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            มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์  (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564) 

            หน่วยงาน  ส านักงานสหกรณ์จังหวัด และ ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1,2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รูปแบบเมนูเว็บไซต ์

โดยภายในเว็บไซต์จะต้องเมนู ดังต่อไปนี้ โดยต้องเรียงเมนูและตั้งชื่อเมนูตามมาตรฐานดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

เมนูหลักเกี่ยวกับหนว่ยงาน จะต้องมีเมนูและเรียงเมนู ดังต่อไปนี ้

 
 

 

 

หน้าหลัก  เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข้อมูลสารสนเทศ  ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์  กฎหมายสหกรณ์   XXXX  XXXX  ติดต่อเรา 

 

XXXX คือ เมนูเพิ่มเติม สร้างข้ึนใหม่

ตามความต้องการ 

โดยเมนูท าเนียบบุคลากร ท่านสามารถมี

เมนูย่อย (เมนูลูก) แยกออกมาเป็นฝ่าย

ได้ เช่น ฝ่ายบริหารทั่วไป , กลุ่ม...... 

 วสิยัทศัน ์พันธกจิ และเป้าหมาย 

 โครงสรา้งหน่วยงานและอตัราก าลงั 

 อ านาจหนา้ทีข่องหน่วยงาน 

 ท าเนยีบบคุลากร 

 แผนงาน/โครงการและงบประมาณในแตล่ะปี 

 ค ารับรองและรายงานผลการปฏบิตังิานในแตล่ะปี 

 ขา่วกจิกรรมทัง้หมด 
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เมนูหลักเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ จะต้องมีเมนูและเรียงเมนู ดังต่อไปนี ้

 
เมนูหลักความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ จะต้องมีเมนูและเรียงเมนู ดังต่อไปนี ้
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ส่วนทางขวามือของเว็บไซต์จะต้องมี รูปผู้บริหารกรม และ สหกรณ์จังหวัด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 อเีมล ์: arthit_su@cpd.go.th 

อาจจะใส่รูปเขตตรวจราชการที่เป็น

ผู้บริหารหน่วยงานของท่านเพิ่มเติมได้ 
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มาตรฐาน Website ของหน่วยงานส านักงานสหกรณ์จังหวัด และ ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1,2 

ต้องมีรายการ อย่างน้อย ดังนี้  

1. เกี่ยวกับหน่วยงาน  

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน  

ค าอธิบาย : แสดง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน อยู่ภายในหน้าข้อมูลเดียวกัน 
 

1.2 โครงสร้างหน่วยงาน อัตรากําลังของหน่วยงาน  

ค าอธิบาย : ให้อยู่ภายในหน้าเดียวกัน  

โครงสร้างหน่วยงาน : แสดงแผนผังโครงสร้างอัตรากําลัง ในรูปแบบของรูปภาพแผนผัง พร้อมคําอธิบาย  

อัตรากําลังหน่วยงาน : แสดงรายละเอียดของอัตรากําลังภายในหน่วยงาน จํานวนอัตรากําลัง  
 

1.3 อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน  

ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 

1.4 ทําเนียบบุคลากร  

ค าอธิบาย : แสดง รูปภาพบุคลากร , ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง , เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล์ (เป็นข้อความหรือ รูปภาพ) 

            (1) สําหรับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ในหน้าข้อมูลบุคลากรแต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  

                ให้ใส่ข้อมูลรายชื่อสหกรณ์,กลุ่มเกษตรกร,กลุ่มอาชีพ ที่ดูแลและรับผิดชอบด้วย 
 

1.5 ที่ตั้งสํานักงาน  

ค าอธิบาย : แสดง ข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสาร , อีเมล์ แผนที่ตั้งสํานักงาน : เป็นรูปภาพแสดงแผนที่โดยสังเขป 

แผนที่ตั้งสํานักงาน (google map) ใส่หรือไม่ใส่ตามความต้องการ  
 

1.6 แผนงาน/โครงการและงบประมาณในแต่ละปี  

ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลปีปัจจุบันและย้อนหลัง 1 ปี  

แผนงาน / โครงการแต่ละปี : ทําข้อมูลเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น หรือ ทําเป็นตารางข้อมูลในหน้าเว็บไซต์  

ผลการปฏิบัติงาน : ทําเป็นข้อมูลในรูปไฟล์ PDF เป็นข้อความ หรือ รูปภาพในรูปแบบของกราฟ  
 

1.7 ข่าวกิจกรรมทั้งหมดของสํานักงาน  

ค าอธิบาย : เชื่อมโยงไปยังข่าวกิจกรรมทั้งหมดของสํานักงาน 
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2. ข้อมูลสารสนเทศ  

2.1 ชื่อรองนายทะเบียนสหกรณ์  
ค าอธิบาย : แสดงชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสาร (ถ้ามี) , อีเมล์ (ถ้ามี)  

 
2.2 ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์  
ค าอธิบาย : แสดงชื่อ-นามสกุล,ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ,เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร(ถ้ามี), อีเมล์ (ถ้ามี) 
 

2.3 ชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์  
ค าอธิบาย : แสดงชื่อ-นามสกุล ชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ , เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร (ถ้ามี) 
อีเมล์ (ถ้ามี)  
 
2.4 ผู้ชําระบัญชี  
ค าอธิบาย : แสดงชื่อ-นามสกุล ชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ , เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสาร (ถ้ามี) , 
อีเมล์ (ถ้ามี) 
 

2.5 สารสนเทศสหกรณ์ 

2.5.1 จํานวนสหกรณ์และจํานวนสมาชิกสหกรณ์ 

ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลจํานวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ทั้งหมดภายในจังหวัด แยกตามประเภทของสหกรณ์  
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี 

(1) แสดงข้อมูลจํานวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์  
          (2) แสดงข้อมูลจํานวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์  
          (3) แสดงข้อมูลกราฟจํานวนสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์  
          (4) แสดงข้อมูลกราฟจํานวนสมาชิกสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ 

** โดยข้อมูล Link ไปยังไฟล์ PDF แต่ละหัวข้อ  

 

2.5.2 ทําเนียบสหกรณ์ ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลทําเนียบสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 

(1) แสดงข้อมูลทําเนียบสหกรณ์ภายในจังหวัด เป็นไฟล์ pdf  
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2.5.3 หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และ ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 

ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลหลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ของสหกรณ์ในจังหวัด  
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี 

(1) แสดงหลักเกณฑ์ท่ีใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์  
(2) แสดงข้อมูลจํานวนสหกรณ์ท่ีผ่านและไม่ผ่านการจัดจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์  
(3) แสดงขอ้มูลกราฟแสดงจํานวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภท 

               สหกรณ์ โดยแยกเป็น 2 กราฟ คือ กราฟจํานวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์ 

              และกราฟจํานวนสหกรณ์ท่ีไม่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์  
          (4) แสดงข้อมูลจํานวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์  
          (5) แสดงข้อมูลกราฟแสดงจํานวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและ 
              แยกประเภทสหกรณ์ 

** โดยข้อมูล Link ไปยังไฟล์ PDF แต่ละหัวข้อ  

 
2.5.4 ธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท  
ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ประเภท ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี 

(1) แสดงข้อมูลสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน  
          (2) แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจํานวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์ 

** โดยข้อมูล Link ไปยังไฟล์ PDF แต่ละหัวข้อ  
 

2.5.5 การมีส่วนร่วมของสมาชิก  
ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี 

(1) แสดงข้อมูลจํานวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน 

     แยกตามประเภทสหกรณ์  
(2) แสดงข้อมูลกราฟข้อมูลจํานวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน 

               แยกตามประเภทสหกรณ์  

** โดยข้อมูล Link ไปยังไฟล์ PDF แต่ละหัวข้อ  
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2.5.6 สินค้าและบริการหลัก  
ค าอธิบาย : แสดงจํานวนสหกรณ์ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี 

(1) แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์  
(2) แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์ 

** โดยข้อมูล Link ไปยังไฟล์ PDF แต่ละหัวข้อ  
 

2.5.7 สถานภาพทางการเงิน  

ค าอธิบาย : แสดงสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี 

(1) แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์  
(2) แสดงข้อมูลกราฟ แสดงสถานภาพทางการเงินรวมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ แยกตาม 

              ประเภทของสหกรณ์  

** โดยข้อมูล Link ไปยังไฟล์ PDF แต่ละหัวข้อ  

 
2.5.8 อุปกรณ์การตลาด  
ค าอธิบาย : แสดงอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี หากไม่มีให้ระบุว่าไม่มี 

(1) แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด  
(2) แสดงกราฟข้อมูลจํานวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน  
(3) แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน  
(4) แสดงกราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน 

** โดยข้อมูล Link ไปยังไฟล์ PDF แต่ละหัวข้อ  
 
2.5.9 ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์  
ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ปัจจุบันที่รวบรวมได้ล่าสุด  
               พร้อมระบุวันที่ของข้อมูล  

(1) แสดงข้อมูลจํานวนสมาชิกสหกรณ์ท้ังหมดในจังหวัด และจํานวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้ 

    และยังไม่สามารถรวบรวมได้  
(2) แสดงข้อมลูกราฟ แสดงข้อมูลจํานวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด จํานวนสมาชิกสหกรณ์ 

               ที่รวบรวมได้ และยังไม่สามารถรวบรวมได้  

** โดยข้อมูล Link ไปยังไฟล์ PDF แต่ละหัวข้อ 
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2.5.10 สหกรณ์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
ค าอธิบาย : ให้แสดงรายชื่อสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ให้แสดงข้อมูลเป็น
ตาราง หรือ ไฟล์ pdf 

2.6 สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร 

2.6.1 จํานวนกลุ่มเกษตรกรและจํานวนสมาชิก 

ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลจํานวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก ทั้งหมดภายในจังหวัด แยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี 

(1) แสดงข้อมูลจํานวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร 
(2) แสดงข้อมูลจํานวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  
(3) แสดงข้อมูลกราฟจํานวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  
(4) แสดงข้อมูลกราฟจํานวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร 

** โดยข้อมูล Link ไปยังไฟล์ PDF แต่ละหัวข้อ  

 
2.6.2 ทําเนียบกลุ่มเกษตรกร  
ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลทําเนียบกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 

(1) แสดงข้อมูลทําเนียบกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัด เป็นไฟล์ pdf  

 
2.6.3 หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และ ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลหลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด  
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี 

(1) แสดงหลักเกณฑ์ท่ีใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  
(2) แสดงข้อมูลจํานวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  
(3) แสดงข้อมูลจํานวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรโดยระบุเป็นรายข้อ  
(4) แสดงข้อมูลกราฟแสดงจํานวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  
(5) แสดงข้อมูลกราฟแสดงจํานวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ 

** โดยข้อมูล Link ไปยังไฟล์ PDF แต่ละหัวข้อ  
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2.6.4 ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท 

ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ประเภท ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี โดยแบ่งประเภท ธุรกิจ
ดังนี้ รับฝากเงิน ให้เงินกู้ , จัดหาสินค้ามาจําหน่าย รวบรวมผลผลิต , แปรรูปผลผลิต , ธุรกิจบริการ ไม่ได้ ดําเนินธุรกิจ 

(1) แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน  
(2) แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจํานวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร 

** โดยข้อมูล Link ไปยังไฟล์ PDF แต่ละหัวข้อ  

 

2.6.5 สินค้าและบริการหลัก  
ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี 

(1) แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร  

** โดยข้อมูล Link ไปยังไฟล์ PDF แต่ละหัวข้อ 

 

2.6.7 สถานภาพทางการเงิน  
ค าอธิบาย : แสดงสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี 

(1) แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร  

** โดยข้อมูล Link ไปยังไฟล์ PDF แต่ละหัวข้อ 
 
2.6.8 กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ค าอธิบาย : ให้แสดงรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ให้แสดงข้อมูล
เป็นตาราง หรือ ไฟล์ pdf 
 

2.7 สารสนเทศกลุ่มอาชีพ 

2.7.1 จํานวนกลุ่มอาชีพและจํานวนสมาชิก 

ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลจํานวนกลุ่มอาชีพและสมาชิก ทั้งหมดภายในจังหวัด แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์  
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี 
            โดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้ อาหารแปรรูป , ผ้าและเครื่องกาย , ของใช้/ของ ตกแต่ง/ของที่ระลึก/
เครื่องประดับ, เลี้ยงสัตว์ , บริการ , เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ , สมุนไพรที่ ไม่ใช่อาหาร/ยา ,  
เพาะปลูก , ปัจจัยการผลิต 
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(1) แสดงข้อมูลจํานวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  
          (2) แสดงข้อมูลจํานวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  
          (3) แสดงข้อมูลกราฟจํานวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  
          (4) แสดงข้อมูลกราฟจํานวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

** โดยข้อมูล Link ไปยังไฟล์ PDF แต่ละหัวข้อ  

 

2.7.2 ทําเนียบกลุ่มอาชีพ  
ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลทําเนียบกลุ่มอาชีพ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 

(1) แสดงข้อมูลทําเนียบกลุ่มอาชีพภายในจังหวัด เป็นไฟล์ pdf  

 

2.7.3 จํานวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน  

ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลจํานวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้แก่ OTOP, มผช., 

ฮาลาล, อย, GMP, ตัวQ ,สมส. และ อ่ืนๆ  

(1) แสดงข้อมูลจํานวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

(2) แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลจํานวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

 

2.8 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายในจังหวัด  

2.8.1 รายละเอียด กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี 

ค าอธิบาย : รายละเอียดกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยมีแหล่งที่มาของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ คู่มือต่างๆ  
                          และ ผลการอนุมัติเงินกู้ กพส. 

     (1) ที่มาของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
     (2) คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์และหลักเกณฑ์  
     (3) ผลการอนุมัติเงินกู้ 
 

2.9 สหกรณ์ในโครงการพระราชดําริ 

ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลของสหกรณ์ในโครงการพระราชดําริแต่ละสหกรณ์ หากภายในจังหวัดไม่มีสหกรณ์ใน โครงการ
พระราชดําริ ให้ใส่คําว่า ไม่มีสหกรณ์ในโครงการพระราชด าริ 
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3. ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์  

** สามารถ copy บทความดังกล่าวจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงในเว็บไซต์ของท่านได้  
3.1 ประวัติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  
3.2 ประวัติการสหกรณ์  
3.3 ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย  
3.4 ความหมายของสหกรณ์  
3.5 ประเภทสหกรณ์  
3.6 คุณค่าสหกรณ์  
3.7 อุดมการณ์สหกรณ์/หลักการสหกรณ์/วิธีการสหกรณ์  
3.8 ร่างระเบียบข้อบังคับสหกรณ์  
3.9 ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์  
3.10 ข้อเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์กับองค์กรธุรกิจรูปอื่น  
3.11 การกําหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

 

4. กฎหมายสหกรณ์  

ค าอธิบาย : เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ http://e-service.cpd.go.th/elib/list g1.asp 

 

5. ติดต่อเรา  
ค าอธิบาย : แสดง ข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสาร , อีเมล์ แผนที่ตั้งสํานักงาน : เป็นรูปภาพแสดงแผนที่โดยสังเขป 
แผนที่ตั้งสํานักงาน  ส่วน แผนที่ (google map) ใส่หรือไม่ใส่ตามความต้องการ 

 

6. สิ่งท่ีจะต้องมีภายในเว็บไซต์  

** สามารถเพ่ิมเติมหัวข้ออ่ืนได้ตามต้องการ  

6.1 รูปผู้บริหารของหน่วยงาน  

ค าอธิบาย : แสดงรูปผู้บริหารของหน่วยงาน คือ รูปสหกรณ์จังหวัด และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(1) ข้อมูลอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แสดงรูป ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง  
(2) ข้อมูลสหกรณ์จังหวัด แสดงรูป ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร (ถ้ามี) อีเมล์ 
 

 

 

http://e-service.cpd.go.th/elib/list%20g1.asp
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6.2 ข่าวสารต่างๆ ภายในเว็บไซต์ 

ค าอธิบาย : แสดงข่าวสารต่างๆ ภายในสํานักงานสหกรณ์หรือหน่วยงาน 
           (1) ข่าวประชาสัมพันธ์  ต้องอยู่หน้าแรกของเว็บไซต์ 
           (2) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ต้องอยู่หน้าแรกของเว็บไซต์ 
           (3) ข่าวกิจกรรม ต้องอยู่หน้าแรกของเว็บไซต์ 
           (4) ข่าวอื่นๆ ตามต้องการ 
 
6.3 ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
ค าอธิบาย : จะต้องมีแบนเนอร์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้ 

(1) เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(2) เว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(3) เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(4) เว็บไซต์อ่ืนๆ ตามต้องการ 

 

6.4 การจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน (KM)  
ค าอธิบาย : สามารถทํา Banner หรือเมน ูเชื่อมโยงไปยัง KM ของหน่วยงาน หรือแสดงข้อมูล KM ของหน่วยงานบนหน้า
เว็บไซต์ ได้ตามต้องการ 
 
6.5 แบบฟอร์มดาวน์โหลด  
ค าอธิบาย : สามารถทํา Banner เชื่อมโยงไปยัง แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ภายในสํานักงาน หรือแบบฟอร์มงานระบบงาน 

6.7 เอกสารดาวน์โหลด  
ค าอธิบาย : สามารถทํา Banner เชื่อมโยงไปยัง แสดงเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน , เอกสารความรู้ เอกสารเผยแพร่ 
 

6.8 เชื่อมโยงไปยัง Social Media ของหน่วยงาน  
ค าอธิบาย : สามารถทํา Banner เชื่อมโยงไปยัง Facebook หรือ Twitter ของหน่วยงาน 
               หากหน่วยงานใดยังไม่ทําการสร้าง Facebook Fanpage ให้ทําการสร้าง Facebook Fanpage ของหน่วยงาน 
               เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม และข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน และสามารถให้บุคคลทั่วไปสามารถติดต่อ  
               ตอบปัญหาต่างๆ ผ่านระบบ inbox ของ Facebook Fanpage  
 
6.9 คําถามที่พบบ่อย (FAQ) 
ค าอธิบาย : ทําการสร้างหน้าข้อมูล โดยมีหัวข้อคําถาม และคําตอบ เพื่ออธิบายข้อมูล ให้กับประชาชนหรือผู้ใช้งานทั่วไป 
สามารถศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้เบื้องต้น 
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6.10 แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)  
ค าอธิบาย : แสดงข้อมูลแผนผังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

6.11 ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ค าอธิบาย : สามารถทํา Banner เชื่อมโยงไปยังหน้ารวมระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ตาม URL : https://www.cpd.go.th/cpdth2560/system-cpd/all-system-cpd 
 

6.12 จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Counter) 

 

หมายเหตุ  ทั้งนี้เนื้อหาหรือเมนูใดๆ ที่สร้างขึ้นเพ่ิมเติม ต้อง สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กําหนด 

 


