
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับขบวนการสหกรณ

วินัย   อาจคงหาญ*

การสงเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณในประเทศไทยไมอาจปฏิเสธไดวาบทบาท
ของรฐัมสีวนอยางมากในการพัฒนาตั้งแตแรกเริ่มที่มีการจัดตั้งสหกรณในปพ.ศ. 2459   รัฐมีบท
บาทมากขึ้นหลังจากที่ทดลองจัดตั้งสหกรณแหงแรกไดผล ตอมาในป 2471 ไดตราพระราช
บัญญัติ สหกรณขึ้นเปนครั้งแรก โดยนัยที่พระราชบัญญัตินี้เปดโอกาสใหจัดตั้งสหกรณรูปแบบ
อ่ืน ๆ นอกจาก สหกรณหาทุนเพิ่มขึ้น และในชวงเวลาเดียวกันหนวยงานของรัฐที่เร่ิมจาก "แผนก
การสหกรณ"  เปลีย่นเปนกรมสหกรณ  ในชวงป 2459-2468  ในป 2477  กรมสหกรณไดยาย
สังกัดจากกระทรวงเศรษฐการมาสังกัดทบวงเกษตราธิการ ซ่ึงตอมายกฐานะเปนกระทรวงในวันที่ 
1 เมษายน 2478     ในชวงป 2478-2494 สหกรณไดมีการขยายตัวกวางขวางขึ้น และในสมัยนั้น 
รัฐถือเอาการสหกรณเปนนโยบายสํ าคัญในการปรับปรุงเศรษฐกิจของชาติ  เพื่อใหการสหกรณ
ของประเทศรุดหนาขึ้น  ตามความมุงหมายของรัฐที่จะแกไขปญหาภาวะความเปนอยูของ   
ประชาชนใหดียิ่งขึ้น รัฐไดยกฐานะกรมสหกรณขึ้นเปนกระทรวงการสหกรณ ในป  2495 ในป 
2506 ไดมกีารรวมกระทรวงสหกรณ     เขากับกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ  โดยมีกรมหลัก ๆ ใน
การทํ าหนาที่สงเสริมสหกรณ คือ กรมสหกรณที่ดิน กรมสหกรณพาณิชยและธนกิจและกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ ในป 2515 งานสหกรณไดยายมาขึ้นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ

จากเดิมที่มีหนวยงานของรัฐภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณทํ าหนาที่สงเสริม 
สหกรณเพยีงแหงเดียว  แตในปจจุบันมีหนวยงานของรัฐจากกระทรวง ทบวง กรมอื่นเขามามี
สวนตอการพัฒนาสหกรณอีกหลาย ๆ หนวยงานดวยกันซึ่งพอจะสรุปภารกิจของหนวยงานดัง
กลาวในปจจุบันทั้งที่มีสวนตอการสงเสริมโดยตรงและโดยออม ไดดังนี้

กรมสงเสริมสหกรณ

ใน พ.ศ. 2515 ไดมีคํ าสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่  216  ลงวันที่  29  กนัยายน  2515  ใหใช
บงัคับตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2515   ยกเลิก พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506       
ตัง้กระทรวงเกษตรและสหกรณขึ้น และยุบเลิกกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ  พรอมนี้ไดมีคํ าสั่ง
คณะปฏิวัติฉบับที่  217 ลงวันที่  29 กนัยายน  2515  ใชบังคับตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม  2515 ใหโอน
อํ านาจหนาที่ในสวนที่เกี่ยวกับการสงเสริมสหกรณของสํ านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการ    

                                                          
* รองศาสตราจารยประจํ าภาควิชาสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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แหงชาติ กรมสหกรณที่ดิน กรมสหกรณพาณิชยและธนกิจ เปนกรมสงเสริมสหกรณสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

 กรมสงเสริมสหกรณมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
  1. ดํ าเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ กฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อ
การครองชีพ  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับนิคมสหกรณ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
 2.   สงเสริมและเผยแพรการสหกรณ
 3. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของกรมสง
เสรมิสหกรณหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ภารกิจหลัก

กรมสงเสริมสหกรณเปนหนวยงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณในการ     
สงเสริมและเผยแพรการสหกรณ ตลอดจนการปฏิบัติตามที่กฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่    
พอจะสรุปภารกิจหลักไดดังนี้

    1.  การเผยแพรและจัดตั้งสหกรณ
  2. การพัฒนาบุคลากร
 3. การสงเสริมธุรกิจสหกรณ
  4. การสงเสริมอาชีพของสมาชิก
  5. การจัดที่ดินและที่อยูอาศัย
  6. การสรางเสริมปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  7. การพัฒนาสังคม

การแบงสวนราชการ

จะเห็นไดวาภาระกิจหลักของกรมสงเสริมสหกรณ อาจแบงแยกออกไดเปน 2 
ลักษณะ คือ การสงเสริมหลักและวิธีการสหกรณใหแกประชาชนทั่ว ๆ ไปและการสงเสริม            
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณภายหลังจากการจัดตั้งสหกรณแลว              
และเพื่อตอบสนองภารกิจดังกลาวไดมีราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการของกรมสงเสริมสหกรณ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2537  ออกเปนการบริหารสวนกลาง ซ่ึงประกอบไปดวย         
9  กอง  และ 1 สํ านกั สวนการบริหารสวนกลางซึ่งประกอบไปดวยสํ านักงานสหกรณจังหวัดและ
สํ านักงาน สหกรณอํ าเภอ  (โครงสรางการบริหารงาน)

  ก. ราชการบริหารสวนกลาง
(1) สํ านักงานเลขานุการกรม
(2) กองคลัง
(3) กองกลางเจาหนาที่
(4) กองชาง
(5) กองแผนงาน
(6) กองฝกอบรม
(7) กองวิชาการ
(8) กองสหกรณการเกษตร
(9) กองสหกรณนิคม
(10) กองสหกรณพาณิชยและธนกิจ

 ข.ราชการบริหารสวนภูมิภาค
(1) สํ านักงานสหกรณจังหวัด
(2) สํ านักงานสหกรณอํ าเภอ
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กรมสงเสริมสหกร
4

โครงสราง

น

กองคลัง

กองแผนงาน

พ

สห ง
นักบริหาร 10 (อธิบดี)
นักบริหาร 9 (รองอธิบดี)
นกัวิชาการสหกรณ  9 ชช
(ผูเชี่ยวชาญพิเศษฯ)
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช
(ผูเชีย่วชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน)
หนวยตรวจสอบภายใ
กองการเจาหนาที่ สํ านักงานสหกรณจังหวัด
76  แหง
สํ านักงาน
าขานุการกรม
กองสหกรณนิคม

กองฝกอบรม

ศูนยฝกอบรม

หนวยสงเสริมสหกรณ
ในเขตชลประทาน

11  แหง

กองสหกรณ
การเกษตร
สหกรณ 10 แหง
หนวยสาธิต
ศูนยสาธิต

หกรณ  1 แหง
กองสหกรณ
าณิชยและธนกิจ
กองชาง
สหกรณ 9 แหง
ศูนยชาง
กรณ 10  แห
การบริหาร
นิคมสหกรณ
61 แหง
ส

ส

สํ านักงาน
หกรณอํ าเภอ
792  แหง
ห

สํ านักงาน
กรณก่ิงอํ าเภอ
24  แหง
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หนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํ านักงานสหกรณจังหวัด

ในโครงสรางการบริหารในปจจุบันนี้  ในทางปฏิบัติกรมสงเสริมสหกรณไดให   
หนวยงานดังกลาวที่มีสํ านักงานอยูในระดับอํ าเภอ กลับเขามาอยูในสํ านักงานสหกรณจังหวัดทั้ง
หมดและปฏิบัติภารกิจตามที่สหกรณจังหวัดมอบหมาย ตามความถนัดของสายงานตาง ๆ

ปญหา

 จากอํ านาจและหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณ  เราสามารถแบงภารกิจหลัก ๆ ของ
กรมออกได  2  ลักษณะ คือ  การสงเสริมเผยแพรการสหกรณและการปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่
กฎหมายกํ าหนด แตในทางปฏิบัติกรมสงเสริมสหกรณ  ใชทรัพยากรของกรมเกือบท้ังหมดเนน
ไปท่ีการดํ าเนินธุรกิจของสหกรณ  โดยเฉพาะสหกรณในภาคการเกษตรซึ่งเจาหนาท่ีของกรมเขา
ไปมีสวนรวมตอการตัดสินใจในการดํ าเนินธุรกิจของสหกรณ ตลอดจนโครงการตางๆ ท่ีมีผลโดย
ตรงตอสมาชิกสหกรณท้ังในแงทางเศรษฐกิจและสังคม
 แนวทางการปฏิบัติเชนนี้  เปนการละทิ้งจุดเดนที่กรมสงเสริมสหกรณปฏิบัติไดดี   
คอืการสงเสริมเผยแพรการสหกรณ  ซ่ึงเปนทักษะและประสบการณที่ถายทอดกันมายาวนานและ
มีความพรอมมากที่สุดทั้งบุคลากรและเครื่องไมเครื่องมือ แตในทางตรงกันขาม กรมสงเสริม 
สหกรณกลับไปเนนในกิจกรรมธุรกิจของสหกรณ  ซ่ึงขาราชการของกรมสงเสริมสหกรณไมไดมี
ทกัษะทางดานนี้โดยตรง การเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจควรเปนแคการรวมเสนอขอมูล
เพือ่ใหสหกรณตัดสินใจ ไมใชเจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนตอการตัดสินใจหรือช้ีนํ า

จากปญหาดังกลาวทํ าใหกรมสงเสริมสหกรณเขาไปอยูในวังวนของการทํ าธุรกิจ
ของสหกรณ  โดยเฉพาะสหกรณในภาคการเกษตรแบบถอนตัวไมออกทํ าใหภารกิจหลักที่ควรจะ
ท ําไดถูกละเลยตลอดมา  ดังที่กลาวมาพอสรุปปญหาไดดังนี้

1. ใหความสํ าคัญกับภารกิจหลักในเรื่องการสงเสริมเผยแพร   การสหกรณนอย
2. มาตราการจัดตั้งสหกรณ  โดยเฉพาะสหกรณในภาคการเกษตรถูกละเลยใน  

หลักการของการจัดตั้งทํ าใหเกิดปญหาในการดํ าเนินงานของสหกรณจํ านวน
มาก ซ่ึงสงผลเสียตอภาพรวมของขบวนการอยางมาก

3. ภารกจิท่ีเนนในทางปฏิบัติอยูในปจจุบัน  เปนภารกิจท่ีบุคลากรของกรมสง
เสริมสหกรณขาดทักษะงานทางดานนี้เปนอยางยิ่ง  โดยเฉพาะการดํ าเนิน
งานทางธุรกิจของสหกรณ
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แนวทางปรับเปล่ียนบทบาทหรือภารกิจ

จดุเดนของกรมสงเสริมสหกรณ  คือ  มีขาราชการกระจายอยูในทุก ๆ พื้นที่ในขณะนี้  
การปรบัเปล่ียนบทบาทหรือภารกิจมีความจํ าเปนตองกระทํ าเปนอยางยิ่ง ถึงแมวาการปรับเปลี่ยน
ของกรมสงเสริมจะสงผลกระทบตอขบวนการสหกรณ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการเกษตร        
เปนอยางมากในระยะแรกก็ตาม แตคาดวาจะเกิดผลดีในระยะยาว  คือ

1. ตองเนนภาระกิจหลักเร่ืองการสงเสริม  เผยแพรการสหกรณ
2. ตองเนนกระบวนการจัดตั้งสหกรณตามหลักการ จนกระทั่งมีความ

พรอมกอนท่ีจะจดทะเบียน โดยขบวนการของสหกรณ   แตละประเภท
ตองมีสวนรับรูและตัดสินใจดวย

3. การสงเสริมธุรกิจของสหกรณ  ไมควรอยางยิ่งท่ีจะเขาไปมีสวนรวมตอ
การตัดสินใจ กรมสงเสริมสหกรณควรเปนเสมือนท่ีปรึกษา โดยการให
ขอมูลเพื่อใหสหกรณทํ าการตัดสินใจดวยตัวเอง

4. การใหความชวยเหลือใด ๆ ท่ีเปนของรัฐหรือเอกชนตองใหอยูบนพื้น
ฐานที่สหกรณพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

งานของตรวจบัญชีสหกรณอาจกลาวไดวาเริ่มมีขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย  เมื่อ
ป พ.ศ. 2459 ตรงกบัรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 6  โดยในขณะ
นั้นงานของตรวจบัญชีสหกรณอยูในความรับผิดชอบของแผนกสหกรณ  กรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติตอมาไดมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมเรื่อยมาจน
กระทั่งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2549 ไดรับการยกฐานะเปน “กรมตรวจบัญชีสหกรณ” สังกัด
กระทรวงการสหกรณ    จากนัน้ไดเปลี่ยนไปสังกัดกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ  ในป พ.ศ. 2506  
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในป พ.ศ. 2515  ตามลํ าดับ  กรมตรวจบัญชีสหกรณจึงสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณจนถึงปจจุบัน

ระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณแต  เดิมนั้น  ผู สอบบัญชีจะรวมกันอยู ใน
กรุงเทพมหานครเพียงแหงเดียว  และจะเดินทางไปตรวจบัญชีในจังหวัดตาง ๆ เพียงปละ 1-2  
คร้ังๆ ละประมาณ 60-90  วัน จนกระทั่งในป พ.ศ. 2524  กรมตรวจบัญชีสหกรณไดเร่ิมกระจาย
งาน   ตรวจบัญชีไปสู ภูมิภาค โดยจัดตั้งสํ านักงานตรวจบัญชีสหกรณประจํ าจังหวัดขึ้นเพื่อ
ให   ความชวยเหลือแนะนํ าดานการเงินการบัญชีแกสถาบันเกษตรกรไดอยางใกลชิดยิ่งขึ้น
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ปจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณมีสํ านักงานตรวจบัญชีสหกรณประจํ าอยูทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ  โดยมีสํ านักงานตรวจบัญชีสหกรณภูมิภาคซึ่งมีสํ านักงานตรวจบัญชีสหกรณสังกัด
ในระดบัจงัหวัดประมาณ 5 - 7 สํ านักงาน สวนสํ านักงานตรวจบัญชีสหกรณในกรุงเทพมหานคร
ไดจดัใหมีฝายตรวจบัญชีสหกรณสวนกลางรับผิดชอบโดยเฉพาะ

หนาท่ีความรับผิดชอบ

กรมตรวจบัญชีสหกรณมีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังตอไปนี้
1. ตรวจบัญชีสถาบันเกษตรกรและสหกรณใหเปนไปตามพระราช

บญัญตัสิหกรณ  พ.ศ. 2511  เพื่อใหทราบผลการดํ าเนินงานในรอบป ทราบฐานะการเงินอันแทจริง 
และเพือ่ประโยชนในการพิจารณาจัดสรรกํ าไรเปนเงินปนผลเฉลี่ยคืนแกสมาชิก

2. ใหคํ าแนะนํ าการบริหารการเงินการบัญชีแกสถาบันเกษตรกร
และสหกรณ  เพือ่ใหมีระบบการควบคุมดูแลทรัพยสินที่เหมาะสมรัดกุม  ปองกันการผิดพลาดบก
พรองที่อาจเกิดขึ้น และมีขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองและเชื่อถือได

3. จัดวางระบบบัญชีและวิธีการบริหารงานในดานการบริหารการเงิน
ของสถาบันเกษตรกรและสหกรณ เพื่อใหสถาบันเกษตรกรและสหกรณมีระบบบัญชีและวิธีการ
ปฏิบตัิที่งายและเหมาะสมกับกิจการ

4. ใหการศึกษาอบรมการบริหารการเงินการบัญชีอยางงายแกสมาชิก
ช้ันน ําของสถาบันเกษตรและสหกรณ  เพื่อเพิ่มบทบาทในการเปนผูนํ าแกสมาชิกเหลานี้อันจะชวยเปน  
แกนน ําของบรรดาสมาชิกทั่วไปใหเกษตรกรสมาชิกไดรูจักการทํ าบัญชีอยางงายเกี่ยวกับรายได    ราย
จายครวัเรือน  รวมทั้งแนะนํ าใหรูมาตรา  ช่ัง  ตวง  วัด  ที่เปนมาตรฐาน เพื่อปองกันการเอาเปรียบจาก
พอคาคนกลาง

5. วิเคราะหและประเมินผลการดํ าเนินงานของสถาบันเกษตรกรและ  
สหกรณจากรายงานการสอบบัญชีเพื่อผลในการพัฒนาและแกไขปรับปรุงการดํ าเนินงานใหมี        
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. จัดทํ าสถิติและเปนศูนยขอมูลทางการเงินการบัญชีของสถาบัน
เกษตรกร  และสหกรณเพื่อหนวยงานของรัฐนํ าไปใชเปนขอมูลในการวางแผน และกํ าหนดมาตรการ
ใหความชวยเหลือสถาบันเกษตรกรและสหกรณ  รวมทั้งสามารถนํ าไปประกอบการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ  และสังคมแหงชาติดวย
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7. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ     
เชน การตรวจสอบและติดตามผลการดํ าเนินงานตามโครงการบางโครงการที่ใชเงินกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร  การควบคุมดูแลเงินทุนของบรรดาสหกรณไมจํ ากัด  เปนตน

ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ

กรมตรวจบัญชีสหกรณเปนหนวยงานหลักในการตรวจสอบบัญชี  พัฒนาระบบ   
การจัดทํ าและการบริหารการเงินการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพ ให
บริการและเผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางการเงินการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร  
รวมถึงการใหความรูดานบัญชีแกเกษตรกรกอนการรวมกลุมดวย

กรมตรวจบัญชีสหกรณปฏิบัติงานภายใตแผนงานสถาบันเกษตรกร โดยกํ าหนด  
แผนงานหลักใน  6  งาน ใหสอดคลองกับภารกิจ ดังนี้
 1. งานวางรปูแบบบัญชี  งานวางรูปแบบบัญชี เปนการใหคํ าแนะนํ า และใหบริการ
ดานการจัดวางรูปแบบบัญชีสํ าหรับสหกรณและกลุมเกษตรกรที่จัดตั้งใหม ใหดํ าเนินธุรกิจ
ประเภทใหม  หรือปรับปรุงรูปแบบบัญชีเพื่อใหสหกรณและกลุมเกษตรกร

1.1 สามารถจัดทํ าบัญชีเบื้องตนได
1.2 มรีะบบการควบคุมการเงินที่ดีตั้งแตแรกตั้ง
1.3 ปรับปรุงระบบบัญชีใหเหมาะสมกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

 2. งานตรวจแนะนํ าการเงินการบัญชี    งานตรวจแนะนํ าการเงินการบัญชีเปนการชวย
เหลือสถาบันเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดขอผิดพลาดจากการดํ าเนินงานในระหวาง
ป  โดยการตรวจสอบและแนะนํ าอยางสมํ่ าเสมอเพื่อใหสถาบันเกษตรกร

2.1 มรีะบบการควบคุมภายในที่ดี
2.2 ทราบขอสังเกตหรือขอบกพรองจากการดํ าเนินงานและสามารถแกไขได

ทนัเหตุการณ
2.3 สามารถจัดทํ าบัญชีและงบการเงินไดดวยตนเอง

 3. งานสอบบัญชี  งานสอบบัญชีเปนการสอบบัญชีสหกรณ และกลุมเกษตรกรตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511  และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่  141
 3.1 เพือ่แสดงความเห็นตองบการเงิน

3.2 เพือ่เสนอผลการวิเคราะหและขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี     ซ่ึงจะ
เปนประโยชนในการปรับปรุงการบริหารของสหกรณ  และกลุมเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพ  และเอื้อ
อํ านวยประโยชนใหกับสมาชิกไดอยางแทจริง
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 4. งานใหการศึกษาอบรม  งานใหการศึกษาอบรม เปนการใหความรูดานการบัญชี
สํ าหรับ

4.1 คณะกรรมการ  ผูจัดการ  และพนักงานบัญชี
- เพือ่ใหรูจักการใชขอมูลทางบัญชีในการบริหารงาน
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศกัยภาพในการดํ าเนินงาน

4.2 สมาชิกชั้นนํ าของสถาบันเกษตรกร  กลุมแมบาน  ยุวเกษตร  และ
เกษตรกรทั่วไป

- เพือ่ใหมีความรูพื้นฐานดานการจัดทํ าบัญชี
- เพือ่สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 5. งานชํ าระบัญชี  งานชํ าระบัญชี เปนงานที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  เพื่อสะสางกิจการของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่เลิกใหเปนที่เรียบรอย
กอน  กอใหเกิดความเที่ยงธรรมแกบุคคลทุกผาย
 6. งานตดิตามการใชเงินชวยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล   เปนงานที่สืบเนื่องมาจาก    
การที่รัฐบาลกํ าหนดใหมีมาตรการแทรกแซงราคาขาวเปลือกและผลผลิตอื่น เมื่อเกิดภาวะราคา     
ผลผลิตตกตํ ่า โดยไดสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรและกองทุนรวม
เพือ่ชวยเหลือเกษตรกร เพื่อใหสถาบันเกษตรกรกูยืมโดยปลอดดอกเบี้ย

6.1 เพื่อตรวจสอบวาสถาบันเกษตรไดนํ าเงินไปใชถูกตองตามวัตถุประสงค
ของกองทุนหรือไมเพียงใด

6.2 เพื่อวิเคราะหและสรุปผลการดํ าเนินงานตามโครงการของรัฐบาล 
ระหวางป 2539  กรมตรวจบัญชีสหกรณไดติดตามการใชเงินชวยเหลือ
เกษตรกรตามโครงการตางๆ ดังนี้
• โครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิต  และบริการตลาดขาว 

จ ํานวนเงิน  1,000  ลานบาท
• โครงการพัฒนาธุรกิจตลาดกลางประจํ าตํ าบลของเกษตรกร จํ านวน

เงิน  240  ลานบาท
• โครงการเก็บขาวเปลือกของกลุมเกษตรกรจํ านวนเงิน 300 ลานบาท

การแบงสวนราชการ

ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ  กระทรวงเกษตร
และสหกรณ พ.ศ. 2537  ไดแบงสวนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ  ออกเปน  6  กอง  ดังนี้
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1. สํ านักงานเลขานุการกรม
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองตรวจบัญชีที่ 1
4. กองตรวจบัญชีที่ 2
5. กองตรวจบัญชีที่ 3
6. กองตรวจบัญชีที่ 4

โครงสรางการบริหารงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ

 ท่ีมา : กรมตรวจบัญชีสหกร

ี

ี

สํ านักงาน
เลขานุการกรม

กองตรวจ
บัญชีท่ี 1

กองตรวจ
บัญชีท่ี 3

- ฝายการเจาหนาที่
- ฝายคลัง
- ฝายสารบรรณ
- ฝายนิติการ
- ฝายชวยอํ านวยการและ
ประชาสัมพันธ

- สํ านักงานตรวจบัญชี
สหกรณภูมิภาคที่ 1

- สํ านักงานตรวจบัญชี
สหกรณภูมิภาคที่ 2

- สํ านักงานตรวจบัญชี
สหกรณภูมิภาคที่ 3

- สํ านักงานตร
สหกรณภูมิภา

- สํ านักงานตร
สหกรณภูมิภา

- สํ านักงานตร
สหกรณภูมิภา
อธิบด
ผูเชีย่วชาญพิเศษดานวางระบบและพัฒนา
หนวยตรวจสอบภายใน

ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานสอบบัญชี

ี
รองอธิบด
10

ณ, 2539

กองวิชาการ
และแผนงาน

วจบัญชี
คที่ 7
วจบัญชี
คที่ 8
วจบัญชี
คที่ 9

ะ

- สํ
สห

- สํ
สห

- สํ
สห
รองอธิบด
กองตรวจ
บัญชีท่ี 2

กองตรวจ
บัญชีท่ี 4

 านักงานตรวจบัญชี
กรณภูมิภาคที่ 4

 านักงานตรวจบัญชี
กรณภูมิภาคที่ 5

 านักงานตรวจบัญชี
กรณภูมิภาคที่ 6

- สํ านักงานตรวจบัญชี
สหกรณภูมิภาคที่ 10

- สํ านักงานตรวจบัญชี
สหกรณภูมิภาคที่ 11

- สํ านักงานตรวจบัญชี
สหกรณภูมิภาคที่ 12
- ฝายฝกอบรม
- ศนูยสารสนเทศ
- ฝายแผนงาน
-ฝ  า ย ติ ด ต า มแล
ประเมินผล

-กลุ มพัฒนาระบบ
และสอบบัญชี
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โครงสรางการบริหารงาน
(ยงัไมเปนทางการ)

อธิบดี

สํ านักงานตรว
สหกรณสวน
นกัวิชาการตรวจสอบบัญชี 9 ชช.
ดานสอบบัญชี
11

รองอธิบดี

หนวยตรวจสอบภายใน

ี่ กองวิชาก

จบัญชี
กลาง

สํ านักงานตรวจบัญชี
สหกรณสวนภูมิภาคที่

1,2,3,4,11,12

สํ านักง
สหกรณ

5,
นกัวิชาการตรวจสอบบัญชี 9 ชช.
ดานวางระบบและพัฒนา
รองอธิบดี

ารและแผนงาน
สํ านักงานเลขานุการกรม
 กองเจาหนาท
และฝกอบรม
านตรวจบัญชี
สวนภูมิภาคที่

6,7,8,9,10
กองประมวลผล
และสารสนเทศ
สํ านักงานกํ ากับดูแล
การสอบบัญชีสหกรณ

โดยผูสอบบัญชี
ภาคเอกชน
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ปญหา

จากภาระหนาที่ของกรมตรวจบัญชี  ซ่ึงมีภาระงานหลัก ๆ คือ การตรวจสอบบัญชีให
แกสหกรณและกลุมเกษตรกรทั้งหมด  โดยสหกรณมีมากกวา 5,000 องคกร  และกลุมเกษตรกร
มากกวา  4,000  องคกร  ซ่ึงเปนภาระงานที่หนักมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจํ านวนบุคลากรของกรม
ตรวจบญัชีที่มีอยู  ในทางปฏิบัติจะมีหนาที่อ่ืน ๆ อีก  เชน  การวางรูปแบบบัญชี  การกํ ากับแนะนํ า
เปนตน  รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เปนงานเฉพาะกิจที่กระทรวงหรือทางจังหวัดมอบหมาย   พอจะสรุป
ปญหาไดดังนี้

1. งานตรวจสอบบัญชีใหแกเกษตรกร  และกลุมเกษตรกรมีมากขึ้นในทุก ๆ ป  ทํ าให
บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณใชเวลาสวนใหญ หรืออาจกลาวไดวาเกือบ
ท้ังหมดไปใหแกงานดานนี้  ทํ าใหงานกํ ากับแนะนํ า การบริหารการเงินและการ
บญัชดีอยลงไป ซ่ึงมีความสํ าคัญมากตองานของสหกรณ

2. ขอมูลการวิเคราะห และประเมินผลการดํ าเนินงานของสหกรณ  สหกรณไม
ไดนํ าเอาไปใชประโยชนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณในชวงเวลาที่เหมาะสม

3. งานจรอื่น ๆ ท่ีไปเกี่ยวของกับการสอบบัญชีของสหกรณ และกลุมเกษตรกรมาก
เกินไปโดยไมจํ าเปน

แนวทางการปรับเปล่ียนบทบาทหรือภารกิจ

จากปญหาดังกลาว จะเห็นวาเฉพาะภารกิจหลักในเรื่องการสอบบัญชีใหแกสหกรณ
และกลุมเกษตรกรก็แทบจะเปนไปไมไดแลวกับบุคลากรของกรมที่มีอยู จึงทํ าใหภารกิจอื่น ๆ ที่มี
ความสํ าคัญมีบทบาทนอยลง  กรมตรวจบัญชีสหกรณควรปรับเปลี่ยนบทบาทดังนี้

1. ภาระการสอบบัญชีใหแกสหกรณหรือกลุมเกษตรกรบางสวนควรให สหกรณ
หรอืกลุมเกษตรกรที่พึ่งพาตนเองไดรับผิดชอบ  กรมควรเนนไปท่ีองคกรท่ียังพึ่ง
พาตนเองไมไดแตตองกํ าหนดระยะเวลาของการชวยเหลือ ถาเลยกํ าหนดเวลาที่
ตกลงกันสหกรณจะตองรับผิดชอบเอง การทํ าลักษณะนี้เปนการผลักดันใหองค
กรชวยตนเองไมใหพึ่งพาสวนราชการตอไป

2. ตัง้องคกรอิสระภายใตกรม เพื่อรับภาระงานที่องคกรตองออก      คาใชจายเอง
3. ตดัภาระงานที่ไมเก่ียวกับองคกรสหกรณหรือกลุมเกษตรกรออกเพื่อลดภาระงาน
4. เพิ่มงานกํ ากับแนะนํ าการบริหารการเงิน และบัญชีใหมาก
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5. เนนใหสหกรณใหประโยชนจากการวิเคราะห และประเมินผล การดํ าเนินงาน
ของสหกรณใหมากที่สุด

กรมสงเสริมการเกษตร

ในป 2509  ไดตั้งกรมขึ้นใหมในกระทรวงเกษตร  ช่ือวา กรมแพรขยายการเกษตร  
โดยโอนงานที่เกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตรจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรมารวมอยูใน
กรมนี ้ และชื่อของกรมไดเปลี่ยนไปเปนกรรมการบริการเกษตร ในวันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2510 
มีการ  ปรับปรงุกระทรวงเกษตร ทบวง กรม และมีการขอเปลี่ยนชื่อจากกรมบริการเกษตรเปน               
กรมสงเสริมการเกษตรจนถึงปจจุบันนี้

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

1. พัฒนา  สงเสริม  และถายทอดความรูดานการผลิตพืชและธุรกิจเกษตรแก
เกษตรกร

2. สงเสริมการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุม  เพื่อเปนแหลงรับและเผยแพรความ
รูดานการเกษตร

3. ปฏิบัติการอื่นๆ ในดานที่กฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของกรมสงเสริม
การเกษตรหรือตามที่กระทรวงฯ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ภารกิจ

1. ศกึษา  ทดสอบ และพัฒนา  เพื่อประยุกตเทคโนโลยีการเกษตรใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่  เศรษฐกิจและสังคมของเกษตร

2. สงเสริมและเผยแพรเทคโนโลยีดานการผลิตพืชรวมทั้งใหบริการขอมูล          
สารสนเทศ

3. สงเสริม  สนับสนุนธุรกิจเกษตร  สถาบันเกษตรกร และปจจัยการผลิต
4. พฒันาระบบงานและบุคลากร
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การแบงสวนราชการ

จากอ ํานาจหนาที่และภารกิจดังกลาว  กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดแบงสวนราชการ
ออกเปน  การบริหารราชการสวนกลางและการบริหารราชการสวนภูมิภาค  (โครงสรางการ
บริหาร  และการแบงสวนการบริหารราชการ) ดังนี้

โครงสรางการบริห

หนวยงานสอบภายใน

ราชการบริหารสวนกลาง

กรมสงเสริมการเกษตร
ราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํ านักงานเกษตรจังหวัด 76  จงัหวัด
า

สํ านักงานเกษตรอํ าเภอ (797 อํ าเภอ/กิง่อํ าเภอ)
ร
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สํ านักงานเลขานุการกรม
กองคลัง

กองการเจาหนาที่
กองเกษตรสัมพันธ
กองขยายพันธุพืช

กองปองกันและกํ าจัดศัตรูพืช
กองแผนงาน

กองฝกอบรม
กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร

กองสงเสริมพืชสวน
สํ านักงานสงเสริมการเกษตรภาคกลาง

สํ านักงานสงเสริมการเกษตรภาคตะวันตก

สํ านักงานสงเสริมการเกษตรตะวันออก
สํ านักงานสงเสริมการเกษตรตะวันออกเฉียงเหนือ

สํ านักงานสงเสริมการเกษตรภาคใต
สํ านักงานสงเสริมการเกษตรภาคเหนือ

*สถาบันพัฒนาและสงเสริมปจจัยการผลิต
สํ านักงานปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร
*สถาบันสงเสริมเกษตรชีวภาพและโรงเรียนเกษตรกร
ํ านักประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ
ูนยปฏิบัติการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
ยปฏิบัติการสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

*ศูนยปฏิบัติการเกษตรเพื่อชีวิตตามแนวทฤษฎีใหม

หมายเหตุ    * หนวยงานที่ตั้งเปนกา
หนวยงานสวนกลางที่ตั้ง
ศูนยขยายพันธุพืช  23  ศูนย
ศูนยขยายพันธุไหม  9 ศูนย

ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืชสวน 12 ศูนย
ศูนยสงเสริมเยาวชนเกษตร  1  ศูนย

ศูนยอนุรักษและขยายพันธุผ้ึง  5  ศูนย
ศูนยปองกันและกํ าจัดศัตรูออย 1

ศูนยสงเสริมจักรกลเกษตร  4  ศูนย

ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง  21  ศูนย
*ศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูพืช

ผักผลไมเพื่อสงออก  4 ศูนย
*ศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรู

*ศูนยพันธุพืชเพาะเลี้ยง  10  ศูนย
*ศูนยสงเสริมเกษตรชีวภาพและโรงเรียน

เกษตรกร 9 ศูนย
*ศูนยรังสีควบคุมศัตรูพืช 1 ศูนย

รภายใน
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ปญหา

จากอ ํานาจหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรที่ระบุไวอยางชัดเจน  คือ    การสงเสริม 
สนบัสนนุใหเกษตรกรรวมกลุม เพื่อเปนแหลงรับและเผยแพรความรูทางดานการเกษตร  การจัด
ตั้งกลุมเกษตรกรกลายมาเปนความรับผิดชอบของกรมสงเสริมการเกษตร ภายใตพระราชบัญญัติ 
สหกรณปจจุบัน

การจัดตั้งกลุมเกษตรกรเพื่อเปนแหลงรับและเผยแพรความรูทางดานการเกษตรของ
กรมสงเสริมการเกษตรนั้น โดยเจตนาเดิมของการจัดองคกรนั้นเปนการจัดกลุมเตรียมการ เพื่อ
พฒันาเปนสหกรณในที่สุด แตในทางปฏิบัติแลวองคกรทั้ง  2  องคกร คือ กลุมเกษตรกรและ 
สหกรณไดแยกออกจากกันภายใตหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบที่ตางกัน กอใหเกิดปญหาพอสรุป
ไดดังนี้

1. กลุมเกษตรกรและสหกรณโดยเฉพาะสหกรณการเกษตรเปน  นิติบุคคลภาย
ใตพระราชบัญญัติสหกรณ  แตหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในการสงเสริม
และสนับสนุนใหเกษตรกรรวมตัวกันและดํ าเนินงาน  ไมสอดคลองกันใน
ทางปฏิบัติ

2. กลุมเกษตรกรที่กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนใหมีการรวมตัวกันจํ านวน
มาก หรือเกือบท้ังหมดไมมีศักยภาพในการดํ าเนินธุรกิจ ไมมีพนักงานของ
ตนเองและไมสามารถตรวจสอบบัญชีไดในที่สุด ซ่ึงเปนภาระแกกรมตรวจ
บญัชีเปนอยางยิ่ง

แนวทางปรับเปล่ียนบทบาทหรือภารกิจ

ภารกิจหลักของกรมสงเสริมการเกษตร  คือ การพัฒนา สงเสริม และถายทอดความรู
ดานการผลิตพืช และธุรกิจเกษตรแกเกษตรกร ภารกิจอื่นที่เปนภารกิจรองหรือสนับสนุน              
ซ่ึงหนวยงานอื่นมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงอยูแลว  และทํ าหนาที่นั้นเพื่อเปนการลดภารกิจบาง
อยางและเพิ่มการปฏิบัติภารกิจหลักใหมากขึ้น  โดยมีการปรับเปลี่ยนภารกิจที่เกี่ยวกับองคกรของ
เกษตรกรดังนี้

1. ภารกิจสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุม ควรเปนภารกิจของกรม
สงเสริมสหกรณ
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2. กลุมเกษตรกรที่อยูภายใตการสงเสริมของกรมสงเสริม     ในปจจุบันนั้นใหมาอยู
ในความรับผิดชอบของกรมสงเสริมสหกรณ

3. กรมสงเสริมการเกษตรและกรมสงเสริมสหกรณควรรวมมือกันในการพิจารณา
ยบุเลิกกลุมเกษตรกรที่ไมสามารถดํ าเนินธุรกิจได  สวนกลุมท่ีมีศักยภาพในการ
ด ําเนินธุรกิจไดใหสนับสนุนจัดตั้งเปนสหกรณในที่สุด

หนวยงานของรัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของกับขบวนการสหกรณในทางออม

ในทางปฏิบัติแลวมีหนวยงานของรัฐที่เขามามีสวนเกี่ยวของกับขบวนการสหกรณใน
ทางออมอกีหลาย ๆ หนวยงาน  ซ่ึงสวนใหญแลวภารกิจดังกลาวจะเปนภารกิจเสริมขององคกร
ของรฐัเหลานั้น  เชน  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  กระทรวง    
สาธารณสขุ  ตลอดจนหนวยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณอีกหลาย ๆ หนวยงาน
รวมทัง้หนวยงานที่เกี่ยวกับนโยบาย เชน สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ   และกระทรวงการคลังเปนตน

ปญหาของหนวยงานของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของโดยทางออม  สวนใหญแลวเปนเรื่อง
ของการประสานงานกับหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง  โดยเฉพาะกรมสงเสริมสหกรณ
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ  และที่สํ าคัญที่สุด คือ หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของทั้งทางตรงและ
ทางออม  ไมไดประสานงานกับขบวนการของสหกรณ โดยเฉพาะคณะกรรมการพัฒนาการ 
สหกรณแหงชาติ  ซ่ึงเปนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติสหกรณในการกํ าหนดนโยบายและ
แผนงานของ ขบวนการสหกรณใหสอดคลองกับขบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติใน
ที่สุด
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สรุป

แนวทางการปรับเปลี่ยนบทบาทหรือภารกิจของหนวยงานรัฐที่มีตอขบวนการ 
สหกรณทั้งที่เปนภารกิจหลักและภารกิจเสริม ดังตองยึดนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับสหกรณภายใต
กฎหมายของรัฐธรรมนญูในปจจุบัน

ในทางปฏบิตัิ การกํ าหนดนโยบายและแผนการดํ าเนินการของขบวนการสหกรณ  ใน
ประเทศเปนภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  ภายใตพระราชบัญญัติ 
สหกรณ พ.ศ. 2542  ภารกจิของหนวยงานของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับขบวนการสหกรณทั้งทาง
ตรงและทางออมจะตองกํ าหนดแนวทางปฏิบัติของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
สหกรณ  ดงัทีก่ลาวมาการประสานงานของหนวยงานตางๆ จะอยูภายใตวัตถุประสงคอันเดียวกัน
เพยีงแตจะแบงภารกิจออกไปตามอํ านาจและหนาที่  ที่ถูกกํ าหนดเอาไวเทานั้น

แตในปจจุบันนี้  นโยบายและแผนพัฒนาสหกรณที่เปนภารกิจของคณะกรรมการ
พฒันาสหกรณแหงชาติยังไมเสร็จสิ้น หรือกลาวงาย ๆ คือ ไมไดจัดทํ าแผนดังกลาว การปฏิบัติ
ภารกิจของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับขบวนการสหกรณจึงไมมีทิศทางเพราะแตละหนวย
งานกํ าหนดทิศทางภารกิจของหนวยงานของตนเองและยังสับสนมากไปกวานั้น คือ บางหนวย
งาน  ไมไดปฏิบัติภารกิจหลักแตไปทํ าภารกิจรองหรือเสริม ซ่ึงกอใหเกิดความสับสนในการ
พัฒนาขบวนการสหกรณมากยิ่งขึ้น คนภายนอกมองดูวาการเขาสูขบวนการสหกรณเปนเรื่องยุง
ยาก ซับซอนไมรูวา  หนวยงานไหนรับผิดชอบบาง บางครั้งแลดูวามีกฎกติกามากมายจนเกิด
ความยุงยากในทางปฏิบัติ

โดยขอเท็จจริงแลวไมไดเปนเชนนั้นเลย ถาทุกหนวยงานเขาใจในภารกิจของตนเอง
และประสานเขาดวยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาสหกรณของคณะกรรมการ
พฒันาสหกรณแหงชาติดังท่ีกลาวมา ซ่ึงจะทํ าใหชัดมากขึ้นวาภารกิจบางประการ ซ่ึงเปนภารกิจ
ของขบวนการสหกรณไมใชหนวยราชการ ซ่ึงในขณะนี้หนวยงานของราชการเปนผูกระทํ าแทน
ขบวนการสหกรณมากจนเกินไป ทํ าใหเกิดความสับสนมากขึ้นระหวางหนวยงานราชการกับ
ขบวนการสหกรณ

ขอเสนอหัวขอวิจัยเพื่อนํ าไปสูการปรับเปล่ียนบทบาทหรือภารกิจของหนวยงานรัฐ

ดงัทีก่ลาวมาแลววา ภารกิจ อํ านาจหนาที่ของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับ ขบวนการ 
สหกรณทัง้ในทางตรงและทางออม  จะเห็นวาบางหนวยงานในทางปฏิบัติไมสอดคลองกับภารกิจ
หลักที่กํ าหนดเอาไวและภารกิจของบางหนวยงานที่มีลักษณะซํ้ าซอนกับหนวยงานอื่นที่เปน
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หนวยงานหลักในการรับผิดชอบในการสงเสริมเผยแพรกํ ากับแนะนํ าอยูแลว  ซ่ึงอาจเปนการ
สรางภารกิจหลักใหกับบางหนวยงานมากจนเกินขอบเขตที่จะปฏิบัติได  การปรับบทบาทของ
หนวยงานของรัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของกับขบวนการสหกรณเปนเรื่องท่ีมีความจํ าเปนอยางยิ่ง เพื่อให
รัฐสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํ ากัด ใชใหเปนประโยชนมากที่สุดและมีประสิทธิภาพตามเปา
หมายที่รัฐกํ าหนดเปนนโยบายเอาไว  แตการที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจดังกลาวเปนเรื่อง
ทีจ่ะตองมกีารศึกษาและวิจัยรวมกับหลาย ๆ ฝายที่มีสวนเกี่ยวของ  เพื่อใหทุกฝายยอมรับในการ
ปรับเปลีย่นดงักลาว ผูเขียนขอเสนอซึ่งเปนความคิดเห็นสวนตัววา ควรมีหัวขอวิจัยอะไรบาง ที่
ควรทํ าการวิจัย เพื่อนํ าไปสูการปรับเปลี่ยนบทบาทหรือภารกิจของหนวยงานของรัฐและนํ าไปสู
การท ํางานรวมกันของทุก ๆ หนวยงานเพื่อเปาหมายเดียวกัน  คือ  การพัฒนาขบวนการสหกรณ  
ดังนี้

 1. ขบวนการจัดทํ าแผนการพัฒนาสหกรณ

ขบวนการสหกรณในประเทศไทยขาดเปาหมายและทิศทางของการพัฒนาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจบุนั และการที่ขบวนการสหกรณขาดแผนแมบทของการพัฒนาเปนเหตุให   บทบาทและภาร
กิจของหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ทั้งทางตรงและทางออมสับสนไปดวยเพราะตางหนวยงานตาง
ท ําโดยไมมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน

ในทางปฏิบัติ  พระราชบัญญัติสหกรณในป  2542  ไดกํ าหนดหนาที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติหนาที่หนึ่ง คือ การจัดทํ าแบบพัฒนาการสหกรณให    
สอดคลองกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงคณะกรรมการนั้นประกอบไปดวย      
ผูแทนของหนวยงานของรัฐและผูแทนของขบวนการสหกรณรวมอยูดวย จนถึงปจจุบันนี้ก็คงยัง
ไมมแีผนการพัฒนาสหกรณแตส่ิงที่ควรทํ าการเปนอยางยิ่ง คือ ขบวนใหไดมาซึ่งแผนและเปนที่
ยอมรับของทุกฝายและสามารถปฏิบัติได

 2. การปรับเปล่ียนโครงสรางของกรมสงเสริมสหกรณใหสอดคลองกับภารกิจหลัก

ในขณะนีใ้นทางปฏิบัติ  กรมสงเสริมสหกรณไดละเลยในภารกิจหลัก คือ  
การสงเสริมและเผยแพรสหกรณ  โครงสรางทั้งสวนกลางและภูมิภาคในปจจุบันไมไดสนองตอบ    
หรือเอือ้อํ านวยตอภารกิจหลักของกรมเลย แตไปเนนที่การปฏิบัติโดยเฉพาะการดํ าเนินธุรกิจของ 
สหกรณ  ซ่ึงเปนเรื่องของสหกรณและไมใชภารกิจหลักของกรมฯ
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 3.การจัดตั้งองคการอิสระภายใตกรมตรวจบัญชีสหกรณในการใหบริการการสอบ
บัญชีของสหกรณ

 เนือ่งจากภารกิจของกรมตรวจบัญชีในปจจุบัน   ภารกิจหลักที่ปฏิบัติอยูทํ าไดเฉพาะ
บางภารกจิเทานั้นและไมสมบูรณเนื่องจากภารกิจที่มีอยูกับกํ าลังคนไมสามารถไปฏิบัติได ครบวง
จรและรัฐไมมีนโยบายในการเพิ่มกํ าลังคนในระบบราชการอยูแลว  งานบางอยางขบวนการ 
สหกรณควรจะมีสวนตอการรับผิดชอบเองได  โดยเฉพาะคาใชจาย กรมตรวจบัญชีสหกรณซ่ึงมี
ทักษะทางดานนี้อยูแลวนาจะมีองคกรอิสระที่สามารถใหบริการแกสหกรณที่มีความสามารถใน
การจายได  ซ่ึงเปนการบังคับใหองคกรสหกรณเปนอิสระและพึ่งตนเองมากขึ้น

 4. รูปแบบจัดตั้งสหกรณท่ีเหมาะสม

 ปจจุบันปญหาของสหกรณแทบทั้งหมด  ตนเหตุมาจากวิธีการจัดตั้งสหกรณที่เปน
สากลถูกละเลย จะพบวามีสหกรณจํ านวนมากเมื่อจดทะเบียนแลวไมสามารถดํ าเนินการไดดวย
ตนเองตองพึ่งพารัฐตลอดมา  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาวิธีการการจัดตั้งสหกรณที่ใชอยูในปจจุบันนี้ของ
สวนราชการที่เกี่ยวของไมเหมาะสมหรือมีปญหา
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