เสริมแนวรุกการใช้ อานาจนายทะเบียนฯ
กากับ-ส่งเสริม-ดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กรมส่งเสริ มสหกรณ์ เดิ นหน้ าสร้างแนวรุก ด้วยการกาหนดกรอบการใช้อานาจนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อแก้ไข
ปั ญ หาสหกรณ์ และกลุ่ ม เกษตรกรอย่ างใกล้ ชิ ด แนะการรับ จดทะเบี ย นสหกรณ์ ต้ อ งพิ จ ารณาด้ ว ยความ
เหมาะสม เพราะเป็ นกลไกสาคัญที่ เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ เพื่อให้ การดาเนิ นงานเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ นาย
ใหญ่แห่งกรมส่งเสริ มสหกรณ์ ยา้ ด้วยว่า ขอให้ปฏิ บตั ิ งานอย่างรอบคอบและยุติธรรม
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงการใช้อานาจนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อแก้ไข
ปั ญ หาสหกรณ์ และกลุ่ม เกษตรกรว่า อธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์ ในฐานะเป็ น นายทะเบียนสหกรณ์ ตามกฎหมาย มี
อานาจในการดูแ ลสหกรณ์ และเกษตรกรให้เป็ น ไปตามกรอบของกฎหมาย ข้อ บังคับและคาสั ่งต่ างๆ ที่ว่าด้ว ยการ
สหกรณ์ โดยเรื่องของการใช้อ านาจ การปฏิบตั ิตามข้อ บัง คับ การปฏิบตั ิต ามระเบีย บคาสั ่งที่กรมออกมากากับดูแ ล
สหกรณ์ และเกษตรกร จะช่วยให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและส่งผลต่ อความเจริญรุง่ เรืองของสหกรณ์ ซึ่ง
การดาเนิ นงานของสหกรณ์ ที่ผ่านมานัน้ มีความแตกต่างจากการดาเนิน งานของสหกรณ์ สมัย นี้ ทัง้ เรื่อ งของความรู้
ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและสิง่ เร้าที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่หมุน เวียนเปลีย่ นเข้ามาในกลไกของสหกรณ์ ทุ ก
วันนี้สหกรณ์ ถูกมองว่า เป็ นสถานที่ในการหาประโยชน์ เป็ นสถานที่ของการสร้างกาไร เป็ นสถานที่ของการหนี้ภาษี
เป็ น สถานที่ข องการฟอกเงิน จึงมีแ ต่ จ ะเข้ามาดาเนิ น การในรูปแบบของสหกรณ์ ซึ่งสิ่ง เหล่ านี้ เป็ น หน้ าที่ข องนาย
ทะเบียนสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการใช้อานาจหน้าที่ เพื่อ เข้ามาช่วยดูแล แก้ปัญหาของสหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกรอย่างใกล้ชดิ
ทัง้ นี้ การใช้อานาจนายทะเบียนสหกรณ์ ของผูอ้ านวยการ สานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่
๑, พื้นที่ ๒ และท่านสหกรณ์ จงั หวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ได้รบั มอบอานาจจากนายทะเบียนสหกรณ์ ใน
การรับจดทะเบียนสหกรณ์ ชุมนุ มสหกรณ์ ควบสหกรณ์ แยกสหกรณ์ และเปลี่ยนฐานะกลุ่มเกษตรกรเป็ นสหกรณ์ เรือ่ ง
ของการให้ความเห็นชอบ ระเบียบรับฝากเงิน ระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ อ่ื น วงเงินกูย้ ืม หรือค้าประกันและการ
ดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งต้องพิจารณาการใช้อานาจหน้าที่ดว้ ยความเหมาะสมและเกิดความสมดุล เช่นเดียวกับ
การแต่งตัง้ ผูต้ รวจการสหกรณ์ แ ละพิจ ารณารายงานการตรวจสอบ อีกทัง้ มีอ านาจในการสั ่งเลิก การชาระบัญชี การ
กากับผูช้ าระบัญชีและการถอนชือ่ สหกรณ์ ซึ่งกลไกต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับสหกรณ์ มคี วามสาคัญมาก ในการทาให้การ
ดาเนินงานเป็ นไปตามกฎเกณฑ์
มาต่อเรื่องของผูต้ รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ส ามารถใช้อานาจนายทะเบียนสหกรณ์ ในการสั ่งให้
คณะกรรมการดาเนินการพ้นจากตาแหน่ งทัง้ คณะหรือเป็ นรายบุคคล เช่นเดียวกับที่แต่งตัง้ คณะกรรมการชั ่วคราวและ
การแต่งตัง้ สมาชิกสหกรณ์ เป็ นกรรมการดาเนินการแทนตาแหน่ งทีว่ ่างลง รวมถึง การเข้าไปดูแลช่วยเป็ นพี่เลี้ยง เพื่อ
เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนให้การใช้อานาจนายทะเบียนสหกรณ์ ก้าวพ้นอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นอุปสรรค

ในเรื่อ งของสมาชิกสมทบว่าอายุ ข องสมาชิก สมทบเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ไ หมและการถือ หุ้น เป็ น ไปโดยชอบตาม
กฎหมายกาหนดหรือไม่
ในส่ว นของปั ญ หาการใช้อ านาจนายทะเบีย นสหกรณ์ อธิบดีกรมส่ง เสริม สหกรณ์ ได้กล่ าวไว้ ๔ ประเด็น
สาคัญ ๆว่า ๑.จากการรับจดทะเบีย นสหกรณ์ เช่น การวิเคราะห์ แ ผนดาเนิ น ธุ รกิจ ว่ามีความเป็ น ไปได้ห รือ ไม่ การ
ตรวจสอบคุณสมบัติ อาชีพและอายุของสมาชิก การถือหุ้นของสมาชิกเกินกว่าหนึ่งในห้าของมูลค่าหุ้นทัง้ หมดไหม ๒.
การรับจดทะเบีย นข้อ บัง คับ ได้แก่ การรายงานต่ อนายทะเบียนสหกรณ์ เกิน กว่าระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด การ
ตรวจสอบเนื้อหาข้อบังคับ การกาหนดวัตถุประสงค์และอานาจกระทาการ การกาหนดคุณสมบัติสมาชิกและสมาชิก
สมทบและการใช้ดุลพินิจในการไม่รบั จดทะเบียน เช่นเดียวกับ ๓.การตรวจการสหกรณ์ ทัง้ ในส่วนของความสาคัญกับ
ภารกิจการตรวจสหกรณ์ การทางานร่วมกันเป็ นทีมสร้างการรับรูร้ ว่ มกัน การวางแผนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
การรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบและออกคาสั ่ง ซึง่ ทางสหกรณ์ จงั หวัดต้องเป็ นกลไกสาคัญในการ
ดูแลความเรียบร้อยของพื้นทีท่ ตี่ นรับผิดชอบอยู่ ทัง้ นี้จงึ ต้องมีความรูร้ อบด้าน ทัง้ ด้านงานสหกรณ์ และงานด้านนโยบาย
และ ๔.การออกคาสั ่ง รูปแบบ ความชัดเจนของการออกคาสั ่งให้ใช้ตามทีก่ าหนด ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่นามาอ้าง บางครัง้
ขาดความชัดเจนหรือมีการออกคาสั ่งบ่อยครังและใช้
้
มาตราเดิม และปั ญหาทีส่ าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การออกคาสั ่งนัน้ มี
ความเป็ นได้น้อย ในการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งได้ทนั หรือออกคาสั ่งไม่ทนั ต่อเหตุการณ์นั ่นเอง
อธิบ ดีกรมส่ง เสริม สหกรณ์ ได้กล่ าวทิ้ งท้ ายการปฏิบตั ิง านอย่ างมีห ลักการด้ว ยว่า ขอเน้ น ย้ าว่า รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ตอ้ งรอบรู้ ต้องทันต่อเหตุการณ์ ต้องรอบคอบ ต้องถูกต้อง แม่นยาในการออกคาสั ่ง ตรงประเด็นในการ
ตอบปั ญหา สาคัญที่สดุ คือยุตธิ รรมกับทุกฝ่ าย ใครผิดก็วา่ ตามผิด ดูแลคนให้ท ั ่วถึงและต้องยุตธิ รรม ในการนามาซึง่ การ
ยอมรับนับถือให้ได้ ทาให้ประชาชนเชือ่ และศรัทธา อย่าไปอยู่กบั ข้างใดข้างหนึ่ง จนลืมความเป็ นตัวตนของการเป็ นนาย
ทะเบียนสหกรณ์ อย่าลืมตัวตนของการเป็ นข้าราชการของพระเจ้าอยู่หวั ทัง้ ๒ รัชกาลคือ ร.๙ และ ร.๑๐ เพราะท่านให้
ความห่วงใยทุกคน จึงอยากขอฝากไว้กบั ทุกท่านด้วย เพราะสิง่ เหล่านี้จะเป็ นเกราะคุม้ ครองให้กบั ท่านในทุกๆเรือ่ งและ
เป็ นลมใต้ปีกทีห่ นุนท่านให้เจริญเติบโตอย่างสวยงาม

