สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนา
ของ

1.1 โครงร่างของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2557-2561 (Final Report)

บทที่ 2 สรุปสถานภาพและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.1 สรุปสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.2 สรุปความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
บทที่ 3

บทที่ 4

หน้า
(1)
1-1
1-1

2-1
2-1
2-23

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3.2 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2557 - 2561

3-1

การออกแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4.1 สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ
4.2 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์
4.3 สถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายและระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
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สารบัญ
บทที่ 5

บทที่ 6

แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีพ.ศ. 2557 – 2561
5.1 แผนงาน/โครงการ และงบประมาณตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ฉบับที่ 3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2557 – 2561
ตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาฯ
5.2 บทส่งท้าย
ความสอดคล้องแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3)
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2557 – 2561 กับแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้า
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ผนวก ก ความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ
ผนวก ก-1 แผนผังยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนแม่บทฯ
ผนวก ก-2 ความสัมพันธ์ของ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และโครงการ
ผนวก ข คานิยามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ผนวก ค เกณฑ์ราคาพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผนวก ค-1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปีงบประมาณ 2556
ผนวก ค-2 หลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขต การพิจารณางบประมาณ
รายการค่าจ้างที่ปรึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผนวก ค-3 หลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขต การพิจารณางบประมาณ
รายการฝึกอบรม สัมมนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผนวก ค-4 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ
ซอฟต์แวร์สาหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (
GIS)
ผนวก ค-5 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัส (Tablet)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผนวก ค-6 การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่เสนอตั้งงบประมาณปี
2556 กรณีนอกเหนือจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวง ICT
ผนวก จ การเปรียบเทียบระหว่างการเช่าและการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

บทสรุปผู้บริหาร
สืบเนื่องจากปี 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จะเปิด
ตลาดการค้าเสรี โดยให้มี การค้าบริการของอาเซียนเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น และพัฒนาระบบการยอมรับ
ร่วมกันเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพในสาขาบริการ รวมทั้งส่งเสริมการร่วมลงทุนของ
อาเซียนไปยังประเทศที่สาม ทาให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนของไทย เนื่องจากการผลักดัน
มาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดการยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด
ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรค์ด้านภาษีหรือมาตรการทางการค้าอื่น ๆ ที่มิใช่ภาษี ประเทศสมาชิกจะแสวงหา
ความร่วมมือเพื่อลด/ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านั้น รวมถึงอานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างกัน ทั้งนี้เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรอาจได้รับ
ผลกระทบทั้งที่เป็นปัจจัยทั้งในด้านบวกและด้านลบ มีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น ซึ่งการสร้างความได้เปรียบใน
เชิงธุรกิจนั้น ข้อมูลที่ทันสมัย รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญต่อการวางแผน และ
ตัดสินใจใน การดาเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้
ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใน
การเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหาร การจัดการ การดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
เชื่อมโยงธุรกิจ สหกรณ์สู่ระดับสากล เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม
กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ไทย และ
กลุ่มเกษตรกร ให้ก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาพัฒนาและยกระดับการให้บริการ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อนามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน การวางแผน กาหนดนโยบาย เพืส่่องเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ระบบสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ตามที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงมีการกาหนดกรอบแนวทางการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขึ้น ซึ่งแผนการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะถูกบรรจุเป็น แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ฉบับที่ 3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2557 - 2561 โดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เปูาหมาย และแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้

1. วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“พัฒนาและยกระดับการให้บริการ และบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้
ICT เป็นตัว
ขับเคลื่อน “
2. พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งสู่การเป็นPaperless
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
2.3 จัดทามาตรฐานข้อมูล และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริการและบริหารจัดการ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.4 ประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การสหกรณ์ การส่งเสริม พัฒนา และ
สนับสนุนระบบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัย
มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้
2.8 พัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.9 สร้างนวัตกรรมการให้บริการแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิก และประชาชนทั่วไป โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นตัวขับเคลื่อน
3. สรุปเปูาหมายหลักภาพรวมของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
พ.ศ. 2557 - 2561
3.1 ปีงบประมาณ 2557: มีมาตรฐานข้อมูลกลางสาหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลสาหรับการบริการและบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3.2 ปีงบประมาณ 2558: พัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
โดย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าของ สหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกร พร้อมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับสนับสนุนการบริหารจัดการและการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นหนึ่งยว
เดี
3.3 ปีงบประมาณ 255 9: พัฒนาศูนย์กลาง ข้อมูลระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริการและ
บริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เข้าด้วยกันทั้งจากภายใน
สหกรณ์ และภายนอกได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตร และหน่วยงานภายนอก
3.4 ปีงบประมาณ 2560: พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
3.5 ปีงบประมาณ 2561: พัฒนาเครื่องมือ สาหรับ การสังเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง สามารถสร้าง
แบบจาลองเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์กลุ่มเกษตรนามาเป็นข้อมูลในการวางแผน กาหนดนโยบายสาหรับการส่งเสริม
สนับสนุนให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร

4. แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
– 2561
จากผลลัพธ์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเปูาหมายของแผนแม่บทฯ ที่วางไว้แผนการพั
จึงมี ฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจาปีงบประมาณ 2557
พ.ศ. – 2561 แสดงดัง ตารางสรุปแผนงาน
โครงการ

ตารางสรุปแผนงานโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างมาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 1: มาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ST1-101:
1. เพื่อให้มีมาตรฐาน
ระดับความสาเร็จ 1.ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการด้านข้อมูล
โครงการจัดทา
ข้อมูลกลางสาหรับการ
ของการจัดทา
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนโยบาย
มาตรฐานข้อมูล
จัดเก็บข้อมูล
มาตรฐานข้อมูล
การแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้บริหาร
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 2. ศึกษามาตรฐานสากลสาหรับการจัดทา
เพื่อการบริการ
บริการและบริหารจัดการ การบริการและ
มาตรฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปใน
และบริหาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ บริหารจัดการ
ระดับประเทศ และ/หรือในระดับสากล อาทิ
จัดการ
2.เพื่อกาหนดแนวทาง
TH-e gif
การบูรณาการข้อมูล
3. ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างและการ
สาหรับการบริการและ
จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันของกรม
บริหารจัดการของกรม
ส่งเสริม-สหกรณ์
ส่งเสริมสหกรณ์
4. ศึกษาและวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด
5. ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ในปัจจุบัน
6. ศึกษาและวิเคราะห์การใช้และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
7. จัดทามาตรฐานข้อมูลและกาหนดโครงสร้าง
มาตรฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บและการ
แลกเปลี่ยน (Meta Data)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

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

ทุกหน่วยงาน 3,520,000

-

-

-

-

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างมาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แผนงานที่ 1: มาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
ST1-102:
เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาใน
มีการจัดจ้างที่ปรึกษา
1. ออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ศูนย์สารสนเทศ
โครงการจัดจ้าง
การออกแบบและกากับ
ในการออกแบบและ
การสื่อสาร ในลักษณะ Conceptual Design
ที่ปรึกษา
ดูแลการพัฒนาเทคโนโลยี กากับดูแลการพัฒนา
2. ร่าง TOR โครงการการพัฒนาเทคโนโลยี
การออกแบบและ
สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศและการสื่อสาร
กากับดูแล
และ
3. กากับดูการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
การพัฒนาเทคโนโลยี
การสื่อสาร
สารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตาม
สารสนเทศ
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
และการสื่อสาร
ST1-103:
เพื่อดาเนินการจัดทาแผน มีการจัดทาแผนแม่บท 1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพภายในและ
ศูนย์สารสนเทศ
โครงการจัดทา
แม่บทเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงานเทคโนโลยี
แผนแม่บท
สารสนเทศ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน
เทคโนโลยี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ฉบับที่ 4
2. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการใช้งาน
สารสนเทศ
ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2562 - 2566) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (พ.ศ. 2562 - 2566)
3. ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยี
ฉบับที่ 4
สารสนเทศและการสื่อสาร
(พ.ศ. 2562 4. กาหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการที่
2566)
ควรพัฒนาหรือปรับปรุง
5. กาหนดงบประมาณดาเนินการและจัดลาดับ
ความสาคัญของแผนงาน/โครงการ
6. จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2562 - 2566)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

4,818,000 4,818,000

4,818,000

4,818,000

4,818,000

-

-

3,000,000

-

-

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างมาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 1: มาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
ST1-104:
เพื่อให้การจัดการงาน
มีการจัดการงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพการใช้งานเทคโนโลยี
โครงการสร้าง
บริการทางด้านเทคโนโลยี
บริการทางด้าน
สารสนเทศและการสื่อสารของในปัจจุบัน
มาตรฐาน
สารสนเทศ (IT Service
เทคโนโลยี
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของ
การบริการ ตาม
Management) เป็นไปตาม สารสนเทศ
องค์กรกับมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล
(IT Service
3. จัดทารายงานมาตรฐานการบริการตาม
(IT Service
Management)
มาตรฐานสากล
Management)
ตาม
4. สร้างความเข้าใจเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานสากล
มาตรฐานการบริการที่กาหนดไว้
ST1-105:
เพื่อให้การบริหารจัดการ
มีการบริหาร
1. ศึกษาและประเมินทรัพย์สินสารสนเทศอ้างอิง
โครงการพัฒนา
การรักษาความมั่นคง
จัดการการรักษา
ตามมาตรฐาน ISO27001
กระบวนการรักษา ปลอดภัยสารสนเทศเป็นไป ความมั่นคง
2. ศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ความมั่นคง
ตามมาตรฐานสากล
ปลอดภัย
(Risk assessment: analysis & evaluation)
ปลอดภัย
สารสนเทศตาม
3. .ให้คาปรึกษาแนะนาในการริเริ่มกระบวนการ
สารสนเทศ ตาม
มาตรฐานสากล
บริหารจัดการความปลอดภัย
มาตรฐานสากล
4. จัดทาแผนทิศทางการบริหารจัดการ
(ISMS)
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557

พ.ศ. 2558

-

พ.ศ. 2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

-

-

-

-

-

3,509,000

ศูนย์สารสนเทศ

-

2,794,000

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 1: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์แก่ผู้รับบริการ
ST2-101:
1. เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์
1. มีเว็บไซต์ของ
ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมเว็บไซต์ปัจจุบันของ
โครงการ
ปัจจุบันของกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย
ปรับปรุงเว็บไซต์ สหกรณ์ให้มีความสวยงาม เป็นภาษาอังกฤษ
และสามารถรองรับการให้บริการได้ทั้งภาษาไทย
เพื่อมุ่งสู่ความ
ทันสมัยและสามารถรองรับ 2. ร้อยละความพึง และภาษาอังกฤษ
เป็นสากล
การให้บริการได้ทั้ง
พอใจของผู้เข้าเยี่ยม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชมเว็บไซต์
2. เพื่อประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรประเทศ
ไทยให้แก่ต่างประเทศ
ST2-102:
1. เพื่อเพิ่มช่องทางการ
1. อัตราการเพิ่มขึ้น 1. ศึกษา วิเคราะห์ระบบศูนย์กระจายสินค้าของ
โครงการพัฒนา กระจายสินค้าของสหกรณ์ ของมูลค่าทางธุรกิจ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์
ระบบศูนย์
และกลุ่มเกษตรกรผ่าน
ของสหกรณ์/
2. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์
กระจายสินค้า
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มเกษตรกร
ประกอบด้วย
ของสหกรณ์และ 2. เพื่อเสริมสร้างและ
2. จานวนของ
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับ
กลุ่มเกษตรกร
พัฒนาเครือข่ายธุรกิจของ
ประเภทสินค้าของ
ระบบงาน (Application Server) จานวน 2 ชุด
อิเล็กทรอนิกส์
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และ
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับบริหาร
3. เพื่อส่งเสริมและ
กลุ่มเกษตรกรที่
จัดการระบบฐานข้อมูล (Database Server)
สนับสนุนขยายส่วนแบ่ง
จาหน่ายบนระบบ
จานวน 1 ชุด
การตลาดสินค้าของสหกรณ์ ศูนย์กระจายสินค้า
และกลุ่มเกษตรกร
ของสหกรณ์และ
4. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ กลุ่มเกษตรกร
สินค้าของสหกรณ์และ
อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

ปีงบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

ศูนย์สารสนเทศ

1,507,000

-

-

-

-

5,408,500

-

-

-

ศูนย์สารสนเทศ

-

หมายเหตุ

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 1: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์แก่ผู้รับบริการ (ต่อ)
ST2-103:
1. เพือ่ พัฒนาระบบ
มีระบบจด
- ศึกษา วิเคราะห์ระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
โครงการ
สารสนเทศสาหรับการ
ทะเบียนกลุ่ม
พัฒนาระบบ
ให้บริการจดทะเบียน
เกษตรกรเพื่อ
จดทะเบียน
กลุ่มเกษตรกร
สนับสนุน
กลุ่มเกษตรกร 2. เพื่อจัดเก็บข้อมูล
การปฏิบัติงาน
รายละเอียดของ
และให้บริการ
กลุ่มเกษตรกร
แก่ประชาชน
ST2-104:
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์และ จานวนสหกรณ์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
โครงการ
ออกแบบระบบสารสนเทศ ภาคการเกษตร สาหรับสหกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการสาหรับ
ที่ใช้งานระบบ ระยะที่ 1 : สหกรณ์ภาคการเกษตร
สารสนเทศการ สหกรณ์
สารสนเทศการ 1. ศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศการบริหาร
บริหารจัดการ 2. เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ จัดการสาหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เหมาะสม
สาหรับ
สารสนเทศการบริหาร
สาหรับสหกรณ์ และสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาค
สหกรณ์
จัดการสาหรับสหกรณ์
การเกษตรแต่ละประเภท
เสริมสร้างความเข้มเข็ง
2. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสาหรับ
ทางด้านการบริหารจัดการ
สหกรณ์ภาคการเกษตร เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบสหกรณ์ตาม
ทางด้านการบริหารจัดการของระบบสหกรณ์ตาม
หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทาหน้าที่เป็น
Developer และ Testing จานวน 1 ชุด

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

- สานัก
นายทะเบียนและ
กฎหมาย
- ศูนย์สารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

-

3,500,000

-

-

-

-

10,397,000 14,997,000

-

-

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 1: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์แก่ผู้รับบริการ (ต่อ)
ST2-105:
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์และ จานวนกลุ่ม
1. ศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศการ
โครงการพัฒนา
ออกแบบระบบสารสนเทศ เกษตรกรที่ใช้งาน บริหารจัดการสาหรับกลุ่มเกษตรกรที่
ระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการสาหรับ
ระบบสารสนเทศ
เหมาะสมและสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ
การบริหารจัดการ กลุ่มเกษตรกร
การบริหาร
ของกลุ่มเกษตรกร
สาหรับกลุ่ม
2. เพื่อพัฒนาระบบ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
เกษตรกร
สารสนเทศการบริหาร
สาหรับกลุ่มเกษตรกร
จัดการสาหรับกลุ่ม
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทาหน้าที่เป็น
เกษตรกรเสริมสร้างความ
Developer และ Testing จานวน 1 ชุด
เข้มแข็งทางด้านการบริหาร
จัดการของกลุ่มเกษตรกร
ตามหลักธรรมาภิบาล
ST2-106:
1. เพื่อพัฒนาระบบ
จานวนข้อร้องเรียน ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ
โครงการพัฒนา
สารสนเทศสนับสนุนงาน
ผ่านระบบ
รับเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ระบบรับเรื่อง
ด้านการรับเรื่องร้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์
ร้องเรียน
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการ
อิเล็กทรอนิกส์
เข้าถึงการรับเรื่องร้องเรียน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ST2-107:
เพื่อจัดซื้อจัดหาเครื่องมือ
จัดซื้อจัดหาระบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนา
อุปกรณ์และระบบการตลาด
(Electronic Marketing)
ระบบสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
ผลิตภัณฑ์เกษตรกร Marketing)
เพื่อการส่งเสริมการ
ขาย ระยะที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

ปีงบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2557

ศูนย์สารสนเทศ

-

พ.ศ. 2558

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

8,000,000

ศูนย์สารสนเทศ

2,110,000

ศูนย์สารสนเทศ

70,000,000

-

เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ดาเนินการขอ
งบประมาณ
ปี พ.ศ. 2557
แล้ว

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 1: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์แก่ผู้รับบริการ (ต่อ)
ST2-108:
เพื่อพัฒนาระบบ
1. จัดหาระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)
โครงการพัฒนา การส่งเสริมสหกรณ์ให้มี
ประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังนี้
ระบบการ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ระบบฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ และข้อมูล
ส่งเสริม-สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีความ
ธุรกิจสหกรณ์ ซึ่งจะใช้สาหรับแต่ละสหกรณ์ทุก
(Cooperative
เข้มแข็ง
สหกรณ์
Promotion
- ระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์สถานะการ
System , CPS)
ผลิตของสมาชิก สถานภาพของสหกรณ์ ความ
มั่นคง ความเข้มแข็งทางการเงินทางธุรกิจของ
สหกรณ์
- ระบบการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์
- ระบบติดตามประเมินผล
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน 1 ชุด
ST2-109:
เพื่อจัดซื้อจัดหาระบบ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อม
โครงการ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โปรแกรมระบบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
เสริมสร้างความ พร้อมโปรแกรมระบบข้อมูล
เข้มแข็งของ
สมาชิกสหกรณ์ และมีการ
สถาบันเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูลบัญชีสมาชิก
ด้วยฐานข้อมูล
ได้ โดยนาข้อมูลจากระบบ
สมาชิก
คอมพิวเตอร์ของสหกรณ์
ต่างๆ เข้ามาประมวลผล
เพื่อประกอบรายงาน

ปีงบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2557

พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

หมายเหตุ

ศูนย์สารสนเทศ

2,840,000

-

-

-

-

เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ดาเนินการขอ
งบประมาณ
ปี พ.ศ. 2557
แล้ว

ศูนย์สารสนเทศ

90,000,000

-

-

-

-

เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ดาเนินการขอ
งบประมาณ
ปี พ.ศ. 2557
แล้ว

พ.ศ.

พ.ศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

พ.ศ.

พ.ศ.

หมายเหตุ

แผนงานที่ 1: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์แก่ผู้รับบริการ (ต่อ)
ST2-110:
เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์
จัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ Cooperative
โครงการพัฒนา
เป็นศูนย์กระจายสินค้า
Distribution Center (CDC) พร้อมทั้งอุปกรณ์
ระบบบริหารจัดการ สหกรณ์ และเพิ่ม
คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการ
Cooperative
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
Cooperative Distribution Center (CDC)
Distribution
เครือข่ายการผลิตและ
Center (CDC)
การตลาดให้สูงขึ้น ขยาย
วงการเชื่อมโยงเครือข่าย
การผลิต การตลาดให้
ครอบคลุมสินค้าที่สมาชิก
และประชาชนต้องการลด
ต้นการผลิตและลดต้นทุน
ด้าน Logistics โดยวิธีการ
รวมกันซื้อ และรวมกันขาย
สร้าง Brand กลางสินค้า
สหกรณ์ และผลักดันให้
สหกรณ์รวมตัวจัดตั้งเป็น
ศูนย์กระจาย สินค้าระดับ
ท้องถิ่นและใน
ระดับประเทศ

ศูนย์สารสนเทศ

4,280,000

2558

2559

2560

2561

-

-

-

-

เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ดาเนินการขอ
งบประมาณ
ปี พ.ศ. 2557
แล้ว

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 1: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์แก่ผู้รับบริการ (ต่อ)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2559

ST2-111:
โครงการพัฒนา
ระบบประเมิน
มาตรฐานสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

เพื่อจัดจ้างพัฒนาระบบ
ประเมินมาตรฐานสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร สาหรับ
จัดเก็บข้อมูลผลการประเมิน
มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร พร้อมทั้งออก
รายงาน สรุปผลการจัด
มาตรฐานตามเงื่อนไขที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กาหนด เพื่อนาข้อมูลไป
ส่งเสริม สนับสนุนให้
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐาน

-

จัดจ้างพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อ
สนับสนุนระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

ศูนย์สารสนเทศ

2,680,000

-

-

-

เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ดาเนินการขอ
งบประมาณ
ปี พ.ศ. 2557
แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ST3-101:
1. เพื่อประยุกต์ใช้ระบบ
มีระบบสารสนเทศ
โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ สนับสนุนการทางาน
ระบบบริหารจัดการ การสื่อสารสาหรับการ
ด้านจัดสรร
ทรัพยากรภายใน
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใน
งบประมาณ อนุมัติ
องค์กร (Enterprise ส่วนของการบริหารจัดการ งบประมาณ
Resource
งบประมาณ การเงินการ
การจัดซื้อจัดจ้าง การ
Planning : ERP)
บัญชี การพัสดุ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
บริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการ
2. จัดหาและติดตั้ง
คงคลัง รวมทั้ง
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปของ
การบริหารงาน
ระบบงบประมาณ ระบบ ด้านทรัพยากรบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง การเงินบัญชี
การบริหารจัดการคงคลัง
และการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล
จัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์ มีระบบประเมินวัด
สาเร็จรูปสาหรับระบบ
สมรรถนะขีด
ประเมินวัดสมรรถนะขีด
ความสามารถของ
ความสามารถของบุคคล
บุคคลตามสาย
ตามสาย (Competency) (Competency)

กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

1. จัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์สาเร็จรูปสาหรับ
ทุกหน่วยงาน
ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน
บัญชี
การบริหารจัดการคงคลัง และการบริหารงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล จานวน 1 ชุด
2. ปรับแต่งซอฟต์แวร์สาเร็จรูประบบงบประมาณ
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง การเงินบัญชี การบริหาร
จัดการคงคลัง และการบริหารงานด้านทรัพยากร
บุคคล ให้รองรับความต้องการของผู้ใช้งานและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของ
การบริหารจัดการงบประมาณ การเงินการบัญชี
การพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคล

-

20,002,000

-

-

-

1. จัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์สาเร็จรูปสาหรับการ - กองการเจ้าหน้าที่
ประเมินวัดสมรรถนะขีดความสามารถของบุคคล - ศูนย์สารสนเทศ
ตามสาย (Competency) จานวน 1 ชุด
2 ปรับแต่งซอฟต์แวร์สาเร็จรูปสาหรับระบบ
ประเมินวัดสมรรถนะขีดความสามารถของบุคคล
ตามสาย (Competency) ให้รองรับความต้องการ
ของผู้ใช้งานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องในส่วนของการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงินการบัญชี การพัสดุ และการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมสหกรณ์

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

5,022,500

หมายเหตุ

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

แผนงานที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ST3-102:
1. เพื่อจัดหาและติดตั้ง
1. มีการพัฒนา
การพัฒนาระบบสานักงานอัจฉริยะ แบ่งออกเป็น
- สานักงาน
10,027,500 8,844,000
โครงการพัฒนา
โปรแกรมสารบรรณ
ระบบสานักงาน
2 ระยะ ดังนี้
เลขานุการกรม
ระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ อานวย
อัจฉริยะ
ระยะที่ 1:
- ศูนย์สารสนเทศ
อัจฉริยะ
สะดวกในการรับ-ส่งเอกสาร ประกอบด้วย
1. จัดหาและติดตั้งโปรแกรมสารบรรณ
สามารถค้นหาและติดตาม - ระบบการจัดเก็บ
อิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมการจัดเก็บเอกสาร
เอกสารได้สะดวก เร็วรวด
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อจัดหาและติดตั้ง
อิเล็กทรอนิกส์
2. สแกนเนอร์จานวน 92 เครื่อง
โปรแกรมการจัดเก็บ
- ระบบสารบรรณ
3. ปรับแต่งโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้
อานวยความสะดวกในการ 2. ปริมาณการใช้
สามารถรองรับการทางานและมีความสอดคล้องกับ
ค้นหาเอกสาร และประหยัด งานกระดาษในการ การทางานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร รับ-ส่งเอกสารลดลง
3. เพื่อประยุกต์ใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกับระบบ
สานักงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาทิ การนัดหมาย
การมอบหมายงาน การลา
การประชุม การจอง
ยานพาหนะ ตลอดจนการ
ขออนุมัติเบิกจ่ายสวัสดิการ
มุ่งสู่การเป็น Paper Less

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

-

-

-

พ.ศ.

พ.ศ.

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
พ.ศ.

พ.ศ. 2558

พ.ศ.

หมายเหตุ

2557
แผนงานที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ST3-102:
4. เพื่ออานวยความสะดวก 1. มีการพัฒนา
ระยะที่ 2 :
โครงการพัฒนา
แก่เจ้าหน้าที่ของ
ระบบสานักงาน
1.ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ
ระบบสานักงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ใน
อัจฉริยะ
สานักงานอัจฉริยะ ประกอบด้วย
อัจฉริยะ (ต่อ)
การนัดหมาย
ประกอบด้วย
- ระบบการนัดหมาย
การมอบหมายงาน การลา - ระบบการนัดหมาย - ระบบการมอบหมายงานอิเล็กทรอนิกส์
การประชุม การจอง
- ระบบการ
- ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์
ยานพาหนะ ตลอดจนการ มอบหมายงาน
- ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ขออนุมัติเบิกจ่ายสวัสดิการ อิเล็กทรอนิกส์
- ระบบจองยานพาหนะ
5. เพื่อลดต้นทุนของการใช้ - ระบบใบลา
- ระบบขออนุมัติเบิกจ่ายสวัสดิการ
งานกระดาษ
อิเล็กทรอนิกส์
- ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์
- ระบบจอง
ยานพาหนะ
- ระบบขออนุมัติ
เบิกจ่ายสวัสดิการ
2. ปริมาณการใช้
งานกระดาษในการ
จองยานพาหนะ ขอ
อนุมัติเบิกจ่าย
สวัสดิการและการลา
ลดลง

- สานักงาน
เลขานุการกรม
- ศูนย์สารสนเทศ

-

8,857,000

2559

2560

2561

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ต่อ)

กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

พ.ศ.
2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

หมายเหตุ

ST3-103:
โครงการพัฒนา
ระบบงานกฎหมาย

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนงานด้านกฎหมาย

มีระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านกฎหมาย

ST3-104:
โครงการพัฒนา
ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และจัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อ
รองรับการทางานของระบบ

-

แผนงานที่ 2 : บูรณการ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ST3-201 :
1. เพื่อพัฒนาช่องทางการ
โครงการพัฒนา
แลกเปลี่ยนข้อมูล
เชื่อมโยงและ
อิเล็กทรอนิกส์กับสหกรณ์
แลกเปลี่ยนข้อมูล
และกลุ่มเกษตรกร
2. เพื่อพัฒนาช่องทางการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงาน
ภายนอก

มีพัฒนาเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับระบบ
สารสนเทศหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 1
หน่วยงานหรือระบบ

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงาน
กฎหมายให้สอดรับและรองรับกับความต้องการของ
สานักทะเบียนและกฎหมาย และสานักงานสหกรณ์
จังหวัด
จัดจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการทางาน
ของระบบ

- สานักทะเบียน
และกฎหมาย
- ศูนย์สารสนเทศ

1. จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สาหรับ Middleware
2. พัฒนาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังนี้
2.1 ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสาหรับ
สหกรณ์
2.2 ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสาหรับ
กลุ่มเกษตรกร
2.3 ระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายนอก
ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด
2.4 ระบบสารสนเทศของสหกรณ์หรือกลุ่ม
เกษตรกรตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด (ถ้ามี)

ศูนย์สารสนเทศ

-

ศูนย์สารสนเทศ

-

3,490,000

-

-

-

-

-

-

-

7,964,000

-

-

8,000,000

-

เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ดาเนินการขอ
งบประมาณ ปี
พ.ศ. 2557
แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

แผนงานที่ 3: ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
ST3-301:
เพื่อพัฒนาระบบที่เป็น
โครงการพัฒนา
ศูนย์กลางข้อมูลในการ
ระบบศูนย์กลาง
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูล
สารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
ทั้งข้อมูลจากแหล่งภายใน
และภายนอกองค์กร
สามารถช่วยในการตัดสินใจ
และสนับสนุนทางด้าน
การประมวลผลข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอข้อมูล และ
จัดทารายงานข้อมูล
สารสนเทศให้แก่ผู้บริหาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ST3-302:
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการพัฒนา
สนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557

พ.ศ.
2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ.
2561

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้บริหารของ
การใช้งานระบบ

1. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลและถ่ายโอนข้อมูลจาก ทุกหน่วยงาน
แหล่งของข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีการใช้งานในปัจจุบัน
สู่ระบบคลังข้อมูล
2. จัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องมือ Extract
Transform Load (ETL)
3. จัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์สาหรับการจัดทา
รายงาน
4. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์
ประกอบด้วย
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับคลังข้อมูล
4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับ Extract
Transform Load (ETL)

-

-

15,000,000

-

-

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้บริหารของ
การใช้งานระบบ

1. จัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์ BI
2. ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบรายงาน
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
3. จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทา
หน้าที่เป็น BI Application Server

-

-

-

10,010,000

-

ศูนย์สารสนเทศ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 3: ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร (ต่อ)
ST3-303:
1. เพื่อพัฒนาระบบ
ระดับความพึงพอใจ 1. จัดหาและติดตั้งเครื่องมือสาหรับเหมืองข้อมูล
โครงการพัฒนา
สารสนเทศสาหรับ
ของผู้ใช้งานระบบ
(Data Mining)
เหมืองข้อมูล
การสังเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง เหมืองข้อมูล (DATA 2. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาโมเดลวิเคราะห์
(DATA MINING)
2. เพื่ออานวยความสะดวก MINING)
ข้อมูลให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
ผู้ใช้งาน
การวิเคราะห์ข้อมูลของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
3. เพื่อให้สามารถนาข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างสูงในการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์
แผนงานที่ 4: การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ST3-401:
1. เพื่อปรับปรุงระบบแก้ไข ระดับความพึงพอใจ 1. ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบแก้ไข
โครงการปรับปรุง
ข้อบกพร่องให้มีความ
ของผู้ใช้งานระบบ
ข้อบกพร่องให้สามารถรองรับความต้องการของ
ระบบแก้ไข
สอดคล้องกับกระบวนการ แก้ไขข้อบกพร่อง
ผู้ใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติงานปัจจุบันของ
ข้อบกพร่อง
ปฏิบัติงานปัจจุบันของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถของระบบให้
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ. 2561

-

-

-

-

10,067,000

-

-

-

-

- ศูนย์สารสนเทศ
- สานักนาย
3,612,000
ทะเบียนและ
กฎหมาย

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 4: การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ST3-401:
3. เพื่อออกแบบและพัฒนา
โครงการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลของระบบแก้ไข
ระบบแก้ไข
ข้อบกพร่องให้สอดคล้องกับ
ข้อบกพร่อง (ต่อ)
มาตรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการบริการและบริหาร
จัดการของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่
กาหนดไว้
ST3-402:
1. เพื่อปรับปรุงระบบ
ระดับความพึงพอใจ 1. ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมปรับปรุงระบบ
โครงการปรับปรุง
การประเมินมาตรฐานสหกรณ์/ ของผู้ใช้งานระบบ
การประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้
ระบบการประเมิน กลุ่มเกษตรกรให้มีความ
การประเมิน
สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งานและ
มาตรฐานสหกรณ์/ สอดคล้องกับกระบวนการ
มาตรฐานสหกรณ์/ สนับสนุนการปฏิบัติงานปัจจุบันของกรมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
ปฏิบัติงานปัจจุบันของกรม
กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม-สหกรณ์ และสามารถ
2. อุปกรณ์ Tablet จานวน 100 ชุด
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถของระบบให้
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากขึ้น
3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์
การสื่อสารเคลื่อนที่สาหรับการ
ประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรของเจ้าหน้าที่กลุ่ม
เสริมสหกรณ์

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

- ศูนย์สารสนเทศ
- สานักส่งเสริม 6,626,000
และพัฒนา
สหกรณ์

พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

-

-

-

-

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 4: การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ST3-403:
1. เพื่อปรับปรุงระบบบริหาร
ระดับความพึงพอใจ 1. ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมปรับปรุงระบบ
โครงการปรับปรุง
เงินกองทุนให้มีความสอดคล้อง ของผู้ใช้งานระบบ
บริหารเงินกองทุนให้สามารถรองรับความต้องการ
ระบบบริหาร
กับกระบวนการปฏิบัติงาน
บริหารเงินกองทุน
ของผู้ใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติงานปัจจุบันของ
เงินกองทุน
ปัจจุบันของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
2. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับระบบงาน
2. เพื่อพัฒนาเพิ่มขีด
(Application Server) จานวน 1 ชุด
ความสามารถของระบบให้
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับบริหารจัดการ
ตอบสนองความต้องการของ
ระบบฐานข้อมูล (Database Server) จานวน 1
ผู้ใช้งานมากขึ้น
ชุด
3. เพื่อออกแบบและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลของระบบ
บริหารเงินกองทุนให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการ
และบริหารจัดการของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่กาหนดไว้
ST3-404:
1. เพื่อปรับปรุงระบบการ
ระดับความพึงพอใจ 1. ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมปรับปรุงระบบ
โครงการปรับปรุง
จดทะเบียนสหกรณ์ ให้มีความ
ของผู้ใช้งานระบบ
การประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้
ระบบการจด
สอดคล้องกับกระบวนการ
การจดทะเบียน
สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งานและ
ทะเบียนสหกรณ์
ปฏิบัติงานปัจจุบันของ
สหกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงานปัจจุบันของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์สารสนเทศ
- สานักบริหาร
เงินทุน

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

-

10,000,000

-

-

-

-

-

-

-

- ศูนย์สารสนเทศ
- สานักนาย
7,495,000
ทะเบียนและ
กฎหมาย

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 4: การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ST3-404:
2. เพื่อพัฒนาเพิ่มขีด
2. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์
โครงการปรับปรุง
ความสามารถของระบบให้
ประกอบด้วย
ระบบการจด
ตอบสนองความต้องการของ
2.1 จัดหาและติดตั้งเครื่องแม่ข่ายสาหรับ
ทะเบียนสหกรณ์
ผู้ใช้งานมากขึ้น
ระบบงาน (Application Server) และระบบ
(ต่อ)
3.เพื่อออกแบบและพัฒนา
ฐานข้อมูล (Database Server) จานวน 1 ชุด
ระบบฐานข้อมูลของระบบ
2.2 อุปกรณ์ Tablet จานวน 100 ชุด
การจดทะเบียนสหกรณ์ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการ
และบริหารจัดการของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่กาหนดไว้
4. เพื่อออกและพัฒนาระบบ
การจดทะเบียนสหกรณ์ให้
สามารถรอบรับเทคโนโลยี
Mobile Application
5. เพื่อจัดหาอุปกรณ์การสื่อสาร
เคลื่อนที่เพื่อรองรับระบบการจด
ทะเบียนสหกรณ์
ST3-405:
เพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์สาหรับ
1. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์
โครงการจัดหา
ระบบภูมิสารสนเทศ สาหรับเป็น
ประกอบด้วย
ระบบภูมิสารสนเทศ เครื่องมือในการบริหารจัดการ
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงาน
งานด้านการจัดที่ดินในเขตนิคม
ประมวลผล GIS เชิงกราฟิก จานวน 2 ชุด
สหกรณ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
1.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี แบบ Network ขนาด
รับผิดชอบ
A3 จานวน 1 ชุด
1.3 เครื่องสารองไฟ ขนาด 750 VA จานวน 1
ชุด

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557

623,400

พ.ศ.
2558

-

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

หมายเหตุ

-

-

-

เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ดาเนินการขอ
งบประมาณ ปี
พ.ศ. 2557
แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 4: การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ST3-405:
2. จัดหาซอฟต์แวร์สนับสนุนงานด้าน
โครงการจัดหา
ระบบภูมิสารสนเทศ จานวน 2 License
ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
มีระบบสารสนเทศ
จัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิสารสนเทศ
(ต่อ)
ภูมิศาสตร์ เพิ่มขีด
ภูมิสารสนเทศ
ความสามารถของระบบให้มี
ความสามารถในการวิเคราะห์
สาหรับสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
แผนงานที่ 5: การบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ST3-501:
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษาระบบ
ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษาระบบบริหารจัดการ
โครงการบารุงรักษา บริหารจัดการทรัพยากร
ได้อย่างต่อเนื่องและ ทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise Resource
ระบบบริหารจัดการ ภายในองค์กร (Enterprise
ถูกต้อง
Planning : ERP)
ทรัพยากรภายใน
Resource Planning : ERP)
องค์กร (Enterprise
Resource
Planning : ERP)
ST3-502:
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษาระบบ
ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษาระบบสานักงานอัจฉริยะ
โครงการบารุงรักษา สานักงานอัจฉริยะ
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ระบบสานักงาน
ถูกต้อง
อัจฉริยะ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

-

-

พ.ศ. 2560

-

พ.ศ. 2561

-

5,000,000

ศูนย์สารสนเทศ

-

-

ศูนย์สารสนเทศ

-

-

-

2,000,200 2,902,500

1,002,800 2,087,700 2,565,400

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

แผนงานที่ 5: การบารุงรักษาระบบสารสนเทศ (ต่อ)
ST3-503:
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษา
โครงการบารุงรักษา ระบบงานกฎหมาย
ระบบงานกฎหมาย
ST3-504:
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษา
โครงการบารุงรักษา ระบบเชื่อมโยงและ
ระบบเชื่อมโยงและ แลกเปลี่ยนข้อมูล
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ST3-505:
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษา
โครงกาบารุงรักษา ระบบศูนย์กลางข้อมูล
ระบบศูนย์กลาง
ข้อมูล
ST3-506:
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษา
โครงการบารุงรักษา ระบบแก้ไขข้อบกพร่อง
ระบบแก้ไข
ข้อบกพร่อง
ST3-507:
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษา
โครงการบารุงรักษา ระบบการประเมินมาตรฐาน
ระบบการประเมิน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
มาตรฐานสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
ST3-508:
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษา
โครงการบารุงรักษา ระบบบริหารเงินกองทุน
ระบบบริหาร
เงินกองทุน

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ.
2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษาระบบงานกฎหมาย
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง
ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษาระบบเชื่อมโยงและ
ได้อย่างต่อเนื่องและ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ถูกต้อง

ศูนย์สารสนเทศ

-

-

-

-

349,000

ศูนย์สารสนเทศ

-

-

-

-

796,400

ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษาระบบศูนย์กลางข้อมูล
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง

ศูนย์สารสนเทศ

-

-

-

-

1,500,000

ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษาระบบแก้ไขข้อบกพร่อง
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง

ศูนย์สารสนเทศ

-

-

361,200

433,440

541,800

ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษาระบบการประเมินมาตรฐาน
ได้อย่างต่อเนื่องและ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ถูกต้อง

ศูนย์สารสนเทศ

-

-

662,600

795,100

993,900

ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษาระบบบริหารเงินกองทุน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง

ศูนย์สารสนเทศ

-

-

1,000,000 1,200,000

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

แผนงานที่ 5: การบารุงรักษาระบบสารสนเทศ (ต่อ)
ST3-509 :
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษา
โครงการบารุงรักษา ระบบการจดทะเบียนสหกรณ์
ระบบการจด
ทะเบียนสหกรณ์
ST3-510:
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษาเว็บไซต์
โครงการบารุงรักษา ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ST3-511:
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษา
โครงการ
ระบบศูนย์กระจายสินค้าของ
บารุงรักษาระบบ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ศูนย์กระจายสินค้า อิเล็กทรอนิกส์
ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
อิเล็กทรอนิกส์
ST3-512:
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษา
โครงการบารุงรักษา ระบบจดทะเบียนกลุ่ม
ระบบจดทะเบียน
เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
ST3-513:
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษา
โครงการบารุงรักษา ระบบสารสนเทศการบริหาร
ระบบสารสนเทศ
จัดการสาหรับสหกรณ์
การบริหารจัดการ
สาหรับสหกรณ์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงระบบการจดทะเบียนสหกรณ์
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง

ศูนย์สารสนเทศ

ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง

ศูนย์สารสนเทศ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557

พ.ศ. 2558

-

-

พ.ศ.
2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

899,400 1,124,200
749,500

-

-

226,000
150,700 180,800

ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษาระบบศูนย์กระจายสินค้าของ ศูนย์สารสนเทศ
ได้อย่างต่อเนื่องและ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์
ถูกต้อง

-

ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษาระบบจดทะเบียนกลุ่ม
ได้อย่างต่อเนื่องและ เกษตรกร
ถูกต้อง

ศูนย์สารสนเทศ

-

ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหาร
ได้อย่างต่อเนื่องและ จัดการสาหรับสหกรณ์
ถูกต้อง

ศูนย์สารสนเทศ

-

-

540,800
649,000

-

-

420,000
350,000

-

-

-

1,039,700 2,747,300

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

แผนงานที่ 5: การบารุงรักษาระบบสารสนเทศ (ต่อ)
ST3-514:
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษา
โครงการบารุงรักษา ระบบสารสนเทศการบริหาร
ระบบสารสนเทศ
จัดการสาหรับกลุ่มเกษตรกร
การบริหารจัดการ
สาหรับ
กลุ่มเกษตรกร
ST3-515:
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษา
โครงการ
ระบบรับเรื่องร้องเรียน
บารุงรักษาระบบรับ อิเล็กทรอนิกส์
เรื่องร้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์
ST3-516:
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษา
โครงการบารุงรักษา ระบบบริหารจัดการ
ระบบบริหารจัดการ องค์ความรู้
องค์ความรู้
ST3-517:
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษา
โครงการบารุงรักษา ระบบจัดการเรียนการสอน
ระบบจัดการเรียน อิเล็กทรอนิกส์
การสอน
อิเล็กทรอนิกส์
ST3-518:
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษา
โครงการบารุงรักษา ระบบพัฒนากรรมการสหกรณ์
ระบบพัฒนา
กรรมการสหกรณ์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ.
2559

-

-

-

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

800,000

960,000

253,200

ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหาร
ได้อย่างต่อเนื่องและ จัดการสาหรับกลุ่มเกษตรกร
ถูกต้อง

ศูนย์สารสนเทศ

ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษาระบบรับเรื่องร้องเรียน
ได้อย่างต่อเนื่องและ อิเล็กทรอนิกส์
ถูกต้อง

ศูนย์สารสนเทศ

-

-

-

211,000

ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษาระบบบริหารจัดการ
ได้อย่างต่อเนื่องและ องค์ความรู้
ถูกต้อง

ศูนย์สารสนเทศ

-

-

-

-

ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษาระบบจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างต่อเนื่องและ อิเล็กทรอนิกส์
ถูกต้อง

ศูนย์สารสนเทศ

ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษา
ได้อย่างต่อเนื่องและ ระบบพัฒนากรรมการสหกรณ์
ถูกต้อง

สานักพัฒนาและ
ถ่ายทอด
200,000
เทคโนโลยีการ
สหกรณ์

632,000
-

-

-

439,700

200,000

200,000

200,000

200,000

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

แผนงานที่ 5: การบารุงรักษาระบบสารสนเทศ (ต่อ)
ST3-519 :
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษา
โครงการบารุงรักษา ระบบภูมิสารสนเทศ
ระบบภูมิสารสนเทศ
ST3-520 :
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษา
โครงการบารุงรักษา ระบบงานบริหารและจัดการ
ระบบงานบริหาร
โครงการ
และจัดการโครงการ
ST3-521 :
เพื่อจัดจ้างบารุงรักษา
โครงการบารุงรักษา ระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ระบบช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง
ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษาระบบงานบริหารและจัดการ
ได้อย่างต่อเนื่องและ โครงการ
ถูกต้อง

ศูนย์สารสนเทศ

ระบบสามารถใช้งาน มีการจัดจ้างบารุงรักษาระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง

ศูนย์สารสนเทศ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ.
2559

-

-

-

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

500,000

600,000

ศูนย์สารสนเทศ
129,000

154,000

193,500

193,500

193,500

30,000

35,000

44,200

44,200

44,200

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 1: พัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ST4-101:
1. เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ มี
1. จานวนผู้ที่เข้ามา 1. ศึกษา ออกแบบระบบ และพัฒนา/
โครงการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บข้อมูลและ
ศึกษาในระบบบริหาร ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์ความรู้
ระบบบริหารจัดการ องค์ความรู้ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ จัดการองค์ความรู้
2. รวบรวมข้อมูล จัดทาองค์ความรู้ที่
องค์ความรู้
อย่างเป็นหมวดหมู่และเหมาะสมต่อ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
บุคลากรต้องการและสนใจ
การใช้งาน
ต่อปี
2. เพื่อรวบรวม และจัดเก็บความรู้
2. องค์ความรู้ใน
จากผู้มีประสบการณ์ รวมถึง
ระบบบริหารจัดการ
ผู้เชี่ยวชาญของ
องค์ความรู้เพิ่มขึ้น
กรมส่งเสริมสหกรณ์ในรูปแบบต่างๆ ปีละ 3 องค์ความรู้
ให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้บุคลากรของ ต่อปี
กรมส่งเสริมสหกรณ์และประชาชน
ทั่วไป สามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้รู้ได้
ST4-102:
1. เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์มี
1. จานวนผู้ที่เข้ามา 1. ศึกษา ออกแบบระบบ และพัฒนา/
โครงการพัฒนา
ระบบจัดการเรียนการสอน
ศึกษาในระบบจัดการ ปรับปรุงระบบระบบจัดการเรียนการสอน
ระบบจัดการเรียน อิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถประเมินผล เรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์
การสอน
การเรียนได้ ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้ามา อิเล็กทรอนิกส์
2. รวบรวมข้อมูลหลักสูตรที่บุคลากร
อิเล็กทรอนิกส์
เรียนได้จากทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ต้องการและสนใจ
เพื่อเพิ่มทักษะและเพิ่มความรู้
2. หลักสูตรในระบบ 3. จัดทาหลักสูตรการเรียน
เกี่ยวกับสหกรณ์ให้แก่บุคลากร
จัดการเรียนการสอน
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนบน อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
ระบบจัดการเรียนการสอน
ปีละ 5 หลักสูตรต่อปี
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

-

-

6,304,000

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561
100,000

100,000

ทุกหน่วยงาน

-

-

4,794,000

100,000

100,000

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ST5-101:
1. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
1. จานวนเครื่อง
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
โครงการปรับปรุง
แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพและรองรับ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย รองรับเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization
ประสิทธิภาพระบบ เทคโนโลยีเสมือน (Virtualization
แบบ Physical
Technology) พร้อมจัดสร้างเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Technology) มาใช้งานทดแทน
Server เดิม ของ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม
กรมส่งเสริมสหกรณ์ Server) สาหรับใช้งานทดแทนเครื่อง
รวมถึงรองรับการติดตั้งใช้งานระบบ ส่วนกลาง (จากการ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมที่มีอายุการใช้งาน
สารสนเทศใหม่ ๆ
สารวจข้อมูลจนถึง
เกิน 5 ปี (ที่จัดซื้อตั้งแต่ปี 2535 2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
เดือนมกราคม
2551) รวมถึงรองรับการติดตั้งใช้งาน
สาหรับรองรับการโอนย้ายข้อมูล
2556) ลดลงจาก
ระบบสารสนเทศใหม่ ๆ
และรองรับการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ เดิมไม่น้อยกว่าร้อย
2. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
ละ 20 ในแต่ละปี
(Storage) เพื่อรองรับการโอนถ่ายข้อมูล
3. เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการ
สาหรับปี 2557
ในปัจจุบันจากการดาเนินงานยุบรวม
จัดสรรและใช้งานทรัพยากรของ
2559 และ 2561 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและข้อมูลอื่น ๆ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายร่วมกันได้ และไม่น้อยกว่าร้อย ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
อย่างมีประสิทธิภาพ
ละ 10 ในปี 2558
2. เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
มีความพร้อมใช้งาน
(Availability) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาทาการ
(SLA)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

ศูนย์สารสนเทศ 6,955,000

1,180,000

พ.ศ. 2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ. 2561
- 1,143,000

2,360,000

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แผนงานที่ 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
ST5-102:
เพื่อเช่าใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC
1. ดาเนินการเช่าใช้งานเครื่อง
ศูนย์สารสนเทศ
โครงการเช่าเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์
และ Notebook ของกรม คอมพิวเตอร์ PC และ Notebook
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ลูกข่ายพร้อม
ส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง ทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี
ระบบปฏิบัติการและ
ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 2. ควบคุม/ติดตามการให้บริการ
โปรแกรมสานักงาน
ปี ถูกทดแทนด้วยเครื่อง
บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไข
ทดแทนเครื่อง
ใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ที่กาหนด
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายเดิม 15 ในแต่ละปี สาหรับ
ปี 2557 - 2561
ST5-103:
เพื่อจัดทา
มีระบบไดเร็คทอรี่ของ
1. ติดตั้งระบบไดเร็คทอรี่เซอร์วิสรองรับ
ศูนย์สารสนเทศ
โครงการจัดทา
ระบบไดเร็คทอรี่ของ
ระบบเครือข่าย
การทางานและบริหารจัดการทะเบียน
ระบบไดเร็คทอรี่
ระบบเครือข่าย
(Directory Service)
ผู้ใช้งานตามกรอบกระบวนการดาเนินงาน
ของระบบเครือข่าย (Directory Service)
รองรับการทางานและ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และการเข้าถึง
(Directory
บริหารจัดการทะเบียน
การใช้บริการระบบทั้งหมดของ
Service)
ผู้ใช้งานตามกรอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด้วยการพิสูจน์
กระบวนการดาเนินงาน
ตัวตนเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On)
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2. สนับสนุนรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
และการเข้าถึงการใช้
เพื่อการปรับแต่งระบบสารสนเทศในการ
บริการระบบทั้งหมดของ พิสูจน์ตัวตน (Authentication) ร่วมกับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ระบบ Directory Service
ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียง
ครั้งเดียว
(Single Sign-On)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

1,757,000

3,514,000

5,294,000 7,058,000 8,833,000

11,256,000

-

-

พ.ศ. 2560

-

พ.ศ. 2561

-

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
ST5-104:
เพื่อปรับปรุงระบบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบ
โครงการพัฒนา
การรักษาความมั่นคง
สามารถปูองกันการบุกรุก การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ระบบการบริหาร
ปลอดภัยสารสนเทศของ ระบบสารสนเทศจาก
เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ
จัดการสิทธิ์การใช้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้
การใช้งานผ่านอุปกรณ์
ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบมือถือ
งานเครือข่ายผ่าน
รองรับการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์แบบมือถือได้ 2. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบการ
อุปกรณ์เคลื่อนที่
สารสนเทศผ่านอุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย
คอมพิวเตอร์แบบมือถือ
3. ทดสอบการใช้งานระบบ และ
รับประกันคุณภาพการใช้งานระบบพร้อม
ให้บริการบารุงรักษาตามเงื่อนไขการ
รับประกัน
ST5-105:
1. เพื่อปรับเปลี่ยนระบบ ระบบเครือข่ายของกรม
1. ศึกษาและทบทวนการใช้งานการ
โครงการปรับปรุง
เครือข่ายของ
ส่งเสริมสหกรณ์มีความ
บริหารจัดการหมายเลขไอพีในปัจจุบัน
ประสิทธิภาพระบบ กรมส่งเสริมสหกรณ์จาก สอดรับกับมาตรฐาน IPv6 และตรวจสอบรายละเอียดอุปกรณ์และ
โครงสร้างพื้นฐาน
IPv4 เป็น IPv6
และสามารถให้บริการได้ ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
2. เพื่อจัดหาและติดตั้ง
อย่างมีประสิทธิภาพ มี
การสื่อสาร
สารสนเทศและ
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
เสถียรภาพ มีความมั่นคง 2. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบความ
การสื่อสาร
และระบบรักษาความ
ปลอดภัย และมีความ
พร้อมของระบบเครือข่าย และ
มั่นคงปลอดภัย
พร้อมในการให้บริการไม่ ส่วนประกอบของระบบ
สารสนเทศเพื่อทดแทน
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 3. เสนอแนะ ในการปรับปรุง/การเตรียม
อุปกรณ์เดิมที่เก่า ล้าสมัย เวลาทาการ (SLA)
ความพร้อมของระบบเครือข่าย และ
และไม่รองรับมาตรฐาน
ส่วนประกอบของระบบ
IPv6

ปีงบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

ศูนย์สารสนเทศ

3,600,000

-

-

-

-

-

-

-

-

ศูนย์สารสนเทศ
6,154,000

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แผนงานที่ 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
ST5-105:
3. เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์
4. ออกแบบการจัดสรรและการจัดการ
โครงการ
เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
หมายเลขไอพีของ IPv6
ปรับปรุง
และเสถียรภาพในการ
5. กาหนดแผนงาน พร้อมลาดับความสาคัญ
ประสิทธิภาพ
ให้บริการ
และงบประมาณดาเนินการ
ระบบโครงสร้าง
6. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและ
พื้นฐาน
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เทคโนโลยี
เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เก่า ล้าสมัย และไม่
สารสนเทศและ
รองรับมาตรฐาน IPv6
การสื่อสาร (ต่อ)
7. จัดหาซอฟต์แวร์เครื่องมือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพในการให้บริการ
8. ทดสอบการใช้งานและบูรณาการเข้ากับ
ระบบที่มีอยู่เดิมของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ST5-106:
1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์การปูอง 1. สถิติการละเมิดสิทธิ์ 1. ศึกษาและทบทวนเขตการปูองกันในระบบ ศูนย์สารสนเทศ
โครงการ
การบุกรุกที่มีประสิทธิภาพ
การเข้าถึงข้อมูลของ
เครือข่ายของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปรับปรุง
สาหรับปูองกันการละเมิดสิทธิ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
2. กาหนดเขตการปูองกัน และนโยบายการ
ประสิทธิภาพ
การเข้าถึงข้อมูลของ
ลดลง
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ระบบการรักษา กรมส่งเสริมสหกรณ์
2. หน่วยงานของ
3. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การปูองการบุกรุก
ความมั่นคง
2. จัดหาและติดตั้งระบบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ใน 4. จัดหาและติดตั้งระบบจัดเก็บ Log สาหรับ
ปลอดภัย
จัดเก็บ Log สาหรับ
ต่างจังหวัดมีการจัดเก็บ หน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง Log ตาม พ.ร.บ.
ต่างจังหวัด
สานักงานสหกรณ์จังหวัด นิคม- คอมพิวเตอร์
5. ทดสอบการใช้งาน และบูรณาการเข้ากับ
สหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดพ.ศ. 2550
ระบบที่มีอยู่เดิมของกรมส่งเสริม-สหกรณ์
เทคโนโลยีการสหกรณ์ และ
6. รับประกันคุณภาพการใช้งาน และให้บริการ
ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการ
บารุงรักษา
หุบกะพง

ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

23,285,000
7,953,000

พ.ศ. 2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

หมายเหตุ

7,953,000

-

-

-

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แผนงานที่ 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
ST5-107:
เพื่อประเมินและตรวจสอบ มีการประเมินและ
1. ศึกษาและทบทวนโครงสร้างการเชื่อมต่อ
ศูนย์สารสนเทศ
โครงการประเมิน สมรรถนะของระบบ
ตรวจสอบสมรรถนะ
ระบบเครือข่าย และระบบการรักษาความ
และตรวจสอบ
โครงสร้างพื้นฐานฯ ของ
ของระบบโครงสร้าง
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
สมรรถนะของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
พื้นฐานเทคโนโลยี
2. กาหนดแผนงานเพื่อทาการประเมินและ
ระบบโครงสร้าง
สารสนเทศ
ตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน
และการสื่อสารของ
พื้นฐานฯ
เทคโนโลยี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
3. ดาเนินการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะ
สารสนเทศ
ตามแนวนโยบายและ
ของระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ พร้อมจัดทาสรุป
แนวปฏิบัติในการรักษา ข้อมูล
ความมั่นคงปลอดภัย
4. วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการ
ด้านสารสนเทศของ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
หน่วยงานของรัฐอย่าง
ต่อเนื่อง
ST5-108:
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
มีระบบประชุมทางไกล 1. ศึกษา สารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลความ
ศูนย์สารสนเทศ
โครงการจัดทา
ระบบการประชุมทางไกล
เพื่อรองรับการประชุม ต้องการใช้งานระบบประชุมทางไกลของ
ระบบการประชุม
ในรูปแบบการประชุม
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัด
ทางไกล
กลุ่มใหญ่และการ
และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ประชุมกลุ่มย่อยของ
2. จัดหา ติดตั้ง และทดสอบ ระบบประชุม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ทางไกล (Video Conference) และอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทดสอบระบบและฝึกอบรมการใช้งาน

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

3,223,000

3,223,000

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

75,116,400

-

-

พ.ศ. 2560

-

พ.ศ. 2561

-

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
ST5-109:
เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 1. ทบทวนความต้องการ ประเภทการใช้งาน
โครงการซื้อ
ลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ และ Notebook ของ
คุณสมบัติและจานวนของเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่อง
และโปรแกรมสานักงาน
สานักงานสหกรณ์
PC และ Notebook
คอมพิวเตอร์
ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์
จังหวัด และศูนย์
2. จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC
ลูกข่ายเดิมของสานักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการ และ Notebook ใช้งาน
สหกรณ์จังหวัด และศูนย์สหกรณ์ ที่มีอายุการใช้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
งานเกิน 5 ปี ถูก
สหกรณ์
ทดแทนด้วยเครื่องใหม่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
ในแต่ละปี สาหรับปี
2557 - 2561
ST5-110:
เพื่อจัดหาและติดตั้งระบบการ การสารองและการกู้คืน 1. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ และ
โครงการจัดทา
จัดเก็บสารองข้อมูลเทปเสมือน ระบบมีความสะดวก
ออกแบบระบบ
ระบบการจัดเก็บ จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
รวดเร็ว
2. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์
สารองข้อมูลเทป และความรวดเร็วในการสารอง
ระบบสารองข้อมูล
เสมือนจริง
และกู้คืนข้อมูล
3. ทดสอบการใช้งานและฝึกอบรมการใช้งาน
ระบบ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ศูนย์สารสนเทศ

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

ศูนย์สารสนเทศ

5,852,000

-

-

-

-

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
ST5-111:
เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาดาเนินการ
- วิเคราะห์ตรวจสอบสถานะของระบบ
โครงการ
วิเคราะห์สถานภาพและปรับปรุงการ
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน (Gap Analysis)
วิเคราะห์
บริหารจัดการระบบความมั่นคง
- สารวจข้อมูลสินทรัพย์ (Inventory of Asset
สถานภาพการ
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของ
Development)
บริหารจัดการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
- ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ระบบความ
- วางแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk
มั่นคงปลอดภัย
Treatment Planning)
เทคโนโลยี
- ตรวจสอบช่องโหว่ทางด้านความมั่นคง
สารสนเทศ
ปลอดภัย (Vulnerability Assessment)
- ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
(Site Security Audit)
- อบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
ST5-112:
เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย
จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รักษาความ
และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย สาหรับ
อุปกรณ์ด้าน
ปลอดภัยของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง และหน่วยงาน
ความมั่นคง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มาช่วยในการ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในภูมิภาค
ปลอดภัยระบบ เพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่าย
การทางานของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ในการเชื่อมโยงข้อมูล
กรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการของ
สหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชาชน
สถาบันเกษตรกร และหน่วยงาน
ภายนอกที่มาขอรับบริการได้อย่าง
ต่อเนื่องและปลอดภัย

ปีงบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

หมายเหตุ

ศูนย์สารสนเทศ

3,185,000

-

-

-

-

เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ดาเนินการขอ
งบประมาณ
ปี พ.ศ. 2557
แล้ว

ศูนย์สารสนเทศ

25,635,000

-

-

-

-

เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ดาเนินการขอ
งบประมาณ
ปี พ.ศ. 2557
แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
ST5-113:
เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
- จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
โครงการจัดหา
สาหรับงานสานักงาน และเครื่อง
สาหรับงานสานักงาน สาหรับกรมส่งเสริมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย มาช่วยในการ
สหกรณ์ส่วนกลางและหน่วยงานของ
คอมพิวเตอร์
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานและ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ในภูมิภาค
เพื่อเพิ่ม
การให้บริการงานด้านสารสนเทศของ
- จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
ประสิทธิภาพงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง เพื่อให้บริการ
ด้านสารสนเทศ
งานด้านสารสนเทศ
ST5-114:
เพื่อจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
จัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอ
โครงการบริหาร พกพาหน้าจอสัมผัส ให้กับผู้บริหาร
สัมผัส ให้กับผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์
จัดการข้อมูล
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สาหรับใช้ในการ
สารสนเทศ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
สาหรับผู้บริหาร บริหารจัดการและวางแผนการ
กรมส่งเสริมดาเนินการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์
ST5-115:
เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพ มาใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงานสานักงาน
และปรับปรุง
คอมพิวเตอร์เดิมที่มีอายุการใช้งาน
สาหรับกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลางและ
ประสิทธิภาพงาน เกิน 5 ปี สภาพชารุด และมี
หน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในภูมิภาค
ด้านเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพต่า เพื่อให้สามารถ
สารสนเทศ
รองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถ
รองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และ
เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ปีงบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

หมายเหตุ

ศูนย์สารสนเทศ

3,935,000

-

-

-

-

ศูนย์สารสนเทศ

4,095,000

-

-

-

-

ศูนย์สารสนเทศ

13,061,000

-

-

-

-

เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ดาเนินการขอ
งบประมาณ ปี
พ.ศ. 2557
แล้ว
เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ดาเนินการขอ
งบประมาณ ปี
พ.ศ. 2557
แล้ว
เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ดาเนินการขอ
งบประมาณ ปี
พ.ศ. 2557
แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
ST5-116:
เพื่อจัดหา Backup Site สาหรับ
สามารถใช้ข้อมูลสารอง
1. ศึกษาแนวทางและวางแผนการ
โครงการจัดทา
สารองข้อมูลสารสนเทศ และสร้าง
แทนข้อมูลหลักได้ ในกรณี ดาเนินงานในการจัดทาระบบ
Backup Site
ความต่อเนื่องในการให้บริการ กรณี
เกิดเหตุวิกฤติหรือภัยพิบัติ Backup Site
เกิดเหตุวิกฤติกับข้อมูลสารสนเทศ
กับข้อมูลหลัก
2. วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทา
หลัก
ระบบ Backup Site
3. ทดสอบการใช้งานระบบและฝึกอบรม
ST5-117:
เพื่อจัดทาห้องศูนย์บัญชาการ ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีห้อง 1. จัดเตรียมสถานที่สาหรับจัดทา
โครงการจัดทา
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ศูนย์บัญชาการ
ห้องศูนย์บัญชาการ
ห้องศูนย์
(Command Room) เพื่อ 2. ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
บัญชาการ
เป็นศูนย์กลางในการ
สาหรับห้องศูนย์บัญชาการ
รวบรวม นาเสนอข้อมูล/ 3. จัดหาและติดตั้งระบบสาหรับ
เหตุการณ์ ต่าง ๆ เพื่อ
ห้องศูนย์บัญชาการ
สนับสนุนการตัดสินใจ
4. ทดสอบระบบและฝึกอบรมการใช้งาน
สั่งการของผู้บริหาร
ST5-118 :
เพื่อปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ของ 1. ต้องสารวจ และออกแบบเพื่อปรับปรุง
โครงการ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้อง กรมส่งเสริมสหกรณ์มี
ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์เดิม ให้เป็นไปตาม
ปรับปรุงห้อง
กับมาตรฐาน ANSI/TIA-942
ความสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ANSI/TIA-942
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มาตรฐาน ANSI/TIA2. ออกแบบและปรับปรุง
942
ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
3. จัดหาและติดตั้งระบบสาหรับ
ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
4. ทดสอบและบารุงรักษาระบบ
ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ศูนย์สารสนเทศ

-

-

-

-

12,471,000

ศูนย์สารสนเทศ

-

-

-

-

6,000,000

ศูนย์สารสนเทศ

-

-

-

5,000,000

-

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 2 : แผนงานการบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ST5-201:
1. เพื่อบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1. บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
โครงการ
แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ และ
อุปกรณ์สารองไฟฟูา
พร้อมระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์
บารุงรักษาระบบ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้อง ระบบเครือข่าย และระบบ ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ
คอมพิวเตอร์และ ได้รับการบารุงรักษา ให้สามารถ
รักษาความมั่นคง
2. บารุงรักษาอุปกรณ์สารองไฟฟูา
เครือข่าย
ทางานได้อย่างมีเสถียรภาพอย่าง
ปลอดภัยที่ได้รับการ
3. บารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
ต่อเนื่อง
บารุงรักษา มีความพร้อม 4. บารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย
2. เพื่อบารุงรักษาอุปกรณ์สารอง
ใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ สารสนเทศ
ไฟฟูา อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ 80 ของเวลาทาการ
ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (SLA)
.
ที่จาเป็นต้องได้รับการบารุงรักษา ให้
สามารถทางานได้อย่างมีเสถียรภาพ
อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อเช่าใช้บริการ Leased Line
และอินเทอร์เน็ต สาหรับระบบ
เครือข่ายแบบมีสายและระบบ
เครือข่ายแบบไร้สาย สาหรับ
กรม ส่งเสริมสหกรณ์ (เทเวศร์) และ
สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ (พิชัย)
ST5-202:
เพื่อให้มีการบริหารจัดการในด้านการ มีการซ่อมแซมบารุงรักษา ให้คาปรึกษา แนะนา พร้อมบารุงรักษา
โครงการจ้างดูแล ซ่อมแซมบารุงรักษาระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และ
และซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
บารุงรักษาระบบ ตลอดจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลของ
ที่จัดเก็บฐานข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น แม่ข่ายที่จัดเก็บฐานข้อมูล ให้สามารถให้บริการได้อย่างราบรื่นและมี
กรมส่งเสริมและมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพ
สหกรณ์

ปีงบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2557

ศูนย์สารสนเทศ

6,134,000

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

14,069,700 16,996,700
6,168,000 11,929,200

ศูนย์สารสนเทศ

890,000
890,000

890,000

890,000

890,000

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 2 : แผนงานการบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ST5-203:
เพื่อบารุงรักษาอุปกรณ์ และ
ระบบประชุมทางไกล มี
- บารุงรักษาเชิงปูองกัน (Preventative
โครงการ
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ของระบบ
ความพร้อมใช้งานไม่น้อย Maintenance) ระบบประชุมทางไกล
บารุงรักษาระบบ ประชุมทางไกล ให้สามารถทางานได้ กว่าร้อยละ 80 ของเวลา - ซ่อมแซมแก้ไข ระบบประชุมทางไกล
ประชุมทางไกล อย่างมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง
ทาการ (SLA)
หรือจัดหามาทดแทน (Corrective
Maintenance) เพื่อให้ระบบใช้งานได้
- บริการให้คาปรึกษาแนะนาและแก้ไข
ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการใช้
ระบบประชุมทางไกล
- จัดผู้เชี่ยวชาญร่วมดาเนินการและถ่าย
โอนความรู้ในการบารุงรักษาระบบให้กับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ST5-204:
เพื่อบารุงรักษาอุปกรณ์ SAN ของ
มีการซ่อมแซมบารุงรักษา - บารุงรักษาเชิงปูองกัน (Preventative
โครงการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่จาเป็นต้อง
อุปกรณ์ SAN ห้องศูนย์
Maintenance) อุปกรณ์ SAN
บารุงรักษา
ได้รับการบารุงรักษา ให้สามารถ
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง - บารุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective
อุปกรณ์ SAN
ทางานได้อย่างมีเสถียรภาพอย่าง
Maintenance) อุปกรณ์ SAN
ห้องศูนย์
ต่อเนื่อง
- จัดผู้เชี่ยวชาญร่วมดาเนินการและ
คอมพิวเตอร์
ถ่ายโอนความรู้ในการบารุงรักษาให้กับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์สารสนเทศ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557

พ.ศ. 2558

-

-

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

9,014,000 11,267,500
7,511,700

ศูนย์สารสนเทศ

-

230,000

276,000

345,000

460,000

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มพูนทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ 1 : เพิ่มพูนทักษะของผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ST6-101:
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ร้อยละของจานวน
1. จัดทาแผนการฝึกอบรม
โครงการเพิ่มพูน ด้านการบริหารจัดการ
ผู้บริหารที่ผ่าน
2. ดาเนินการฝึกอบรม
ทักษะด้าน
ระบบสารสนเทศและ
การฝึกอบรม
3. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
เทคโนโลยี
การสื่อสารให้แก่ผู้บริหาร
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
สาหรับผู้บริหาร
ST6-102:
เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
ร้อยละของจานวน
1. จัดทาแผนการฝึกอบรม
โครงการพัฒนา การกาหนดนโยบายและวาง
ผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
2. ดาเนินการฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยี
กรอบแนวทางใน
สารสนเทศที่ผ่าน
3. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
สารสนเทศและ การดาเนินงานด้านเทคโนโลยี การฝึกอบรม
การสื่อสาร
สารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับผู้บริหาร
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
แผนงานที่ 2 : เพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร
ST6-201:
เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งาน
ร้อยละของจานวน
1. จัดทาแผนการฝึกอบรม
โครงการเพิ่มพูน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรผู้ใช้งานที่ผ่าน
2. ดาเนินการฝึกอบรม
ทักษะด้าน
ให้แก่บุคลากรของ
การฝึกอบรม
3. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
เทคโนโลยี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สารสนเทศและ
การสื่อสารของ
บุคลากรทั่วไป

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

-ทุกหน่วยงาน
-ศูนย์สารสนเทศ

131,000

212,000

293,000

325,000

351,000

-ทุกหน่วยงาน
-ศูนย์สารสนเทศ

62,500

145,800

191,000

295,400

989,400

-ทุกหน่วยงาน
-ศูนย์สารสนเทศ

2,650,800

3,286,000

4,148,800

5,510,000

6,640,800

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มพูนทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 2 : เพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร
ST6-202 :
เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากร
ร้อยละของจานวน
โครงการเพิ่มพูน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ บุคลากรผู้ใช้งานที่มี
ทักษะด้าน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ใบรับรองหรือ ผ่าน
เทคโนโลยี
การฝึกอบรม
สารสนเทศและ
การสื่อสารของ
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กิจกรรมหลัก

1. จัดทาแผนการฝึกอบรม
2. ดาเนินการฝึกอบรม
3. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
-ทุกหน่วยงาน
-ศูนย์สารสนเทศ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

1,128,800

1,397,300

1,762,900 2,206,500 2,760 ,500

หมายเหตุ

งบประมาณรวมการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างมาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนงานที่ 1 : มาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8,377,000
8,327,000
7,612,000
รวมงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 1 8,377,000
8,327,000
7,612,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์แก่รับบริการ 1,507,000
29,415,500 14,997,000
รวมงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 2 1,507,000
29,415,500 14,997,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์
แผนงานที่ 1 : แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
10,027,500 28,846,000
3,490,000
แผนงานที่ 2 : แผนงานบูรณการ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
22,964,000
แผนงานที่ 3 : แผนงานระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
15,000,000
แผนงานที่ 4 : แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
17,733,000
แผนงานที่ 5 : แผนงานการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
200,000
200,000
3,126,800
รวมงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 3 27,960,500 29,046,000 44,580,800
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แผนงานที่ 1 : พัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11,098,000
11,098,000
รวมงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนงานที่ 1 : ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
152,081,400 30,753,000 33,713,000
แผนงานที่ 2 : แผนงานการบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7,024,000
7,288,000
20,606,900
รวมงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 5 159,105,400 38,041,000 54,319,900
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มพูนทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนงานที่ 1 : เพิ่มพูนทักษะของผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
193,500
357,800
504,000
3,779,600
4,683,300
5,911,700
แผนงานที่ 2 : เพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร
รวมงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 6 3,973,100
5,041,100
6,415,700
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 200,254,500 109,762,600 139,986,100

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

4,818,000
4,818,000

7,818,000
7,818,000

36,952,000
36,952,000

-

-

45,919,500
45,919,500

10,010,000
10,010,000
10,538,140
30,558,140

10,067,000
10,067,000
18,500,400
38,634,400

42,363,500
43,041,000
35,077,000
17,733,000
32,565,340
170,779,840

200,000
200,000

200,000
200,000

11,498,000
11,498,000

30,164,000
24,318,700
54,482,700

46,674,000
29,614,200
76,288,200

293,385,400
88,851,800
382,237,200

620,400
7,716,500
8,336,900
99,997,700

1,340,400
9,401,300
10,741,700
33,999,500

3,016,100
31,492,400
34,508,500
684,000,400

1.

บทนา

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฉบับที่
3 (พ.ศ. 2557 – 2561)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการว่าจ้าง “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ” เป็นที่ ปรึกษามา ดาเนินการ
จัดทาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) เริ่มต้นโครงการเมื่อ วันที่ 26 กันยายน
2555 และสิ้นสุดสัญญาโครงการ วันที่ 25 มีนาคม 2556 โดยแบ่งการดาเนินงานออกเป็น 3 ระยะ แสดงภาพ 1-1

ภาพ 1-1 ภาพรวมของการดาเนินงานโครงการฯ
จากการดาเนินงานที่
ผ่านมา ที่ปรึกษาได้ทา การศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบั น ตลอดจนความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นามา วิเคราะห์ ออกเป็น
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนาไปสู่การ
ออกแบบแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่จะดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในปีงบประมาณ ปี 2557 - 2561 บัดนี้ที่ปรึกษาได้จัดทา แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ พ.ศ. 2557 - 2561 ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) นาเสนอให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
- สรุปสถานภาพและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2557 - 2561

- แผนงาน/โครงการ และงบประมาณเพื่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2557 - 2561
1.1

ตามแผนแม่บท

โครงร่างของ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2557 - 2561
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
หัวข้อนี้จะกล่าวถึงโครงร่างของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์พ.ศ. 2557 2561 ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ดังนี้
บทสรุปผู้บริหาร กล่าวถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย โดยรวมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ และงบประมาณโครงการ
บทที่ 1 บทนา จะกล่าวถึงความเป็นมาขอ งการดาเนินงานโครงการ ที่ผ่านมาโดยสังเขป รวมทั้ง โครงร่างเนื้อ หา
ของรายงาน
บทที่ 2 สรุปสถานภาพและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ จะกล่าวถึงผลสรุปสถานภาพและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
บทที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะกล่าวถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายละเอียดของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
บทที่ 4 การออกแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะกล่าวถึง การกาหนด
สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ และสถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายและการรักษาความมั่นคง-ปลอดภัย ที่จะดาเนินการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.
2557 - 2561
บทที่ 5 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีพ.ศ. 2557 – 2561 จะกล่าวถึงแผนงาน/โครงการ
งบประมาณ ที่จะดาเนินการใน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
พ.ศ. 2557 –
2561 พร้อมแนวทางการเลือกการดาเนินงานโครงการกรณีมีข้อจากัดหรือไม่สามารถดาเนินการตามที่วางไว้ได้
บทที่ 6 ความสอดคล้องแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 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 าพ และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยศึกษา วิเคราะห์ทั้งจากสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่ มีผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
อุปสรรค (SWOT) และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.1

สรุปสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สรุปผลการศึกษารวบรวมข้อมูล
โครงสร้าง ภารกิจหน้าที่ และลักษณะ
การดาเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร โครงสร้าง ภารกิจหน้าที่
และดาเนินการสัมภาษณ์ลักษณะการดาเนินงานของหน่วยงานในส่วนกลาง เพื่อนามาใช้
ประกอบการศึกษา วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภาย ในที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แสดงดังตาราง 2–1

ตาราง 2-1
สภาพแวดล้อมภาย ใน ที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ด้าน
การบริหารจัดกา รด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

-

-

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ที่ผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของศูนย์สารสนเทศไม่
สอดคล้องกับ โครงสร้างศูนย์สารสนเทศ มีการมอบหมายงาน
ข้ามสายงานที่รับผิดชอบ อาทิ งานด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ที่มีการพัฒนาระบบกระจายตามหน่วยงาน
ขาดมาตรฐานกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Process)
(
มีข้อจากัดในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทาให้การดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้

ตาราง 2-1
สภาพแวดล้อมภาย ใน ที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ)
ด้าน
ระบบสารสนเทศและข้อมูล

-

-

-

-

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ที่ผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะของการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นการพัฒนาระบบงานย่อย ๆ เพื่อใช้สนับสนุนงานเฉพาะกิจ
หรือเฉพาะเรื่อง นามาช่วยในการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลให้
อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่ได้ถูกออกแบบหรือ
พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในวิเคราะห์และตัดสินใจในภาพรวมของ
องค์กรหรือผู้บริหาร ไม่มีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
สถานภาพของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน หลายระบบไม่มี
การใช้งาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการประกาศยกเลิกใช้งาน
ระบบอย่างเป็นทางการ
สภาพปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศและข้อมูลโดยส่วนใหญ่
ที่พบ คือ ระบบสารสนเทศไม่รองรับการทางาน และครอบคลุม
การทางานของผู้ใช้งาน ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ไม่มีการจัดจ้างการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ เมื่อสภาวะ
แวดล้อมการทางานเปลี่ยน ผู้ใช้งานมีความต้องการปรับเปลี่ยน
หรือเพิ่มเติมระบบสารสนเทศ จึงสามารถทาได้ยาก ต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศเป็นผู้ดาเนินการพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่ง
บางระบบเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศไม่เข้าใจโครงสร้างของระบบ
ทาให้ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้ หรืออีกประการหนึ่งถ้ามีพัฒนาเพิ่มเติมเองได้ แต่ก็
จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการทางานของระบบ ทาให้การ
ประมวลผลของระบบทางานผิดพลาด
ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศขาดความเป็นปัจจุบัน ไม่
ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งาน อาจสืบเนื่องมาจากแหล่ง
ของข้อมูลมาจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องออกพื้นที่ไปเพื่อจัดเก็บข้อมูล และ
กลับมานาเข้าข้อมูลในระบบ ทาให้ต้องใช้ระยะเวลา จึงส่งผลทา
ให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ในบางครั้งไม่ทันต่อการนามาตัดสินใจ
ข้อมูลไม่ถูกต้อง อาจสืบเนื่องมาจากการบันทึกข้อมูลผิดพลาด
ของผู้บันทึกข้อมูล หรือมีการจัดเก็บข้อมูลที่ผิดพลาด

ตาราง 2-1
สภาพแวดล้อมภาย ใน ที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ)
ด้าน
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ที่ผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมดของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ใช้หน่วยประมวลผล (CPU) ที่ยังอยู่ในสายการผลิต แต่
บางส่วนมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี คือ ร้อยละ 23 มีอายุ
การใช้งาน 6-10 ปี และร้อยละ 4 มีอายุการใช้งานมากกว่า
10 ปี ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส่วนนี้จะไม่มีเสถียรภาพใน
การใช้งาน มีความยุ่งยากในการบารุงรักษา และไม่สามารถ
รองรับซอฟต์แวร์/แอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
- ระบบปฏิบัติการเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 95) ที่ใช้บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เป็นระบบปฏิบัติการ MS Windows ส่วน
ที่ เหลือ (ร้อยละ 5) เป็นระบบปฏิบัติการ Unix ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ สารสนเทศยังขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในการ
ใช้งานระบบปฏิบัติการนี้
- การดูแล การบารุงรักษา และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายขาดความเป็นเอกภาพ โดยจะแบ่งแยกความรับผิดชอบ
ตามระบบสารสนเทศที่แต่ละกลุ่มงานภายใต้ศูนย์สารสนเทศ
เป็นผู้ดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73) มีอายุการใช้
งานมากกว่า 5 ปี ซึ่ง ไม่มีเสถียรภาพในการใช้งาน มีความ
ยุ่งยากในการบารุงรักษา และไม่สามารถรองรับ ซอฟต์แวร์ /
แอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมถึงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายเหล่านี้บางส่วนมีความชารุดเสียหายไม่
สามารถใช้งานได้ ซึ่งส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีอยู่ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) แบบมีสาย ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
(เทเวศร์) มีโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบลาดับ
ชั้น 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 ตามลาดับ ส่วนระบบเครือข่าย
ท้องถิ่น (LAN) ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด และสานักพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายแบบแนวราบ โดยหน่วยงานจัดจ้างดาเนินการเอง
- ระบบเครือข่ายท้องถิ่น ( LAN) แบบไร้สาย มีการติดตั้งใช้งาน
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ (เทเวศร์) และ สานักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ (พิชัย)

ตาราง 2-1 สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ)
ด้าน
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)

-

-

-

-

-

กระบวนการปฏิบัติงาน

-

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ที่ผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายทางไกล
(WAN) ระหว่าง
กรมส่งเสริม สหกรณ์ (เทเวศร์) และสานักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ สหกรณ์ (พิชัย) ผ่าน Leased Line
และสานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ สหกรณ์ (พิชัย)
จะใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (เทเวศร์) ส่วน สานักงานสหกรณ์จังหวัด
และสานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์แห่งอื่น ๆ
ทางหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานเอง
มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาทิ Firewall และ IPS แต่ยังไม่
ครบถ้วนทุก องค์ประกอบ อาทิ ไม่มีอุปกรณ์สาหรับควบคุมการ
เข้าถึงระบบเครือข่าย (NAC) และไม่มีเครื่องมือสนับสนุนการ
ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบ รักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ รวมถึงอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ บางส่วนยังล้าสมัย ส่งผล
ต่อเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการ รักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ
มีระบบปูองกัน การแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่ไม่ครอบคลุม
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายส่วนตัวที่แต่ละหน่วยงานนามาใช้ ทา
ให้การปูองกันการแพร่กระจายไวรัสในระบบเครือข่าย
กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
มีระบบจัดเก็บ Log ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์สาหรับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (เทเวศร์) และ สานักพัฒนาและ
ถ่ายทอด เทคโนโลยีการสหกรณ์ (พิชัย) แต่ครอบคลุม
เฉพาะ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MS
Windows เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศยังขาดทักษะ
ความเชี่ยวชาญ ในการใช้งานระบบปฏิบัติการอื่น และยังไม่
ครอบคลุมอุปกรณ์ เครือข่ายบางส่วนที่ไม่สามารถรองรับการ
ติดตั้ง software agent ของระบบจัดเก็บ Log ได้ อาทิ
Firewall เก่า รวมถึง ยังไม่มีระบบจัดเก็บ Log ตาม พรบ.
คอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงานสหกรณ์จังหวัด
มี การเช่าใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Internet Conference) ของ CAT สาหรับการประชุมทางไกล
ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เทเวศร์) สานักงานสหกรณ์จังหวัด
รวมถึงสานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
แต่ละแห่ง
ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลเพื่อรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศ
และต้องมีการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดส่งในรูปแบบของเอกสารอีกด้วย
ผู้ปฏิบัติงานต้องบันทึกข้อมูลซ้าซ้อนกับระบบสารสนเทศอื่น ๆ

2.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปผล การศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ มีผลต่อการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้น โดย ดาเนินการรวบ รวมข้อมูล
สภาพแวดล้อมภายนอกจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2554 - 2556) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556) แผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 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 การพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อนามาใช้ประกอบการศึกษา วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อ
การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์แสดงดังตาราง 2–2
ตาราง 2-2
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
สภาพแวดล้อมภายนอก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556)

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ 1:
การพัฒนากระบวนการและรูปแบบ
การทางาน
กลยุทธ์
ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดความร่วมมือใน
การทางานการประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกร ภาคเอกชน และองค์กร
ระหว่างประเทศ ในลักษณะ
การบริหารงานรูปแบบเครือข่าย

ผลต่อการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
ร่วมมือในการประสานงานใน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างเครือข่าย
มีการพัฒนาการบริหารจัดการของ
ทุกส่วนราชการให้เป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)

ตาราง 2-2
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ)
สภาพแวดล้อมภายนอก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25522556)

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ผลต่อการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมี
การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ
(Back Office) โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ขององค์กร

กลยุทธ์
ผลักดันและพัฒนาการบริหารจัดการของ
ทุกส่วนราชการให้เป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
กลยุทธ์
พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้า
มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2:
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมี
พัฒนาโครงสร้างและปรับปรุงบทบาท
การปรับปรุงโครงสร้าง และภารกิจ
ภารกิจของส่วนราชการ
หน้าที่ ให้สอดคล้องกับการ
กลยุทธ์
ปฏิบัติงาน
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
และองค์กร รูปแบบอื่นให้เหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจ
พันธกิจที่ 1
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมี
พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เกิดการเรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศักยภาพและทักษะด้านบริหารจัดการ
ให้แก่บุคลากร
ข้อมูลให้แก่บุคลากร
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมี
การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่เครือข่ายสหกรณ์
พันธกิจที่ 2
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมี
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
การเสริมสร้างความเชื่อมโยงของ
ระบบสารสนเทศเครือข่าย
ข้อมูล และการจัดการระบบ
ระบบภูมิสารสนเทศ
ฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพ
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีความถูกต้อง
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมี
ส่งเสริม พัฒนา สร้างกระบวนการทางาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
และระบบการทางานต่าง ๆ ของ
การบริหารจัดการข้อมูลและ
องค์กรให้อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
การจัดการองค์กรแบบบูรณาการให้
นาไปใช้เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
สามารถเชื่อมโยงกับระบบของ
รวมทั้งต้องสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ตาราง 2-2
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ)
สภาพแวดล้อมภายนอก

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1:
และการสื่อสารฉบับที่ 2 ของประเทศไทย การพัฒนากาลังคนด้าน ICT และบุคคล
พ.ศ. 2552 – 2556
ทัว่ ไปให้มีความ สามารถในการสร้างสรรค์
ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน
มาตรการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT
บุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 2:
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
อย่างมีธรรมาภิบาล
มาตรการ
การจัดสรรงบประมาณด้าน ICT
มาตรการ
พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบให้
เอื้อต่อการใช้ ICT และการทาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 3:
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรการ
ขยายประเภทการบริการ เพิ่มพื้นที่
ให้บริการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงข่ายโทรคมนาคม
มาตรการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

-

-

ผลต่อการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมี
การกาหนดมาตรฐานความรู้ ICT
สาหรับบุคลากร เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน โดยมี
การจัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารฉบับที่ 2 ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556
มาเป็นแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณในการปรับปรุงด้าน
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรมี
การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ในการใช้
ระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
การดาเนินงานขององค์กร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
จัดสรรทรัพยากรด้าน ICT
กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
ส่งเสริมการลงทุนในโครงข่ายหลัก
ทั้งระบบใช้สาย (Wired) และ
ระบบไร้สาย (Wireless) และมีการ
วางแผนการสร้างเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงที่มีประสิทธิภาพ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
กาหนดประเภทของระดับความ
มั่นคงปลอดภัยของโครงข่าย และมี
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันตรายซึ่ง
อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ

ตาราง 2-2
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ)
สภาพแวดล้อมภายนอก

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4:
และการสื่อสารฉบับที่ 2 ของประเทศไทย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
พ.ศ. 2552 – 2556
เพือ่ สนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารและการบริการของภาครัฐ
มาตรการ
สร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานกลางที่
รับผิดชอบการผลักดันการใช้ ICT ใน
การบริหารและบริการของภาครัฐ รวมถึง
การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
แบบบูรณาการ

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1:
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสาร
รูปแบบอื่นที่เป็น Broadband ให้มี
ความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง
และมีความมั่นคงปลอดภัยสามารถรองรับ
ความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้
มาตรการ
การกระตุ้นให้มีการใช้และบริโภค
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างครบวงจร รวมถึงประกันความมั่นคง
ปลอดภัยของโครงข่าย เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับทั้งภาคธุรกิจและประชาชน
ในการสื่อสาร และการทาธุรกรรม
ออนไลน์

ผลต่อการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
กาหนดกรอบนโยบายที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
กาหนดมาตรฐานที่จาเป็น อาทิ
มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานการ
เชื่อมโยงข้อมูล มาตรฐานด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ และมาตรฐานการ
เข้าถึงข้อมูล
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและ
มาตรฐานเปิด
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรนาระบบ
เครือข่ายความเร็วสูงมาใช้ใน
หน่วยงานและต้องมีการปรับปรุง
ระบบเครือข่ายให้มีความ
เสถียรภาพมากขึ้น

ตาราง 2-2
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ)
สภาพแวดล้อมภายนอก
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 –
2563 ของประเทศไทย (ICT 2020)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอาเซียน (2558)

ผลต่อการดาเนินงาน
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2:
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรมีการ
พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถใน
ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ และมี
การสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศได้อย่างมี
ความเชี่ยวชาญและทักษะที่
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ
และการพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้
สารสนเทศขององค์กร
ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล
มาตรการ
ส่งเสริมบุคลากร ICT ให้มีการพัฒนา
ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ด้าน ICT ที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4:
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของ
ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อให้บุคลากร
ภาครัฐที่สามารถให้บริการกับประชาชน
มีความเชื่อมั่นที่จะนาระบบสารสนเทศ
และธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมี
มาช่วยในการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย
และมีธรรมาภิบาล
มาตรการ
ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับระบบความมั่นคงของชาติ
(Nation security)
แรงขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
1. การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ออานวย
ในบริบทของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ให้
ความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยน
รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่
และการเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจใน
ดึงดูดใจภายในอาเซียน เพื่อส่งเสริมด้าน
กลุ่มอาเซียน และพัฒนา ICT ให้
การค้า การลงทุน และการสร้างธุรกิจใหม่
สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของ
ในภาคธุรกิจไอซีที และอาศัยการลงทุน
องค์กร
ด้านไอซีที เป็นกลไกสาคัญ เพื่อให้เกิดการ
ปฏิรูปแก่ส่วนอื่น ๆ ของเศรษฐกิจด้วย
โดยมีมาตรการที่ 1.1 สร้างสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่ดึงดูดใจ ที่เอื้อให้ธุรกิจเติบโตได้
จากอิทธิพลของ ICT

ตาราง 2-2
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ)
สภาพแวดล้อมภายนอก
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอาเซียน (2558) (ต่อ)

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
แผนงาน
อานวยความสะดวกเพื่อการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจในกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากความคิดริเริ่ม
ที่มีอยู่แล้ว ช่วยพัฒนาเนื้อหา และระบบ
สารสนเทศ เพื่ออานวยความสะดวกต่อการ
แลกเปลี่ยน และการเข้าถึงข้อมูล
2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพลัง การเสริมสร้างพลังให้ประชาชนและให้
ประชาชนมีส่วนร่วมต้องเน้นการมีไอซีทีที่
มีราคาไม่แพง ซึ่งจะนาไปสู่การทาให้
ประชาชนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีมาตรฐานความ
เป็นอยู่ที่ต่ากว่ามาตรฐานที่ซึ่งการบริการ
บรอดแบรนด์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังถือว่า
เป็นของฟุุมเฟือย
มาตรการ 2.1 ทาให้ทุกชุมชนสามารถ
เข้าถึงการบริการบรอดแบนด์ได้ด้วยราคาที่ ไม่แพง
แผนงาน
หาวิธีที่จะลดค่าบริการข้ามแดน
(Roaming charges) ภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
มาตรการ 2.3 ให้แน่ใจว่าการบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเนื้อหาและระบบงาน
ประยุกต์มีราคาที่ไม่แพงและมี
ประสิทธิภาพ จัดหาสิ่งจูงใจหรือเงิน
อุดหนุน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ และเนื้อหาสาระ
แผนงาน
สารวจและศึกษาให้เข้าใจจุดแข็ง
จุดอ่อน แล้วพิจารณากาหนดชนิด
ของบริการที่สมควรจะให้สร้าง
แผนงาน จัดหาสิ่งจูงใจหรือเงินอุดหนุน
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และเนื้อหาสาระ

ผลต่อการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
ส่งเสริมการใช้บริการบรอดแบรนด์
เคลื่อนที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศโดยคานึงถึง
ต้นทุนและภาษาในการพัฒนา และ
มีการส่งเสริมให้ระบบสารสนเทศ
สามารถใช้ร่วมกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียนได้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรมีการสร้าง
แรงจูงใจหรือเงินอุดหนุน เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศ และสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรใช้ระบบ
สารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงาน
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สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ)
สภาพแวดล้อมภายนอก
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอาเซียน (2558) (ต่อ)

ผลต่อการดาเนินงาน
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรนาโอกาส
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหนึ่งในสาม
ที่มีการเชื่อมโยงบรอดแบรนด์ใน
ของฐานราก ที่มีความจาเป็นต่อความสาเร็จ
ประเทศกลุ่มอาเซียน มาใช้เพื่อ
ของยุทธศาสตร์สามตัวแรกที่กล่าวมาแล้ว
ขยายโอกาสในการพัฒนาธุรกิจของ
ข้างต้น ในกรณีนี้ จาเป็นต้องเน้นการจัดให้
สหกรณ์ และควรมีการนาวิธีปฏิบัติ
มีโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เอื้อต่อการ
เกี่ยวกับการปกปูองข้อมูลของ
ให้บริการด้านไอซีทีแก่ประชาคมทั้งหลาย
ประเทศในกลุ่มอาเซียนมา
ในอาเซียน อีกทั้งยังต้องร่วมกันกาหนด
ประยุกต์ใช้กับองค์กร
นโยบายและตรากฎหมายเพื่อดึงดูดธุรกิจ
และการลงทุนสู่ภูมิภาคนี้ด้วย
มาตรการ 4.1 พัฒนาระบบเชื่อมโยงของ
บรอดแบนด์
แผนงาน
จัดให้มีช่องทางบริการบรอดแบนด์ร่วมกัน
ในอาเซียน (ASEAN Broadband
Corridor)
แผนงาน
จัดให้มีชุมสายเพื่อแลกเปลี่ยน
อินเทอร์เน็ตของอาเซียน(ASEAN Internet
Exchange Network)
มาตรการ 4.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายมีความ
มั่นคง และปลอดภัย มีการปกปูองข้อมูล
รวมทั้งมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์CERT
แผนงาน
ร่วมสร้างกรอบเพื่อ
ความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูล
5. การพัฒนาทุนมนุษย์
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นฐานรากที่สองที่
ส่งเสริมกลุ่มบุคลากรที่มีความรู้
มุ่งเน้นจะช่วยให้ประชาชนของอาเซียนได้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
พัฒนาทักษะเพื่อยกระดับไอซีทช่ี วยให้
สารสนเทศ และพัฒนาทักษะด้าน
แรงงานด้านไอซีทีมีความสามารถมากขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากร
และทาให้ประชาคมมีความรู้เพิ่มขึ้น
ศูนย์สารสนเทศ
ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องด้วยสองสิ่งคือการฝึกหัด
และการรับรองมาตรฐานทักษะด้านไอซีที
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ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ)
ผลต่อการดาเนินงาน
สภาพแวดล้อมภายนอก
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึง
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการ
และการสื่อสารอาเซียน (2558) (ต่อ)
เทคโนโลยี
พัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็น
ตัวขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ตัวที6่ เป็น
มาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
การลดความเลื่อมล้าในการเข้าถึงเทคโนโลยี กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้
(Bridging the Digital Divide) ต้องยอมรับ
ว่า ระดับการพัฒนาด้านไอซีทีของแต่ละ
ประเทศในอาเซียนนั้นไม่ทัดเทียมกันดังนั้น
จึงจาเป็นต้องเน้นการลดความเหลื่อมล้าใน
เรื่องพัฒนาไอซีทีในอาเซียนด้วยมาตรการ
ต่าง ๆ
มาตรการ 6.3 ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกัน
แผนงาน
ทาความร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ มาตรา 10 คณะกรรมการพัฒนาการ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรนา
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)
สหกรณ์แห่งชาติมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
พระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2553
(1) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่อง
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
นโยบายและแนวทางในการพัฒนาการ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
สหกรณ์ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและ
มาเป็นแนวทางการดาเนินงาน โดย
สังคมของประเทศ
การนานโยบาย และแนวทางที่
(2) กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาการ
สอดคล้องมาประยุกต์ใช้กับองค์กร
สหกรณ์ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของ
รวมทั้งมีการพัฒนาสหกรณ์ให้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและ
มาตรา 110 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
สังคมของประเทศ
ประเทศไทย มีอานาจกระทาการต่างๆ
ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 108 และอานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(1) ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์
ตลอดจนทาการวิจัยและรวบรวมสถิติ
เกี่ยวกับกิจการสหกรณ์
(2) แนะนาช่วยเหลือทางวิชาการแก่
สหกรณ์ และอานวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานระหว่างสหกรณ์กับส่วน
ราชการหรือบุคคลอื่น
(3) ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ์
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ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ)
สภาพแวดล้อมภายนอก

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ผลต่อการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ (4) ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหรือ
พ.ศ. 2553 (ต่อ)
สันนิบาตสหกรณ์ของต่างประเทศหรือ
องค์การต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศที่มีวัตถุประสงค์ทานองเดียวกัน
(5) ซื้อ จัดหา จาหน่าย ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง หรือทานิติกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินใด ๆ
(6) ส่งเสริมธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม หรือ
บริการของสหกรณ์
(7) สนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์เพื่อ
แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ ซึ่งเป็นการกระทาเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
(8) เป็นตัวแทนของสหกรณ์เพื่อรักษา
ประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการสนับสนุน
ของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือ
ภาคเอกชนอื่น
(9) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์อย่าง
แท้จริง
(10) ดาเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ - กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรนาแนวโน้ม
และการสื่อสาร
และการสื่อสารในอนาคต ได้แก่
เทคโนโลยี Mobile Device Battles
Mobile Device Battles : โดย Gartner
มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบ
คาดการณ์ว่าในอนาคต โทรศัพท์มือถือจะ
สารสนเทศในอนาคต เนื่องจาก
เป็นอุปกรณ์หลักในการเล่นอินเ ทอร์เน็ต
แนวโน้มของการใช้อุปกรณ์การ
แทนที่ เครื่อง PC โดยต่อไปองค์กรทั่วไป
สื่อสารเคลื่อนทีน่ ั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
จะต้องสนับสนุนทั้งการใช้งาน PC และ
อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นอุปกรณ์
Tablet
หลักในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแทน
Mobile Applications and
เครื่อง PC ในอนาคต เพื่อเพิ่มความ
HTML5: Tools ในการพัฒนาMobile
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแนวโน้ม
Applications จะมีความหลากหลายมากขึ้น
การพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต
โดยในอีก 2-3 ปีข้างหน้าการพัฒนาก็จะเริ่ม
จะเปลี่ยนมาพัฒนาในรูปแบบของ
เปลี่ยนจาก Native App และค่อย ๆ ก้าว
Mobile Application และ Web
ไปสู่ HTML5 ที่จะมีความสามารถมากขึ้น
Application
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ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ)
สภาพแวดล้อมภายนอก
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ต่อ)

PMQA การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ผลต่อการดาเนินงาน
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
Strategic Big Data: Big Data ในองค์กรจะ - เพื่อการเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา และ
เปลี่ยนจากการทาโครงการเดี่ยวมาเป็น
กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการนา
กลยุทธ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมข้อมูลของ
Big Data มาประยุกต์ใช้เพื่อบริหาร
องค์กร การที่จะต้องมาบริหารจัดการข้อมูล
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ อาทิ ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลาย และ
การตลาด ข้อมูลการผลิตของ
ซับซ้อน จะทาให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง
สหกรณ์ โคนม ที่มีความเชื่อมโยง
จากวิธีการเดิม ๆ ในการบริหารข้อมูล โดย
ข้อมูลระหว่างกัน
จะเปลี่ยนแนวคิดจากการทาdata
warehouse เดี่ยวในองค์กร มาเป็นระบบที่
หลากหลายมากขึ้น
สานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการนา
(สานักงาน ก.พ.ร.) ได้ดาเนินโครงการพัฒนา โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี
จัดการภาครัฐ มาปรับปรุงองค์กร
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพ
โดยนาแนวทางการตรวจประเมินทั้ง
การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้
7 หมวดมาใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพ
เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมีการกาหนด
การบริหารจัดการหน่วยงานให้มี
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐาน
เป็นแนวทางในการตรวจประเมินองค์การ
ประกอบด้วย 7 หมวด
หมวดที่ 1 การนาองค์การ
เป็นการตรวจผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ
เรื่องวิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ ค่านิยม และ
ความคาดหวังในการดาเนินการ รวมทั้ง
การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
เป็นการตรวจประเมินวิธีการกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก
หมวดที่ 3 การให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นการตรวจประเมินว่าหน่วยงานภาครัฐ
กาหนดความต้องการ ความคาดหวัง และ
ความนิยมชมชอบของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตาราง 2-2
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ)
สภาพแวดล้อมภายนอก

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

PMQA การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
(ต่อ)

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้
เป็นการตรวจประเมินหน่วยงานภาครัฐ
เลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และ
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
เป็นการประเมินว่าระบบงาน และระบบการ
เรียนรู้ของบุคลากร และสร้างแรงจูงใจ ช่วย
ให้ให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพ
อย่างเต็มที่
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
เป็นการตรวจประเมินการจัดการ
กระบวนการ การให้บริการ และ
กระบวนการอื่นที่สาคัญที่ช่วยสร้างคุณค่า
แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการ
บรรลุพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
เป็นการตรวจประเมินการดาเนินการ และ
แนวโน้มในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติด้าน
ประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และมิติด้านการพัฒนาองค์การ

ผลต่อการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

2.1.3 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค S( WOT) ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ซึ่งเป็นการนาผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน มาใช้ใน
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแสดงดังตาราง2-3
ตาราง 2-3 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
องค์ประกอบ
การบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

สรุปผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง (Strengths)
- มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อโดยตรง
สาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีศูนย์สารสนเทศซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง โดยศูนย์สารสนเทศ มี อานาจหน้าที่
รับผิดชอบ โครงสร้าง ตลอดจนมี การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน
- มีการจัดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องมาเป็นฉบับที่ 3 ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของ การดาเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีการวางแผนและมีแนว
ทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจน

ตาราง 2-3 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
องค์ประกอบ
การบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ต่อ)

สรุปผลการวิเคราะห์
จุดอ่อน (Weaknesses)
- ขาดงบประมาณในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณการดาเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2553 จนกระทั่งปี
พ.ศ. 2555 – 2556 มีการได้รับเงินจัดสรรงบประมาณการดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในส่วนของโครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทน
เท่านั้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เกิดการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ไม่สมบูรณ์ และขาดความ
ต่อเนื่อง ทาให้ไม่สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2555 – 2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะในส่วน ของโครงการ
จัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ ครอบคลุม การดาเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านอื่น ๆ อาทิ การบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
การพัฒนาระบบ การฝึกอบรมบุคลากรด้าน ICT จึงทาให้การดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมเสริมสหกรณ์ไม่บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ อีก
ทั้งไม่สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ขาดการวางแผนการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
จากการสารวจสภาพการใช้งานระบบสารสนเทศของ กรมส่งเสริมสหกรณ์
พบว่าเมื่อมี การโยกย้ายบุคลากร มารับตาแหน่ง /หน้าที่ใหม่ บุคลากรใหม่ ไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ต้องดาเนินการศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศ
ด้วยตนเองจากเอกสารคู่มือ หรือ ลองผิดลองถูกในการใช้งาน ระบบหรือสอบถาม
เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ เพื่อ ให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ แต่ผู้ใช้งาน ขาดความรู้
ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างถ่องแท้ ซึ่งมีการใช้งานได้บางฟังก์ชั่นการ
ทางานหรือบางเมนูการทางานของระบบเท่าที่จาเป็น
ทาให้เกิดการ ใช้งานระบบ
สารสนเทศไม่เต็มศักยภาพของระบบ และเกิดความไม่คุ้มค่า

ตาราง 2-3 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
องค์ประกอบ
การบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ต่อ)

ระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล

สรุปผลการวิเคราะห์
- การบริหารจัดการศูนย์สารสนเทศมีความซ้าซ้อน
หน่วยงานในสังกัดศูนย์สารสนเทศแต่ละกลุ่มมีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ชัดเจน แต่ การแจกจ่าย งานของศูนย์สารสนเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการมอบหมายงาน
ตามบุคคล ซึ่งเป็นการมอบหมายงานข้ามสายงานที่รับผิดชอบ อาทิ งานด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ทุกกลุ่มมี การพัฒนาระบบสารสนเทศ แม้กระทั่ง กลุ่มระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์ เองก็ตาม ซึ่งการมอบหมายงานในลักษณะ นี้ ทาให้การทางานมีความ
ซ้าซ้อน เกิดการสูญเสียทรัพยากรในงานที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของกลุ่ม ซึ่งเป็นการ บริหาร
จัดการที่ไม่เป็นระบบ ยากต่อการบริหารจัดการทรัพยากร และติดตามงาน
จุดอ่อน (Weaknesses)
- กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Process) ขาดมาตรฐาน
กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Process) ของศูนย์สารสนเทศ
อาทิ กระบวนการพัฒนาระบบ กระบวนการบริหารงานโครงการ กระบวนการปรับแต่ง
ระบบสารสนเทศ มีการดาเนินงานตามประสบการณ์และทักษะของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งขาดแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ดังนั้นศูนย์สารสนเทศ จึง ควรมีการ
กาหนดแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติของ แต่ละกระบวนการให้ เป็นรูปธรรม และมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลมีการพัฒนาแยกอิสระตามผู้ใช้งาน ไม่มีการ
เชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์/เกี่ยวข้องกัน
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเป็นจานวนมาก ซึ่งแต่ละระบบงานนั้นถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อ
สนับสนุนงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจ ขาดการออกแบบหรือพัฒนาให้มีความสามารถ
รองรับการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงทาให้ไม่สามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้ เป็นสาเหตุของการจัดเก็บข้อมูลซ้าซ้อนของระบบสารสนเทศ ซึ่งทาให้สูญเสีย
เวลาการทางานและต้นทุนการจัดเก็บข้อมูล ดังนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการบูรณา
การ ระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ขาดข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการวิเคราะห์และส่งเสริมสหกรณ์
ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลในปัจจุบันของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็น
การพัฒนาเพื่อจัดเก็บ ข้อมูล เฉพาะเรื่อง ฉะนั้นข้อมูลสารสนเทศจึงไม่ เพียงพอและไม่
ครอบคลุมต่อ การนาข้อมูลมา วิเคราะห์ สถานภาพในภาพรวม เพื่อกาหนดการส่งเสริม
และสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์
ควรมีการจัดทามาตรฐาน การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศฐานกลางของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อรวบรวมข้อมูลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องใช้ในการบริหารจัดการภายใน พร้อมทั้ง
สนับสนุนและส่งเสริมกรมส่งเสริมสหกรณ์

ตาราง 2-3 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
องค์ประกอบ
สรุปผลการวิเคราะห์
จุดอ่อน (Weaknesses)
โครงสร้างพื้นฐาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่มีสมรรถนะล้าสมัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของกรม
อุปกรณ์ต่อพ่วง
ส่งเสริมสหกรณ์เก่าและล้าสมัย เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับงบประมาณจัดสรร
ไม่เพียงพอต่อการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวได้ครบถ้วน ส่งผลให้ไม่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นเครื่องเก่าและ
ล้าสมัย จึงเกิดการชารุดบ่อย และต้องใช้เวลาในการซ่อมแซม เนื่องจากหาอะไหล่ยาก
และไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับใช้งานทดแทน
- 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 สาหรับ
หน่วยงานต่างจังหวัด และซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์ Wireless ของกรมส่งเสริม สหกรณ์ส่วนกลาง (เทเวศร์) และสานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (พิชัย)
จุดแข็ง (Strengths)
บุคลากร
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีทักษะด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย ดังจะเห็นได้จากการสารวจข้อมูลทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ของเจ้าหน้าที่ศูนย์
สารสนเทศ สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถ
ดูแลรักษาระบบสารสนเทศได้ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่บุคลากรภายใน
กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ และดูแล บารุงรักษาระบบ
สารสนเทศได้เองซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีในการพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต
- ผู้ใช้งานมีความคุ้นเคยกับการใช้งานระบบสารสนเทศ
บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีทักษะพื้นฐานในการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาทิ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสนับสนุนงานด้านเอกสาร
อีกทั้งยังมีการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อ สื่อสาร อาทิ ระบบอีเมล Facebook จึงมี
ความคุ้นเคยกับระบบสารสนเทศซึ่งถือเป็นจุดแข็งของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีผู้ใช้งานที่มี
ความพร้อมในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ตาราง 2-3 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
องค์ประกอบ
การเมือง

เศรษฐกิจ

สังคมและวัฒนธรรม

เทคโนโลยี

สรุปผลการวิเคราะห์
อุปสรรค (Threats)
- ความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลงทางเมือง
ปัจจัยการเมืองมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณ
ของภาครัฐ เนื่องจาก
แนวนโยบายมีการแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมือง ดังนั้นกรมส่งเสริม สหกรณ์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ศูนย์
สารสนเทศให้สามารถ
ดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบพึ่งพาตนเองได้
โอกาส (Opportunities)
- ปี 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการเปิดการค้าเสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการเปิดเสรีสินค้าและบริการมีฐานการผลิต
รวมกัน มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยทางการผลิต อาทิ เคลื่อนย้ายคน เครื่องจักร วัตถุดิบ
อย่างเสรี จึงเป็นโอกาสที่ดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จะขยายการตลาดเพื่อดาเนินการ
กระจายวัตถุดิบหรือสินค้าแปรรูปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไปสู่ประเทศอาเซียน
โอกาส (Opportunities)
- การใช้อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
การใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ใช้คิด
เป็นร้อยละ 30 ของจานวนประชากรโลกทั้งหมด ส่วนในประเทศไทยมีจานวนผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตอยู่ประมาณ 18 ล้านคน และสถิติการใช้งาน Facebook หรือคิดเป็นร้อยละ
88 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตที่ผู้คนบนโลกใช้เวลาเข้ามากที่สุด
อาทิ Social Network รองลงมาคือการค้นหาข้อมูล ส่วนกิจกรรมยอดนิยมคือการอ่าน
เขียนอีเมล และการค้นหาข้อมูล โดยแนวโน้มดังกล่าวส่งผลดีกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่
จะเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้งาน
e-Commerce
ด้วย อีกทั้งยังส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ
Web Application ที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
โอกาส (Opportunities)
- การพัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบการสื่อสารไร้สายสร้างช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กรผ่านอุปกรณ์ไร้สาย
ต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา
การพัฒนาและแข่งขันการให้บริการด้านเทคโนโลยีระบบการสื่อสารไร้สาย
รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารไร้สายต่าง ๆ ในปัจจุบัน เป็นโอกาสให้กรมส่งเสริมสหกรณ์มี
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและให้บริการระบบสารสนเทศ
แก่
หน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ เกษตรกร และกลุ่มอาชีพ รวมถึงประชาชน
ทั่วไปที่สนใจได้อย่างสะดวกและแพร่หลาย เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านอุปกรณ์ไร้สายต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา

ตาราง 2-3 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
องค์ประกอบ
เทคโนโลยี (ต่อ)

สรุปผลการวิเคราะห์
- มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย อาทิ
Social Network
Wikipedia Blog
ความนิยมของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงสังคมในโลกออนไลน์จาก
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งแบบมีสายและไร้สาย ช่วยสร้างช่องทางในการติดต่อ และการ
กระจายข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
- ความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT ของประเทศ อาทิ ระบบเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ G( IN) ระบบเครือข่าย Broadband
ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GIN) สร้างโอกาสให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพ
- ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี และบริการที่ทันสมัยในราคาที่ลดลง อาทิ
Cloud Computing
ความก้าวหน้าของการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบของ
Cloud
Computing ทาให้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีทางเลือกในการใช้งบประมาณในการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างประหยัด คุ้มค่า มีความยืดหยุ่น และ
ครอบคลุมกับความต้องการใช้งาน อาทิ การเช่าใช้บริการ Server บนระบบ Cloud
Computing
- ในอนาคตมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีศักยภาพเนื่องจากมี แผนแม่บท
ICT ASEAN
การมีแผนแม่บท ICT ASEAN ที่ส่งเสริม การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยของ
โครงข่ายและข้อมูลสารสนเทศส่งผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 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

ตาราง 2-3 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
องค์ประกอบ
เทคโนโลยี (ต่อ)

กฎหมาย

นโยบายรัฐ

สรุปผลการวิเคราะห์
- มีภัยคุกคามที่หลากหลายจากการใช้บริการสารสนเทศบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
การใช้บริการสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุน
การ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการนา Scrip/Program/Module ที่มีให้บริการฟรีบนอินเทอร์เน็ต มา
ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยไม่มีการตรวจสอบและ
เลือกใช้งานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของระบบ
เครือข่ายและอาจทาให้เกิดช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร
ที่ทาให้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ถูกโจมตี/บุกรุกได้
โอกาส (Opportunities)
- มีกฎหมายและแนวนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
นโยบายระดับประเทศกาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาแนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม
หรือการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัย
อุปสรรค (Threats)
- ระเบียบ ข้อบังคับไม่รองรับและส่งเสริมการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ มี
ทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ไม่
ส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์
แม้ปัจจุบันประเทศไทยมี กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เอื้อ ประโยชน์
ให้เกิดการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ออกมาบังคับใช้พอสมควรแล้ว
แต่ยังมี
กฎหมายบางข้อ ไม่เอื้อต่อการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ
ลายเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ไม่ส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานภาครัฐจึงไม่ยกเลิกการใช้ระบบงานเอกสาร ดังนั้นรัฐบาลจะต้องมีการ พัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ให้ กฎหมาย สามารถ รองรับกับการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ เพื่อเกิดการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
โอกาส (Opportunities)
- มีแผนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
ภาครัฐมีการกาหนดมาตรฐานความรู้เรื่อง ICT สาหรับบุคลากร โดยกรม ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทาแผนการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
จะนาโอกาสดังกล่าวมาจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ตาราง 2-3 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
องค์ประกอบ
นโยบายรัฐ (ต่อ)

2.2

สรุปผลการวิเคราะห์
- ภาครัฐมีการส่งเสริมเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ อาทิ e-Government
ภาครัฐมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการของภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และมีการบริการข้อมูลแก่
หน่วยงานส่วนภูมิภาค เพิ่มความหลากหลายของช่องทางการให้บริการระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงควรนา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุน การปฏิบัติงานและการให้บริการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ
นโยบายภาครัฐ
- ภาครัฐมีนโยบาย แผนงานหลักด้าน ICT ของประเทศ อาทิ แผน ICT2020
ภาครัฐมีการกาหนดนโยบาย และแผนงานหลักด้าน ICT เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งเป็น
โอกาสที่ดีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนานโยบาย 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 ควรมีการนาระบบสารสนเทศกลางของภาครัฐมาประยุกต์ใช้กับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อประหยัดงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การบริหารจัดการภายใน ด้านการเบิกจ่าย และด้านทรัพยากรบุคคล อีกทั้งยังเป็น
มาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

สรุปความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถจาแนกความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกเป็น 4 ด้าน
ได้แก่
- ความต้องการด้านระบบสารสนเทศ
- ความต้องการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- ความต้องการด้านบุคลากรและการฝึกอบรม
- ความต้องการด้านอื่น ๆ

ตาราง 2-4 ตารางสรุปความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้าน
ด้านข้อมูล
และระบบสารสนเทศ

-

ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

-

ด้านบุคลากรและการฝึกอบรม

-

ด้านอื่น ๆ

-

รายละเอียดของความต้องการ
ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบ PDA (windows mobile) เป็นระบบปฏิบัติ การที่
สามารถรองรับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร
เคลื่อนที่
ต้องการให้มีการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
เพื่อรองรับการจัดเก็บเอกสาร
และการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องการปรับปรุง ระบบติดตามและประเมินผล ให้รองรับงานประเมินมากขึ้น
ต้องการปรับปรุงเว็บไซต์
ต้องการ ระบบฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์นิคมฯ ที่ขออนุญาตทาประโยชน์ที่ดิน
ในเขตนิคม ฯ สู่การออกโฉนดที่ดิน
ต้องการ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน
ต้องการ ระบบฐานข้อมูลการเบิกเงินสวัสดิการ
ต้องการ ข้อมูลกลางสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
อาทิ ข้อมูล จานวนสหกรณ์
สถานะปัจจุบันของสหกรณ์ ข้อมูล Profile สหกรณ์
ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก อาทิ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จาก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลที่ดิน จากกรมที่ดิน
ต้องการ ปรับปรุง ประสิทธิภาพ ระบบเครือข่ายอินเ ทอร์เน็ต
ต้องการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ที่ทันสมัย
เพียงพอกับจานวนผู้ปฏิบัติงาน
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
ประจา สานักงานงานสหกรณ์จังหวัด
ต้องการงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

3.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
การศึกษานโยบายของผู้บริหารระดับสูง ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค (SWOT) สามารถกาหนดวิสัยทัศน์ 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 มุ่งสู่การเป็นPaperless
3.1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3.1.2.3 จัดทามาตรฐานข้อมูล และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริการและ
บริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3.1.2.4 ประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
3.1.2.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การสหกรณ์ การส่งเสริม
พัฒนา และสนับสนุนระบบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์
3.1.2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริม สหกรณ์สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3.1.2.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และสามารถตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้
3.1.2.8 พัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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
 การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
เปูาหมายที่วางไว้
 ลดปริมาณการใช้งานกระดาษในการรับ-ส่งเอกสาร และการจัดเก็บ
เอกสาร
 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของจานวนผู้ใช้งาน
 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 หลักสูตร
ต่อคน
 มีการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบสารสนเทศเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทา งาน
อย่างน้อย 1 ระบบ
 มีการจัดจ้างเพื่อบารุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและถูกต้อง จานวนอย่างน้อย 1 ระบบ
 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง 1
ที่อยูใ่ นรูปแบบของ Physical server ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ถูกทดแทนด้วยเครื่องใหม่
 มีการบริหารจัดการทะเบียนผู้ใช้งานแบบศูนย์กลาง
และผู้ใช้งาน
สามารถ เข้าถึงการใช้บริการระบบทั้งหมดของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
ได้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On)
 ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
ความพร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทาการ
 มีแนวทางและ มีแผนงานการเตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยนระบบ
เครือข่ายไปสู่มาตรฐาน IPv6
 สถิติการละเมิดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ลดลง
 หน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน
ภูมิภาค มีการจัดเก็บ Log
ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
_______________________
อ้างอิง
1 จากการสารวจข้อมูลจนถึงเดือนมกราคม 2556

 มีการ ประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตาม
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
 มีระบบประชุมทางไกล เพื่อรองรับการประชุมในรูปแบบการประชุมกลุ่ม
ใหญ่และการประชุมกลุ่มย่อยของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 มีระบบสาหรับรองรับการสารองและกู้คืนระบบที่มีความสะดวก รวดเร็ว
3.1.3.2 เปูาหมายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558:
 มีมาตรฐานงานบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Service
Management)
 การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
เปูาหมายที่วางไว้
 ระบบสานักงานเป็นหน่วยงาน Paperless
 มีการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบสารสนเทศเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทา งาน
อย่างน้อย 1 ระบบ
 พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร
 มีระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน
การบัญชี การพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของจานวนผู้ใช้งาน
 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย3 หลักสูตร
ต่อคน
 มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
อย่างน้อย 2 ระบบ
 มีการจัดจ้างเพื่อบารุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและถูกต้อง จานวนอย่างน้อย 2 ระบบ
 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง 1
ที่อยูใ่ นรูปแบบของ Physical server ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ถูกทดแทนด้วยเครื่องใหม่
 ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
ความพร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทาการ
_______________________
อ้างอิง
1 จากการสารวจข้อมูลจนถึงเดือนมกราคม 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
 การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
เปูาหมายที่วางไว้
 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างน้อย 1 ระบบ
 พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการสหกรณ์นอก
ภาคการเกษตร
 มีการ พัฒนา /ปรับปรุง ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 1 ระบบ
 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้การสหกรณ์ การส่งเสริม พัฒนา และ
สนับสนุนระบบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้บริการแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
 มีศูนย์กลางข้อมูลและมีช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานภายนอก
 มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 มีแหล่งเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของจานวนผู้ใช้งาน
 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย3 หลักสูตร
ต่อคน
 มีการจัดจ้างเพื่อบารุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและถูกต้อง จานวนอย่างน้อย 4 ระบบ
 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง 1
ที่อยู่ ในรูปแบบของ Physical server ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20
 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ถูกทดแทนด้วยเครื่องใหม่
_______________________
อ้างอิง
1
จากการสารวจข้อมูลจนถึงเดือนมกราคม 2556

 ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
ความพร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทาการ
 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:
 การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
เปูาหมายที่วางไว้
 มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินของผู้บริหาร
 มีการจัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 องค์ความรู้
 มีหลักสูตรการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 หลักสูตร
 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของจานวนผู้ใช้งาน
 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย3 หลักสูตร
ต่อคน
 มีการจัดจ้างเพื่อบารุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและถูกต้อง จานวนอย่างน้อย 6 ระบบ
 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ถูกทดแทนด้วยเครื่องใหม่
 ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
ความพร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทาการ
 มีการ ประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตาม
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
 มีห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
3.1.3.5 เปูาหมายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561:
 การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
เปูาหมายที่วางไว้
 พัฒนาเครื่องมือสาหรับการสังเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง
 มีการจัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 องค์ความรู้
 มีหลักสูตรการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 หลักสูตร

 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของจานวนผู้ใช้งาน
 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย3 หลักสูตร
ต่อคน
 มีการจัดจ้างเพื่อบารุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและถูกต้อง จานวนอย่างน้อย 8 ระบบ
 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง 1
ที่อยู่ ในรูปแบบของ Physical server ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20
 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ถูกทดแทนด้วยเครื่องใหม่
 ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และระบบประชุมทางไกล มี ความพร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาทาการ
 มีการ ประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตาม
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของกรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดวิกฤต
 มีศูนย์กลางในการรวบรวม นาเสนอข้อมูล
/เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ สั่งการ ของผู้บริหาร

_______________________
อ้างอิง
1
จากการสารวจข้อมูลจนถึงเดือนมกราคม 2556

3.2

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2557 - 2561
ยุทธศาสตร์ เพื่อ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ฉบับที่ 3) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2557 – 2561 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างมาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการ
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มพูนทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์จะประกอบด้วย เปูาประสงค์ และตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตาราง 3-1 สรุปรหัสโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 - 2561
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ST1-101 โครงการจัดทามาตรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการและบริหารจัดการ
ST1-102 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการออกแบบและกากับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ST1-103 โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2562 - 2566)
ST1-104 โครงการสร้างมาตรฐานการบริการ ตามมาตรฐานสากล (IT Service Management)
ST1-105 โครงการพัฒนากระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล
(ISMS)
ST2-101 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
ST2-102 โครงการพัฒนาระบบศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์
ST2-103 โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
ST2-104 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสาหรับสหกรณ์
ST2-105 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสาหรับกลุ่มเกษตรกร
ST2-106 โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนิก ส์
ST2-107 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์เกษตรกรเพื่อการส่งเสริมการขาย ระยะที่ 1
หมายเหตุ :เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว

ST2-108

โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System , CPS)
หมายเหตุ :เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว

ST2-109

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรด้วยฐานข้อมูลสมาชิก
หมายเหตุ :เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว

ST2-110

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Cooperative Distribution Center (CDC)
หมายเหตุ :เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว

ST2-111

โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
หมายเหตุ :เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว

ST3-101
ST3-102
ST3-103
ST3-104

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise Resource
Planning : ERP)
โครงการพัฒนาระบบสานักงานอัจฉริยะ
โครงการพัฒนาระบบงานกฎหมาย
โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ :เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว

ST3-201
ST3-301
ST3-302
ST3-303
ST3-401
ST3-402

โครงการพัฒนาเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูล
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
โครงการพัฒนาเหมืองข้อมูล (DATA MINING)
โครงการปรับปรุงระบบแก้ไขข้อบกพร่อง
โครงการปรับปรุงระบบการประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ตาราง 3-1 สรุปรหัสโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 – 2561 (ต่อ)
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ST3-403 โครงการปรับปรุงระบบบริหารเงินกองทุน
ST3-404 โครงการปรับปรุงระบบการจดทะเบียนสหกรณ์
ST3-405 โครงการจัดหาระบบภูมิสารสนเทศ
หมายเหตุ :เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว

ST3-501
ST3-502
ST3-503
ST3-504
ST3-505
ST3-506
ST3-507
ST3-508
ST3-509
ST3-510
ST3-511
ST3-512
ST3-513
ST3-514
ST3-515
ST3-516
ST3-517
ST3-518
ST3-519
ST4-101
ST4-102
ST5-101
ST5-102
ST5-103
ST5-104
ST5-105
ST5-106

โครงการบารุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise Resource
Planning : ERP)
โครงการบารุงรักษาระบบสานักงานอัจฉริยะ
โครงการบารุงรักษาระบบงานกฎหมาย
โครงการบารุงรักษาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
โครงการบารุงรักษาระบบศูนย์กลางข้อมูล
โครงการบารุงรักษาระบบแก้ไขข้อบกพร่อง
โครงการบารุงรักษาระบบการประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการบารุงรักษาระบบบริหารเงินกองทุน
โครงการบารุงรักษาระบบการจดทะเบียนสหกรณ์
โครงการบารุงรักษาเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการบารุงรักษาระบบศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
อิเล็กทรอนิกส์
โครงการบารุงรักษาระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสาหรับสหกรณ์
โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสาหรับกลุ่มเกษตรกร
โครงการบารุงรักษาระบบรับเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
โครงการบารุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้
โครงการบารุงรักษาระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
โครงการบารุงรักษาระบบพัฒนากรรมการสหกรณ์
โครงการบารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้
โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
โครงการจัดทาระบบไดเร็คทอรี่ของระบบเครือข่าย (Directory Service)
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้ งานเครือข่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
โครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพร ะบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย

ตาราง 3-1 สรุปรหัสโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 – 2561 (ต่อ)
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ST5-107 โครงการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ST5-108 โครงการจัดทาระบบการประชุมทางไกล
ST5-109 โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ST5-110 โครงการจัดทาระบบการจัดเก็บสารองข้อมูลเทปเสมือนจริง
ST5-111 โครงการวิเคราะห์สถานภาพการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หมายเหตุ :เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว

ST5-112

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเหตุ :เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว

ST5-113

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสารสนเทศ
หมายเหตุ :เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว

ST5-114

โครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสาหรับผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเหตุ :เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว

ST5-115

โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ :เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว

ST5-116
ST5-117
ST5-118
ST5-201
ST5-202
ST5-203
ST5-204
ST6-101
ST6-102
ST6-201
ST6-202

โครงการจัดทา Backup Site
โครงการจัดทาห้องศูนย์บัญชาการ
โครงการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โครงการจ้างดูแลบารุงรักษาระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการบารุงรักษาระบบประชุมทางไกล
โครงการบารุงรักษาอุปกรณ์ SAN ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการเพิ่มพูน ทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร สาหรับผู้บริหาร
โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการเพิ่มพูน ทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของบุคลากรทั่วไป
เพิ่มพูน ทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างมาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
มุ่งเน้นการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ให้ สอดคล้องกับ มาตรฐานตามสากลทั้งในส่วน โครงสร้างของ ข้อมูลสารสนเทศ และ การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558
3.2.1.1 เปูาประสงค์
1) เพื่อจัดทา มาตรฐานข้อมูลกลางสาหรับการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับการบริการและบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2) เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
3) เพื่อ สร้างมาตรฐาน การบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
3.2.1.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ระดับความสาเร็จในการสร้างมาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
3.2.1.3 แผนงาน
1) แผนงานที่ 1: มาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
 ST1-101: โครงการ จัดทามาตรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การบริการและบริหารจัดการ
เป็นโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ ศึกษาและ
วิเคราะห์ความต้องการด้านข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และ
กาหนดโครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 ST1-102: โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการออกแบบและกากับดู แล
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ ออกแบบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับของ Conceptual
Design กาหนดความต้องการของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พร้อมทั้ง กากับดูการ แลการ พัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ บรรลุตาม
เปูาหมายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 ST1-103: โครงการ จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2566)
เป็นโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ จัดทา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2562 - 2566)

 ST1-104: โครงการสร้างมาตรฐานการบริการ ตามมาตรฐานสากล
(IT Service Management)
เป็นโครงการศึกษา วิเคราะห์ และ
จัดทารายงาน
มาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล พร้อม สร้างความเข้าใจ
ในการจัดการงานบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Service
Management) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 ST1-105: โครงการพัฒนากระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล (ISMS)
เป็นโครงการศึกษา วิเคราะห์ และ
ประเมินความเสี่ยง
(Risk assessment: analysis & evaluation) พร้อมให้คาปรึกษา
แนะนาในการริเริ่มกระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัย
3.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้งานการให้บริการของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ สร้างความพึงพอใจ และอานวยความสะดวก
แก่ ผู้รับบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3.2.2.1 เปูาประสงค์
1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการให้บริการแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และประชาชนทั่วไป
2) เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลระบบสหกรณ์ไทยรองรับความเป็นสากล
3) เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4) เพื่อ ให้ต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว
3.2.2.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1) ระดับความสาเร็จใน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3.2.2.3 แผนงาน
1) แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์แก่ผู้รับบริการ
 ST2-101: โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อดาเนินปรับปรุงเว็บไซต์
เดิมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความทันสมัย สวยงาม ค้นหาข้อมูล
ง่าย และสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ST2-102: โครงการพัฒนาระบบศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์และ
กลุ่ม เกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์
เป็นโครงการจัดจ้าง ผู้รับจ้างเพื่อ ดาเนินการ พัฒนาระบบ
ศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์













เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และ
เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าไปทั่วโลก
ST2-103: โครงการพัฒนาระบบ จดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
เป็นโครงการจัดจ้าง ผู้รับจ้างเพื่อ ดาเนินการ พัฒนาระบบ
จดทะเบียน กลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการบริการของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แก่กลุ่มเกษตรกร
ST2-104: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
สาหรับสหกรณ์
เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อดาเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสาหรับสหกรณ์ ตามกระบวนการ
ดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภท โดยระบบสารสนเทศดังกล่าว
กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนาไปแจกให้สหกรณ์ใช้งาน
ST2-105: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
สาหรับกลุ่มเกษตรกร
เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อดาเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสาหรับกลุ่มเกษตรกรตาม
กระบวนการดาเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรทุกประเภท โดยระบบ
สารสนเทศดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนาไปแจกให้กลุ่มเกษตรกร
ใช้งาน
ST2-106: โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อดาเนินการพัฒนาระบบ
รับเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขยายโอกาสและอานวยความ
สะดวกให้การบริการรับเรื่องร้องเรียนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ST2-107: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์
เกษตรกรเพื่อการส่งเสริมการขาย ระยะที่ 1 (เป็นโครงการที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว
เป็นโครงการ
จัดซื้อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และระบบ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Marketing) เพื่อจัดทา
ฐานข้อมูลสินค้าสหกรณ์ทั้งสินค้าด้านการเกษตร สินค้าหัตถกรรม
และอื่น ๆ
ST2-108: โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์
(Cooperative Promotion System , CPS) (เป็นโครงการที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว)
เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อจัดทาระบบฐานข้อมูล
สมาชิกสหกรณ์ และข้อมูลทางธุรกิจของสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ทั้ง
สหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
ระบบ
วิเคราะห์สถานภาพของสหกรณ์ทั้งด้านการผลิตของสมาชิก และ
ด้านการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ และการวางแผนติดตาม
ประเมินผลในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง

 ST2-109: โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร
ด้วยฐานข้อมูลสมาชิก (เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ดาเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว)
เป็นโครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
พร้อมโปรแกรมระบบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ และมีการวิเคราะห์
ข้อมูลบัญชีสมาชิกได้ โดยนาข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของ
สหกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาประมวลผลเพื่อประกอบรายงาน
 ST2-110: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
Cooperative Distribution Center (CDC) (เป็นโครงการที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว)
เป็นโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ
Cooperative Distribution Center (CDC)
 ST2-111:
โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐาน
สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร (เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ดาเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แล้ว)
เป็นโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบประเมินมาตรฐาน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเสริมและบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การบริหาร
จัดการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์
นาเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศมาประยุกต์ในงานที่เกี่ยวข้องด้านระบบบริหารจัดการ
ภายใน มุ่งสู่ การเป็นหน่วยงาน Paperless เพิ่มประสิทธิภาพการทางานการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.3.1 เปูาประสงค์
1) เพื่อนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในงานที่เกี่ยวข้องด้าน
ระบบบริหารจัดการภายใน
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานการปฏิบัติงาน โดยการ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ในงานที่การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์
3) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลาง เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสาหรับสนับสนุน
การตัดสินใจผู้บริหาร
4) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร
5) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนาไปประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร

3.2.3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1) ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)
2) ระดับความสาเร็จในการมุ่งสู่การเป็นหน่วยงาน Paperless
3) ระดับความสาเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
4) มีเครื่องมือสาหรับการสังเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง
5) ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อข้อมูลสารสนเทศ
6) จานวนระบบสารสนเทศที่ได้ดาเนินการจัดจ้างบารุงรักษาระบบต่อปี
3.2.3.3 แผนงาน
1) แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุน
การ ปฏิบัติงาน
 ST3-101: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายใน
องค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)
เป็นโครงการจัดหาและติดตั้ง ซอฟต์ แวร์สาเร็จรูปสาหรับ
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (
Enterprise
Resource Planning : ERP) พร้อมทั้งปรับแต่งซอฟต์แวร์ ให้รองรับ
ความต้องการของผู้ใช้งานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยแบ่ง
ระยะการดาเนิน โครงการออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็น
การบริหารจัดการงบประมาณ การเงินการบัญชี การพัสดุ และการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระยะที่ 2 เป็น
ระบบประเมินวัดสมรรถนะขีดความสามารถของบุคคลตามสาย
(Competency)
 ST3-102: โครงการพัฒนาระบบสานักงานอัจฉริยะ
เป็นโครงการพัฒนาระบบสานักงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ให้เป็น Paperless โดยแบ่งระยะการดาเนินออกเป็น 2 ระยะ
ประกอบด้วยระยะที่ 1 เป็นการจัดหาและติดตั้งโปรแกรมสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ
ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาระบบการนัดหมาย ระบบการมอบหมาย
งานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองยานพาหนะ และระบบขออนุมัติเบิกจ่าย
สวัสดิการ
 ST3-103: โครงการพัฒนาระบบงานกฎหมาย
เป็นโครงการ จัดจ้างผู้จ้างเพื่อดาเนินการ พัฒนาระบบงาน
กฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน อานวยความสะดวก ในการ
จัดเก็บ ค้นหาข้อมูล และติดตามคดี

 ST3-104: โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณ
ปี พ.ศ. 2557 แล้)ว
เป็นโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการทางานของระบบ
2) แผนงานที่ 2 : แผนงานบูรณาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 ST3-201: โครงการพัฒนาเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้าง
เพื่อ ดาเนินการ พัฒนา
ช่องทางสาหรับการรับ -ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่าย กับ
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
3) แผนงานที่ 3 : แผนงานระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
 ST3-301: โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูล
เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้าง
เพื่อ ดาเนินการ พัฒนา
คลังข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อ เป็นศูนย์กลางข้อมูล โดยมี
การนาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มาถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูล
ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูล สามารถวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
ออกเป็นรายงานหรือข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
 ST3-302: โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้า งเพื่อดาเนินการพัฒนา ระบบ
สารสนเทศ เพื่อออกรายงานข้อมูลสาหรับผู้บริหารระดับสูงใน
มุมมองหลายมิติ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ ข้อมูลสารสนเทศที่
ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
 ST3-303: โครงการพัฒนาเหมืองข้อมูล (DATA MINING)
เป็นโครงการจัด หาเครื่องมือการสังเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง
และ พัฒนา โมเดลการสังเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง อาทิ การทานาย
แนวโน้มการผลิตอ้อย ผลิตนมของสหกรณ์อีก 5 ปีข้างหน้า แนวโน้ม
ความต้องการของตลาดในภาคการเกษตร
4) แผนงานที่ 4 : แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
 ST3-401: โครงการปรับปรุงระบบแก้ไขข้อบกพร่อง
เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อดาเนินการ
ปรับปรุง และ
พัฒนาระบบแก้ไขข้อบกพร่องเพิ่มเติมให้สามารถรองรับความ
ต้องการของผู้ใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติงานปัจจุบันของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ST3-402: โครงการปรับปรุงระบบการประเมินมาตรฐานสหกรณ์/
กลุ่ม เกษตรกร
เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้า งเพื่อดาเนินการปรับปรุง และ
พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร
เพิ่มเติมให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งานและ สนับสนุน
การปฏิบัติงานปัจจุบันของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ST3-403: โครงการปรับปรุงระบบบริหารเงินกองทุน
เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อดาเนินการปรับปรุง และ
พัฒนาเพิ่มเติมระบบบริหารเงินกองทุนให้สามารถรองรับความ
ต้องการของผู้ใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติงานปัจจุบันของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ST3-404: โครงการปรับปรุงระบบการจดทะเบียนสหกรณ์
เป็นโครงการจัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อดาเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการจดทะเบียนสหกรณ์เพิ่มเติมให้สามารถรองรับความ
ต้องการของผู้ใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติงานปัจจุบันของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ST3-405:
โครงการจัดหาระบบภูมิสารสนเทศ
( เป็น
โครงการที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณ ปี พ.ศ.
2557 แล้ว)
เป็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางาน โดยแบ่งระยะการดาเนินโครงการ
ออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นการจัดหาซอฟต์แวร์และ
อุปกรณ์รองรับการทางาน และระยะที2่ เป็นพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
ให้สามารถวิเคราะห์ ประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) แผนงานที่ 5 : แผนงานการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
 ST3-501: โครงการบารุง รักษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากร
ภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)
เป็นโครงการจัดจ้าง
บารุง รักษา ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์กร ( Enterprise Resource Planning : ERP)
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
 ST3-502: โครงการบารุงรักษาระบบสานักงานอัจฉริยะ
เป็นโครงการจัดจ้างบารุ งรักษาระบบสานักงานอัจฉริยะ
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
 ST3-503: โครงการบารุงรักษาระบบงานกฎหมาย
เป็นโครงการจัดจ้างบารุง รักษา ระบบงานกฎหมาย
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง

 ST3-504: โครงการบารุง รักษาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูล
เป็นโครง การ จัดจ้างบารุง รักษา ระบบเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
 ST3-505: โครงการบารุงรักษาระบบศูนย์กลางข้อมูล
เป็นโครงการจัดจ้างบารุง รักษา ระบบศูนย์กลางข้อมูล
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
 ST3-506: โครงการบารุงรักษาระบบแก้ไขข้อบกพร่อง
เป็นโครงการจัดจ้างบารุง รักษาระบบแก้ไขข้อบกพร่อง
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
 ST3-507: โครงการบารุง รักษา ระบบการประเมินมาตรฐาน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป็นโครงการจัดจ้างบารุง รักษา ระบบการประเมิน
มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง
 ST3-508: โครงการบารุงรักษาระบบบริหารเงินกองทุน
เป็นโครงการจัดจ้างบารุง รักษาระบบบริหารเงินกองทุน
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
 ST3-509: โครงการบารุงรักษาระบบการจดทะเบียนสหกรณ์
เป็นโครงการจัดจ้างบารุง รักษา ระบบการจดทะเบียน
สหกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
 ST3-510: โครงการที่บารุง รักษาระบบเว็บไซ ต์ ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์
เป็นโครงการจัดจ้างบารุง รักษา ระบบเว็บไซ ต์ ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ
มี
การนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย
 ST3-511: โครงการบารุง รักษา ระบบศูนย์กระจายสินค้าของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์
เป็นโครงการจัดจ้างบารุง รักษาระบบศูนย์กระจายสินค้า
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและถูกต้อง
 ST3-512: โครงการบารุงรักษาระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
เป็นโครงการจัดจ้างบารุง รักษา ระบบจดทะเบียน กลุ่ม
เกษตรกรสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
 ST3-513: โครงการบารุง รักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
สาหรับสหกรณ์
เป็นโครงการจัดจ้างบารุง รักษา ระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการสาหรับสหกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง

 ST3-514: โครงการบารุง รักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
สาหรับกลุ่มเกษตรกร
เป็นโครงการจัดจ้างบารุง รักษา ระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการสาหรับกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และถูกต้อง
 ST3-515:
โครงการ บารุง รักษา ระบบรับเรื่องร้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์
เป็นโครงการจัดจ้างบารุง รักษา ระบบรับเรื่องร้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
 ST3-516: โครงการบารุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้
เป็นโครงการจัดจ้างบารุง รักษา ระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
 ST3-517: โครงการบารุงรักษาระบบจัดการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์
เป็นโครงการจัดจ้างบารุงรักษาระบบจัดการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
 ST3-518: โครงการบารุงรักษาระบบพัฒนากรรมการสหกรณ์
เป็นโครงการจัดจ้างบารุง รักษา ระบบพัฒนากรรมการ
สหกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
 ST3-519: โครงการบารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ
เป็นโครงการจัดจ้างบารุง รักษา ระบบภูมิสารสนเทศ
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
3.2.4
อิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่อ

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็น
การดาเนินการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และ
เพื่อ การเผยแพร่องค์ความรู้แก่ส่วนกลาง สานักงานสหกรณ์จังหวัด และประชาชนทั่วไป
3.2.4.1 เปูาประสงค์
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มการเกษตร
2) พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ เพิ่มพูนทักษะ
และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ 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 : แผนงานพัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้
และแหล่งเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 ST4-101: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้
เป็นโครงการการพัฒนาระบบ บริหารจัดการองค์ความรู้
โดยครอบคลุมความรู้ด้านการส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์และ
กลุ่ม เกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการ
ใช้งานโดยการสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ST4-102:
โครงการพัฒนา ระบบจัดการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์
เป็นโครงการการพัฒนา ระบบจัดการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างบทเรียน แบบทดสอบทั้งก่อนและหลัง เรียน
ให้สามารถประเมินผล การเรียนได้ ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนได้
จากทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มทักษะและเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ให้แก่บุคลากร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป และรองรับ อุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ ทั้งในส่วนของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แทบเล็ตได้ในลักษณะของการพัฒนา Mobile
Application
3.2.5

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดาเนินงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในส่วน
ของระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย โครงสร้างพื้นฐานระบบ เครือข่าย ระบบก ารรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบประชุมทางไกล และการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงการบารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
ระบบประชุมทางไกล เพื่อ ให้สามารถสนับสนุน การปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อย่างมีเสถียรภาพ
มีประสิทธิภาพ และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
3.2.5.1 เปูาประสงค์
1) พัฒนา ปรับปรุง และบารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ
มีความมั่นคงปลอดภัย และสอดรับกับมาตรฐาน IPv6
2) สร้างเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

3) ประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สอดรับกับ
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ
3.2.5.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1) ในระยะเวลา 5 ปี จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ 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
การ ทางานและบริหารจัดการทะเบียนผู้ใช้งานตามกรอบกระบวนการ
ดาเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และการเข้าถึงการใช้บริการระบบ
ทั้งหมดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว
(Single Sign-On)
4) ระบบเครือข่ายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความสอดรับกับ มาตรฐาน
IPv6และสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ มีความ
มั่นคงปลอดภัย และมีความพร้อมในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาทาการ (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 นาเสนอข้อมูล
/เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ สั่งการ ของผู้บริหาร
_______________________
อ้างอิง
1 จากการสารวจข้อมูลจนถึงเดือนมกราคม 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) เพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการบริหารจัดการ
 ST5-102: โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
เป็นการเช่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อม
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสานักงาน
เพื่อ ใช้งานทดแทน
เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มี อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี เพื่อให้สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ST5-103: โครงการจัดทาระบบไดเร็คทอรี่ของระบบเครือข่าย
(Directory Service)
เป็นการจัดทา
ระบบไดเร็คทอรี่ของระบบเครือข่าย
(Directory Service) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual
Server) เพื่อ รองรับการทางานและบริหารจัดการทะเบียนผู้ใช้งาน
ตามกรอบกระบวนการดาเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
การเข้าถึงการใช้บริการระบบทั้งหมดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด้วย
การพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On)
 ST5-104: โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้
งานเครือข่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษา
ความ ปลอดภัยของข้อมูล ให้ครอบคลุมทั้งในส่วนการตรวจสอบสิทธิ์
การเข้าถึง การจัดการทะเบียนผู้ใช้งาน และการบันทึกประวัติการ
ใช้ งาน เพื่อ รองรับการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แบบมือ ถือ
 ST5-105: โครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พิจารณา
รายละเอียดทางเทคนิค พร้อมทั้งการกาหนดแผนงาน
รวมถึง
ปรับปรุงระบบเครือข่าย
ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยการ
จัดหาและติดตั้ง อุปกรณ์ ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศเพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เก่า ล้าสมัย และไม่
รองรับมาตรฐาน IPv6 เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐาน IPv6 รวมถึง

จัดหาซอฟต์แวร์เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเสถียรภาพใน
การให้บริการ
 ST5-106: โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการรักษา ความ
มั่นคงปลอดภัย
เป็นการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยการจัดหาและติดตั้ง
อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง รวมถึงการจัดหาและติดตั้งระบบ
จัดเก็บ Log สาหรับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง และ
หน่วยงานของ สานักงานสหกรณ์จังหวัด
 ST5-107: โครงการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นการ
ประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ
โครงสร้างพื้นฐานฯ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อ วิเคราะห์
แนว ทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ
และให้สอดรับกับ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ
 ST5-108: โครงการจัดทาระบบการประชุมทางไกล
เป็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการประชุม
ทางไกลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน
สามารถดาเนินการประชุมได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จากัดเรื่องของ
สถานที่ และเวลา
 ST5-109: โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
เป็นการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook
พร้อมระบบปฏิบัติการและ โปรแกรมสานักงาน เพื่อ ใช้งานทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด และ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่มี อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี เพื่อให้
สามารถสนับสนุนการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ST5-110: โครงการจัดทาระบบการจัดเก็บสารองข้อมูลเทปเสมือน
จริง
เป็นการจัดหาและติดตั้งระบบการ
การจัดเก็บสารอง
ข้อมูลเทปเสมือนจริง (Virtual Tape Libraries: VTL) โดยทาการ
สารองข้อมูลลงใน Storage เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วใน
การสารองและกู้คืนข้อมูล

 ST5-111: โครงการ วิเคราะห์สถานภาพการบริหารจัดการ
ระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณปี พ.ศ. 2557แล้ว)
เป็นโครงการจ้าง ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ
ระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้
ดาเนินการ ตรวจสถานภาพการบริหารจัดการระบบความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อ
วิเคราะห์และประเมินหาจุดอ่อน /ช่อง โหว่ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อนาไปปรับปรุงระดับความมั่นคง
ปลอดภัย ของระบบ เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ข้อมูลสารสนเทศของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 ST5-112: โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ( เป็นโครงการที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบประมาณปี พ.ศ. 2557 แล้) ว
เป็น โครงการ จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สามารถ
ทางานได้อย่างถูกต้อง ทันสมัย มากยิ่งขึ้น
 ST5-113: โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานด้านสารสนเทศ (เป็นโครงการที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการ
ของบประมาณปี พ.ศ. 2557 แล้)ว
เป็นการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสาหรับงาน
สานักงาน และเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย สาหรับงานด้านระบบ
บุคลากร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานให้สามารถทางานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 ST5-114: โครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ( เป็นโครงการที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ดาเนินการของบประมาณปี พ.ศ. 2557 แล้)ว
เป็นโครงการ จัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
หน้าจอสัมผัส ให้กับผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและวาง
แผนการดาเนินการของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน

 ST5-115: โครงการ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( เป็นโครงการที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ดาเนินการของบประมาณปี พ.ศ. 2557 แล้)ว
เป็นการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสาหรับงานสานักงาน เพื่อ
ทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุใช้งานเกิน 5 ปี สภาพชารุด และมี
ประสิทธิภาพต่า เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งาน และปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 ST5-116: โครงการจัดทา Backup Site
เป็นการ
จัดหา Backup Site เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน
ความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศที่มีความสาคัญต่อ
การ
ปฏิบัติงานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีความสาคัญในกรณีเกิดภัย
พิบัติ อาทิ อัคคีภัย ทาให้ข้อมูลหลักของระบบงานสารสนเทศไม่ได้
สามารถใช้งานได้ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน /การบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ
 ST5-117: โครงการจัดทาห้องศูนย์บัญชาการ
เป็นการ
จัดทาห้องศูนย์บัญชาการ (Command Room)
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็นศู นย์กลางในการรวบรวม นาเสนอ
ข้อมูล /เหตุการณ์ ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สั่งการ ของ
ผู้บริหาร
 ST5-118: โครงการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
เป็นการ ปรับปรุงห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ของ
กรม ส่งเสริมสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ANSI/TIA-942
เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการติดตั้งและให้บริการของ
อุปกรณ์และระบบบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) แผนงานที่ 2 : แผนงาน การบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ สื่อสาร
 ST5-201: โครงการบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เป็นการ
บารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์
สารองไฟฟูา ระบบเครือข่าย และ ระบบรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ ของกรม ส่งเสริมสหกรณ์ ที่จาเป็นต้องได้รับการ
บารุงรักษา ให้สามารถทางานได้อย่างมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง
 ST5-202: โครงการ จ้างดูแลบารุงรักษาระบบฐานข้อมูลของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นการจ้าง บารุงรักษา ระบบฐานข้อมูลของ
กรม ส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการซ่อมแซมบารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูล ตลอดจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จัดเก็บฐานข้อมูล
 ST5-203: โครงการบารุงรักษาระบบประชุมทางไกล

เป็นการจ้าง บารุงรักษา ระบบประชุมทางไกล เพื่อให้
สามารถให้บริการการประชุมทางไกลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนกลาง สานักงานสหกรณ์จังหวัด และศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และ
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ST5-204: โครงการบารุงรักษาอุปกรณ์ SAN ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
เป็นการจ้างบารุงรักษาอุปกรณ์SAN ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่จาเป็นต้องได้รับการ บารุงรักษา ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา เพื่อให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ
3.2.6

ยุทธศาสตร์ที่ 6: เพิ่มพูนทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพิ่มพูนทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการเพิ่มทักษะแก่
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีการเสริมสร้างทักษะด้วยการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้
บุคลากรมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี การจัดฝึกอบรมให้แก่ ผู้บริหารของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรผู้ใช้งานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.2.6.1 เปูาประสงค์
1) ยกระดับ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ของบุคลากรทั่วไป
2) ยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3) ยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
3.2.6.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1) จานวนของบุคลากรทั่วไปที่มีทักษะการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
2) จานวนของบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีใบรับรองหรือผ่าน
การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3) จานวนของผู้บริหารที่ผ่านการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

3.2.6.3 แผนงาน
1) แผนงานที่ 1: แผนงาน เพิ่มพูนทักษะของผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
 ST6-101: โครงการ เพิ่มพูน ทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการ สื่อสาร สาหรับผู้บริหาร
เป็นโครงการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร ได้แก่
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อานวยการสานัก /กอง โดย
มุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะของผู้บริหาร เกี่ยวกับการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่
การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร รวมถึงการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ST6-102: โครงการ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็น โครงการจัด ฝึกอบรมผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการในการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในองค์กร รวมถึงการบริหาร
การ เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
ดาเนินโครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับผู้บริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุ่งเน้น
การอบรมด้านการนาแนวนโยบายของภาครัฐมาปรับใช้กับองค์กร
อาทิ ทิศทางกรอบนโยบายและแผนหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศไทย แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) แผนงานที่ 2: แผนงาน เพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของบุคลากร
 ST6-201: โครงการเพิ่มพูน ทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการ สื่อสารของบุคลากรทั่วไป
เป็นโครงการจัดฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั่วไป เพื่อเพิ่ม พูน ทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร รวมถึง การใช้งาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรได้

 ST6-202: โครงการเพิ่มพูน ทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นโครงการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ศูนย์ส ารสนเทศ เพื่อ
เพิ่ม พูน ทักษะและความชานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมถึงสามารถจัดการบริหารโครงการและบริหารจัดการ
Outsource ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

