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รายงานผลการดําเนินงานประจําป�งบประมาณ
ประจวบคีรีขันธ� จัดทําข้ึนเพ่ือเป#นข$อมูลท่ีแสดงถึงภาพรวมในทุกด$านของสํานักงานฯ
กรอบภารกิจ แผนงาน งบประมาณ
การส-งเสริมสหกรณ� กลุ-มเกษตรกร
สมควร  
 โดยข$อมูลท่ีปรากฏ ส-วนใหญ-ยังเน$นไปท่ีผลงานท่ีมีปรากฏในแผนงานงบประมาณประจําป�
ดําเนินงานของสหกรณ�หรือกลุ-มเกษตรกร
ใหญ- อย-างไรก็ตามสํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�ไม-ได$ละเลยในหน$าท่ีของการเผยแพร-หลักการ
วิธีการสหกรณ� พยายามขยายการดําเนินงานไปสู-บุคคลนอกเป6าหมาย
กําลังคน องค�ความรู$และงบประมาณท่ีมีอยู-
เศรษฐกิจพอเพียง อันเป#นแนวคิดท่ีเป#นพ้ืนฐานของการพัฒนาสหกรณ�และกลุ-มเกษตรกรอย-างยั่งยืน
ปลูกฝ;งแนวความคิดดังกล-าว เป#นการเผยแพร-ในการประชุม
ดําเนินการดังกล-าว ก-อให$เกิดประโยชน�แก-งานสห
ยาวต-อไป 
 
 
 
     
     
     
                                                                            
 
 
 

สาสนจากสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ

สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

 

รายงานผลการดําเนินงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักงานสหกรณ�จังหวัด
จัดทําข้ึนเพ่ือเป#นข$อมูลท่ีแสดงถึงภาพรวมในทุกด$านของสํานักงานฯ ต้ังแต-โครงสร$างอัตรากําลัง

งบประมาณ ผลการดําเนินงานตามแผนงาน งบประมาณ โดยเฉพาะผลการดําเนินงานใน
กลุ-มเกษตรกร ท่ีแสดงข$อมูลเป#นรายสถาบัน ซ่ึงคาดว-าจะเป#นประโยชน�แ

ส-วนใหญ-ยังเน$นไปท่ีผลงานท่ีมีปรากฏในแผนงานงบประมาณประจําป�
ดําเนินงานของสหกรณ�หรือกลุ-มเกษตรกร ก็สามารถนําเสนอได$เพียงข$อมูลตัวเลขผลการดําเนินธุรกิจเป#นส-วน

อย-างไรก็ตามสํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�ไม-ได$ละเลยในหน$าท่ีของการเผยแพร-หลักการ
พยายามขยายการดําเนินงานไปสู-บุคคลนอกเป6าหมาย โดยใช$ประโยชน�จากทรัพยากรด$าน

องค�ความรู$และงบประมาณท่ีมีอยู- เช-น  การส-งเสริมธรรมาภิบาล การให$ความรู$ตามแนวปรัชญา
อันเป#นแนวคิดท่ีเป#นพ้ืนฐานของการพัฒนาสหกรณ�และกลุ-มเกษตรกรอย-างยั่งยืน

เป#นการเผยแพร-ในการประชุม การออกข-าวประชาสัมพันธ�
ก-อให$เกิดประโยชน�แก-งานสหกรณ�เป#นอย-างมาก และเป#นการวางพ้ืนฐานอย-างม่ันคงในระยะ

       
          (นายประกอบ  เผ-าพงศ�
        สหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�

                                                                                      ธันวาคม 2559

สาสนจากสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ของสํานักงานสหกรณ�จังหวัด
ต้ังแต-โครงสร$างอัตรากําลัง 

โดยเฉพาะผลการดําเนินงานใน
ซ่ึงคาดว-าจะเป#นประโยชน�แก-ผู$สนใจตาม

ส-วนใหญ-ยังเน$นไปท่ีผลงานท่ีมีปรากฏในแผนงานงบประมาณประจําป� ผลการ
ก็สามารถนําเสนอได$เพียงข$อมูลตัวเลขผลการดําเนินธุรกิจเป#นส-วน

อย-างไรก็ตามสํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�ไม-ได$ละเลยในหน$าท่ีของการเผยแพร-หลักการ 
โดยใช$ประโยชน�จากทรัพยากรด$าน

การให$ความรู$ตามแนวปรัชญา
อันเป#นแนวคิดท่ีเป#นพ้ืนฐานของการพัฒนาสหกรณ�และกลุ-มเกษตรกรอย-างยั่งยืน ซ่ึงการ

การออกข-าวประชาสัมพันธ� ซ่ึงม่ันใจว-าการ
และเป#นการวางพ้ืนฐานอย-างม่ันคงในระยะ

ประกอบ  เผ-าพงศ�) 
สหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
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รายงานผลการดําเนินงานประจําป�งบประมาณ
ประจวบคีรีขันธ� จัดทําข้ึนเพ่ือเป#นข$อมูลท่ีแสดงถึงการดําเนินงานภาพรวมในทุกๆด$านของสํานักงาน
เป#นเรื่องโครงสร$างอัตรากําลัง กรอบภารกิจ
งบประมาณ โดยเฉพาะผลการดําเนินงานในการส-งเสริมสหกรณ�
สหกรณ�ท่ีมีข$อบกพร-อง เพ่ือให$สามารถดําเนินการได$ปกติ
ตอบสนองความต$องการของสมาชิก
การขับเคลื่อนระบบสหกรณ�ในการเป#นเครื่องมือในการแก$ไขป;ญหาและพัฒนางานด$านการเกษตรและสหกรณ�
ซ่ึงคาดว-าน-าจะเกิดประโยชน�แก-ผู$ท่ีสนใจ

 ป;จจุบันในการแสดงข$อมูลจะสามารถเผยแพร-ประชาสัมพันธ�ให$บุคคลท่ั
เข$าใจรายละเอียดได$มากข้ึนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับการบัญญัติให$เผยแพร-แก-ประชาชนท่ัวไป
ข$อมูลท่ีเป#นผลงานปรากฏตามแผนงาน
ดําเนินธุรกิจ ซ่ึงป;จจุบันสํานักงานสหกรณ�จังหวัดปร
ข$อมูลข-าวสารเพ่ือให$กลุ-มบุคคลเป6าหมายและประชาชนท่ัวไปได$รับรู$มากข้ึน
อุดมการณ� และวิธีการสหกรณ� การส-งเสริมหลักธรรมาภิบาล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป#นแนวทางการดํารงชีพ
กลุ-มเกษตรกร ให$สามารถนําไปสู-ความเข$มแข็งและยั่งยืน
รูปแบบทําให$ประชาสัมพันธ�คือสิ่งพิมพ�
เคเบ้ิล ซ่ึงเป#นการแสดงให$เห็นว-าการดําเนินการดังกล-าว
นําไปสู-การปรับใช$ของผู$ได$รับความรู$เพ่ือให$เกิดความยั่งยืนในระยะยาวต-อไป
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บทสรุปผูบริหาร

สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายงานผลการดําเนินงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักงานสหกรณ�จังหวัด
จัดทําข้ึนเพ่ือเป#นข$อมูลท่ีแสดงถึงการดําเนินงานภาพรวมในทุกๆด$านของสํานักงาน

กรอบภารกิจ แผนงาน งบประมาณ และผลการดําเนินงานตามแผนงานและ
โดยเฉพาะผลการดําเนินงานในการส-งเสริมสหกรณ�/กลุ-มเกษตรกร รวมไปถึงการแก$ไขป;ญหาของ

เพ่ือให$สามารถดําเนินการได$ปกติ การต-อยอดและพัฒนาขบวนการสหกรณ�ให$สามารถ
ตอบสนองความต$องการของสมาชิก เพ่ือให$เกิดความเข$มแข็งเพ่ิมมากข้ึน การตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลใน
การขับเคลื่อนระบบสหกรณ�ในการเป#นเครื่องมือในการแก$ไขป;ญหาและพัฒนางานด$านการเกษตรและสหกรณ�
ซ่ึงคาดว-าน-าจะเกิดประโยชน�แก-ผู$ท่ีสนใจ 

ป;จจุบันในการแสดงข$อมูลจะสามารถเผยแพร-ประชาสัมพันธ�ให$บุคคลท่ั
เข$าใจรายละเอียดได$มากข้ึนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับการบัญญัติให$เผยแพร-แก-ประชาชนท่ัวไป
ข$อมูลท่ีเป#นผลงานปรากฏตามแผนงาน งบประมาณประจําป� แต-ส-วนใหญ-จะนําเสนอเป#นตัวเลขของผลการ

ซ่ึงป;จจุบันสํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ได$ปรับปรุงวิธีการเผยแพร-ประชาสัมพันธ�
ข$อมูลข-าวสารเพ่ือให$กลุ-มบุคคลเป6าหมายและประชาชนท่ัวไปได$รับรู$มากข้ึน โดยเฉพาะการเผยแพร-หลักการ

การส-งเสริมหลักธรรมาภิบาล การป6องกันและปราบปรามการทุจริต 
จพอเพียงเป#นแนวทางการดํารงชีพ ซ่ึงเป#นแนวคิดท่ีเป#นพ้ืนฐานของการพัฒนางานสหกรณ�และ
ให$สามารถนําไปสู-ความเข$มแข็งและยั่งยืน ซ่ึงการปลูกฝ;งแนวคิดดังกล-าวได$

รูปแบบทําให$ประชาสัมพันธ�คือสิ่งพิมพ� การประชุมอบรม สัมมนา การจัดทําข-าวประชาสัมพั
ซ่ึงเป#นการแสดงให$เห็นว-าการดําเนินการดังกล-าว จะเกิดประโยชน�ต-อการพัฒนาการสหกรณ�ให$สามารถ

นําไปสู-การปรับใช$ของผู$ได$รับความรู$เพ่ือให$เกิดความยั่งยืนในระยะยาวต-อไป 

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

บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary

ของสํานักงานสหกรณ�จังหวัด
จัดทําข้ึนเพ่ือเป#นข$อมูลท่ีแสดงถึงการดําเนินงานภาพรวมในทุกๆด$านของสํานักงาน ไม-ว-าจะ

และผลการดําเนินงานตามแผนงานและ
รวมไปถึงการแก$ไขป;ญหาของ

การต-อยอดและพัฒนาขบวนการสหกรณ�ให$สามารถ
การตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลใน

การขับเคลื่อนระบบสหกรณ�ในการเป#นเครื่องมือในการแก$ไขป;ญหาและพัฒนางานด$านการเกษตรและสหกรณ� 

ป;จจุบันในการแสดงข$อมูลจะสามารถเผยแพร-ประชาสัมพันธ�ให$บุคคลท่ัวไปได$รับรู$รวดเร็วและ
เข$าใจรายละเอียดได$มากข้ึนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับการบัญญัติให$เผยแพร-แก-ประชาชนท่ัวไป ซ่ึงจะเป#น

แต-ส-วนใหญ-จะนําเสนอเป#นตัวเลขของผลการ
ได$ปรับปรุงวิธีการเผยแพร-ประชาสัมพันธ�

โดยเฉพาะการเผยแพร-หลักการ 
การป6องกันและปราบปรามการทุจริต การทําหลัก

ซ่ึงเป#นแนวคิดท่ีเป#นพ้ืนฐานของการพัฒนางานสหกรณ�และ
ซ่ึงการปลูกฝ;งแนวคิดดังกล-าวได$ ดําเนินการหลาย

การจัดทําข-าวประชาสัมพันธ� สื่อวิทยุ ทีวี
จะเกิดประโยชน�ต-อการพัฒนาการสหกรณ�ให$สามารถ

Executive Summary) 
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บทสรุปผู!บริหาร 
ส#วนท่ี 1 บทนํา 
 1. วิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร�
 2. ข$อมูลพ้ืนฐานของหน-วยงาน
 3. งบประมาณท่ีได$รับจัดสรร
 4. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
 5. สรุปข$อมูลสหกรณ�/กลุ-มเกษตรกร ในป�งบประมาณ พ
ส#วนท่ี 2 ผลการดําเนินงาน 
  1. ผลการดําเนินงานโครงการ
           2. การส-งเสริมสหกรณ�
           3. การดําเนินงานขับเคลื่อน
              ในป�งบประมาณ พ.ศ
           4. การดําเนินงานประชาสัมพันธ�
  5. สรุปผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ-ายงบประมาณ
              ตามแผนปฏิบัติงาน 
  6. งบการเงินประจําป�ของหน-วยงาน
ส#วนท่ี 3 สรุปและข!อเสนอแนะ
            1. สรุป 
            2. ป;ญหา อุปสรรค 
            3. ข$อเสนอแนะ 
 
บรรณานุกรม 

 
 

สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

วิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร�ของหน-วยงาน  
ข$อมูลพ้ืนฐานของหน-วยงาน 
งบประมาณท่ีได$รับจัดสรร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

กลุ-มเกษตรกร ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผลการดําเนินงานโครงการเด-น ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส-งเสริมสหกรณ�/กลุ-มเกษตรกร ตามระบบ CPS ในป�งบประมาณ พ.ศ

การดําเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข$มแข็งสหกรณ� พ.ศ. 2559-
ศ. 2559 

การดําเนินงานประชาสัมพันธ�/เผยแพร- และกิจกรรมเด-นของหน-วยงาน                             
สรุปผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ-ายงบประมาณ 

 (Action Plan) ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
งบการเงินประจําป�ของหน-วยงาน 
และข!อเสนอแนะ  
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