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                         พลเมือง   สิทธิพลเมือง  เป็นศัพท์ค ำใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ฉบับ 
พ.ศ.2558  ของ คสช.และสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ หรือ สนช. ที่ก ำลังยกร่ำงกันอยู่ในปัจจุบัน   สิทธิและ
เสรีภำพของบุคคลต้องไม่ถูกจ ำกัดสิทธิเสรีภำพ     อันพึงมีพึงได้และสิทธิพลเมืองต้องเท่ำเทียมกัน   และเสมอ
ภำคกัน ไม่ว่ำรัฐธรรมนูญฉบับใด ๆ ที่ผ่ำนมำ 19 ฉบับจะถูกก ำหนดไว้ แต่ใช้ค ำว่ำ ประชำชน     อันเป็น
จุดมุ่งหมำยของควำมปองดอง และวัตถุประสงค์หลักร่ำงรัฐธรรมนูญทุกฉบับ   หลักกำรรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน
จะส ำเร็จลุล่วงหรือไม่เป็นไปตำมเจตนำรมณ์หรือไม่ระยะเวลำเป็นเครื่องพิสูจน์และกำรยอมรับของ ประชำชน
(พลเมือง) ที่เรียกว่ำประชำมติ           เพรำะพลเมืองย่อมมีเสรีภำพในเคหะสถำน พลเมืองย่อมได้รับกำร
คุ้มครองในกำรที่จะด ำรงชีพและอยู่อำศัย    กำรครอบรองเคหะสถำนและทรัพย์สินโดยปกติสุขรัฐต้องให้ควำม
คุ้มครองและปลอดภัยต่อพลเมือง     ปัจจุบันพลเมืองไทยชอบเผด็จกำรมำกกว่ำประชำธิปไตย       อันเป็น
ผลร้ำยต่อกำรปกครองระบอบ ไม่เคยมีรัฐธรรมนูญแม้แต่ฉบับเดียว ที่มีกำรเขียนล็อคห้ำมฉีก รัฐธรรมนูญเอำไว้ 
ไม่มีกำรเขียนล็อคกำรปฏิวัติรัฐประหำรในอนำคต หรือ หำทำงออกในระบอบประชำธิปไตยกรณีรัฐธรรมนูญถึง
ทำงตัน เพรำะรัฐธรรมนูญในอดีต จนถึงปัจจุบัน ไม่เคยร่ำงโดยประชำชน     กำรร่ำงรัฐธรรมนูญทุกครั้ง อยู่
ภำยใต้อ ำนำจของกองทัพ  ทิศทำงรัฐธรรมนูญประเทศไทยจึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง วนเวียนเป็นงูกินหำง ผู้
รำ่งบำงคนไร้สติปัญญำ มีอคติกับกำรเมือง  ไม่เข้ำใจระบอบประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริง      กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้พรรคกำรเมือง หรือกำรลดอ ำนำจนักกำรเมือง จึงไม่เป็นปัจจัยส ำคัญ ที่จะท ำให้รัฐธรรมนูญยั่งยืน
หรือไม่   อ ำนำจเหนือรัฐธรรมนูญ ที่ท ำให้รัฐธรรมนูญประเทศไทยไม่ยั่งยืนถำวร จุดก ำเนิดสภำสนำมม้ำ ใน
อดีตกับสภำปฏิรูปแห่งชำติในปัจจุบันจึงไม่แตกต่ำงกัน กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรเมืองภำคประชนชน
หรือสมัชชำพลเมือง ก็แค่ฉำกหนึ่งของกำรจับเอำประชำชนมำเป็นตัวประกันเท่ำนั้น อำจเรียกว่ำปำหี่ของ 
สปช.กับ คสช. ก็ได้ 

                       บทบำทหน้ำที่ของกำรส่งเสริมสหกรณ์ของข้ำรำชกำร      ที่มีหน้ำที่แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ 
สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์         ตำมบทบำทหน้ำที่และตำมพระรำชบัญญัติระเบียบริหำรรำชกำรแผ่นดินมี
หน้ำที่ส่งเสริมเผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำร วิธีกำร อุดมกำรณ์สหกรณ์แก่สหกรณ์ บุคลำกรในสหกรณ์
และบุคคลทั่วไปส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำสหกรณ์ให้เข้มแข็ง           โดยกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ ในกำร
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรจัดกำร        กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรเชื่อมโยงธุรกิจ
สู่ระดับสำกล เพื่อให้สมำชิกมีคุณภำพชีวิตที่ดีทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  กำรก ำกับดูแลสหกรณ์ ภำยใต้
พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ ผู้ช ำระบัญชี และพนักงำนเจ้ำหนำที่ โดยนำยทะเบียน มีอ ำนำจที่บัญญัติไว้ในกฎหมำย
สหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ ส่วนหนึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมบทบัญญัติไว้ในกฎหมำย 



หำกนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำยให้ปฏิบัติในเรื่องใดไว้ สำมำรถปฏิบัติกำรในเรื่องนั้น ๆ ได้ตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ 

                       กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีกำรปรับเปลี่ยนบทบำทภำรกิจหน้ำที่ และปรับโครงสร้ำงใหม่ แบบ
ลองผิดลองถูก  ไม่มีที่สิ้นสุดใช้โปรแกรมรูปแบบ นวัตกรรมกำรปฏิรูประบบรำชกำรครั้งแล้วครั้งเล่ำ ในกำร
ส่งเสริมงำนสหกรณ์ ตั้งแต่อดีตที่มีกำรยุบส ำนักงำนสหกรณ์อ ำเภอ     ภำรกิจนิคมสหกรณ์ ศูนย์ช่ำงสหกรณ์  
แล้วเกลี่ยอัตรำก ำลังไปไว้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด แต่ยังต้องไปแนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
โดยให้เป็นเพียงพ่ีเลี้ยงในกำรช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และใช้ภำรกิจ ตรวจเยี่ยม  เสวนำ
รับทรำบปัญหำของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยจะให้บริกำรตำมหน้ำที่และปัญหำที่เกิดขึ้น ตำมภำรกิจโดย
กล่ำวว่ำแบบเบ็ดเสร็จ      กำรปฏิรูประบบรำชกำรที่ผ่ำนมำ เป็นแนวทำงหนึ่ง สร้ำงควำมแตกต่ำง        สร้ำง 
นวัตกรรมใหม่ แต่ผลเสียอย่ำงใหญ่หลวง เป็นกำรตำมแก้ไขปัญหำ         จำกกำรับทรำบปัญหำ ให้เกิดปัญหำ
แล้วตำมแก้  กำรมองสหกรณ์ที่ผิดพลำดของผู้บริหำรระดับสูงที่ไม่รู้จริง รับฟังข้อมูลจำก  ลิ่วล้อ  ที่พยำยำมว่ำ
ตนเองเป็นผู้น ำผู้รอบรู้งำนสหกรณ์      ทั้งที่ประสบกำรณ์น้อย แต่แก่กล้ำวิชำกำรมำกกว่ำประสบกำรณ์  เป็น
กำรปรับโครงสร้ำงที่เอำใจรัฐในสมัยนั้น ๆ ของฝ่ำยกำรเมือง ที่ผู้บริหำรหวังควำมเติบโตของตนเองสร้ำง 
นวัตกรรม ผลงำนอัปยศให้วงกำรสหกรณ์       ผลที่เกิดขึ้นคือกำรตำมแก้ไขข้อบกพร่องจำกกำรทุจริตที่
เพ่ิมข้ึนอย่ำงมหำศำลที่เรำไม่มีหน่วยงำนในพื้นที่คอยตรวจสอบควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ชิด เป็นแนวคิดของคน
นอกวงกำรสหกรณ์ที่เติบโตมำจำกสำยงำนอ่ืน ๆ อย่ำงแท้จริง ที่มำเป็นผู้บริกำรระดับสูง     กำรปฏิรูประบบ
รำชกำรเป็นแนวทำงหนึ่งที่ท ำให้ระบบรำชกำรมีประสิทธิภำพ มีควำมเข้มแข็ง  รวมหน่วยงำนใกล้เคียงหรือ
ภำรกิจซ้ ำซ้อนเข้ำด้วยกัน  กำรปฏิรูประบบรำชกำรที่ผ่ำนมำ ยังไม่บรรลุเป้ำหมำย เพรำะทุกอย่ำงในภำพรวม      
ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทำงที่ดีข้ึน แต่กลับแย่ลง  แต่มีเพียงส่วนรำชกำรในส่วนกลำงและจังหวัดบำงจังหวัด
ได้มีกำรเติบโตในสำยงำนเท่ำนั้น     ตำมกฎของส ำนักงำน ก.พ.  โดยกำรน ำข้ำรำชกำรภูมิภำคและผลงำนใน
ภูมิภำคมำเป็นฐำนกำรคิด    มีกำรเปลี่ยนรูปแบบเป็นหน่วยส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์ (Mobile Unit)  มีกำร
ปรับเปลี่ยนนโยบำยทุกปีตลอดมำ จนมำปัจจุบันปรับโครงสร้ำงเป็นโซนพื้นท่ี มีกำรเรียกยกระดับต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำร(ผอ.) เป็นยำหอม  ทั่วประเทศ  เป็นหน่วยงำนที่มี  ผอ. มำกท่ีสุดในโลก  (เป็น ผอ. ระดับช ำนำญ
กำร)   กำรปฏิรูปดังกล่ำว สร้ำงนโยบำยจำกบุคคลใกล้ชิด ที่ไม่รู้จริงแต่อยำกรู้อยำกเสนอแนวคิด ใน ภำระกิจ
และโครงสร้ำงหน่วยงำนกรมฯ  เป็นแนวคิดท่ีไม่มีหัวใจในกำรพัฒนำงำนสหกรณ์ และไม่รู้จักหลักกำร
บริหำรงำนบุคคล เอำแนวคิดบุคคลอื่นมำคัดลอก ดัดแปลง ตัดต่อ หำช่องทำงกำรเติบโตของตนเอง ในกำรไต่
ขึ้นต ำแหน่งระดับสูง โดยไม่สนใจควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรืออำวุโส ลืมหลักคุณธรรม ไร้กำรเคำรพผู้อำวุโส ผู้มี
ประสบกำรณ์  แต่ใช้ระบบทรัพย์นิยม  กำรอิงรับใช้นักกำรเมือง รับใช้ เป็นทำสมือซ้ำย ขวำนักกำรเมือง
ระดับชำติ      ส่งส่วย ส่งทรพัย์สินและภักดีตลอดชีวิต  ก็ยังพึงปฏิบัติเป็นแบบอย่ำงคนรุ่นหลัง  อำยุยังน้อย
กำรลงทุนควำมเสี่ยงน้อย  คุ้มค่ำมำกกว่ำคนอำยุมำก  แนวคิดกำรพัฒนำงำนสหกรณ์ ตอบสนองนโยบำยของ
รัฐ  ควรประมวลควำมรู้ ภูมิรู้ที่ได้ศึกษำมำประยุกต์ใช้ ร่วมคิดร่วมท ำ ร่วมประสำนงำน ร่วมแก้ไขปัญหำ 
เพรำะงำนสหกรณ์ในปัจจุบันเป็นงำนที่ต้องแก้ไขปัญหำเป็นส่วนใหญ่ ผลพวงมำจำกส่วนหนึ่งคือกำรปรับ
โครงสร้ำงของกรมฯ ผู้บริหำรที่ตัดสินใจผิดพลำดในอดีต ในกำรใช้แนวคิดนโยบำยเพียงกำรตรวจเยี่ยม      



เสวนำรับทรำบปัญหำ และรับปัญหำมำถึงทุกวันนี้    กำรทุจริตและข้อบกพร่องจึงมำกข้ึนในปัจจุบัน  กำร
แก้ไขปัญหำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องอำศัยประสบกำรณ์ของข้ำรำชกำรอำวุโส ที่ผ่ำนงำนสหกรณ์และใช้
บำรมีทำงกำรแนะน ำส่งเสริม วิธีกำรแก้ไขปัญหำได้   กำรจะพัฒนำข้ำรำชกำรจะต้องก ำหนดนโยบำยกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรทุกระดับอย่ำงชัดเจน     โดยมีงบประมำณต่ำงหำก โดยไม่มีกำรตัดทอนเหล่ำนี้  และต้อง
พัฒนำข้ำรำชกำรอย่ำงจริงจัง ทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องทุกคน หมดสมัยในกำรอบรมถ่ำยทอดผู้น ำหรือตัวแทน
หลัก  แล้วไปถ่ำยทอดต่อในหน่วยงำนเพรำะผู้เข้ำอบรมหลำกหลำยมักเอำนโยบำยไปปรุงแต่ง ตัดต่อ ใช้
ควำมรู้สึกส่วนตัวสอดแทรกในนโยบำยจนผิดเพ้ียน อบรมให้ข้ำรำชกำรเกิดแนวคิด เกิดควำมกระตือลือล้น       
ที่จะพัฒนำตนเองและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม     เข้ำไว้ในหลักสูตรผู้บังคับบัญชำระดับสูง เพรำะ
ข้ำรำชกำรระดับต่ำง ๆโดยเน้นเป็นพิเศษ ให้ตระหนักถึง ควำมจ ำเป็นที่จะต้องปรับแนวคิด เปลี่ยนวิธีกำร
ท ำงำนให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องมีประสิทธิภำพ โดยมุ่งบริกำรพลเมือง  และสมำชิกเป็นจุด
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำ รักษำคุณธรรม ในระบบ รำชกำร      ปัญหำส ำคัญทุกวันนี้คือเรื่อง “คน” เป็นเรื่องใหญ่
ท ำอย่ำงไรให้คนเก่ง  คนดี คนท ำงำน มีควำมสำมำรถในงำนรำชกำร  งำนส่งเสริมรำชกำร อยู่ในระบบรำชกำร
ได้นำนๆ  นั่นคือต้องมีกำรวำงระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรที่ดี ผลตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล ต้องมี
ควำมเหมำะสมด้วย   กำรสร้ำงคุณธรรม สร้ำงจิตส ำนึก ควำมชอบธรรมต่อควำมก้ำวหน้ำในกำรรับรำชกำร  
ไม่ใช่เติบโตจำกกำรซื้อต ำแหน่ง ใกล้ชิดนำย(แต่ท ำงำนไม่เป็น) เด็กเส้น เด็กนำย เด็กนักกำรเมือง ตำมควำม
พอใจของนักกำรเมือง เข้ำมำมีอ ำนำจบำรมี  แนวคิดกำรแบ่งสำยพันธ์ข้ำรำชกำร เป็นกำรคิดนอกกรอบที่
กล่ำวกันมำกเป็นสิ่งดีแต่กำรปฏิบัติต้องปฏิบัติในกรอบ(ตำมกฎ ระเบียบ กติกำ)   

                           นักส่งเสริมงำนสหกรณ์ยุคใหม่จะต้องมองและเข้ำใจกำรแก้ไขปัญหำงำนสหกรณ์  กำร
บริหำรกำรจัดกำรงำนสหกรณ์ ต้องลงไประดับล่ำง  องค์กรเป็นสิ่งมีชีวิต (สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัว) กำรสร้ำง
องค์กรให้มีประสิทธิภำพ เป็นสิ่งส ำคัญท่ีสุด กำรบริหำรต้องมีหลักวิชำกำร มีกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัด                  
ข้ำรำชกำรกับงำนส่งเสริมสหกรณ์ในภูมิภำคส่วนใหญ่จะบอบช้ ำกับเอำใจเด็กละเว้นผู้ใหญ่  แม้ว่ำจะต้อง
ท ำงำนกันอย่ำงหนัก”กระพลิบตำงำนเสร็จ”  เนื่องจำกปัจจุบัน กำรปฏิบัติตำมนโยบำยแทบจะเป็นรำยวัน 
สร้ำงกฎเกณฑ์กติกำ ตัวชีวัดกำรท ำงำนในรูปแบต่ำง ๆ  จนข้ำรำชกำรปรับตัวแทบไม่ทัน เรำเพระบบเป็นจุด
บอด ของข้ำรำชกำร  ระบบกำรท ำงำนหลำยแนวทำงต้องชัดเจนเพรำะฉะนั้น บทบำทข้ำรำชกำร จะต้องมี
ควำมส ำคัญต่อกำรแนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ และปัญหำประเทศโดยรวมยืนหยัดในสังคมโลกอย่ำงสมบูรณ์       
เหมือนต่ำงประเทศกำรเปลี่ยนแปลงสร้ำงสังคมโลกท่ีก ำลังก้ำวสู่อนำคต มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
เหมือนโลกหมุนเร็ว เรำต้องหมุนตำมให้ทันไม่เช่นนั้นเรำจะเป็นคนตกยุค ตกโลก เติมพลังควำมคิด พลังสมอง 
งำนที่ท้ำทำย เพื่อสร้ำงขบวนกำรสหกรณ์ให้เติบโตกำรบริหำรงำนแบเดิม ๆ ไปไม่รอด จึงจ ำเป้นอย่ำงยิ่งที่
บทบำทข้ำรำชกำรต้องเปลี่ยนแปลง โดยยอมรับ กติกำ ที่เกิดขึ้นด้วยควำมเต็มใจ  น ำระบบเทคโนโลยี่สมัยใหม่
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนใฝ่หำควำมรู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้ทันต่อเหตุกำรณ์ กำรปฏิบัติงำนต้องน ำไปสู่กำรบริกำร
สมำชิกสหกรณ์และพลเมืองอย่ำงแท้จริง ลดรำยจ่ำยเพ่ิมรำยได้ ขยำยโอกำสสมำชิกและเกษตรกร กำรส่งเสริม
งำนสหกรณ์ในยุคปัจจุบันจะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงทิ้งกติกำเก่ำ ๆ ในอดีตน ำสิ่งดี ๆ มำปฏิบัติ     อย่ำเป็นผู้น ำ



ตำมกฎหมำย  จงเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสู้กำรเจริญเติบโตของสหกรณ์     และจงปฏิบัติรำชกำร
ด้วยควำมทุ่มเท จึงจะอยู่รอดถึงเกษียณอำยุรำชกำร 
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