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หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับขบวนการสหกรณ
วินัย อาจคงหาญ*
การสงเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณในประเทศไทยไมอาจปฏิเสธไดวาบทบาท
ของรัฐมีสวนอยางมากในการพัฒนาตั้งแตแรกเริ่มที่มีการจัดตั้งสหกรณในปพ.ศ. 2459 รัฐมีบท
บาทมากขึ้นหลังจากที่ทดลองจัดตั้งสหกรณแหงแรกไดผล ตอมาในป 2471 ไดตราพระราช
บัญญัติ สหกรณขึ้นเปนครั้งแรก โดยนัยที่พระราชบัญญัตินี้เปดโอกาสใหจัดตั้งสหกรณรูปแบบ
อื่น ๆ นอกจาก สหกรณหาทุนเพิ่มขึ้น และในชวงเวลาเดียวกันหนวยงานของรัฐที่เริ่มจาก "แผนก
การสหกรณ" เปลีย่ นเปนกรมสหกรณ ในชวงป 2459-2468 ในป 2477 กรมสหกรณไดยาย
สังกัดจากกระทรวงเศรษฐการมาสังกัดทบวงเกษตราธิการ ซึ่งตอมายกฐานะเปนกระทรวงในวันที่
1 เมษายน 2478 ในชวงป 2478-2494 สหกรณไดมีการขยายตัวกวางขวางขึ้น และในสมัยนั้น
รัฐถือเอาการสหกรณเปนนโยบายสําคัญในการปรับปรุงเศรษฐกิจของชาติ เพื่อใหการสหกรณ
ของประเทศรุดหนาขึ้น ตามความมุงหมายของรัฐที่จะแกไขปญหาภาวะความเปนอยูของ
ประชาชนใหดียิ่งขึ้น รัฐไดยกฐานะกรมสหกรณขึ้นเปนกระทรวงการสหกรณ ในป 2495 ในป
2506 ไดมกี ารรวมกระทรวงสหกรณ เขากับกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ โดยมีกรมหลัก ๆ ใน
การทําหนาที่สงเสริมสหกรณ คือ กรมสหกรณที่ดิน กรมสหกรณพาณิชยและธนกิจและกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ ในป 2515 งานสหกรณไดยายมาขึ้นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ
จากเดิมที่มีหนวยงานของรัฐภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณทํ าหนาที่สงเสริม
สหกรณเพียงแหงเดียว แตในปจจุบันมีหนวยงานของรัฐจากกระทรวง ทบวง กรมอื่นเขามามี
สวนตอการพัฒนาสหกรณอีกหลาย ๆ หนวยงานดวยกันซึ่งพอจะสรุปภารกิจของหนวยงานดัง
กลาวในปจจุบันทั้งที่มีสวนตอการสงเสริมโดยตรงและโดยออม ไดดังนี้
กรมสงเสริมสหกรณ
ใน พ.ศ. 2515 ไดมีคําสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ใหใช
บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2515 ยกเลิก พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506
ตัง้ กระทรวงเกษตรและสหกรณขึ้น และยุบเลิกกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ พรอมนี้ไดมีคําสั่ง
คณะปฏิวัติฉบับที่ 217 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2515 ใหโอน
อํ านาจหนาที่ในสวนที่เกี่ยวกับการสงเสริมสหกรณของสํ านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการ
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แหงชาติ กรมสหกรณที่ดิน กรมสหกรณพาณิชยและธนกิจ เปนกรมสงเสริมสหกรณสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หนาที่และความรับผิดชอบ
กรมสงเสริมสหกรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ กฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อ
การครองชีพ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับนิคมสหกรณ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2. สงเสริมและเผยแพรการสหกรณ
3. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของกรมสง
เสริมสหกรณหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ภารกิจหลัก
กรมสงเสริมสหกรณเปนหนวยงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณในการ
สงเสริมและเผยแพรการสหกรณ ตลอดจนการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
พอจะสรุปภารกิจหลักไดดังนี้
1. การเผยแพรและจัดตั้งสหกรณ
2. การพัฒนาบุคลากร
3. การสงเสริมธุรกิจสหกรณ
4. การสงเสริมอาชีพของสมาชิก
5. การจัดที่ดินและที่อยูอาศัย
6. การสรางเสริมปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
7. การพัฒนาสังคม
การแบงสวนราชการ
จะเห็นไดวาภาระกิจหลักของกรมสงเสริมสหกรณ อาจแบงแยกออกไดเปน 2
ลักษณะ คือ การสงเสริมหลักและวิธีการสหกรณใหแกประชาชนทั่ว ๆ ไปและการสงเสริม
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของสมาชิ ก สหกรณ ภ ายหลั ง จากการจั ด ตั้ ง สหกรณ แ ล ว
และเพื่อตอบสนองภารกิจดังกลาวไดมีราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการของกรมสงเสริมสหกรณ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2537 ออกเปนการบริหารสวนกลาง ซึ่งประกอบไปดวย
9 กอง และ 1 สํานัก สวนการบริหารสวนกลางซึ่งประกอบไปดวยสํานักงานสหกรณจังหวัดและ
สํานักงาน สหกรณอําเภอ (โครงสรางการบริหารงาน)
ก. ราชการบริหารสวนกลาง
(1) สํานักงานเลขานุการกรม
(2) กองคลัง
(3) กองกลางเจาหนาที่
(4) กองชาง
(5) กองแผนงาน
(6) กองฝกอบรม
(7) กองวิชาการ
(8) กองสหกรณการเกษตร
(9) กองสหกรณนิคม
(10) กองสหกรณพาณิชยและธนกิจ
ข.ราชการบริหารสวนภูมิภาค
(1) สํานักงานสหกรณจังหวัด
(2) สํานักงานสหกรณอําเภอ
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กรมสงเสริมสหกรณ
นักบริหาร 10 (อธิบดี)
นักบริหาร 9 (รองอธิบดี)
นักวิชาการสหกรณ 9 ชช
(ผูเ ชี่ยวชาญพิเศษฯ)
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช
(ผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน)
หนวยตรวจสอบภายใน
สํานักงาน
เลาขานุการกรม
กองวิชาการ
กองสหกรณ
การเกษตร
ศูนยสาธิต
สหกรณ 1 แหง

กองคลัง

กองการเจาหนาที่

กองแผนงาน

กองสหกรณนิคม

กองสหกรณ
พาณิชยและธนกิจ

กองฝกอบรม
ศูนยฝกอบรม
สหกรณ 10 แหง

กองชาง

สํานักงานสหกรณจังหวัด
76 แหง

หนวยสงเสริมสหกรณ
ในเขตชลประทาน
11 แหง
หนวยสาธิต
สหกรณ 9 แหง

ศูนยชาง
สหกรณ 10 แหง

นิคมสหกรณ
61 แหง
สํานักงาน
สหกรณอําเภอ
792 แหง

โครงสรางการบริหาร
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หนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํานักงานสหกรณจังหวัด
ในโครงสรางการบริหารในปจจุบันนี้ ในทางปฏิบัติกรมสงเสริมสหกรณไดให
หนวยงานดังกลาวที่มีสํานักงานอยูในระดับอําเภอ กลับเขามาอยูในสํานักงานสหกรณจังหวัดทั้ง
หมดและปฏิบัติภารกิจตามที่สหกรณจังหวัดมอบหมาย ตามความถนัดของสายงานตาง ๆ
ปญหา
จากอํานาจและหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณ เราสามารถแบงภารกิจหลัก ๆ ของ
กรมออกได 2 ลักษณะ คือ การสงเสริมเผยแพรการสหกรณและการปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด แตในทางปฏิบัติกรมสงเสริมสหกรณ ใชทรัพยากรของกรมเกือบทั้งหมดเนน
ไปทีก่ ารดําเนินธุรกิจของสหกรณ โดยเฉพาะสหกรณในภาคการเกษตรซึ่งเจาหนาที่ของกรมเขา
ไปมีสว นรวมตอการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ ตลอดจนโครงการตางๆ ที่มีผลโดย
ตรงตอสมาชิกสหกรณทั้งในแงทางเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการปฏิบัติเชนนี้ เปนการละทิ้งจุดเดนที่กรมสงเสริมสหกรณปฏิบัติไดดี
คือการสงเสริมเผยแพรการสหกรณ ซึ่งเปนทักษะและประสบการณที่ถายทอดกันมายาวนานและ
มีความพรอมมากที่สุดทั้งบุคลากรและเครื่องไมเครื่องมือ แตในทางตรงกันขาม กรมสงเสริม
สหกรณกลับไปเนนในกิจกรรมธุรกิจของสหกรณ ซึ่งขาราชการของกรมสงเสริมสหกรณไมไดมี
ทักษะทางดานนี้โดยตรง การเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจควรเปนแคการรวมเสนอขอมูล
เพือ่ ใหสหกรณตัดสินใจ ไมใชเจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนตอการตัดสินใจหรือชี้นํา
จากปญหาดังกลาวทํ าใหกรมสงเสริมสหกรณเขาไปอยูในวังวนของการทํ าธุรกิจ
ของสหกรณ โดยเฉพาะสหกรณในภาคการเกษตรแบบถอนตัวไมออกทําใหภารกิจหลักที่ควรจะ
ทําไดถูกละเลยตลอดมา ดังที่กลาวมาพอสรุปปญหาไดดังนี้
1. ใหความสําคัญกับภารกิจหลักในเรื่องการสงเสริมเผยแพร การสหกรณนอย
2. มาตราการจัดตั้งสหกรณ โดยเฉพาะสหกรณในภาคการเกษตรถูกละเลยใน
หลักการของการจัดตั้งทําใหเกิดปญหาในการดําเนินงานของสหกรณจํานวน
มาก ซึง่ สงผลเสียตอภาพรวมของขบวนการอยางมาก
3. ภารกิจที่เนนในทางปฏิบัติอยูในปจจุบัน เปนภารกิจที่บุคลากรของกรมสง
เสริมสหกรณขาดทักษะงานทางดานนี้เปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการดําเนิน
งานทางธุรกิจของสหกรณ
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แนวทางปรับเปลี่ยนบทบาทหรือภารกิจ
จุดเดนของกรมสงเสริมสหกรณ คือ มีขาราชการกระจายอยูในทุก ๆ พื้นที่ในขณะนี้
การปรับเปลี่ยนบทบาทหรือภารกิจมีความจําเปนตองกระทําเปนอยางยิ่ง ถึงแมวาการปรับเปลี่ยน
ของกรมสงเสริมจะสงผลกระทบตอขบวนการสหกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการเกษตร
เปนอยางมากในระยะแรกก็ตาม แตคาดวาจะเกิดผลดีในระยะยาว คือ
1. ตองเนนภาระกิจหลักเรื่องการสงเสริม เผยแพรการสหกรณ
2. ตองเนนกระบวนการจัดตั้งสหกรณตามหลักการ จนกระทั่งมีความ
พรอมกอนที่จะจดทะเบียน โดยขบวนการของสหกรณ แตละประเภท
ตองมีสวนรับรูและตัดสินใจดวย
3. การสงเสริมธุรกิจของสหกรณ ไมควรอยางยิ่งที่จะเขาไปมีสวนรวมตอ
การตัดสินใจ กรมสงเสริมสหกรณควรเปนเสมือนที่ปรึกษา โดยการให
ขอมูลเพื่อใหสหกรณทําการตัดสินใจดวยตัวเอง
4. การใหความชวยเหลือใด ๆ ที่เปนของรัฐหรือเอกชนตองใหอยูบนพื้น
ฐานที่สหกรณพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
งานของตรวจบัญชีสหกรณอาจกลาวไดวาเริ่มมีขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อ
ป พ.ศ. 2459 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 โดยในขณะ
นั้นงานของตรวจบัญชีสหกรณอยูในความรับผิดชอบของแผนกสหกรณ กรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติตอมาไดมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมเรื่อยมาจน
กระทั่งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2549 ไดรับการยกฐานะเปน “กรมตรวจบัญชีสหกรณ” สังกัด
กระทรวงการสหกรณ จากนัน้ ไดเปลี่ยนไปสังกัดกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ในป พ.ศ. 2506
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในป พ.ศ. 2515 ตามลําดับ กรมตรวจบัญชีสหกรณจึงสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณจนถึงปจจุบัน
ระบบการตรวจสอบบั ญ ชี ส หกรณ แ ต เ ดิ ม นั้ น ผู  ส อบบั ญ ชี จ ะรวมกั น อยู  ใ น
กรุงเทพมหานครเพียงแหงเดียว และจะเดินทางไปตรวจบัญชีในจังหวัดตาง ๆ เพียงปละ 1-2
ครัง้ ๆ ละประมาณ 60-90 วัน จนกระทั่งในป พ.ศ. 2524 กรมตรวจบัญชีสหกรณไดเริ่มกระจาย
งาน ตรวจบัญชี ไ ปสู  ภูมิ ภ าค โดยจัด ตั้ งสํ านัก งานตรวจบั ญชี สหกรณ ประจํ าจังหวัดขึ้นเพื่อ
ให ความชวยเหลือแนะนําดานการเงินการบัญชีแกสถาบันเกษตรกรไดอยางใกลชิดยิ่งขึ้น
6
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ปจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณมีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณประจําอยูทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ โดยมีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณภูมิภาคซึ่งมีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสังกัด
ในระดับจังหวัดประมาณ 5 - 7 สํานักงาน สวนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณในกรุงเทพมหานคร
ไดจดั ใหมีฝายตรวจบัญชีสหกรณสวนกลางรับผิดชอบโดยเฉพาะ
หนาที่ความรับผิดชอบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1.
ตรวจบัญชีสถาบันเกษตรกรและสหกรณใหเปนไปตามพระราช
บัญญัตสิ หกรณ พ.ศ. 2511 เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานในรอบป ทราบฐานะการเงินอันแทจริง
และเพือ่ ประโยชนในการพิจารณาจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลเฉลี่ยคืนแกสมาชิก
2.
ให คํ าแนะนํ าการบริ ห ารการเงิ น การบั ญ ชี แ ก ส ถาบั น เกษตรกร
และสหกรณ เพือ่ ใหมีระบบการควบคุมดูแลทรัพยสินที่เหมาะสมรัดกุม ปองกันการผิดพลาดบก
พรองที่อาจเกิดขึ้น และมีขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองและเชื่อถือได
3.
จัดวางระบบบัญชีและวิธีการบริหารงานในดานการบริหารการเงิน
ของสถาบันเกษตรกรและสหกรณ เพื่อใหสถาบันเกษตรกรและสหกรณมีระบบบัญชีและวิธีการ
ปฏิบตั ิที่งายและเหมาะสมกับกิจการ
4.
ใหการศึกษาอบรมการบริหารการเงินการบัญชีอยางงายแกสมาชิก
ชัน้ นําของสถาบันเกษตรและสหกรณ เพื่อเพิ่มบทบาทในการเปนผูนําแกสมาชิกเหลานี้อันจะชวยเปน
แกนนําของบรรดาสมาชิกทั่วไปใหเกษตรกรสมาชิกไดรูจักการทําบัญชีอยางงายเกี่ยวกับรายได ราย
จายครัวเรือน รวมทั้งแนะนําใหรูมาตรา ชั่ง ตวง วัด ที่เปนมาตรฐาน เพื่อปองกันการเอาเปรียบจาก
พอคาคนกลาง
5.
วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรและ
สหกรณ จ ากรายงานการสอบบั ญ ชี เ พื่ อ ผลในการพั ฒ นาและแก ไ ขปรั บปรุ งการดํ าเนิ น งานให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.
จั ด ทํ าสถิติแ ละเปน ศูน ยข อมู ลทางการเงินการบั ญชี ของสถาบัน
เกษตรกร และสหกรณเพื่อหนวยงานของรัฐนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผน และกําหนดมาตรการ
ใหความชวยเหลือสถาบันเกษตรกรและสหกรณ รวมทั้งสามารถนําไปประกอบการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติดวย
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7.
ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เชน การตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการบางโครงการที่ใชเงินกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร การควบคุมดูแลเงินทุนของบรรดาสหกรณไมจํากัด เปนตน
ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมตรวจบัญชีสหกรณเปนหนวยงานหลักในการตรวจสอบบัญชี พัฒนาระบบ
การจัดทําและการบริหารการเงินการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพ ให
บริการและเผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางการเงินการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
รวมถึงการใหความรูดานบัญชีแกเกษตรกรกอนการรวมกลุมดวย
กรมตรวจบัญชีสหกรณปฏิบัติงานภายใตแผนงานสถาบันเกษตรกร โดยกํ าหนด
แผนงานหลักใน 6 งาน ใหสอดคลองกับภารกิจ ดังนี้
1. งานวางรูปแบบบัญชี งานวางรูปแบบบัญชี เปนการใหคําแนะนํา และใหบริการ
ดานการจัดวางรูปแบบบัญชีสํ าหรับสหกรณและกลุมเกษตรกรที่จัดตั้งใหม ใหดํ าเนินธุรกิจ
ประเภทใหม หรือปรับปรุงรูปแบบบัญชีเพื่อใหสหกรณและกลุมเกษตรกร
1.1 สามารถจัดทําบัญชีเบื้องตนได
1.2 มีระบบการควบคุมการเงินที่ดีตั้งแตแรกตั้ง
1.3 ปรับปรุงระบบบัญชีใหเหมาะสมกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
2. งานตรวจแนะนําการเงินการบัญชี งานตรวจแนะนําการเงินการบัญชีเปนการชวย
เหลือสถาบันเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดขอผิดพลาดจากการดําเนินงานในระหวาง
ป โดยการตรวจสอบและแนะนําอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหสถาบันเกษตรกร
2.1 มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
2.2 ทราบขอสังเกตหรือขอบกพรองจากการดําเนินงานและสามารถแกไขได
ทันเหตุการณ
2.3 สามารถจัดทําบัญชีและงบการเงินไดดวยตนเอง
3. งานสอบบัญชี งานสอบบัญชีเปนการสอบบัญชีสหกรณ และกลุมเกษตรกรตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141
3.1 เพือ่ แสดงความเห็นตองบการเงิน
3.2 เพือ่ เสนอผลการวิเคราะหและขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี ซึ่งจะ
เปนประโยชนในการปรับปรุงการบริหารของสหกรณ และกลุมเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพ และเอื้อ
อํานวยประโยชนใหกับสมาชิกไดอยางแทจริง
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4. งานใหการศึกษาอบรม งานใหการศึกษาอบรม เปนการใหความรูดานการบัญชี
สําหรับ
4.1 คณะกรรมการ ผูจัดการ และพนักงานบัญชี
- เพือ่ ใหรูจักการใชขอมูลทางบัญชีในการบริหารงาน
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการดําเนินงาน
4.2 สมาชิกชั้นนําของสถาบันเกษตรกร กลุมแมบาน ยุวเกษตร และ
เกษตรกรทั่วไป
- เพือ่ ใหมีความรูพื้นฐานดานการจัดทําบัญชี
- เพือ่ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. งานชํ าระบัญชี งานชํ าระบัญชี เปนงานที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เพื่อสะสางกิจการของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่เลิกใหเปนที่เรียบรอย
กอน กอใหเกิดความเที่ยงธรรมแกบุคคลทุกผาย
6. งานติดตามการใชเงินชวยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล เปนงานที่สืบเนื่องมาจาก
การที่รัฐบาลกําหนดใหมีมาตรการแทรกแซงราคาขาวเปลือกและผลผลิตอื่น เมื่อเกิดภาวะราคา
ผลผลิตตกตํา่ โดยไดสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรและกองทุนรวม
เพือ่ ชวยเหลือเกษตรกร เพื่อใหสถาบันเกษตรกรกูยืมโดยปลอดดอกเบี้ย
6.1 เพื่อตรวจสอบวาสถาบันเกษตรไดนําเงินไปใชถูกตองตามวัตถุประสงค
ของกองทุนหรือไมเพียงใด
6.2 เพื่ อ วิ เ คราะห แ ละสรุ ป ผลการดํ าเนิ น งานตามโครงการของรั ฐ บาล
ระหวางป 2539 กรมตรวจบัญชีสหกรณไดติดตามการใชเงินชวยเหลือ
เกษตรกรตามโครงการตางๆ ดังนี้
• โครงการเชื่อมโยงสิ น เชื่อเพื่ อการผลิ ต และบริการตลาดขาว
จํานวนเงิน 1,000 ลานบาท
• โครงการพัฒนาธุรกิจตลาดกลางประจําตําบลของเกษตรกร จํานวน
เงิน 240 ลานบาท
• โครงการเก็บขาวเปลือกของกลุมเกษตรกรจํานวนเงิน 300 ลานบาท
การแบงสวนราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ พ.ศ. 2537 ไดแบงสวนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ ออกเปน 6 กอง ดังนี้
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สํานักงานเลขานุการกรม
กองวิชาการและแผนงาน
กองตรวจบัญชีที่ 1
กองตรวจบัญชีที่ 2
กองตรวจบัญชีที่ 3
กองตรวจบัญชีที่ 4

โครงสรางการบริหารงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
อธิบดี
ผูเ ชีย่ วชาญพิเศษดานวางระบบและพัฒนา
หนวยตรวจสอบภายใน
ผูเ ชี่ยวชาญพิเศษดานสอบบัญชี

รองอธิบดี

รองอธิบดี
สํานักงาน
เลขานุการกรม

กองตรวจ
บัญชีที่ 1

กองตรวจ
บัญชีที่ 3

กองวิชาการ
และแผนงาน

- ฝายการเจาหนาที่
- สํ านั กงานตรวจบัญชี - สํ านั กงานตรวจบัญชี
- ฝายคลัง
สหกรณภูมิภาคที่ 1
สหกรณภูมิภาคที่ 7
- ฝายสารบรรณ
- สํ านั กงานตรวจบัญชี - สํ านั กงานตรวจบัญชี
- ฝายนิติการ
สหกรณภูมิภาคที่ 2
สหกรณภูมิภาคที่ 8
- ฝายชวยอํานวยการและ - สํ านั กงานตรวจบัญชี - สํ านั กงานตรวจบัญชี
ประชาสัมพันธ
สหกรณภมู ิภาคที่ 3
สหกรณภมู ิภาคที่ 9

ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2539
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กองตรวจ
บัญชีที่ 2

กองตรวจ
บัญชีที่ 4

- ฝายฝกอบรม
- สํ านั กงานตรวจบัญชี - สํ านั กงานตรวจบัญชี
- ศูนยสารสนเทศ
สหกรณภูมิภาคที่ 4
สหกรณภูมิภาคที่ 10
- ฝายแผนงาน
- สํ านั กงานตรวจบัญชี - สํ านั กงานตรวจบัญชี
- ฝ  า ย ติ ด ต า ม แ ล ะ สหกรณภูมิภาคที่ 5
สหกรณภูมิภาคที่ 11
- สํ านั กงานตรวจบัญชี - สํ านั กงานตรวจบัญชี
ประเมินผล
สหกรณภมู ิภาคที่ 12
-กลุ  ม พั ฒ นาระบบ สหกรณภมู ิภาคที่ 6
และสอบบัญชี
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โครงสรางการบริหารงาน
(ยังไมเปนทางการ)
อธิบดี

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 9 ชช.
ดานสอบบัญชี

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 9 ชช.
ดานวางระบบและพัฒนา

รองอธิบดี

รองอธิบดี
หนวยตรวจสอบภายใน

สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณสวนกลาง

กองวิชาการและแผนงาน

กองเจาหนาที่
และฝกอบรม
สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณสวนภูมิภาคที่
1,2,3,4,11,12

สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณสวนภูมิภาคที่
5,6,7,8,9,10
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กองประมวลผล
และสารสนเทศ
สํานักงานกํากับดูแล
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โดยผูสอบบัญชี
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ปญหา
จากภาระหนาที่ของกรมตรวจบัญชี ซึ่งมีภาระงานหลัก ๆ คือ การตรวจสอบบัญชีให
แกสหกรณและกลุมเกษตรกรทั้งหมด โดยสหกรณมีมากกวา 5,000 องคกร และกลุมเกษตรกร
มากกวา 4,000 องคกร ซึ่งเปนภาระงานที่หนักมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรของกรม
ตรวจบัญชีที่มีอยู ในทางปฏิบัติจะมีหนาที่อื่น ๆ อีก เชน การวางรูปแบบบัญชี การกํากับแนะนํา
เปนตน รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เปนงานเฉพาะกิจที่กระทรวงหรือทางจังหวัดมอบหมาย พอจะสรุป
ปญหาไดดังนี้
1. งานตรวจสอบบัญชีใหแกเกษตรกร และกลุมเกษตรกรมีมากขึ้นในทุก ๆ ป ทําให
บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณใชเวลาสวนใหญ หรืออาจกลาวไดวาเกือบ
ทัง้ หมดไปใหแกงานดานนี้ ทําใหงานกํากับแนะนํา การบริหารการเงินและการ
บัญชีดอ ยลงไป ซึ่งมีความสําคัญมากตองานของสหกรณ
2. ขอมูลการวิเคราะห และประเมินผลการดํ าเนินงานของสหกรณ สหกรณไม
ไดนํ าเอาไปใชประโยชนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณในชวงเวลาที่เหมาะสม
3. งานจรอื่น ๆ ที่ไปเกี่ยวของกับการสอบบัญชีของสหกรณ และกลุมเกษตรกรมาก
เกินไปโดยไมจําเปน
แนวทางการปรับเปลี่ยนบทบาทหรือภารกิจ
จากปญหาดังกลาว จะเห็นวาเฉพาะภารกิจหลักในเรื่องการสอบบัญชีใหแกสหกรณ
และกลุม เกษตรกรก็แทบจะเปนไปไมไดแลวกับบุคลากรของกรมที่มีอยู จึงทําใหภารกิจอื่น ๆ ที่มี
ความสําคัญมีบทบาทนอยลง กรมตรวจบัญชีสหกรณควรปรับเปลี่ยนบทบาทดังนี้
1. ภาระการสอบบัญชีใหแกสหกรณหรือกลุมเกษตรกรบางสวนควรให สหกรณ
หรือกลุม เกษตรกรที่พึ่งพาตนเองไดรับผิดชอบ กรมควรเนนไปที่องคกรที่ยังพึ่ง
พาตนเองไมไดแตตองกําหนดระยะเวลาของการชวยเหลือ ถาเลยกําหนดเวลาที่
ตกลงกันสหกรณจะตองรับผิดชอบเอง การทําลักษณะนี้เปนการผลักดันใหองค
กรชวยตนเองไมใหพึ่งพาสวนราชการตอไป
2. ตัง้ องคกรอิสระภายใตกรม เพื่อรับภาระงานที่องคกรตองออก คาใชจายเอง
3. ตัดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับองคกรสหกรณหรือกลุมเกษตรกรออกเพื่อลดภาระงาน
4. เพิ่มงานกํ ากับแนะนํ าการบริหารการเงิน และบัญชีใหมาก
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5. เนนใหสหกรณใหประโยชนจากการวิเคราะห และประเมินผล การดําเนินงาน
ของสหกรณใหมากที่สุด
กรมสงเสริมการเกษตร
ในป 2509 ไดตั้งกรมขึ้นใหมในกระทรวงเกษตร ชื่อวา กรมแพรขยายการเกษตร
โดยโอนงานที่เกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตรจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรมารวมอยูใน
กรมนี้ และชื่อของกรมไดเปลี่ยนไปเปนกรรมการบริการเกษตร ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510
มีการ ปรับปรุงกระทรวงเกษตร ทบวง กรม และมีการขอเปลี่ยนชื่อจากกรมบริการเกษตรเปน
กรมสงเสริมการเกษตรจนถึงปจจุบันนี้
หนาที่และความรับผิดชอบ
1. พัฒนา สงเสริม และถายทอดความรูดานการผลิตพืชและธุรกิจเกษตรแก
เกษตรกร
2. สงเสริมการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุม เพื่อเปนแหลงรับและเผยแพรความ
รูดานการเกษตร
3. ปฏิบัติการอื่นๆ ในดานที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมสงเสริม
การเกษตรหรือตามที่กระทรวงฯ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ภารกิจ
1. ศึกษา ทดสอบ และพัฒนา เพื่อประยุกตเทคโนโลยีการเกษตรใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ เศรษฐกิจและสังคมของเกษตร
2. ส ง เสริ ม และเผยแพร เ ทคโนโลยี ด  า นการผลิ ต พื ช รวมทั้ ง ให บ ริ ก ารข อ มู ล
สารสนเทศ
3. สงเสริม สนับสนุนธุรกิจเกษตร สถาบันเกษตรกร และปจจัยการผลิต
4. พัฒนาระบบงานและบุคลากร

13

หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับขบวนการสหกรณ

วินัย อาจคงหาญ

การแบงสวนราชการ
จากอํานาจหนาที่และภารกิจดังกลาว กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดแบงสวนราชการ
ออกเปน การบริหารราชการสวนกลางและการบริหารราชการสวนภูมิภาค (โครงสรางการ
บริหาร และการแบงสวนการบริหารราชการ) ดังนี้

กรมสงเสริมการเกษตร

หนวยงานสอบภายใน

ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานเกษตรจังหวัด 76 จังหวัด
สํานักงานเกษตรอําเภอ (797 อําเภอ/กิง่ อําเภอ)

โครงสรางการบริหาร
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ราชการบริหารสวนกลาง

หนวยงานสวนกลางที่ตั้ง
สํานักงานเลขานุการกรม

ศูนยขยายพันธุพืช 23 ศูนย

กองคลัง

ศูนยขยายพันธุไหม 9 ศูนย

กองการเจาหนาที่

ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืชสวน 12 ศูนย

กองเกษตรสัมพันธ

ศูนยสงเสริมเยาวชนเกษตร 1 ศูนย

กองขยายพันธุพืช

ศูนยอนุรักษและขยายพันธุผึ้ง 5 ศูนย

กองปองกันและกําจัดศัตรูพืช

ศูนยปองกันและกําจัดศัตรูออย 1

กองแผนงาน

ศูนยสงเสริมจักรกลเกษตร 4 ศูนย

กองฝกอบรม

ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง 21 ศูนย

กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร
กองสงเสริมพืชสวน

*ศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูพืช
ผักผลไมเพื่อสงออก 4 ศูนย
*ศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรู

สํานักงานสงเสริมการเกษตรภาคกลาง

*ศูนยพันธุพืชเพาะเลี้ยง 10 ศูนย

สํานักงานสงเสริมการเกษตรภาคตะวันตก

*ศูนยสงเสริมเกษตรชีวภาพและโรงเรียน
เกษตรกร 9 ศูนย
*ศูนยรังสีควบคุมศัตรูพืช 1 ศูนย

สํานักงานสงเสริมการเกษตรตะวันออก
สํานักงานสงเสริมการเกษตรตะวันออกเฉียงเหนือ
สํานักงานสงเสริมการเกษตรภาคใต
สํานักงานสงเสริมการเกษตรภาคเหนือ
*สถาบันพัฒนาและสงเสริมปจจัยการผลิต
*สํานักงานปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร
*สถาบันสงเสริมเกษตรชีวภาพและโรงเรียนเกษตรกร
*สํานักประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
*ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
*ศูนยปฏิบัติการสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
*ศูนยปฏิบัติการเกษตรเพื่อชีวิตตามแนวทฤษฎีใหม

หมายเหตุ * หนวยงานที่ตั้งเปนการภายใน
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ปญหา
จากอํานาจหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรที่ระบุไวอยางชัดเจน คือ การสงเสริม
สนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุม เพื่อเปนแหลงรับและเผยแพรความรูทางดานการเกษตร การจัด
ตั้งกลุมเกษตรกรกลายมาเปนความรับผิดชอบของกรมสงเสริมการเกษตร ภายใตพระราชบัญญัติ
สหกรณปจจุบัน
การจัดตั้งกลุมเกษตรกรเพื่อเปนแหลงรับและเผยแพรความรูทางดานการเกษตรของ
กรมสงเสริมการเกษตรนั้น โดยเจตนาเดิมของการจัดองคกรนั้นเปนการจัดกลุมเตรียมการ เพื่อ
พัฒนาเปนสหกรณในที่สุด แตในทางปฏิบัติแลวองคกรทั้ง 2 องคกร คือ กลุมเกษตรกรและ
สหกรณไดแยกออกจากกันภายใตหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบที่ตางกัน กอใหเกิดปญหาพอสรุป
ไดดังนี้
1. กลุมเกษตรกรและสหกรณโดยเฉพาะสหกรณการเกษตรเปน นิติบุคคลภาย
ใตพระราชบัญญัติสหกรณ แตหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการสงเสริม
และสนับสนุนใหเกษตรกรรวมตัวกันและดําเนินงาน ไมสอดคลองกันใน
ทางปฏิบัติ
2. กลุมเกษตรกรที่กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนใหมีการรวมตัวกันจํานวน
มาก หรือเกือบทั้งหมดไมมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ ไมมีพนักงานของ
ตนเองและไมสามารถตรวจสอบบัญชีไดในที่สุด ซึ่งเปนภาระแกกรมตรวจ
บัญชีเปนอยางยิ่ง
แนวทางปรับเปลี่ยนบทบาทหรือภารกิจ
ภารกิจหลักของกรมสงเสริมการเกษตร คือ การพัฒนา สงเสริม และถายทอดความรู
ด านการผลิ ตพืช และธุรกิจเกษตรแกเกษตรกร ภารกิจอื่นที่เปนภารกิจรองหรือสนับสนุน
ซึ่งหนวยงานอื่นมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงอยูแลว และทําหนาที่นั้นเพื่อเปนการลดภารกิจบาง
อยางและเพิ่มการปฏิบัติภารกิจหลักใหมากขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนภารกิจที่เกี่ยวกับองคกรของ
เกษตรกรดังนี้
1. ภารกิจสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุม ควรเปนภารกิจของกรม
สงเสริมสหกรณ
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2. กลุม เกษตรกรที่อยูภายใตการสงเสริมของกรมสงเสริม ในปจจุบันนั้นใหมาอยู
ในความรับผิดชอบของกรมสงเสริมสหกรณ
3. กรมสงเสริมการเกษตรและกรมสงเสริมสหกรณควรรวมมือกันในการพิจารณา
ยุบเลิกกลุมเกษตรกรที่ไมสามารถดําเนินธุรกิจได สวนกลุมที่มีศักยภาพในการ
ดําเนินธุรกิจไดใหสนับสนุนจัดตั้งเปนสหกรณในที่สุด
หนวยงานของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับขบวนการสหกรณในทางออม
ในทางปฏิบัติแลวมีหนวยงานของรัฐที่เขามามีสวนเกี่ยวของกับขบวนการสหกรณใน
ทางออมอีกหลาย ๆ หนวยงาน ซึ่งสวนใหญแลวภารกิจดังกลาวจะเปนภารกิจเสริมขององคกร
ของรัฐเหลานั้น เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวง
สาธารณสุข ตลอดจนหนวยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณอีกหลาย ๆ หนวยงาน
รวมทัง้ หนวยงานที่เกี่ยวกับนโยบาย เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และกระทรวงการคลังเปนตน
ปญหาของหนวยงานของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของโดยทางออม สวนใหญแลวเปนเรื่อง
ของการประสานงานกับหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง โดยเฉพาะกรมสงเสริมสหกรณ
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ และที่สําคัญที่สุด คือ หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของทั้งทางตรงและ
ทางออม ไมไดประสานงานกับขบวนการของสหกรณ โดยเฉพาะคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ ซึง่ เปนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติสหกรณในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของ ขบวนการสหกรณใหสอดคลองกับขบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติใน
ที่สุด
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สรุป
แนวทางการปรั บ เปลี่ ย นบทบาทหรื อ ภารกิ จ ของหน ว ยงานรั ฐ ที่ มี ต  อ ขบวนการ
สหกรณทั้งที่เปนภารกิจหลักและภารกิจเสริม ดังตองยึดนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับสหกรณภายใต
กฎหมายของรัฐธรรมนูญในปจจุบัน
ในทางปฏิบตั ิ การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินการของขบวนการสหกรณ ใน
ประเทศเปนภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ภายใตพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 ภารกิจของหนวยงานของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับขบวนการสหกรณทั้งทาง
ตรงและทางอ อ มจะต อ งกํ าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ข องหน ว ยงานให สอดคลองกั บ แผนพั ฒ นา
สหกรณ ดังทีก่ ลาวมาการประสานงานของหนวยงานตางๆ จะอยูภายใตวัตถุประสงคอันเดียวกัน
เพียงแตจะแบงภารกิจออกไปตามอํานาจและหนาที่ ที่ถูกกําหนดเอาไวเทานั้น
แตในปจจุบันนี้ นโยบายและแผนพัฒนาสหกรณที่เปนภารกิจของคณะกรรมการ
พัฒนาสหกรณแหงชาติยังไมเสร็จสิ้น หรือกลาวงาย ๆ คือ ไมไดจัดทําแผนดังกลาว การปฏิบัติ
ภารกิจของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับขบวนการสหกรณจึงไมมีทิศทางเพราะแตละหนวย
งานกําหนดทิศทางภารกิจของหนวยงานของตนเองและยังสับสนมากไปกวานั้น คือ บางหนวย
งาน ไมไดปฏิบัติภารกิจหลักแตไปทําภารกิจรองหรือเสริม ซึ่งกอใหเกิดความสับสนในการ
พัฒนาขบวนการสหกรณมากยิ่งขึ้น คนภายนอกมองดูวาการเขาสูขบวนการสหกรณเปนเรื่องยุง
ยาก ซับซอนไมรูวา หนวยงานไหนรับผิดชอบบาง บางครั้งแลดูวามีกฎกติกามากมายจนเกิด
ความยุงยากในทางปฏิบัติ
โดยขอเท็จจริงแลวไมไดเปนเชนนั้นเลย ถาทุกหนวยงานเขาใจในภารกิจของตนเอง
และประสานเขา ดว ยกั นเพื่ อบรรลุวัต ถุป ระสงค ต ามแผนพั ฒนาสหกรณ ของคณะกรรมการ
พัฒนาสหกรณแหงชาติดังที่กลาวมา ซึ่งจะทําใหชัดมากขึ้นวาภารกิจบางประการ ซึ่งเปนภารกิจ
ของขบวนการสหกรณไมใชหนวยราชการ ซึ่งในขณะนี้หนวยงานของราชการเปนผูกระทําแทน
ขบวนการสหกรณมากจนเกินไป ทํ าใหเกิดความสับสนมากขึ้นระหวางหนวยงานราชการกับ
ขบวนการสหกรณ
ขอเสนอหัวขอวิจัยเพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนบทบาทหรือภารกิจของหนวยงานรัฐ
ดังทีก่ ลาวมาแลววา ภารกิจ อํานาจหนาที่ของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับ ขบวนการ
สหกรณทงั้ ในทางตรงและทางออม จะเห็นวาบางหนวยงานในทางปฏิบัติไมสอดคลองกับภารกิจ
หลักที่กํ าหนดเอาไวและภารกิจของบางหนวยงานที่มีลักษณะซํ้ าซอนกับหนวยงานอื่นที่เปน
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หนวยงานหลักในการรับผิดชอบในการสงเสริมเผยแพรกํากับแนะนําอยูแลว ซึ่งอาจเปนการ
สรางภารกิจหลักใหกับบางหนวยงานมากจนเกินขอบเขตที่จะปฏิบัติได การปรับบทบาทของ
หนวยงานของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับขบวนการสหกรณเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อให
รัฐสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใชใหเปนประโยชนมากที่สุดและมีประสิทธิภาพตามเปา
หมายที่รัฐกําหนดเปนนโยบายเอาไว แตการที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจดังกลาวเปนเรื่อง
ทีจ่ ะตองมีการศึกษาและวิจัยรวมกับหลาย ๆ ฝายที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหทุกฝายยอมรับในการ
ปรับเปลีย่ นดังกลาว ผูเขียนขอเสนอซึ่งเปนความคิดเห็นสวนตัววา ควรมีหัวขอวิจัยอะไรบาง ที่
ควรทําการวิจัย เพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนบทบาทหรือภารกิจของหนวยงานของรัฐและนําไปสู
การทํางานรวมกันของทุก ๆ หนวยงานเพื่อเปาหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาขบวนการสหกรณ
ดังนี้
1. ขบวนการจัดทําแผนการพัฒนาสหกรณ
ขบวนการสหกรณ ใ นประเทศไทยขาดเป า หมายและทิศทางของการพั ฒนาตั้ ง แต อดีต จนถึ ง
ปจจุบนั และการที่ขบวนการสหกรณขาดแผนแมบทของการพัฒนาเปนเหตุให บทบาทและภาร
กิจของหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ทั้งทางตรงและทางออมสับสนไปดวยเพราะตางหนวยงานตาง
ทําโดยไมมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน
ในทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติสหกรณในป 2542 ไดกําหนดหนาที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติหนาที่หนึ่ง คือ การจัดทําแบบพัฒนาการสหกรณให
สอดคลองกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งคณะกรรมการนั้นประกอบไปดวย
ผูแทนของหนวยงานของรัฐและผูแทนของขบวนการสหกรณรวมอยูดวย จนถึงปจจุบันนี้ก็คงยัง
ไมมแี ผนการพัฒนาสหกรณแตสิ่งที่ควรทําการเปนอยางยิ่ง คือ ขบวนใหไดมาซึ่งแผนและเปนที่
ยอมรับของทุกฝายและสามารถปฏิบัติได
2. การปรับเปลี่ยนโครงสรางของกรมสงเสริมสหกรณใหสอดคลองกับภารกิจหลัก
ในขณะนีใ้ นทางปฏิบัติ กรมสงเสริมสหกรณไดละเลยในภารกิจหลัก คือ
การสงเสริมและเผยแพรสหกรณ โครงสรางทั้งสวนกลางและภูมิภาคในปจจุบันไมไดสนองตอบ
หรือเอือ้ อํานวยตอภารกิจหลักของกรมเลย แตไปเนนที่การปฏิบัติโดยเฉพาะการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ ซึ่งเปนเรื่องของสหกรณและไมใชภารกิจหลักของกรมฯ
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3.การจัดตั้งองคการอิสระภายใตกรมตรวจบัญชีสหกรณในการใหบริการการสอบ
บัญชีของสหกรณ
เนือ่ งจากภารกิจของกรมตรวจบัญชีในปจจุบัน ภารกิจหลักที่ปฏิบัติอยูทําไดเฉพาะ
บางภารกิจเทานั้นและไมสมบูรณเนื่องจากภารกิจที่มีอยูกับกําลังคนไมสามารถไปฏิบัติได ครบวง
จรและรัฐไมมีนโยบายในการเพิ่มกําลังคนในระบบราชการอยูแลว งานบางอยางขบวนการ
สหกรณควรจะมีสวนตอการรับผิดชอบเองได โดยเฉพาะคาใชจาย กรมตรวจบัญชีสหกรณซึ่งมี
ทักษะทางดานนี้อยูแลวนาจะมีองคกรอิสระที่สามารถใหบริการแกสหกรณที่มีความสามารถใน
การจายได ซึ่งเปนการบังคับใหองคกรสหกรณเปนอิสระและพึ่งตนเองมากขึ้น
4. รูปแบบจัดตั้งสหกรณที่เหมาะสม
ปจจุบันปญหาของสหกรณแทบทั้งหมด ตนเหตุมาจากวิธีการจัดตั้งสหกรณที่เปน
สากลถูกละเลย จะพบวามีสหกรณจํานวนมากเมื่อจดทะเบียนแลวไมสามารถดําเนินการไดดวย
ตนเองตองพึ่งพารัฐตลอดมา ซึ่งแสดงใหเห็นวาวิธีการการจัดตั้งสหกรณที่ใชอยูในปจจุบันนี้ของ
สวนราชการที่เกี่ยวของไมเหมาะสมหรือมีปญหา
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