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สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�

อํานาจหน�าท่ีในการดําเนินการตามกฎหมายว%าด�วยสหกรณ�
ทะเบียนสหกรณ�มอบหมายในการรับจดทะเบียน
พัฒนา และคุ�มครองระบบสหกรณ�
สหกรณ� กลุ%มเกษตรกร การจัดมาตรฐานสหกรณ�และกลุ%มเกษตรกร
เกษตรกรให�ได�มาตรฐานตามความต�องการของตลาด
ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ�
สหกรณ�  กลุ%มเกษตรกรตามหลักธรรมาภิบาล
ข�อบกพร%องของสหกรณ� เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ของการสร�างความเข็มแข็งให�แก%สหกรณ�และกลุ%มเกษ
เป2นท่ีพ่ึงของมวลสมาชิก 
 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ด�านของสํานักงานฯ ต้ังแต%โครงสร�าง
แผนงานงบประมาณ โดยเฉพาะผลการดําเนินงานในการส%งเสริมสหกรณ�และกลุ%มเกษตรกร
รายสถาบัน  ซ่ึงคาดว%าจะเป2นประโยชน�แก%ผู�สนใจตามสมควร
 กรมส%งเสริมสหกรณ� ได�กําหนดรูปแบบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานสํานักงานสหก
ของป<งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด�วย
 ส#วนท่ี 1 บทนํา 
 1.1 วิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร�
 1.2 ข�อมูลพ้ืนฐานของหน%วยงาน
 1.3 งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร
 1.4 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
 1.5 สรุปสถิติสําคัญในป<งบประมาณ
 ส#วนท่ี 2 ผลการดําเนินงาน
 2.1 ผลการดําเนินงาน/โครงการสําคัญ
 2.2 ผลการดําเนินงานส%งเสริมสหกรณ�
 2.3 ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนวาระแห%งชาติด�านการสหกรณ�
 2.4 การดําเนินงานประชาสัมพันธ�
 2.5 สรุปผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ%ายงบประมาณ
 2.6 งบการเงินของหน%วยงาน
 ส#วนท่ี 3 สรุป 
 สรุปปFญหา และอุปสรรค ข�อเสนอแนะในการดําเนินงาน
 

สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

 
 

สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� เป2นหน%วยงานส%วนภูมิภาคสังกัดกรมส%งเสริมสหกรณ�
อํานาจหน�าท่ีในการดําเนินการตามกฎหมายว%าด�วยสหกรณ� ส%งเสริม สนับสนุนและดําเนินการ
ทะเบียนสหกรณ�มอบหมายในการรับจดทะเบียน ส%งเสริม แนะนํา กํากับ และดูแลสหกรณ�

และคุ�มครองระบบสหกรณ� และให�ความรู�เก่ียวกับอุดมการณ� หลักการ และวิธีการสหกรณ�แก%บุคลากร
การจัดมาตรฐานสหกรณ�และกลุ%มเกษตรกร ส%งเสริมและพัฒนาของสหกรณ�และกลุ%ม

เกษตรกรให�ได�มาตรฐานตามความต�องการของตลาด และพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ�เพ่ือสร�างมูลค%าเพ่ิม
ยวกับการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ� และเงินทุนอ่ืนๆ ส%งเสริมการบริหารจัดการภายใน

กลุ%มเกษตรกรตามหลักธรรมาภิบาล และการควบคุมภายในท่ีดี และการติดตามแก�ไขปFญหา
เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ของการสร�างความเข็มแข็งให�แก%สหกรณ�และกลุ%มเกษ

ผลการดําเนินงานประจําป<ของหน%วยงาน ก็เพ่ือเป2นข�อมูลท่ีแสดงถึงภาพรวมในทุก
ต้ังแต%โครงสร�าง อัตรากําลัง กรอบภารกิจ  แผนงานงบประมาณ
โดยเฉพาะผลการดําเนินงานในการส%งเสริมสหกรณ�และกลุ%มเกษตรกร

ซ่ึงคาดว%าจะเป2นประโยชน�แก%ผู�สนใจตามสมควร 
ได�กําหนดรูปแบบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานสํานักงานสหก
ประกอบด�วย 3 ส%วน คือ 

ยุทธศาสตร� 
ข�อมูลพ้ืนฐานของหน%วยงาน 
งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
สรุปสถิติสําคัญในป<งบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 
โครงการสําคัญ 

ผลการดําเนินงานส%งเสริมสหกรณ�/กลุ%มเกษตรกร 
ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนวาระแห%งชาติด�านการสหกรณ� 
การดําเนินงานประชาสัมพันธ�/เผยแพร% และกิจกรรมเด%น 
สรุปผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ%ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงาน
งบการเงินของหน%วยงาน 

ข�อเสนอแนะในการดําเนินงาน 

สรุป 
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เป2นหน%วยงานส%วนภูมิภาคสังกัดกรมส%งเสริมสหกรณ� มี
สนับสนุนและดําเนินการ ตามท่ีนาย
และดูแลสหกรณ� ส%งเสริม สนับสนุน 

และวิธีการสหกรณ�แก%บุคลากร
ส%งเสริมและพัฒนาของสหกรณ�และกลุ%ม

และพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ�เพ่ือสร�างมูลค%าเพ่ิม 
ส%งเสริมการบริหารจัดการภายใน

และการติดตามแก�ไขปFญหา
เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ของการสร�างความเข็มแข็งให�แก%สหกรณ�และกลุ%มเกษตรกรให�

เพ่ือเป2นข�อมูลท่ีแสดงถึงภาพรวมในทุก
แผนงานงบประมาณ ผลการดําเนินงานตาม

โดยเฉพาะผลการดําเนินงานในการส%งเสริมสหกรณ�และกลุ%มเกษตรกร ท่ีแสดงข�อมูลเป2น

ได�กําหนดรูปแบบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานสํานักงานสหกรณ�จังหวัด

 (Action Plan) 
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 ผลการจัดทํารายงาน 
 ส%วนท่ี 1 สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�
องค�กรนําในการส%งเสริมพัฒนาสหกรณ�และกลุ%มเกษตรกร
ปฏิบัติงานรวม 58 อัตรา แยกเป2น 
และลูกจ�างเหมาบริการ 6 อัตรา ในป<งบประมาณ
สหกรณ�และกลุ%มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

- สหกรณ�  
หยุดดําเนินการ
และอยู%ระหว%างชําระบัญชี

- กลุ%มเกษตรกร
หยุดดําเนินการ
   

 จากจํานวนสหกรณ�/กลุ%มเกษตรกรท่ีดํา
ปริมาณธุรกิจในภาพรวม 11,060
บาท กลุ%มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจในภาพรวม
5.41 ล�านบาท 
 ส%วนท่ี 2 ผลการดําเนินงาน
 ในรอบป<ท่ีผ%านมา สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�
ประจําป< 2559 ในแต%ละงบประมาณ
 1. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ%ายประจําป<
ส%งเสริมสหกรณ� จํานวน 3 แผนงาน
รายได�ท่ีม่ันคงและยั่งยืนแก%เกษตรกรและผู�มีรายได�น�อย
พลังงาน ใน 3 แผนงาน ประกอบด�วย
ได�รับการจดทะเบียนจัดต้ังและส%งเสริม
และโครงการ : สนับสนุนวาระแห%งชาติด�านการสหกรณ�
งบประมาณในการดําเนินการท้ังสิ้น
100 โดยแยกแต%ละงบรายจ%าย ดังนี้
  - งบบุคลากร 2
คิดเป2นร�อยละ 100 
  - งบดําเนินงาน 7,013,273
คิดเป2นร�อยละ 100 
  - งบลงทุน    
คิดเป2นร�อยละ 100 
  - งบอุดหนุน     1
คิดเป2นร�อยละ 100 
 
 

สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�  ได�กําหนดวิสัยทัศน�ของสํานักงานไว�ว%า
องค�กรนําในการส%งเสริมพัฒนาสหกรณ�และกลุ%มเกษตรกร มุ%งสู%มาตรฐานอย%างยั่งยืน

 ข�าราชการ 28 อัตรา ลูกจ�างประจํา 11 อัตรา พนักงานราชการ
ในป<งบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�

เกษตรกรในความรับผิดชอบ จํานวน 145 แห%ง แยกตามสถานะ ดังนี้ 
  จํานวน   93 แห%ง สถานะดําเนินการ

หยุดดําเนินการ  จํานวน     3 แห%ง จัดต้ังใหม%
ะอยู%ระหว%างชําระบัญชี จํานวน   14 แห%ง อ่ืนๆ                  

กลุ%มเกษตรกร  จํานวน   52 แห%ง สถานะดําเนินการ
หยุดดําเนินการ  จํานวน     1 แห%ง เลิกดําเนินการ

     จัดต้ังใหม%
กลุ%มเกษตรกรท่ีดําเนินธุรกิจ ทําให�ในป<งบประมาณ 2559
,060.94 ล�านบาท และผลการดําเนินงานในภาพรวมมีกําไรสุทธิ

รกรมีปริมาณธุรกิจในภาพรวม 52.90 ล�านบาท ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� มีผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราช

ในแต%ละงบประมาณ ดังนี้ 
ะงบประมาณรายจ%ายประจําป< พ.ศ.2559 งบปกติ ซ่ึงได�รับอนุมัติจากกรม

แผนงาน คือ : แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก : แผนงานสร�างอาชีพและ
รายได�ท่ีม่ันคงและยั่งยืนแก%เกษตรกรและผู�มีรายได�น�อย และแผนงานพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�

ประกอบด�วย 2 ผลผลิตและ 1 โครงการ คือ ผลผลิต : สหกรณ�และกลุ%มเกษตรกร
ได�รับการจดทะเบียนจัดต้ังและส%งเสริม ผลผลิต : สหกรณ�และกลุ%มเกษตรกรได�รับการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ

สนับสนุนวาระแห%งชาติด�านการสหกรณ� มีกิจกรรมท่ีดําเนินการท้ังหมด
งบประมาณในการดําเนินการท้ังสิ้น 22,005,943 บาท ผลการเบิกจ%าย 22,005,943

งนี้ 
2,860,800 บาท ผลการเบิกจ%าย   2,860,800

7,013,273 บาท ผลการเบิกจ%าย   7,013,273

   821,000 บาท ผลการเบิกจ%าย     821,000

11,310,870  บาท ผลการเบิกจ%าย 11,310,870
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ได�กําหนดวิสัยทัศน�ของสํานักงานไว�ว%า “เป2น
มุ%งสู%มาตรฐานอย%างยั่งยืน” มีอัตรากําลังในการ

พนักงานราชการ 13 อัตรา 
สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� มี

 
สถานะดําเนินการ  72 แห%ง 
จัดต้ังใหม%             3 แห%ง 

                  1  แห%ง 
สถานะดําเนินการ  36 แห%ง 
เลิกดําเนินการ      13 แห%ง 
จัดต้ังใหม%             2 แห%ง 

9  ในส%วนของสหกรณ�มี
ารดําเนินงานในภาพรวมมีกําไรสุทธิ 451.08 ล�าน

 ในภาพรวมมีกําไรสุทธิ 

มีผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ซ่ึงได�รับอนุมัติจากกรม
แผนงานสร�างอาชีพและ

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�
สหกรณ�และกลุ%มเกษตรกร

สหกรณ�และกลุ%มเกษตรกรได�รับการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 
มีกิจกรรมท่ีดําเนินการท้ังหมด 32 กิจกรรมรอง 

22,005,943 บาท คิดเป2นร�อยละ 

860,800 บาท  

7,013,273 บาท  

821,000  บาท  

310,870 บาท  
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 จากผลการดําเนินการดังกล%าว
ประจวบคีรีขันธ� มีผลการดําเนินงานบรรลุตัวชี้วัดกรมส%งเสริมสหกรณ�
จังหวัดฯ โดยมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานสหกรณ�จังหวัด
ในแต%ละมิติ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ผลการประเมิน 28.995 คะแนน 
  มิติท่ี 2 คุณภาพของการปฏิบัติงาน
ผลการประเมิน 8.520 คะแนน 
  มิติท่ี 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ผลการประเมิน 33.063 คะแนน 
  มิติท่ี 4 การพัฒนาองค�กรเพ่ือการปฏิบัติงาน
ผลการประเมิน 19.375 คะแนน 
 สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานส%งเสริมสหกรณ�และกลุ%มเกษตรกรของ
สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�
แผนงามและงบประมาณรายจ%ายประจําป<
กระบวนการวิเคราะห�ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช�จ%ายงบประมาณ
การดําเนินงานในป<งบประมาณ พ.ศ
ของประเทศ ด�วยคะแนนรวม 89
หน%วยงาน จํานวน 1 รางวัล คือ รางวัลหน%วยงานท่ีดําเนินการประชาสัมพันธ�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

จากผลการดําเนินการดังกล%าว ทําให�ในป<งบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักงานสหกรณ�จังหวัด
มีผลการดําเนินงานบรรลุตัวชี้วัดกรมส%งเสริมสหกรณ� ตอบสนองยุทธศาสตร�จังหวัด

โดยมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานสหกรณ�จังหวัด ประจําป<งบประมาณ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  คะแนนรวม 35 
 

คุณภาพของการปฏิบัติงาน  คะแนนรวม 10 คะแนน

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  คะแนนรวม 35 คะแนน
 

การพัฒนาองค�กรเพ่ือการปฏิบัติงาน คะแนนรวม 20 คะแนน
 

สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานส%งเสริมสหกรณ�และกลุ%มเกษตรกรของ
สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� เป2นการส%งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
แผนงามและงบประมาณรายจ%ายประจําป< ตามระบบงบประมาณแบบมุ%งผลงานตามยุทธศาสตร�
กระบวนการวิเคราะห�ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช�จ%ายงบประมาณ

ศ. 2559 เป2นลําดับท่ี 33 ของกลุ%มจังหวัดขนาดกลาง
89.953 คะแนน และได�รับรางวัลซ่ึงเป2นรางวัลแห%ง
รางวัลหน%วยงานท่ีดําเนินการประชาสัมพันธ� ระดับดีเลิศ
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สํานักงานสหกรณ�จังหวัด
ตอบสนองยุทธศาสตร�จังหวัด และกลุ%ม

ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2559 

 คะแนน  

คะแนน  

คะแนน  

คะแนน  

สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานส%งเสริมสหกรณ�และกลุ%มเกษตรกรของ
เป2นการส%งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม

ตามระบบงบประมาณแบบมุ%งผลงานตามยุทธศาสตร� และ
กระบวนการวิเคราะห�ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช�จ%ายงบประมาณ (PART) หน%วยงานมีผล

กลาง และเป2นลําดับท่ี 53 
และได�รับรางวัลซ่ึงเป2นรางวัลแห%งความภาคภูมิใจของ

ระดับดีเลิศ ประจําป< 2559 



 
รายงานประจําป
 2559: สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�

 
 
 
 
 
 
 
 

 จากการปฏิบัติงาน ในรอบป<งบประมาณ พ
1. ด านการส#งเสริมสหกรณ�

          สหกรณ�ส%วนใหญ%เกิดจากสมาชิกเองท่ีส%วนหนึ่งยังไม%เข�าใจในเจตนารมณ�ของสหกรณ�ท่ีมุ%งให�ความ
ช%วยเหลือแก%สมาชิกและไม%ให�ความร%วมมือในการเข�าร%วมกิจกรรมต%างๆของสหกรณ�และมีการเปรียบเทียบ
สวัสดิการต%างๆท่ีได�รับจากสหกรณ�ท่ีไม%เท%ากันทําให�สมา
กว%าทําให�เกิดความขัดแย�งทางความคิด
          2. ด านบุคลากร 
  ปFญหาเกิดจากการท่ีบุคลากรของสํานักงานสหกรณ�
แต%งต้ังโยกย�ายให�ไปดํารงตําแหน%งท่ีอ่ืน รวมถึงการโยกย�ายสลับหน�าท่ีภายในหน%วยงาน ทําให�อัตรากําลังว%าง 
และอัตรากําลังท่ีจะมาแทนมีความล%าช�า ทําให�มีอัตรากําลังไม%เพียงพอในการปฏิบัติหน�าท่ี และการโยกย�ายสลับ
หน�าท่ี ทําให�ต�องศึกษางานใหม% จึงเกิดความล%าช�าในงาน 
 

 
 
 
 
 
 

จากปFญหา/อุปสรรค ดังกล%าวข�างต�น สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� มีข�อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังนี้

1. แนวทางในการแก�ไขปFญหาคือการจัดต้ังสหกรณ�ไม%ควรให�มีท�องท่ีการดําเนินงานทับซ�อนกันทําให�มี
ข�อขัดแย�งเกิดข้ึนระหว%างสหกรณ�ด�วยกันและไม%ควรข�ามอําเภอหรือตําบลท่ีตั้งสหกรณ�การเข�าแนะนําส%งเสริมของ
เจ�าหน�าท่ีของกรมส%งเสริมสหกรณ�กับเจ�าหน�าท่ีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ�ในบ
สอดคล�องกันทําให�สหกรณ�สับสนว%าจะปฏิบัติตามคําแนะนําของหน%วยงานไหนข�อแนะนําควรสร�างความคุ�นเคย
กับเจ�าหน�าท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ�และประสานการทํางานกันให�มากกว%าท่ีเป2นอยู%เพ่ือได�เข�าใจในเจตนารมณ�
เดียวกันแต%หน�าท่ีคนละบทบาท 

2. ด�านบุคลากร การแต%งต้ัง โยกย�ายบุคลากรแทนตําแหน%งท่ีว%าง 
โดยเร็ว เพ่ือป̂องกันการขาดอัตรากําลังในการปฏิบัติงาน

 

สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

จากการปฏิบัติงาน ในรอบป<งบประมาณ พ.ศ. 2559 พบปFญหา/อุปสรรค ในแต%ละด�าน ดังนี้
ด านการส#งเสริมสหกรณ�/กลุ#มเกษตรกร 

สหกรณ�ส%วนใหญ%เกิดจากสมาชิกเองท่ีส%วนหนึ่งยังไม%เข�าใจในเจตนารมณ�ของสหกรณ�ท่ีมุ%งให�ความ
ช%วยเหลือแก%สมาชิกและไม%ให�ความร%วมมือในการเข�าร%วมกิจกรรมต%างๆของสหกรณ�และมีการเปรียบเทียบ
สวัสดิการต%างๆท่ีได�รับจากสหกรณ�ท่ีไม%เท%ากันทําให�สมาชิกย�ายไปสมัครเป2นสมาชิกสหกรณ�อ่ืนท่ีให�สวัสดิการสูง
กว%าทําให�เกิดความขัดแย�งทางความคิด 

ปFญหาเกิดจากการท่ีบุคลากรของสํานักงานสหกรณ�มีการเกษียณอายุราชการ ลาออก และได�รับการ
แต%งต้ังโยกย�ายให�ไปดํารงตําแหน%งท่ีอ่ืน รวมถึงการโยกย�ายสลับหน�าท่ีภายในหน%วยงาน ทําให�อัตรากําลังว%าง 
และอัตรากําลังท่ีจะมาแทนมีความล%าช�า ทําให�มีอัตรากําลังไม%เพียงพอในการปฏิบัติหน�าท่ี และการโยกย�ายสลับ

งศึกษางานใหม% จึงเกิดความล%าช�าในงาน กับปริมาณภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน

อุปสรรค ดังกล%าวข�างต�น สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� มีข�อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

แนวทางในการแก�ไขปFญหาคือการจัดต้ังสหกรณ�ไม%ควรให�มีท�องท่ีการดําเนินงานทับซ�อนกันทําให�มี
ข�อขัดแย�งเกิดข้ึนระหว%างสหกรณ�ด�วยกันและไม%ควรข�ามอําเภอหรือตําบลท่ีตั้งสหกรณ�การเข�าแนะนําส%งเสริมของ
เจ�าหน�าท่ีของกรมส%งเสริมสหกรณ�กับเจ�าหน�าท่ีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ�ในบางกรณีแนะนําสหกรณ�ไม%

บสนว%าจะปฏิบัติตามคําแนะนําของหน%วยงานไหนข�อแนะนําควรสร�างความคุ�นเคย
กับเจ�าหน�าท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ�และประสานการทํางานกันให�มากกว%าท่ีเป2นอยู%เพ่ือได�เข�าใจในเจตนารมณ�

ด�านบุคลากร การแต%งต้ัง โยกย�ายบุคลากรแทนตําแหน%งท่ีว%าง กรมส%งเสริมสหกรณ�ควรดําเนินการ
โดยเร็ว เพ่ือป̂องกันการขาดอัตรากําลังในการปฏิบัติงาน 

ป/ญหา/อุปสรรค 

ข อเสนอแนะ 

168 

อุปสรรค ในแต%ละด�าน ดังนี้ 

สหกรณ�ส%วนใหญ%เกิดจากสมาชิกเองท่ีส%วนหนึ่งยังไม%เข�าใจในเจตนารมณ�ของสหกรณ�ท่ีมุ%งให�ความ
ช%วยเหลือแก%สมาชิกและไม%ให�ความร%วมมือในการเข�าร%วมกิจกรรมต%างๆของสหกรณ�และมีการเปรียบเทียบ

ชิกย�ายไปสมัครเป2นสมาชิกสหกรณ�อ่ืนท่ีให�สวัสดิการสูง

มีการเกษียณอายุราชการ ลาออก และได�รับการ
แต%งต้ังโยกย�ายให�ไปดํารงตําแหน%งท่ีอ่ืน รวมถึงการโยกย�ายสลับหน�าท่ีภายในหน%วยงาน ทําให�อัตรากําลังว%าง 
และอัตรากําลังท่ีจะมาแทนมีความล%าช�า ทําให�มีอัตรากําลังไม%เพียงพอในการปฏิบัติหน�าท่ี และการโยกย�ายสลับ

กับปริมาณภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

อุปสรรค ดังกล%าวข�างต�น สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� มีข�อเสนอแนะในการ

แนวทางในการแก�ไขปFญหาคือการจัดต้ังสหกรณ�ไม%ควรให�มีท�องท่ีการดําเนินงานทับซ�อนกันทําให�มี
ข�อขัดแย�งเกิดข้ึนระหว%างสหกรณ�ด�วยกันและไม%ควรข�ามอําเภอหรือตําบลท่ีตั้งสหกรณ�การเข�าแนะนําส%งเสริมของ

างกรณีแนะนําสหกรณ�ไม%
บสนว%าจะปฏิบัติตามคําแนะนําของหน%วยงานไหนข�อแนะนําควรสร�างความคุ�นเคย

กับเจ�าหน�าท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ�และประสานการทํางานกันให�มากกว%าท่ีเป2นอยู%เพ่ือได�เข�าใจในเจตนารมณ�

กรมส%งเสริมสหกรณ�ควรดําเนินการ


