช้
ประกอบการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภาย ในที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แสดงดังตาราง 2–1   
 

ตาราง 2-1 สภาพแวดล้อมภาย ใน ที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                      
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ด้าน 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

ที่ผลต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การบริหารจัดกา รด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

- การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของศูนย์สารสนเทศไม่
สอดคล้องกับ โครงสร้างศูนย์สารสนเทศ มีการมอบหมายงาน
ข้ามสายงานที่รับผิดชอบ  อาทิ งานด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ที่มีการพัฒนาระบบกระจายตามหน่วยงาน  

- ขาดมาตรฐานกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Process) 
- มีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ท าให้การด าเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เป็นไปตามแผน
ที่วางไว ้

 

 

 

 

 



ตาราง 2-1 สภาพแวดล้อมภาย ใน ที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                      
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ) 
 

ด้าน 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

ที่ผลต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระบบสารสนเทศและข้อมูล - ลักษณะของการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ ์

เป็นการพัฒนาระบบงานย่อย ๆ เพื่อใช้สนับสนุนงานเฉพาะกิจ
หรือเฉพาะเรื่อง น ามาช่วยในการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลให้
อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน ไม่ได้ถูกออกแบบหรือ
พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในวิเคราะห์และตัดสินใจในภาพรวมของ
องค์กรหรือผู้บริหาร ไม่มีการเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

- สถานภาพของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน หลายระบบไม่มี
การใช้งาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการประกาศยกเลิกใช้งาน
ระบบอย่างเป็นทางการ  

- สภาพปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศและข้อมูลโดยส่วนใหญ่
ที่พบ คือ ระบบสารสนเทศไม่รองรับการท างาน และครอบคลุม
การท างานของผู้ใช้งาน ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ไม่มีการจัดจ้างการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ เมื่อสภาวะ
แวดล้อมการท างานเปลี่ยน ผู้ใช้งานมีความต้องการปรับเปลี่ยน
หรือเพิ่มเติมระบบสารสนเทศ จึงสามารถท าได้ยาก ต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีศูนย์สารสนเทศเป็นผู้ด าเนินการพัฒนาเพิ่มเติม  ซึ่ง
บางระบบเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศไม่เข้าใจโครงสร้างของระบบ 
ท าให้ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้ หรืออีกประการหนึ่งถ้ามีพัฒนาเพิ่มเติมเองได้ แต่ก็
จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการท างานของระบบ ท าให้การ
ประมวลผลของระบบท างานผิดพลาด 

- ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศขาดความเป็นปัจจุบัน ไม่
ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งาน อาจสืบเนื่องมาจากแหล่ง
ของข้อมูลมาจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเจ้าหน้าท่ี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องออกพ้ืนท่ีไปเพื่อจัดเก็บข้อมูล และ
กลับมาน าเข้าข้อมูลในระบบ ท าให้ต้องใช้ระยะเวลา จึงส่งผลท า
ให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ในบางครั้งไม่ทันต่อการน ามาตัดสินใจ 

- ข้อมูลไม่ถูกต้อง อาจสืบเนื่องมาจากการบันทึกข้อมูลผิดพลาด
ของผู้บันทึกข้อมูล หรือมีการจัดเก็บข้อมูลที่ผิดพลาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 2-1 สภาพแวดล้อมภาย ใน ที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                      
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ) 
 

ด้าน 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

ที่ผลต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมดของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ใช้หน่วยประมวลผล (CPU) ที่ยังอยู่ในสายการผลิต แต่
บางส่วนมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี คือ ร้อยละ 23 มีอายุ
การใช้งาน 6-10 ปี และร้อยละ 4 มีอายุการใช้งานมากกว่า 
10 ปี ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส่วนน้ีจะไม่มีเสถียรภาพใน
การใช้งาน  มีความยุ่งยากในการบ ารุงรักษา  และไม่สามารถ
รองรับซอฟต์แวร์/แอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

- ระบบปฏิบัติการเกือบท้ังหมด (ร้อยละ 95) ที่ใช้บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  เป็นระบบปฏิบัติการ MS Windows ส่วน
ที่เหลือ (ร้อยละ 5) เป็นระบบปฏิบัติการ Unix ซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ สารสนเทศยังขาดทักษะ ความเช่ียวชาญ ในการ
ใช้งานระบบปฏิบัติการนี้ 

- การดูแล การบ ารุงรักษา และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายขาดความเป็นเอกภาพ โดยจะแบ่งแยกความรับผิดชอบ
ตามระบบสารสนเทศท่ีแต่ละกลุ่มงานภายใต้ศูนย์สารสนเทศ
เป็นผู้ดูแล 

ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73) มีอายุการใช้

งานมากกว่า 5 ปี ซึ่ง ไม่มีเสถียรภาพในการใช้งาน มีความ
ยุ่งยากในการบ ารุงรักษา  และไม่สามารถรองรับ ซอฟต์แวร์ /
แอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  รวมถึงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายเหล่านี้บางส่วนมีความช ารุดเสียหายไม่
สามารถใช้งานได้ ซึ่งส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีอยู่ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) แบบมีสาย ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(เทเวศร์) มีโครงสร้างการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายแบบล าดับ
ช้ัน 2 ระดับ คือ Core Switch และ Access Switch โดย
เชื่อมโยง การสื่อสารระหว่างกันความเร็วไม่น้อยกว่า 1 Gbps 
และมีการ เชื่อมโยงระหว่าง Access Switch กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายความเร็ว 1 
Gbps และ 10/100 Mbps ตามล าดับ ส่วนระบบเครือข่าย
ท้องถิ่น (LAN) ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นการเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายแบบแนวราบ โดยหน่วยงานจัดจ้างด าเนินการเอง  

- ระบบเครือข่ายท้องถิ่น ( LAN) แบบไร้สาย มีการติดตั้งใช้งาน
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ (เทเวศร์) และ ส านักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ (พิชัย) 

 



ตาราง 2-1 สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                     
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ) 
 

ด้าน 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

ที่ผลต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ) - มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายทางไกล (WAN) ระหว่าง

กรมส่งเสริม สหกรณ์ (เทเวศร์) และส านักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ สหกรณ์ (พิชัย) ผ่าน Leased Line 
และส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ สหกรณ์ (พิชัย) 
จะใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (เทเวศร์) ส่วน ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
และส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์แห่งอื่น  ๆ 
ทางหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานเอง 

- มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาทิ Firewall และ IPS แต่ยังไม่
ครบถ้วนทุก องค์ประกอบ อาทิ ไม่มีอุปกรณ์ส าหรับควบคุมการ
เข้าถึงระบบเครือข่าย (NAC) และไม่มีเครื่องมือสนับสนุนการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ รักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ รวมถึงอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ บางส่วนยังล้าสมัย ส่งผล
ต่อเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการ รักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ 

- มีระบบปูองกัน การแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่ไม่ครอบคลุม
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายส่วนตัวท่ีแต่ละหน่วยงานน ามาใช้ ท า
ให้การปูองกันการแพร่กระจายไวรัสในระบบเครือข่าย
กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

- มีระบบจัดเก็บ Log ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ส าหรับ  
กรมส่งเสริมสหกรณ์  (เทเวศร์) และ ส านักพัฒนาและ
ถ่ายทอด เทคโนโลยีการสหกรณ์ (พิชัย) แต่ครอบคลุม
เฉพาะ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MS 
Windows เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศยังขาดทักษะ 
ความเชี่ยวชาญ ในการใช้งานระบบปฏิบัติการอื่น และยังไม่
ครอบคลุมอุปกรณ์ เครือข่ายบางส่วนท่ีไม่สามารถรองรับการ
ติดตั้ง software agent ของระบบจัดเก็บ Log ได้ อาทิ 
Firewall เก่า รวมถึง ยังไม่มีระบบจัดเก็บ Log ตาม พรบ. 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงานสหกรณ์จังหวัด  

- มีการเช่าใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย  
(Internet Conference) ของ CAT ส าหรับการประชุมทางไกล
ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เทเวศร์) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
รวมถึงส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์         
แต่ละแห่ง 

กระบวนการปฏิบัติงาน - ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลเพื่อรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศ 
และต้องมีการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดส่งในรูปแบบของเอกสารอีกด้วย 

- ผู้ปฏิบัติงานต้องบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อนกับระบบสารสนเทศอ่ืน  ๆ
 



2.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน                      
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  สรุปผล การศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ี มีผลต่อการด าเนินงาน       
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้น โดย ด าเนินการรวบ รวมข้อมูล
สภาพแวดล้อมภายนอกจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2554 - 2556)  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552  - 2556) แผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556                  
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554  – 2563 ของ     
ประเทศไทย ( ICT 2020)   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารอาเซียน 
(2558) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2553 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ PMQA การพัฒนาองค์กรสู ่       
ความเป็นเลิศ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการศึกษา วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อ    
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แสดงดังตาราง 2–2  

 
ตาราง 2-2 สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ผลต่อการด าเนินงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556) 

ยุทธศาสตร ์1: 
การพัฒนากระบวนการและรูปแบบ 
การท างาน  
กลยุทธ ์
ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดความร่วมมือใน 
การท างานการประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกร ภาคเอกชน และองค์กร 
ระหว่างประเทศ ในลักษณะ 
การบริหารงานรูปแบบเครือข่าย 
 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
ร่วมมือในการประสานงานใน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างเครือข่าย 
มีการพัฒนาการบริหารจัดการของ
ทุกส่วนราชการให้เป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 



ตาราง 2-2 สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ) 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ผลต่อการด าเนินงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556) 

กลยุทธ ์
ผลักดันและพัฒนาการบริหารจัดการของ
ทุกส่วนราชการให้เป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 
กลยุทธ ์
พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้า
มาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมี        
การพัฒนาและปรับปรุงระบบ   
การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ 
(Back Office) โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
พัฒนาโครงสร้างและปรับปรุงบทบาท
ภารกิจของส่วนราชการ 
กลยุทธ ์
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ 
และองค์กร รูปแบบอื่นให้เหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจ 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมี        
การปรับปรุงโครงสร้าง และภารกิจ 
หน้าท่ี ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552-
2556)  

พันธกิจที่ 1  
พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เกิดการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพและทักษะด้านบริหารจัดการ
ข้อมูลให้แก่บุคลากร 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมี        
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่บุคลากร 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมี        
การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่เครือข่ายสหกรณ ์

พันธกิจที่ 2  
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ        
ระบบสารสนเทศเครือข่าย  
ระบบภูมิสารสนเทศ 
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีความถูกต้อง 
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมี        
การเสริมสร้างความเชื่อมโยงของ
ข้อมูล และการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพ 

พันธกิจที่ 3  
ส่งเสริม พัฒนา สร้างกระบวนการท างาน 
และระบบการท างานต่าง ๆ ของ 
องค์กรให้อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
น าไปใช้เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
รวมทั้งต้องสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได ้

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมี        
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารจัดการข้อมูลและ     
การจัดการองค์กรแบบบูรณาการให้
สามารถเช่ือมโยงกับระบบของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 



ตาราง 2-2 สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ) 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ผลต่อการด าเนินงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารฉบับท่ี 2 ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2552 – 2556 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  
การพัฒนาก าลังคนด้าน ICT และบุคคล
ทั่วไปให้มีความ สามารถในการสร้างสรรค์ 
ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
มาตรการ  
พัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT 
บุคลากรภาครัฐ 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรม ี
การก าหนดมาตรฐานความรู้ ICT 
ส าหรับบุคลากร เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน โดยม ี
การจัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
อย่างมีธรรมาภิบาล 
มาตรการ 
การจัดสรรงบประมาณด้าน ICT 
มาตรการ 
พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบให้
เอื้อต่อการใช้ ICT และการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการน า
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารฉบับท่ี 2 ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 
มาเป็นแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณในการปรับปรุงด้าน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรมี       
การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ในการใช้
ระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับ 
การด าเนินงานขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3:  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรการ 
ขยายประเภทการบริการ เพิ่มพ้ืนท่ี
ให้บริการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงข่ายโทรคมนาคม 
มาตรการ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
จัดสรรทรัพยากรด้าน ICT 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
ส่งเสริมการลงทุนในโครงข่ายหลัก 
ทั้งระบบใช้สาย (Wired) และ 
ระบบไร้สาย (Wireless) และมีการ
วางแผนการสร้างเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงที่มีประสิทธิภาพ 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
ก าหนดประเภทของระดับความ
มั่นคงปลอดภัยของโครงข่าย และมี
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันตรายซึ่ง
อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ 



ตาราง 2-2 สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ) 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ผลต่อการด าเนินงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารฉบับท่ี 2 ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2552 – 2556 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลใน 
การบริหารและการบริการของภาครัฐ 
มาตรการ 
สร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานกลางท่ี
รับผิดชอบการผลักดันการใช้ ICT ใน 
การบริหารและบริการของภาครัฐ รวมถึง
การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
แบบบูรณาการ 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
ก าหนดกรอบนโยบายที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
ก าหนดมาตรฐานที่จ าเป็น อาทิ 
มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานการ
เชื่อมโยงข้อมูล มาตรฐานด้าน 
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ และมาตรฐานการ
เข้าถึงข้อมูล 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและ
มาตรฐานเปิด 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 
2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสาร
รูปแบบอื่นที่เป็น Broadband ให้ม ี
ความทันสมัย มีการกระจายอย่างท่ัวถึง 
และมีความมั่นคงปลอดภัยสามารถรองรับ
ความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได ้
มาตรการ 
การกระตุ้นให้มีการใช้และบริโภค
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อย่างครบวงจร รวมถึงประกันความมั่นคง
ปลอดภัยของโครงข่าย เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับท้ังภาคธุรกิจและประชาชน
ในการสื่อสาร และการท าธุรกรรม
ออนไลน ์

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรน าระบบ
เครือข่ายความเร็วสูงมาใช้ใน
หน่วยงานและต้องมีการปรับปรุง
ระบบเครือข่ายให้มีความ
เสถียรภาพมากข้ึน 
 



ตาราง 2-2 สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ) 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ผลต่อการด าเนินงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 
2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  
พัฒนาทุนมนุษย์ท่ีมีความสามารถใน 
การสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
และการพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล 
มาตรการ 
ส่งเสริมบุคลากร ICT ให้มีการพัฒนา
ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ด้าน ICT ที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจ 

- กรมส่งเสริมสหกรณ ์ควรมีการ
ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ และมี
ความเชี่ยวชาญและทักษะที่
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศขององค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:  
ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของ
ภาครัฐท่ีสามารถให้บริการกับประชาชน
และธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 
และมีธรรมาภิบาล 
มาตรการ 
ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับระบบความมั่นคงของชาติ 
(Nation security) 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อให้บุคลากร
มีความเช่ือมั่นท่ีจะน าระบบสารสนเทศ
มาช่วยในการด าเนินงาน 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารอาเซียน (2558) 

แรงขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ ์
1. การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ 
ในบริบทของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ให้
รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่
ดึงดูดใจภายในอาเซียน เพื่อส่งเสริมด้าน
การค้า การลงทุน และการสร้างธุรกิจใหม่
ในภาคธุรกิจไอซีท ีและอาศัยการลงทุน
ด้านไอซีที เป็นกลไกส าคัญ เพื่อให้เกิดการ
ปฏิรูปแก่ส่วนอ่ืน ๆ ของเศรษฐกิจด้วย 
โดยมีมาตรการที่ 1.1 สร้างสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่ดึงดูดใจ ที่เอื้อให้ธุรกิจเติบโตได้
จากอิทธิพลของ ICT 
 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ออ านวย
ความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยน 
และการเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจใน
กลุ่มอาเซียน และพัฒนา ICT ให้
สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร 
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และการสื่อสารอาเซียน (2558) (ต่อ) 

แผนงาน  
อ านวยความสะดวกเพื่อการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจในกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากความคิดริเริ่ม
ที่มีอยู่แล้ว ช่วยพัฒนาเนื้อหา และระบบ
สารสนเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการ
แลกเปลี่ยน และการเข้าถึงข้อมูล 

 

2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพลัง 
การเสริมสร้างพลังให้ประชาชน และให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ต้องเน้นการมีไอซีทีที่
มีราคาไม่แพง ซึ่งจะน าไปสู่การท าให้
ประชาชนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีที่มีมาตรฐานความ
เป็นอยู่ท่ีต่ ากว่ามาตรฐาน ที่ซึ่งการบริการ 
บรอดแบรนด์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังถือว่า
เป็นของฟุุมเฟือย 
มาตรการ 2.1 ท าให้ทุกชุมชนสามารถ
เข้าถึงการบริการบรอดแบนด์ได้ด้วยราคาที่
ไม่แพง 
แผนงาน  
หาวิธีท่ีจะลดค่าบริการข้ามแดน 
(Roaming charges) ภายในกลุ่ม 
ประเทศอาเซียน 
มาตรการ 2.3 ให้แน่ใจว่าการบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์รวมทั้งเนื้อหาและระบบงาน
ประยุกต์มีราคาที่ไม่แพง และมี
ประสิทธิภาพ จัดหาสิ่งจูงใจ หรือเงิน
อุดหนุน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส ์และเนื้อหาสาระ 
แผนงาน  
ส ารวจและศึกษาให้เข้าใจจุดแข็ง 
จุดอ่อน แล้วพิจารณาก าหนดชนิด 
ของบริการที่สมควรจะให้สร้าง 
แผนงาน จัดหาสิ่งจูงใจ หรือเงินอุดหนุน 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการ 
อิเล็กทรอนิกส ์และเนื้อหาสาระ 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
ส่งเสริมการใช้บริการบรอดแบรนด์
เคลื่อนที ่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศโดยค านึงถึง
ต้นทุนและภาษาในการพัฒนา และ
มีการส่งเสริมให้ระบบสารสนเทศ
สามารถใช้ร่วมกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียนได ้

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรมีการสร้าง
แรงจูงใจหรือเงินอุดหนุน เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศ และสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรใช้ระบบ
สารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงาน 
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4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหนึ่งในสาม
ของฐานราก ที่มีความจ าเป็นต่อความส าเร็จ
ของยุทธศาสตร์สามตัวแรกท่ีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ในกรณีนี้ จ าเป็นต้องเน้นการจัดให้
มีโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เอื้อต่อการ
ให้บริการด้านไอซีทีแก่ประชาคมทั้งหลาย
ในอาเซียน อีกทั้งยังต้องร่วมกันก าหนด 
นโยบายและตรากฎหมายเพื่อดึงดูดธุรกิจ
และการลงทุนสู่ภูมิภาคนี้ด้วย 
มาตรการ 4.1 พัฒนาระบบเช่ือมโยงของ 
บรอดแบนด ์ 
แผนงาน  
จัดให้มีช่องทางบริการบรอดแบนด์ร่วมกัน
ในอาเซียน (ASEAN Broadband 
Corridor) 
แผนงาน  
จัดให้มีชุมสายเพื่อแลกเปลี่ยน 
อินเทอร์เน็ตของอาเซียน (ASEAN Internet 
Exchange Network) 
มาตรการ 4.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายมีความ
มั่นคง และปลอดภัย มีการปกปูองข้อมูล 
รวมทั้งมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ CERT 
แผนงาน 
ร่วมสร้างกรอบเพื่อ 
ความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูล 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรน าโอกาส
ที่มีการเชื่อมโยงบรอดแบรนด์ใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน มาใช้เพื่อ
ขยายโอกาสในการพัฒนาธุรกิจของ
สหกรณ ์และควรมีการน าวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปกปูองข้อมูลของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนมา
ประยุกต์ใช้กับองค์กร 

 

5. การพัฒนาทุนมนุษย์ 
การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นฐานรากท่ีสอง ที่
มุ่งเน้นจะช่วยให้ประชาชนของอาเซียน ได้
พัฒนาทักษะเพื่อยกระดับไอซีที ช่วยให้
แรงงานด้านไอซีทีมีความสามารถมากข้ึน 
และท าให้ประชาคมมีความรู้เพิ่มขึ้น 
ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องด้วยสองสิ่ง คือการฝึกหัด 
และการรับรองมาตรฐานทักษะด้านไอซีที 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
ส่งเสริมกลุ่มบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากร 
ศูนย์สารสนเทศ 
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6. ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
เทคโนโลย ี
ตัวขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ตัวที่ 6 เป็น
การลดความเลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยี 
(Bridging the Digital Divide) ต้องยอมรับ
ว่า ระดับการพัฒนาด้านไอซีทีของแต่ละ
ประเทศในอาเซียนนั้นไม่ทัดเทียมกัน ดังนั้น 
จึงจ าเป็นต้องเน้นการลดความเหลื่อมล้ าใน
เรื่องพัฒนาไอซีทีในอาเซียนด้วยมาตรการ
ต่าง ๆ 
มาตรการ 6.3 ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกัน 
แผนงาน  
ท าความร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเป็น
มาตรฐาน สามารถเช่ือมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2553 

มาตรา 10 คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่อง
นโยบายและแนวทางในการพัฒนาการ
สหกรณ์ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
(2) ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
มาตรา 110 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย มีอ านาจกระท าการต่าง ๆ 
ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 108 และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(1) ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ 
ตลอดจนท าการวิจัยและรวบรวมสถิติ
เกี่ยวกับกิจการสหกรณ ์
(2) แนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่
สหกรณ ์และอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานระหว่างสหกรณ์กับส่วน
ราชการหรือบุคคลอื่น 
(3) ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ ์
 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรน า
พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
มาเป็นแนวทางการด าเนินงาน โดย
การน านโยบาย และแนวทางที่
สอดคล้องมาประยุกต์ใช้กับองค์กร 
รวมทั้งมีการพัฒนาสหกรณใ์ห้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
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(4) ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือ
สันนิบาตสหกรณ์ของต่างประเทศ หรือ
องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศท่ีมีวัตถุประสงค์ท านองเดียวกัน 
(5) ซื้อ จัดหา จ าหน่าย ถือกรรมสิทธ์ิ 
ครอบครอง หรือท านิติกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินใด ๆ 
(6) ส่งเสริมธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม หรือ
บริการของสหกรณ ์
(7) สนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์เพื่อ
แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ ์ซึ่งเป็นการกระท าเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 
(8) เป็นตัวแทนของสหกรณ ์เพื่อรักษา
ประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการสนับสนุน
ของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
ภาคเอกชนอ่ืน 
(9) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์อย่าง
แท้จริง 
(10) ด าเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค ์หรือตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย 

 

แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในอนาคต ได้แก่  
Mobile Device Battles : โดย Gartner 
คาดการณ์ว่าในอนาคต โทรศัพท์มือถือจะ
เป็นอุปกรณ์หลักในการเล่นอินเ ทอร์เน็ต 
แทนท่ี เครื่อง  PC โดยต่อไปองค์กรทั่วไป
จะต้องสนับสนุนท้ังการใช้งาน  PC และ 
Tablet  
Mobile Applications and 
HTML5: Tools ในการพัฒนา Mobile 
Applications จะมีความหลากหลายมากขึ้น 
โดยในอีก 2-3 ปขี้างหน้าการพัฒนาก็จะเริ่ม
เปลี่ยนจาก  Native App และค่อย ๆ ก้าว
ไปสู่ HTML5  ที่จะมีความสามารถมากข้ึน 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรน าแนวโน้ม
เทคโนโลยี Mobile Device Battles 
มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในอนาคต เนื่องจาก
แนวโน้มของการใช้อุปกรณ์การ
สื่อสารเคลื่อนที่น้ันมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นอุปกรณ์
หลักในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแทน
เครื่อง PC ในอนาคต เพื่อเพ่ิมความ
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน รวมทั้งแนวโน้ม
การพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต
จะเปลี่ยนมาพัฒนาในรูปแบบของ 
Mobile Application และ Web 
Application 



ตาราง 2-2 สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ) 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ผลต่อการด าเนินงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ต่อ) 

Strategic Big Data: Big Data ในองค์กรจะ
เปลี่ยนจากการท าโครงการเดี่ยวมาเป็น 
กลยุทธ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมข้อมูลของ
องค์กร การที่จะต้องมาบริหารจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลาย และ
ซับซ้อน จะท าให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง
จากวิธีการเดิม ๆ ในการบริหารข้อมูล โดย
จะเปลี่ยนแนวคิดจากการท า data 
warehouse เดี่ยวในองค์กร มาเป็นระบบที่
หลากหลายมากข้ึน 

- เพื่อการเข้าถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลา และ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการน า 
Big Data มาประยุกต์ใช้เพื่อบริหาร
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ อาทิ ข้อมูล
การตลาด ข้อมูลการผลิตของ
สหกรณ์ โคนม ท่ีมีความเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างกัน 

PMQA การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ส านักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้ด าเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพ 
การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้
เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมีการก าหนด 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป็นแนวทางในการตรวจประเมินองค์การ 
ประกอบด้วย 7 หมวด 
หมวดที่ 1 การน าองค์การ 
เป็นการตรวจผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ 
เรื่องวิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ ค่านิยม และ
ความคาดหวังในการด าเนินการ รวมทั้ง 
การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
เป็นการตรวจประเมินวิธีการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก 
หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นการตรวจประเมินว่าหน่วยงานภาครัฐ
ก าหนดความต้องการ ความคาดหวัง และ
ความนิยมชมชอบของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการน า
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ มาปรับปรุงองค์กร 
โดยน าแนวทางการตรวจประเมินทั้ง 
7 หมวดมาใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการหน่วยงานให้มี
มาตรฐาน 
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ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ) 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ผลต่อการด าเนินงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

PMQA การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
(ต่อ) 

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู ้
เป็นการตรวจประเมินหน่วยงานภาครัฐ
เลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และ
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ 
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  
เป็นการประเมินว่าระบบงาน และระบบการ
เรียนรู้ของบุคลากร และสร้างแรงจูงใจ ช่วย
ให้ให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพ
อย่างเต็มที ่
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ 
เป็นการตรวจประเมินการจัดการ
กระบวนการ การให้บริการ และ
กระบวนการอื่นท่ีส าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่า
แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการ
บรรลุพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐ 
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
เป็นการตรวจประเมินการด าเนินการ และ
แนวโน้มในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติด้าน
ประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  
มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
และมิติด้านการพัฒนาองค์การ 

 

 



2.1.3 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ซึ่งเป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน  มาใช้ใน  
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แสดงดังตาราง 2-3 
 

ตาราง 2-3 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

องค์ประกอบ สรุปผลการวิเคราะห ์

การบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง 

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีศูนย์สารสนเทศซึ่งเป็นหน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง  โดยศูนย์สารสนเทศ มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบ โครงสร้าง ตลอดจนมี การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน 

- มีการจัดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารอย่างต่อเนื่องมาเป็นฉบับท่ี 3 ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของ การด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีการวางแผนและมีแนว
ทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจน 
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องค์ประกอบ สรุปผลการวิเคราะห ์

การบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ต่อ) 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ขาดงบประมาณในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อย่างต่อเนื่อง 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณการด าเนินงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2550 – 2553 จนกระทั่งปี  
พ.ศ. 2555 – 2556 มีการได้รับเงินจัดสรรงบประมาณการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในส่วนของโครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทน
เท่านั้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เกิดการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ไม่สมบูรณ์ และขาดความ
ต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
ปี พ.ศ. 2555 – 2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะในส่วน ของโครงการ
จัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนเท่านั้น  ซึ่งไม่ได้ ครอบคลุมการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านอื่น ๆ อาทิ การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบ การฝึกอบรมบุคลากรด้าน ICT จึงท าให้การด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมเสริมสหกรณ์ไม่บรรลุเปูาหมายที่วางไว้  อีก
ทั้งไม่สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

- ขาดการวางแผนการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
จากการส ารวจสภาพการใช้งานระบบสารสนเทศของ กรมส่งเสริมสหกรณ์  

พบว่าเมื่อมี การโยกย้ายบุคลากร มารับต าแหน่ง /หน้าท่ีใหม่  บุคลากรใหม่ ไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ต้องด าเนินการศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศ
ด้วยตนเองจากเอกสารคู่มือ หรือ ลองผิดลองถูกในการใช้งาน ระบบหรือสอบถาม
เจ้าหน้าท่ีคนอ่ืน ๆ  เพื่อให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ แต่ผู้ใช้งาน ขาดความรู้
ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างถ่องแท้ ซึ่งมีการใช้งานได้บางฟังก์ช่ันการ
ท างานหรือบางเมนูการท างานของระบบเท่าท่ีจ าเป็น  ท าให้เกิดการ ใช้งานระบบ
สารสนเทศไม่เต็มศักยภาพของระบบ และเกิดความไม่คุ้มค่า 
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องค์ประกอบ สรุปผลการวิเคราะห ์

การบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ต่อ) 

- การบริหารจัดการศูนย์สารสนเทศมีความซ้ าซ้อน 
หน่วยงานในสังกัดศูนย์สารสนเทศแต่ละกลุ่มมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่

ชัดเจน แต่ การแจกจ่าย งานของศูนย์สารสนเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการมอบหมายงาน
ตามบุคคล ซึ่งเป็นการมอบหมายงานข้ามสายงานท่ีรับผิดชอบ  อาทิ งานด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ทุกกลุ่มมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ แม้กระทั่ง กลุ่มระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์ เองก็ตาม ซึ่งการมอบหมายงานในลักษณะนี้ ท าให้การท างานมีความ
ซ้ าซ้อน เกิดการสูญเสียทรัพยากรในงานท่ีไม่ใช่หน้าท่ีหลักของกลุ่ม ซึ่งเป็นการ บริหาร
จัดการที่ไม่เป็นระบบ ยากต่อการบริหารจัดการทรัพยากร และติดตามงาน 

ระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Process) ขาดมาตรฐาน 

กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Process) ของศูนย์สารสนเทศ 
อาทิ กระบวนการพัฒนาระบบ กระบวนการบริหารงานโครงการ กระบวนการปรับแต่ง
ระบบสารสนเทศ  มีการด าเนินงานตามประสบการณ์และทักษะของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งขาดแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน  ดังนั้นศูนย์สารสนเทศ จึง ควรมีการ
ก าหนดแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติของ  แต่ละกระบวนการให้ เป็นรูปธรรม และมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

- ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลมีการพัฒนาแยกอิสระตามผู้ใช้งาน ไม่มีการ
เชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศท่ีมีความสัมพันธ์/เกี่ยวข้องกัน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งแต่ละระบบงานนั้นถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อ
สนับสนุนงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจ ขาดการออกแบบหรือพัฒนาให้มีความสามารถ
รองรับการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงท าให้ไม่สามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้ เป็นสาเหตุของการจัดเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนของระบบสารสนเทศ ซึ่งท าให้สูญเสีย
เวลาการท างานและต้นทุนการจัดเก็บข้อมูล ดังนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการบูรณา
การ  ระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ขาดข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการวิเคราะห์และส่งเสริมสหกรณ์ 
ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลในปัจจุบันของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็น

การพัฒนาเพื่อจัดเก็บ ข้อมูล เฉพาะเรื่อง ฉะนั้นข้อมูลสารสนเทศจึงไม่ เพียงพอและไม่
ครอบคลุมต่อ การน าข้อมูลมา วิเคราะห์ สถานภาพในภาพรวม เพื่อก าหนดการส่งเสริม
และสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์
ควรมกีารจัดท ามาตรฐาน การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศฐานกลางของกรมส่งเสริมสหกรณ ์
เพื่อรวบรวมข้อมูลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องใช้ในการบริหารจัดการภายใน พร้อมทั้ง
สนับสนุนและส่งเสริมกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่มีสมรรถนะล้าสมัย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์เก่าและล้าสมัย เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับงบประมาณจัดสรร
ไม่เพียงพอต่อการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวได้ครบถ้วน ส่งผลให้ไม่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  

- เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นเครื่องเก่าและ

ล้าสมัย จึงเกิดการช ารุดบ่อย และต้องใช้เวลาในการซ่อมแซม เนื่องจากหาอะไหล่ยาก 
และไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานทดแทน 

 - ขาดเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขาดซอฟต์แวร์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการ

บริหารจัดการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ซอฟต์แวร์
บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management) อุปกรณ์ควบคุม
การเข้าถึงระบบเครือข่าย (NAC) อุปกรณ์จัดเก็บ Log ตาม พรบ.  คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
หน่วยงานต่างจังหวัด และซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์ Wireless ของกรมส่งเสริม -
สหกรณ์ส่วนกลาง (เทเวศร์) และส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (พิชัย) 

บุคลากร จุดแข็ง (Strengths) 
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีทักษะด้านการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย ดังจะเห็นได้จากการส ารวจข้อมูลทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ของเจ้าหน้าท่ีศูนย์
สารสนเทศ สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถ
ดูแลรักษาระบบสารสนเทศได้ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่บุคลากรภายใน
กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ และดูแล บ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศได้เอง ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีในการพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต 

- ผู้ใช้งานมีความคุ้นเคยกับการใช้งานระบบสารสนเทศ 
บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีทักษะพื้นฐานในการใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาทิ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสนับสนุนงานด้านเอกสาร อีกท้ังยังมีการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร อาทิ ระบบอีเมล Facebook จึงมี
ความคุ้นเคยกับระบบสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีผู้ใช้งานท่ีมี
ความพร้อมในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
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การเมือง อุปสรรค (Threats) 
- ความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลงทางเมือง 

ปัจจัยการเมืองมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณ ของภาครัฐ เนื่องจาก
แนวนโยบายมีการแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมือง ดังนั้นกรมส่งเสริม -
สหกรณ์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ สารสนเทศให้สามารถ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบพ่ึงพาตนเองได้ 

เศรษฐกิจ 
 

โอกาส (Opportunities) 
- ปี 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการเปิดการค้าเสรี 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการเปิดเสรีสินค้าและบริการมีฐานการผลิต
รวมกัน มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยทางการผลิต  อาทิ เคลื่อนย้ายคน เครื่องจักร วัตถุดิบ
อย่างเสรี จึงเป็นโอกาสที่ดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จะขยายการตลาดเพื่อด าเนินการ
กระจายวัตถุดิบหรือสินค้าแปรรูปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไปสู่ประเทศอาเซียน 

สังคมและวัฒนธรรม โอกาส (Opportunities) 
- การใช้อินเทอร์เน็ตมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น 

การใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ใช้คิด
เป็นร้อยละ 30 ของจ านวนประชากรโลกท้ังหมด ส่วนในประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตอยู่ประมาณ 18 ล้านคน และสถิติการใช้งาน Facebook หรือคิดเป็นร้อยละ 
88 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตที่ผู้คนบนโลกใช้เวลาเข้ามากที่สุด 
อาทิ Social Network รองลงมาคือการค้นหาข้อมูล ส่วนกิจกรรมยอดนิยมคือการอ่าน 
เขียนอีเมล และการค้นหาข้อมูล โดยแนวโน้มดังกล่าวส่งผลดีกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี
จะเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้งาน                
e-Commerce ด้วย อีกท้ังยังส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ              
Web Application ที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

เทคโนโลยี โอกาส (Opportunities) 
- การพัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบการสื่อสารไร้สายสร้างช่องทางในการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารและการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กรผ่านอุปกรณ์ไร้สาย
ต่าง ๆ ได้ทุกท่ีทุกเวลา 
การพัฒนาและแข่งขันการให้บริการด้านเทคโนโลยีระบบการสื่อสารไร้สาย 

รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารไร้สายต่าง ๆ ในปัจจุบัน เป็นโอกาสให้กรมส่งเสริมสหกรณ์มี
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและให้บริการระบบสารสนเทศ แก่
หน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ เกษตรกร และกลุ่มอาชีพ รวมถึงประชาชน
ทั่วไปท่ีสนใจได้อย่างสะดวกและแพร่หลาย เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านอุปกรณ์ไร้สายต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา  
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เทคโนโลยี (ต่อ) - มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย อาทิ Social Network 
Wikipedia Blog 
ความนิยมของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงสังคมในโลกออนไลน์จาก

อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งแบบมีสายและไร้สาย ช่วยสร้างช่องทางในการติดต่อ และการ
กระจายข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 

- ความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT ของประเทศ อาทิ ระบบเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ (GIN) ระบบเครือข่าย Broadband  
ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GIN) สร้างโอกาสให้กรมส่งเสริมสหกรณ์  

สามารถเช่ือมโยงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้มี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพ 

- ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี และบริการที่ทันสมัยในราคาที่ลดลง อาทิ 
Cloud Computing 
ความก้าวหน้าของการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบของ Cloud 

Computing ท าให้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีทางเลือกในการใช้งบประมาณในการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างประหยัด คุ้มค่า  มีความยืดหยุ่น และ
ครอบคลุมกับความต้องการใช้งาน อาทิ การเช่าใช้บริการ Server บนระบบ Cloud 
Computing 

- ในอนาคตมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีศักยภาพเนื่องจากมี แผนแม่บท 
ICT ASEAN 
การมีแผนแม่บท ICT ASEAN ท่ีส่งเสริมการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยของ

โครงข่ายและข้อมูลสารสนเทศ ส่งผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีโอกาสในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการด้าน ICT แก่หน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อุปสรรค (Threats) 

- ความหลากหลายของความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ อาทิ 
จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ (Application Flaw) การโจรกรรมข้อมูล 
ความหลากหลายของความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เกิดได้

หลากหลายช่องทาง เช่น การโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีผ่านช่องโหว่ของผลิตภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ อาทิ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ
ฐานข้อมูล ดังนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ควรต้องมีการ Update Patch ของซอฟต์แวร์ต่าง  ๆ
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อลดช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 
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เทคโนโลยี (ต่อ) - มีภัยคุกคามที่หลากหลายจากการใช้บริการสารสนเทศบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  
การใช้บริการสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุน การ

ปฏิบัติงาน รวมถึงการน า Scrip/Program/Module ที่มีให้บริการฟรีบนอินเทอร์เน็ตมา
ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยไม่มีการตรวจสอบและ
เลือกใช้งานเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของระบบ
เครือข่ายและอาจท าให้เกิดช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร  
ที่ท าให้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ถูกโจมตี/บุกรุกได้ 

กฎหมาย โอกาส (Opportunities) 
- มีกฎหมายและแนวนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

นโยบายระดับประเทศก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรม
หรือการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัย 
อุปสรรค (Threats) 

- ระเบียบ ข้อบังคับไม่รองรับและส่งเสริมการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ มี
ทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ไม่
ส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
แม้ปัจจุบันประเทศไทยมี กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เอื้อ ประโยชน์

ให้เกิดการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ออกมาบังคับใช้พอสมควรแล้ว แต่ยังมี
กฎหมายบางข้อ ไม่เอื้อต่อการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน  อาทิ 
ลายเซ็นช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ไม่ส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์  
หน่วยงานภาครัฐจึงไม่ยกเลิกการใช้ระบบงานเอกสาร ดังนั้นรัฐบาลจะต้องมีการ พัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายอย่างต่อเนื่อง  ให้ กฎหมาย สามารถ รองรับกับการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ เพื่อเกิดการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

นโยบายรัฐ 
 

โอกาส (Opportunities) 
- มีแผนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT  

ภาครัฐมีการก าหนดมาตรฐานความรู้เรื่อง ICT ส าหรับบุคลากร โดยกรม -
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดท าแผนการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จะน าโอกาสดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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นโยบายรัฐ (ต่อ) 
 

- ภาครัฐมีการส่งเสริมเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ อาทิ e-Government 
ภาครัฐมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการ

ให้บริการของภาครัฐ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน และมีการบริการข้อมูลแก่
หน่วยงานส่วนภูมิภาค เพิ่มความหลากหลายของช่องทางการให้บริการระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ ดังน้ัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงควรน า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุน การปฏิบัติงานและการให้บริการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ
นโยบายภาครัฐ 

- ภาครัฐมีนโยบาย  แผนงานหลักด้าน ICT ของประเทศ อาทิ แผน ICT2020 
ภาครัฐมีการก าหนดนโยบาย และแผนงานหลักด้าน ICT เพื่อเป็นกรอบ

แนวทางในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งเป็น
โอกาสที่ดีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จะน านโยบาย และแผนงาน อาทิ แผน ICT2020 มา
เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริม -
สหกรณ์ 

- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ อาทิ ระบบ 
DPIS ระบบ GFMIS 
หน่วยงานของภาครัฐมีการพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง ให้บริการแก่

หน่วยงานภาครัฐ อาทิ ระบบ DPIS ระบบ GFMIS เพื่อเป็นมาตรฐานร่วมกันในการ
ออกแบบฐานข้อมูล และเกิดการบูรณาการด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น          
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรมีการน าระบบสารสนเทศกลางของภาครัฐมาประยุกต์ใช้กับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อประหยัดงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การบริหารจัดการภายใน ด้านการเบิกจ่าย และด้านทรัพยากรบุคคล อีกท้ังยังเป็น
มาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ และการบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐ  

 
2.2 สรุปความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ               
กรมส่งเสริมสหกรณ์  สามารถจ าแนกความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ 

- ความต้องการด้านระบบสารสนเทศ 
- ความต้องการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- ความต้องการด้านบุคลากรและการฝึกอบรม 
- ความต้องการด้านอื่น ๆ 
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ด้าน  รายละเอียดของความต้องการ  
ด้านข้อมูล 
และระบบสารสนเทศ 

- ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบ PDA (windows mobile) เป็นระบบปฏิบัติ การที่
สามารถรองรับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร
เคลื่อนที่  

- ต้องการให้มีการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร  เพื่อรองรับการจัดเก็บเอกสาร 
และการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  

- ต้องการปรับปรุง ระบบติดตามและประเมินผล ให้รองรับงานประเมินมากขึ้น  
- ต้องการปรับปรุงเว็บไซต์  
- ต้องการ ระบบฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์นิคมฯ ที่ขออนุญาตท าประโยชน์ท่ีดิน

ในเขตนิคม ฯ สู่การออกโฉนดที่ดิน  
- ต้องการ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน  
- ต้องการ ระบบฐานข้อมูลการเบิกเงินสวัสดิการ  
- ต้องการ ข้อมูลกลางสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  อาทิ ข้อมูล จ านวนสหกรณ์  

สถานะปัจจุบันของสหกรณ์  ข้อมูล Profile สหกรณ์  
- ต้องการเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอก อาทิ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จาก

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลที่ดิน จากกรมที่ดิน   
ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

- ต้องการ ปรับปรุง ประสิทธิภาพ ระบบเครือข่ายอินเ ทอร์เน็ต  
- ต้องการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ที่ทันสมัย

เพียงพอกับจ านวนผู้ปฏิบัติงาน  
ด้านบุคลากรและการฝึกอบรม - ต้องการการฝึกอบรมโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 

- ต้องการการฝึกอบรมการสร้างสรรค์งานด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก  
- ต้องการการฝึกอบรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์  
- ต้องการการฝึกอบรมการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ 
- ต้องการการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น 
- ต้องการการฝึกอบรม การพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
- ต้องการการฝึกอบรม การปูองกันและแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ และการกู้คืน

ข้อมูล (Data Recovery) 
- ต้องการการฝึกอบรมการวางแผนและติดตามโครงการ 
- ต้องการการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และงานวิจัย 
- ต้องการการฝึกอบรมศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 
- ต้องการการฝึกอบรม การจัดการระบบการสื่อสารภายในองค์กร ( Organization 

Communication System) 
- ต้องการการฝึกอบรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างบูรณาการ 
- ต้องการการฝึกอบรมเทคนิคการใช้งาน Smart Phone เบื้องต้น 
- ต้องการการฝึกอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
- ต้องการการฝึกอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) 
- ต้องการการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น 
- ต้องการบุคลากรสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร

ประจ า ส านักงานงานสหกรณ์จังหวัด  
ด้านอื่น ๆ - ต้องการงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  



3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ ์

 

จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
การศึกษานโยบายของผู้บริหารระดับสูง ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT) สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ฉบับที่  3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
พ.ศ.  2557 – 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

3.1.1 วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 “พัฒนาและยกระดับการให้บริการ และบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้  ICT           
เป็นตัวขับเคลื่อน “  

 
3.1.2 พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

3.1.2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งสู่การเป็น Paperless 
3.1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง   
3.1.2.3 จัดท ามาตรฐานข้อมูล และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือการบริการและ

บริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3.1.2.4 ประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
3.1.2.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การสหกรณ์ การส่งเสริม 

พัฒนา และสนับสนุนระบบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.1.2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริม -
สหกรณ์สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

3.1.2.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความม่ันคง
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ  และสามารถตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้ 

3.1.2.8 พัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.1.2.9 สร้างนวัตกรรมการให้บริการแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิก และประชาชน
ทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นตัวขับเคลื่อน 



 3.1.3 เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ฉบับที่  3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  พ.ศ.  2557 – 2561 
  3.1.3.1 เปูาหมายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557: 

 มีมาตรฐานข้อมูลกลาง 
 มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

เปูาหมายที่วางไว้ 
 ลดปริมาณการใช้งานกระดาษในการรับ-ส่งเอกสาร และการจัดเก็บ

เอกสาร 
 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ใช้งาน 
 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 หลักสูตร

ต่อคน 
 มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือ เพ่ิมประสิทธิภาพการท า งาน 

อย่างน้อย 1 ระบบ 
 มีการจัดจ้างเพ่ือบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่าง

ต่อเนื่องและถูกต้อง จ านวนอย่างน้อย 1 ระบบ 
 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง 1 

ที่อยูใ่นรูปแบบของ Physical server ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
 เครื่องคอมพิวเตอร์  PC และ Notebook ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ถูกทดแทนด้วยเครื่องใหม่ 
 มีการบริหารจัดการทะเบียนผู้ใช้งานแบบศูนย์กลาง  และผู้ใช้งาน

สามารถ เข้าถึงการใช้บริการระบบทั้งหมดของกรม ส่งเสริมสหกรณ์
ได้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On) 

 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
ความพร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาท าการ  

 มีแนวทางและ มีแผนงานการเตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยนระบบ
เครือข่ายไปสู่มาตรฐาน IPv6 

 สถิติการละเมิดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ลดลง 
 หน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน ภูมิภาค มีการจัดเก็บ Log 

ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 
 
_______________________ 
อ้างอิง 
1 จากการส ารวจข้อมูลจนถึงเดือนมกราคม 2556 

 



 มีการ ประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ตาม
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

 มีระบบประชุมทางไกล เพื่อรองรับการประชุมในรูปแบบการประชุมกลุ่ม
ใหญ่และการประชุมกลุ่มย่อยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 มีระบบส าหรับรองรับการส ารองและกู้คืนระบบที่มีความสะดวก รวดเร็ว 
  3.1.3.2 เปูาหมายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558:  

 มีมาตรฐานงานบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Service 
Management) 

 การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
เปูาหมายที่วางไว้ 

 ระบบส านักงานเป็นหน่วยงาน Paperless 
 มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือ เพ่ิมประสิทธิภาพการท า งาน 

อย่างน้อย 1 ระบบ 
 พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตร 

และกลุ่มเกษตรกร 
 มีระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน

การบัญชี การพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ใช้งาน 
 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 หลักสูตร

ต่อคน 
 มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน

อย่างน้อย 2 ระบบ 
 มีการจัดจ้างเพ่ือบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่าง

ต่อเนื่องและถูกต้อง จ านวนอย่างน้อย 2 ระบบ  
 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง 1  

ที่อยูใ่นรูปแบบของ Physical server ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
 เครื่องคอมพิวเตอร์  PC และ Notebook ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ถูกทดแทนด้วยเครื่องใหม่ 
 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี

ความพร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาท าการ 
 
_______________________ 
อ้างอิง 
1 จากการส ารวจข้อมูลจนถึงเดือนมกราคม 2556 
 



 สถิติการละเมิดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ลดลง 
 หน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน ภูมิภาค มีการจัดเก็บ Log 

ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 มีการ ประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ โครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ตาม
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

  3.1.3.4 เปูาหมายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2559: 
 มีมาตรฐานการบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

เปูาหมายที่วางไว้ 
 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

อย่างน้อย 1 ระบบ 
 พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการสหกรณ์นอก

ภาคการเกษตร  
 มีการ พัฒนา /ปรับปรุง ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

อย่างน้อย 1 ระบบ 
 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้การสหกรณ์ การส่งเสริม พัฒนา  และ

สนับสนุนระบบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้บริการแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 

 มีศูนย์กลางข้อมูลและมีช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสหกรณ์  
กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานภายนอก 

 มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
 มีแหล่งเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ใช้งาน 
 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 หลักสูตร

ต่อคน 
 มีการจัดจ้างเพ่ือบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่าง

ต่อเนื่องและถูกต้อง จ านวนอย่างน้อย 4 ระบบ 
 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง 1 

ที่อยู่ ในรูปแบบของ Physical server ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า        
ร้อยละ 20  

 เครื่องคอมพิวเตอร์  PC และ Notebook ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ถูกทดแทนด้วยเครื่องใหม่ 

_______________________ 
อ้างอิง 
1 จากการส ารวจข้อมูลจนถึงเดือนมกราคม 2556 

 



 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
ความพร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาท าการ 

 สถิติการละเมิดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ลดลง 
 หน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน ภูมิภาค มีการจัดเก็บ Log 

ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 มีการ ประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ โครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ตาม
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย         
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

  3.1.3.5 เปูาหมายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2560: 
 การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

เปูาหมายที่วางไว้ 
 มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินของผู้บริหาร 
 มีการจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 
 มีหลักสูตรการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 หลักสูตร 
 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ใช้งาน 
 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 หลักสูตร

ต่อคน 
 มีการจัดจ้างเพ่ือบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่าง

ต่อเนื่องและถูกต้อง จ านวนอย่างน้อย 6 ระบบ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์  PC และ Notebook ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ถูกทดแทนด้วยเครื่องใหม่ 
 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี

ความพร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาท าการ 
 มีการ ประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ โครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ตาม
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย          
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

 มีห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
  3.1.3.5 เปูาหมายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561: 

 การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
เปูาหมายที่วางไว้ 

 พัฒนาเครื่องมือส าหรับการสังเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง 
 มีการจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 
 มีหลักสูตรการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 หลักสูตร 



 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ใช้งาน 

 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 หลักสูตร
ต่อคน 

 มีการจัดจ้างเพ่ือบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและถูกต้อง จ านวนอย่างน้อย 8 ระบบ 

 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง 1 
ที่อยู่ ในรูปแบบของ Physical server ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า        
ร้อยละ 20  

 เครื่องคอมพิวเตอร์  PC และ Notebook ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ถูกทดแทนด้วยเครื่องใหม่ 

 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
และระบบประชุมทางไกล มีความพร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาท าการ 

 มีการ ประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ตาม
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย         
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดวิกฤต 

 มีศูนย์กลางในการรวบรวม น าเสนอข้อมูล /เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ สั่งการ ของผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
อ้างอิง 
1 จากการส ารวจข้อมูลจนถึงเดือนมกราคม 2556 
 



3.2 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์  พ.ศ. 2557 - 2561 
ยุทธศาสตร์ เพ่ือ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ฉบับที ่3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ ์พ.ศ. 2557 – 2561 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  สร้างมาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการ
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส ์   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  เพ่ิมพูนทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์จะประกอบด้วย เปูาประสงค ์และตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  



ตาราง  3-1 สรุปรหัสโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2557 - 2561 

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ 
ST1-101 โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการและบริหารจัดการ  
ST1-102 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการออกแบบและก ากับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
ST1-103 โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฉบับที่ 4         

(พ.ศ. 2562 - 2566) 
ST1-104 โครงการสร้างมาตรฐานการบริการ ตามมาตรฐานสากล (IT Service Management) 
ST1-105 โครงการพัฒนากระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล 

(ISMS) 
ST2-101 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 
ST2-102 โครงการพัฒนาระบบศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์  
ST2-103 โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
ST2-104 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการส าหรับสหกรณ์ 
ST2-105 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการส าหรับกลุ่มเกษตรกร 
ST2-106 โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ST2-107 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์เกษตรกรเพ่ือการส่งเสริมการขาย ระยะท่ี 1   

หมายเหตุ :เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว 

ST2-108  โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System , CPS)  
หมายเหตุ :เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว  

ST2-109  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรด้วยฐานข้อมูลสมาชิก  
หมายเหตุ :เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว 

ST2-110  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Cooperative  Distribution Center (CDC)     
หมายเหตุ :เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว 

ST2-111  โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
หมายเหตุ :เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว 

ST3-101 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise Resource 
Planning : ERP) 

ST3-102 โครงการพัฒนาระบบส านักงานอัจฉริยะ 
ST3-103 โครงการพัฒนาระบบงานกฎหมาย 
ST3-104 โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

หมายเหตุ :เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว 
ST3-201 โครงการพัฒนาเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ST3-301 โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูล 
ST3-302 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ST3-303 โครงการพัฒนาเหมืองข้อมูล (DATA  MINING)   
ST3-401 โครงการปรับปรุงระบบแก้ไขข้อบกพร่อง 
ST3-402 โครงการปรับปรุงระบบการประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 



ตาราง 3-1 สรุปรหัสโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2557 – 2561 (ต่อ) 

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ 
ST3-403 โครงการปรับปรุงระบบบริหารเงินกองทุน 
ST3-404 โครงการปรับปรุงระบบการจดทะเบียนสหกรณ์ 
ST3-405  โครงการจัดหาระบบภูมิสารสนเทศ 

หมายเหตุ :เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว 
ST3-501 โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise Resource 

Planning : ERP) 
ST3-502 โครงการบ ารุงรักษาระบบส านักงานอัจฉริยะ 
ST3-503 โครงการบ ารุงรักษาระบบงานกฎหมาย 
ST3-504 โครงการบ ารุงรักษาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ST3-505 โครงการบ ารุงรักษาระบบศูนย์กลางข้อมูล 
ST3-506 โครงการบ ารุงรักษาระบบแก้ไขข้อบกพร่อง 
ST3-507 โครงการบ ารุงรักษาระบบการประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ST3-508 โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารเงินกองทุน 
ST3-509 โครงการบ ารุงรักษาระบบการจดทะเบียนสหกรณ์ 
ST3-510 โครงการบ ารุงรักษาเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ST3-511 โครงการบ ารุงรักษาระบบศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

อิเล็กทรอนิกส์ 
ST3-512 โครงการบ ารุงรักษาระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
ST3-513 โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการส าหรับสหกรณ์ 
ST3-514 โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการส าหรับกลุ่มเกษตรกร 
ST3-515 โครงการบ ารุงรักษาระบบรับเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ST3-516 โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 
ST3-517 โครงการบ ารุงรักษาระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
ST3-518 โครงการบ ารุงรักษาระบบพัฒนากรรมการสหกรณ์ 
ST3-519 โครงการบ ารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ 
ST4-101 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 
ST4-102 โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
ST5-101 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ST5-102 โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
ST5-103 โครงการจัดท าระบบไดเร็คทอรี่ของระบบเครือข่าย (Directory Service) 
ST5-104 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้ งานเครือข่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ST5-105 โครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพร ะบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
ST5-106 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย 



ตาราง 3-1 สรุปรหัสโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2557 – 2561 (ต่อ) 

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ 
ST5-107 โครงการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ST5-108 โครงการจัดท าระบบการประชุมทางไกล 
ST5-109 โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ST5-110 โครงการจัดท าระบบการจัดเก็บส ารองข้อมูลเทปเสมือนจริง 
ST5-111 โครงการวิเคราะห์สถานภาพการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมายเหตุ :เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว 

ST5-112 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
หมายเหตุ :เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว 

ST5-113 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านสารสนเทศ 
หมายเหตุ :เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว 

ST5-114 โครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
หมายเหตุ :เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว 

ST5-115 โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายเหตุ :เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว 

ST5-116 โครงการจัดท า Backup Site 
ST5-117 โครงการจัดท าห้องศูนย์บัญชาการ 
ST5-118 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ST5-201 โครงการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ST5-202 โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ST5-203 โครงการบ ารุงรักษาระบบประชุมทางไกล 
ST5-204 โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ SAN ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ST6-101 โครงการเพ่ิมพูน ทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ส าหรับผู้บริหาร 
ST6-102 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ST6-201 โครงการเพ่ิมพูน ทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของบุคลากรทั่วไป 
ST6-202 เพ่ิมพูน ทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 



3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างมาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร 

มุ่งเน้นการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ให้ สอดคล้องกับ มาตรฐานตามสากลทั้งในส่วน โครงสร้างของ ข้อมูลสารสนเทศ  และ การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 

3.2.1.1 เปูาประสงค ์
1) เพ่ือจัดท า มาตรฐานข้อมูลกลางส าหรับการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ส าหรับการบริการและบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2) เพ่ือสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
3) เพ่ือสร้างมาตรฐาน การบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
3.2.1.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

ระดับความส าเร็จในการสร้างมาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3.2.1.3 แผนงาน 
1) แผนงานที่ 1: มาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 ST1-101: โครงการ จัดท ามาตรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

การบริการและบริหารจัดการ 
 เป็นโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการ ศึกษาและ
วิเคราะห์ความต้องการด้านข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และ
ก าหนดโครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 ST1-102:  โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการออกแบบและก ากับดู แล
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    เป็นโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการ ออกแบบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับของ  Conceptual 
Design ก าหนดความต้องการของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  พร้อมทั้ง ก ากับดูการ แลการ พัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ บรรลุตาม
เปูาหมายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ST1-103:  โครงการ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ     
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2562 - 2566) 
  เป็นโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการ จัดท า
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฉบับที่ 4  
(พ.ศ. 2562 - 2566) 



 ST1-104: โครงการสร้างมาตรฐานการบริการ ตามมาตรฐานสากล 
(IT Service Management) 
 เป็นโครงการศึกษา วิเคราะห์ และ จัดท ารายงาน
มาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล  พร้อม สร้างความเข้าใจ
ในการจัดการงานบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Service 
Management) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 ST1-105: โครงการพัฒนากระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล (ISMS) 
 เป็นโครงการศึกษา วิเคราะห์ และ ประเมินความเสี่ยง 
(Risk assessment: analysis & evaluation) พร้อมให้ค าปรึกษา
แนะน าในการริเริ่มกระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัย 
 

3.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้งานการให้บริการของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการ สร้างความพึงพอใจ และอ านวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3.2.2.1 เปูาประสงค ์
1) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการให้บริการแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 

และประชาชนทั่วไป 
2) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลระบบสหกรณ์ไทยรองรับความเป็นสากล 
3) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4) เพ่ือให้ต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.2.2.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

1) ระดับความส าเร็จใน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
3.2.2.3 แผนงาน 

1) แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์แก่ผู้รับบริการ  
 ST2-101: โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 

  เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อด าเนินปรับปรุงเว็บไซต์
เดิมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความทันสมัย สวยงาม ค้นหาข้อมูล
ง่าย และสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ST2-102: โครงการพัฒนาระบบศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณแ์ละ
กลุ่ม เกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ 
  เป็นโครงการจัดจ้าง ผู้รับจ้าง เพ่ือด าเนินการ พัฒนาระบบ
ศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์  



เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  และ
เพ่ิมช่องทางการกระจายสินค้าไปทั่วโลก 

 ST2-103: โครงการพัฒนาระบบ จดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร  
  เป็นโครงการจัดจ้าง ผู้รับจ้าง เพ่ือด าเนินการ พัฒนาระบบ
จดทะเบียน กลุ่มเกษตรกร  เพื่อเป็นการเพ่ิมช่องทางการบริการของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แก่กลุ่มเกษตรกร  

 ST2-104: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
ส าหรับสหกรณ์ 
   เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อด าเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการส าหรับสหกรณ์ ตามกระบวนการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภท โดยระบบสารสนเทศดังกล่าว
กรมส่งเสริมสหกรณ์จะน าไปแจกให้สหกรณ์ใช้งาน 

 ST2-105: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
ส าหรับกลุ่มเกษตรกร 
  เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อด าเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการส าหรับกลุ่มเกษตรกรตาม
กระบวนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรทุกประเภท โดยระบบ
สารสนเทศดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จะน าไปแจกให้ กลุ่มเกษตรกร
ใช้งาน 

 ST2-106:  โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อด าเนินการพัฒนาระบบ
รับเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อขยายโอกาสและอ านวยความ
สะดวกให้การบริการรับเรื่องร้องเรียนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 ST2-107: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์
เกษตรกรเพ่ือการส่งเสริมการขาย ระยะท่ี 1  (เป็นโครงการที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว 
 เป็นโครงการ จัดซื้อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และระบบ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Marketing) เพ่ือจัดท า
ฐานข้อมูลสินค้าสหกรณ์ทั้งสินค้าด้านการเกษตร สินค้าหัตถกรรม 
และอ่ืน ๆ 

 ST2-108:  โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
(Cooperative Promotion System , CPS) (เป็นโครงการที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว)  
 เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูล
สมาชิกสหกรณ์ และข้อมูลทางธุรกิจของสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ทั้ง
สหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ระบบ
วิเคราะห์สถานภาพของสหกรณ์ท้ังด้านการผลิตของสมาชิก และ
ด้านการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และการวางแผนติดตาม
ประเมินผลในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง 



 ST2-109: โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร
ด้วยฐานข้อมูลสมาชิก (เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ด าเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว) 
 เป็นโครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
พร้อมโปรแกรมระบบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ และมีการวิเคราะห์
ข้อมูลบัญชีสมาชิกได้ โดยน าข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของ
สหกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาประมวลผลเพ่ือประกอบรายงาน 

 ST2-110:  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
Cooperative  Distribution Center (CDC)  (เป็นโครงการที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว) 
 เป็นโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
Cooperative  Distribution Center (CDC) 

 ST2-111:  โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐาน
สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร  (เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ด าเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว) 
 เป็นโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบประเมินมาตรฐาน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 

3.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหาร
จัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์  

น าเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศมาประยุกต์ในงานที่เกี่ยวข้องด้านระบบบริหารจัดการ
ภายใน มุ่งสู่ การเป็นหน่วยงาน  Paperless เพิ่มประสิทธิภาพการท างานการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.3.1 เปูาประสงค ์
1) เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในงานที่เกี่ยวข้องด้าน

ระบบบริหารจัดการภายใน 
2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานการปฏิบัติงาน โดยการ น าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกต์ในงานที่การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์  

3) เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลกลาง เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับสนับสนุน
การตัดสินใจผู้บริหาร 

4) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร 
5) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน าไปประกอบการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร 



3.2.3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) 
2) ระดับความส าเร็จในการมุ่งสู่การเป็นหน่วยงาน Paperless  
3) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง 
4) มีเครื่องมือส าหรับการสังเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง 
5) ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อข้อมูลสารสนเทศ 
6) จ านวนระบบสารสนเทศที่ได้ด าเนินการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบต่อปี 

3.2.3.3 แผนงาน 
1) แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุน

การ ปฏิบัติงาน 
 ST3-101: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายใน

องค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) 
 เป็นโครงการจัดหาและติดตั้ง ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับ
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ( Enterprise 
Resource Planning : ERP) พร้อมทั้งปรับแต่งซอฟต์แวร์ ให้รองรับ
ความต้องการของผู้ใช้งานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  โดยแบ่ง
ระยะการด าเนิน โครงการออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 เป็น
การบริหารจัดการงบประมาณ การเงินการบัญชี การพัสดุ และการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมสหกรณ์  และระยะที่ 2 เป็น
ระบบประเมินวัดสมรรถนะขีดความสามารถของบุคคลตามสาย 
(Competency) 

 ST3-102: โครงการพัฒนาระบบส านักงานอัจฉริยะ 
 เป็นโครงการพัฒนาระบบส านักงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ให้เป็น Paperless โดยแบ่งระยะการด าเนินออกเป็น 2 ระยะ 
ประกอบด้วยระยะที่ 1 เป็นการจัดหาและติดตั้งโปรแกรมสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  และโปรแกรมการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ
ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาระบบการนัดหมาย  ระบบการมอบหมาย
งานอิเล็กทรอนิกส์  ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์  ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบจองยานพาหนะ และระบบขออนุมัติเบิกจ่าย
สวัสดิการ 

 ST3-103: โครงการพัฒนาระบบงานกฎหมาย 
  เป็นโครงการจัดจ้างผู้จ้างเพื่อด าเนินการ พัฒนาระบบงาน
กฎหมาย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวก ในการ
จัดเก็บ ค้นหาข้อมูล และติดตามคดี 



 ST3-104: โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณ 
ปี พ.ศ. 2557 แล้ว) 
  เป็นโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการท างานของระบบ 

2) แผนงานที่ 2 :  แผนงานบูรณาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 ST3-201: โครงการพัฒนาเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

  เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้าง เพ่ือ ด าเนินการ พัฒนา
ช่องทางส าหรับการรับ -ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่าย กับ
ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

3) แผนงานที่ 3 :  แผนงานระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
 ST3-301: โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูล 

  เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้าง เพ่ือ ด าเนินการ พัฒนา
คลังข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือ เป็นศูนย์กลางข้อมูล  โดยมี
การน าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของ        
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มาถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูล 
ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูล สามารถวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล 
ออกเป็นรายงานหรือข้อมูลสารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

 ST3-302: โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
  เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้า งเพ่ือด าเนินการพัฒนา ระบบ
สารสนเทศ เพื่อออกรายงานข้อมูลส าหรับผู้บริหารระดับสูงใน
มุมมองหลายมิติ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ ข้อมูลสารสนเทศที่
ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 ST3-303: โครงการพัฒนาเหมืองข้อมูล (DATA  MINING)   
  เป็นโครงการจัด หาเครื่องมือการสังเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง
และ พัฒนา โมเดลการสังเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง อาทิ การท านาย
แนวโน้มการผลิตอ้อย ผลิตนมของสหกรณ์อีก 5 ปีข้างหน้า แนวโน้ม
ความต้องการของตลาดในภาคการเกษตร 

4) แผนงานที่ 4 : แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือ  
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 ST3-401: โครงการปรับปรุงระบบแก้ไขข้อบกพร่อง 

  เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อด าเนินการ ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ิมเติมให้สามารถรองรับความ
ต้องการของผู้ใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติงานปัจจุบันของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 ST3-402: โครงการปรับปรุงระบบการประเมินมาตรฐานสหกรณ/์
กลุ่ม เกษตรกร 
  เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้า งเพ่ือด าเนินการปรับปรุง และ
พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร
เพ่ิมเติมให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งานและ สนับสนุน
การปฏิบัติงานปัจจุบันของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ST3-403: โครงการปรับปรุงระบบบริหารเงินกองทุน 
  เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อด าเนินการปรับปรุง และ
พัฒนาเพิ่มเติมระบบบริหารเงินกองทุนให้สามารถรองรับความ
ต้องการของผู้ใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติงานปัจจุบันของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ST3-404: โครงการปรับปรุงระบบการจดทะเบียนสหกรณ์ 
  เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการจดทะเบียนสหกรณ์เพ่ิมเติมให้สามารถรองรับความ
ต้องการของผู้ใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติงานปัจจุบันของ      
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ST3-405:  โครงการจัดหาระบบภูมิสารสนเทศ  ( เป็น
โครงการที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 
2557 แล้ว) 
  เป็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบภูมิสารสนเทศ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน โดยแบ่งระยะการด าเนินโครงการ
ออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่  ระยะท่ี 1 เป็นการจัดหาซอฟต์แวร์และ
อุปกรณ์รองรับการท างาน และระยะท่ี 2 เป็นพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
ให้สามารถวิเคราะห์ ประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) แผนงานที่ 5 :  แผนงานการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
 ST3-501: โครงการบ ารุง รักษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากร

ภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) 
  เป็นโครงการจัดจ้าง บ ารุง รักษา ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์กร ( Enterprise Resource Planning : ERP) 
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 

 ST3-502: โครงการบ ารุงรักษาระบบส านักงานอัจฉริยะ 
  เป็นโครงการจัดจ้างบ ารุ งรักษาระบบส านักงานอัจฉริยะ  
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 

 ST3-503: โครงการบ ารุงรักษาระบบงานกฎหมาย 
 เป็นโครงการจัดจ้างบ ารุง รักษา ระบบงานกฎหมาย
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 



 ST3-504: โครงการบ ารุง รักษาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 
  เป็นโครง การ จัดจ้างบ ารุง รักษา ระบบเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 

 ST3-505: โครงการบ ารุงรักษาระบบศูนย์กลางข้อมูล 
  เป็นโครงการจัดจ้างบ ารุง รักษา ระบบศูนย์กลางข้อมูล  
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 

 ST3-506: โครงการบ ารุงรักษาระบบแก้ไขข้อบกพร่อง 
  เป็นโครงการจัดจ้างบ ารุง รักษาระบบแก้ไขข้อบกพร่อง
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 

 ST3-507: โครงการบ ารุง รักษา ระบบการประเมินมาตรฐาน
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 
  เป็นโครงการจัดจ้างบ ารุง รักษา ระบบการประเมิน
มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 

 ST3-508: โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารเงินกองทุน 
  เป็นโครงการจัดจ้างบ ารุง รักษาระบบบริหารเงินกองทุน
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 

 ST3-509: โครงการบ ารุงรักษาระบบการจดทะเบียนสหกรณ์ 
  เป็นโครงการจัดจ้างบ ารุง รักษา ระบบการจดทะเบียน
สหกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 

 ST3-510: โครงการที่บ ารุง รักษาระบบเว็บไซ ต์ของกรมส่งเสริม
สหกรณ ์
  เป็นโครงการจัดจ้างบ ารุง รักษา ระบบเว็บไซ ต์ของ       
กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ มี           
การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย 

 ST3-511: โครงการบ ารุง รักษา ระบบศูนย์กระจายสินค้าของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์  
  เป็นโครงการจัดจ้างบ ารุง รักษาระบบศูนย์กระจายสินค้า
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและถูกต้อง 

 ST3-512: โครงการบ ารุงรักษาระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
  เป็นโครงการจัดจ้างบ ารุง รักษา ระบบจดทะเบียน กลุ่ม
เกษตรกรสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 

 ST3-513: โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
ส าหรับสหกรณ์ 
 เป็นโครงการจัดจ้างบ ารุง รักษา ระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการส าหรับสหกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง 



 ST3-514: โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
ส าหรับกลุ่มเกษตรกร 
 เป็นโครงการจัดจ้างบ ารุง รักษา ระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการส าหรับกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และถูกต้อง 

 ST3-515: โครงการ บ ารุง รักษา ระบบรับเรื่องร้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ 
  เป็นโครงการจัดจ้างบ ารุง รักษา ระบบรับเรื่องร้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 

 ST3-516: โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 
  เป็นโครงการจัดจ้างบ ารุง รักษา ระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 

 ST3-517: โครงการบ ารุงรักษาระบบจัดการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส ์
  เป็นโครงการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบจัดการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 

 ST3-518: โครงการบ ารุงรักษาระบบพัฒนากรรมการสหกรณ์ 
  เป็นโครงการจัดจ้างบ ารุง รักษา ระบบพัฒนากรรมการ
สหกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง  

 ST3-519: โครงการบ ารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ  
  เป็นโครงการจัดจ้างบ ารุง รักษา ระบบภูมิสารสนเทศ
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง  
 

3.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เป็น
การด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และ
เพ่ือการเผยแพร่องค์ความรู้แก่ส่วนกลาง ส านักงานสหกรณ์จังหวัด และประชาชนทั่วไป 

3.2.4.1 เปูาประสงค ์
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้          

ด้านการส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มการเกษตร 
2) พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ       

และเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับ ด้านการส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์                
และกลุ่มเกษตรกร ให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
ประชาชนทั่วไป  



3.2.4.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1) มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน   

การส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2) มีระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถ รองรับ              

อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่  ซึ่งหน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าใช้งานได้ 

3.2.4.3 แผนงาน 
1) แผนงานที่ 1 : แผนงานพัฒนาระบบ เพ่ือการบริหารจัดการองค์ความรู้

และแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ST4-101: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 

เป็นโครงการการพัฒนาระบบ บริหารจัดการองค์ความรู้  
โดยครอบคลุมความรู้ด้านการส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการ
ใช้งานโดยการสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

 ST4-102: โครงการพัฒนา ระบบจัดการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นโครงการการพัฒนา ระบบจัดการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างบทเรียน แบบทดสอบท้ังก่อนและหลัง เรียน 
ให้สามารถประเมินผล การเรียนได้  ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนได้
จากทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง  เพ่ือเพ่ิมทักษะและเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ให้แก่บุคลากร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  และประชาชนทั่วไป  และรองรับ อุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ ทั้งในส่วนของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แทบเล็ตได้ในลักษณะของการพัฒนา Mobile 
Application 

 
3.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ด าเนินงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในส่วน
ของระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  โครงสร้างพื้นฐานระบบ เครือข่าย ระบบก ารรักษาความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศและการสื่อสาร  ระบบประชุมทางไกล และการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงการบ ารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์  และ
ระบบประชุมทางไกล เพ่ือให้สามารถสนับสนุน การปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อย่างมีเสถียรภาพ  
มีประสิทธิภาพ และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

3.2.5.1 เปูาประสงค ์
1) พัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ 
มีความม่ันคงปลอดภัย และสอดรับกับมาตรฐาน IPv6 

2) สร้างเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 



3) ประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้สอดรับกับ
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ  

3.2.5.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1) ในระยะเวลา 5 ปี จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Physical 

Server เดิม ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง 1 ลดลงจากเดิมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

2) ในระยะเวลา 5 ปี เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook ที่มีอายุ
การใช้งานเกิน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ถูกทดแทนด้วยเครื่องใหม่ 

3) มีระบบไดเร็คทอรี่ของระบบเครือข่าย ( Directory Service) รองรับ
การท างานและบริหารจัดการทะเบียนผู้ใช้งานตามกรอบกระบวนการ
ด าเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์  และการเข้าถึงการใช้บริการระบบ
ทั้งหมดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว 
(Single Sign-On) 

4) ระบบเครือข่ายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความสอดรับกับ มาตรฐาน 
IPv6และสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ มีความ
มั่นคงปลอดภัย และมีความพร้อมในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาท าการ (SLA) 

5) สถิติการละเมิดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ลดลง 
6) หน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในต่างจังหวัดมีการจัดเก็บ Log ตาม 

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
7) มีการ ประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ โครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ตาม
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

8) มีระบบประชุมทางไกล เพื่อรองรับการประชุมในรูปแบบการประชุมกลุ่ม
ใหญ่และการประชุมกลุ่มย่อยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

9) ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ANSI/TIA-942 

10) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดวิกฤต 

11) มีศูนย์กลางในการรวบรวม น าเสนอข้อมูล /เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ สั่งการ ของผู้บริหาร 
 

_______________________ 
อ้างอิง 
1 จากการส ารวจข้อมูลจนถึงเดือนมกราคม 2556 



3.2.5.3 แผนงาน 
1) แผนงานที่ 1: แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ST5-101: โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 เป็นโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ และรองรับเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization 
Technology) มาใช้งานทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ 
Physical Server ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี และรองรับการ
ติดตั้งใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น ในรูปแบบของ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) เพ่ือเพ่ิมความ
ยืดหยุ่นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและการบริหารจัดการ  

 ST5-102: โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
 เป็นการเช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อม
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมส านักงาน  เพื่อ ใช้งานทดแทน
เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มี อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี เพื่อให้สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ST5-103: โครงการจัดท าระบบไดเร็คทอรี่ของระบบเครือข่าย 
(Directory Service) 
 เป็นการจัดท า ระบบไดเร็คทอรี่ของระบบเครือข่าย 
(Directory Service) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual 
Server) เพ่ือรองรับการท างานและบริหารจัดการทะเบียนผู้ใช้งาน
ตามกรอบกระบวนการด าเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์  และ
การเข้าถึงการใช้บริการระบบทั้งหมดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด้วย
การพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On) 

 ST5-104: โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้
งานเครือข่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษา
ความ ปลอดภัยของข้อมูล ให้ครอบคลุมทั้งในส่วนการตรวจสอบสิทธิ์
การเข้าถึง การจัดการทะเบียนผู้ใช้งาน และการบันทึกประวัติการ
ใช้ งาน เพ่ือ รองรับการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แบบมือ ถือ 

 ST5-105: โครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เป็นการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และ พิจารณา
รายละเอียดทางเทคนิค พร้อมทั้งการก าหนดแผนงาน  รวมถึง
ปรับปรุงระบบเครือข่าย ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยการ
จัดหาและติดตั้ง อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือทดแทนอุปกรณ์เดิมท่ีเก่า ล้าสมัย และไม่
รองรับมาตรฐาน IPv6 เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐาน IPv6 รวมถึง



จัดหาซอฟต์แวร์เครื่องมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และเสถียรภาพใน
การให้บริการ 

 ST5-106: โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการรักษา ความ
มั่นคงปลอดภัย 
 เป็นการ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยการจัดหาและติดตั้ง
อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง รวมถึงการจัดหาและติดตั้งระบบ
จัดเก็บ Log ส าหรับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง และ
หน่วยงานของ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  

 ST5-107: โครงการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เป็นการ ประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ
โครงสร้างพื้นฐานฯ  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือ วิเคราะห์
แนว ทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ  
และให้สอดรับกับ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 

 ST5-108: โครงการจัดท าระบบการประชุมทางไกล 
  เป็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการประชุม
ทางไกลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
สามารถด าเนินการประชุมได้ทุกท่ี ทุกเวลา โดยไม่จ ากัดเรื่องของ
สถานที่ และเวลา  

 ST5-109: โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
 เป็นการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์  PC และ Notebook 
พร้อมระบบปฏิบัติการและ โปรแกรมส านักงาน  เพื่อ ใช้งานทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด และ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์  ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี เพื่อให้
สามารถสนับสนุนการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ST5-110: โครงการจัดท าระบบการจัดเก็บส ารองข้อมูลเทปเสมือน
จริง  
 เป็นการจัดหาและติดตั้งระบบการ การจัดเก็บส ารอง
ข้อมูลเทปเสมือนจริง  (Virtual Tape Libraries: VTL) โดยท าการ
ส ารองข้อมูลลงใน Storage เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วใน
การส ารองและกู้คืนข้อมูล 



 ST5-111: โครงการ วิเคราะห์สถานภาพการบริหารจัดการ
ระบบความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณปี พ.ศ. 2557 แล้ว) 

เป็นโครงการจ้าง ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ
ระบบความม่ันคงปลอดภัยระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้
ด าเนินการ ตรวจสถานภาพการบริหารจัดการระบบความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  เพื่อ
วิเคราะห์และประเมินหาจุดอ่อน /ช่อง โหว่ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ใช้ในปัจจุบัน  เพื่อน าไปปรับปรุงระดับความมั่นคง
ปลอดภัย ของระบบ เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ข้อมูลสารสนเทศของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ST5-112: โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ( เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบประมาณปี พ.ศ. 2557 แล้ว) 

เป็น โครงการ จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สามารถ
ท างานได้อย่างถูกต้อง ทันสมัย มากยิ่งข้ึน 

 ST5-113: โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานด้านสารสนเทศ (เป็นโครงการที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการ
ของบประมาณปี พ.ศ. 2557 แล้ว) 
 เป็นการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายส าหรับงาน
ส านักงาน และเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับงานด้านระบบ
บุคลากร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 ST5-114: โครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ( เป็นโครงการที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ด าเนินการของบประมาณปี พ.ศ. 2557 แล้ว) 
 เป็นโครงการ จัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
หน้าจอสัมผัส ให้กับผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและวาง
แผนการด าเนินการของ กรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  และมีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน  
 
 
 



 ST5-115: โครงการ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( เป็นโครงการที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ด าเนินการของบประมาณปี พ.ศ. 2557 แล้ว) 
 เป็นการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงานส านักงาน เพื่อ ทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุใช้งานเกิน 5 ปี สภาพช ารุด และมี
ประสิทธิภาพต่ า เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งาน และปริมาณงานที่
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 ST5-116: โครงการจัดท า Backup Site 
 เป็นการ จัดหา Backup Site เพ่ือให้เกิดความม่ันใจใน
ความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความส าคัญต่อ การ
ปฏิบัติงานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีความส าคัญในกรณีเกิดภัย
พิบัติ อาทิ อัคคีภัย ท าให้ข้อมูลหลักของระบบงานสารสนเทศไม่ได้
สามารถใช้งานได้ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน /การบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ 

 ST5-117: โครงการจัดท าห้องศูนย์บัญชาการ 
 เป็นการ จัดท าห้องศูนย์บัญชาการ (Command Room) 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือเป็นศู นย์กลางในการรวบรวม น าเสนอ
ข้อมูล/เหตุการณ์ ต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ สั่งการ ของ
ผู้บริหาร 

 ST5-118: โครงการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 เป็นการ ปรับปรุงห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ของ
กรม ส่งเสริมสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ANSI/TIA-942 
เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการติดตั้งและให้บริการของ
อุปกรณ์และระบบบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2) แผนงานที่ 2 : แผนงาน การบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ สื่อสาร 
 ST5-201: โครงการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 เป็นการ บ ารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  อุปกรณ์
ส ารองไฟฟูา ระบบเครือข่าย และ ระบบรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ ของกรม ส่งเสริมสหกรณ์ ที่จ าเป็นต้องได้รับการ
บ ารุงรักษา ให้สามารถท างานได้อย่างมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง 

 ST5-202: โครงการ จ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 เป็นการจ้าง บ ารุงรักษา ระบบฐานข้อมูลของ
กรม ส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูล ตลอดจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จัดเก็บฐานข้อมูล 

 ST5-203: โครงการบ ารุงรักษาระบบประชุมทางไกล 



เป็นการจ้าง บ ารุงรักษา ระบบประชุมทางไกล เพื่อให้
สามารถให้บริการการประชุมทางไกลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนกลาง ส านักงานสหกรณ์จังหวัด และศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และ
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ST5-204: โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ SAN ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 
เป็นการจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ SAN ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ที่จ าเป็นต้องได้รับการ บ ารุงรักษา  ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา เพ่ือให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 

 
3.2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6: เพ่ิมพูนทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

เพ่ิมพูนทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นการเพ่ิมทักษะแก่
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีการเสริมสร้างทักษะด้วยการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้
บุคลากรมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี การจัดฝึกอบรมให้แก่ ผู้บริหารของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรผู้ใช้งานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.2.6.1 เปูาประสงค ์
1) ยกระดับความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ของบุคลากรทั่วไป 
2) ยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร     

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3) ยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร 

3.2.6.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1) จ านวนของบุคลากรทั่วไปท่ีมีทักษะการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ        

และการสื่อสาร 
2) จ านวนของบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีมีใบรับรองหรือผ่าน         

การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3) จ านวนของผู้บริหารที่ผ่านการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ          

และการสื่อสาร 



3.2.6.3 แผนงาน 
1) แผนงานที่ 1: แผนงาน เพ่ิมพูนทักษะของผู้บริหารด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 ST6-101: โครงการ เพ่ิมพูน ทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการ สื่อสาร ส าหรับผู้บริหาร 
 เป็นโครงการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร ได้แก่               
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์           
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อ านวยการส านัก /กอง โดย
มุ่งเน้นการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของผู้บริหาร เกี่ยวกับการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร รวมถึงการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ST6-102: โครงการ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสารส าหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  เป็น โครงการจัด ฝึกอบรมผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการบริหารจัดการในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในองค์กร รวมถึงการบริหาร
การ เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับผู้บริหาร  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุ่งเน้น
การอบรมด้านการน าแนวนโยบายของภาครัฐมาปรับใช้กับองค์กร 
อาทิ ทิศทางกรอบนโยบายและแผนหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศไทย แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2) แผนงานที่ 2:   แผนงาน เพ่ิมพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของบุคลากร 
 ST6-201: โครงการเพ่ิมพูน ทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการ สื่อสารของบุคลากรทั่วไป 
 เป็นโครงการจัดฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั่วไป เพื่อเพ่ิม พูนทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการสื่อสาร รวมถึง การใช้งาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ซึ่งจะช่วยในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรได้ 



 ST6-202: โครงการเพ่ิมพูน ทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เป็นโครงการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศ เพ่ือ
เพ่ิม พูนทักษะและความช านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมถึงสามารถจัดการบริหารโครงการและบริหารจัดการ 
Outsource ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 


