ประธานพูดคุยกับสมาชิก ฉบับที่ 10 วันที่ 8 มกราคม 2562

"ยุทธศาสตร#สหกรณ# 5 ป&" (2)
•วันเสารที่ 5 มกราคม 2562 ที่ผานมา คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 27 ไดพิจารณาราง "ยุทธศาสตร
สหกรณ 5 ป*" ตามที่ กก.ยุทธศาสตร เสนอมาเรียบรอยแลวนะครับ แมจะยังไมสมบูรณในสวนของเป3าหมาย
นัก และคงตองมอบหมายใหคณะกรรมการฝ5ายตางๆที่เกี่ยวของในแตละดานไปจัดทําแผนปฏิบัติ(Action
plan)ใหแลวเสร็จภายในมีนาคม 2562 หรือกอนสิ้นไตรมาส 2/2562 ครับ
•นี่ครับวิสัยทัศนสหกรณของเรา
"สหกรณมั่นคง บริหารโปรงใส สมาชิกประทับใจ"
•เริ่มตนดวยการวิเคราะหองคกร ซึ่งหมายความถึง "พนักงาน สมาชิก และกรรมการดําเนินการทุกคน"
วิเคราะหองคกรที่มีทั้งปLจจัยภายในและปLจจัยภายนอกดวย SWOT Analysis Model
วิเคราะหปLจจัยภายในใช 7S ของ McKinsey ซึ่งประกอบไปดวย Strategy Structure Style System Staff
Skill และ Shared Value ตองรวมกันวิเคราะหออกมาใหไดวาอะไรคือจุดแข็ง(Strengths) อะไรคือจุดออน
(Weaknesses)
สวนปLจจัยภายนอกใช PESTEL Analysis ที่ประกอบไปดวย Political Economic Social Technology
Environmental และ Legal ที่ตองวิเคราะหออกมาใหไดวาอะไรคือโอกาส(Opportunities) และอะไรคือ
อุปสรรค(Treats)

•จุดแข็ง(Strengths) ของสหกรณที่ชวยกันวิเคราะหวันนั้นก็จะไดแก การไดรับการชําระหนี้และรับทุนเรือนหุน
ของสมาชิกรายเดือนผานทางตนสังกัด การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการมีความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได เปcนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ ใหบริการดวยความถูกตอง รวดเร็ว
สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูไดเอง และสามารถบริหารดอกเบี้ยโดยไมตองอิงกับสถาบันการเงินอื่นๆ
มีสวัสดิการใหสมาชิก และบุคคลในครอบครัวครอบคลุมทั่วถึงและเปcนธรรม มีระยะเวลาการผอนชําระเงินกู
ยาวนาน มีการเปeดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมตลอดเวลา มีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากขึ้น

รูปแบบการบริหาร จัดการ กรณีปลอยเงินกูต่ํากวา 10 % มีการประกันความเสี่ยงใหกับผูค้ําประกันอยาง
เหมาะสม และมีพนักงานที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน
•สวนจุดออน(Weaknesses) ก็ไดแก ไมมีรูปแบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธที่ชัดเจน คณะกรรมการ
ดําเนินการ พนักงาน และสมาชิกยังขาดความเขาใจกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณไมสามารถหัก
เงินเดือนเพื่อชําระหนี้ของสมาชิกในกรณีที่สมาชิกยายหรือโอนไปอยูสังกัดอื่น คุณภาพบริการ ขาดระบบ
สารสนเทศเขามาชวยในการจัดการอยางเต็มประสิทธิภาพ พนักงานสหกรณมีภาระงานมากเกินไป การเพิ่ม
เงินทุนสํารองของสหกรณยังคงอยูในระดับที่ต่ํา มีการใชกระดาษมากเกินไป สมาชิกสวนหนึ่งมีทัศนคติในเชิง
ลบตอการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ และการใหบริการของพนักงาน ขาดการการประเมินความ
พึงพอใจการใหบริการ พนักงาน และคณะกรรมการดําเนินการบริหารอยางสม่ําเสมอ ไมมีคานิยมรวม ยังขาด
ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ดอกเบี้ยเงินฝากอยูในระดับที่สูงกวาธนาคารพาณิชยมาก ใชประเภทเอกสาร
ประกอบการกูมากเกินไป และไมมีคูแขงขันในการสมัครรับเลือกตั้งของกรรมหนวย

•สําหรับโอกาส(Opportunities) ที่เปcนปLจจัยภายนอก หลังจากวิเคราะหแลวจะเห็นวา สมาชิกไมตองจายภาษี
เงินไดสําหรับรายไดที่เกิดจากสหกรณ สมาชิกมีความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีตอสหกรณเพิ่มมากขึ้น จากการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาสหกรณ พระราชบัญญัติประกันเงินฝากฉบับใหมที่มีการกําหนดวงเงินในการค้ํา
ประกันจะทําใหสหกรณมีโอกาสไดรับเงินฝากมากขึ้น ชุมนุมสหกรณหรือสหกรณเครือขายสามารถใหการ
สนับสนุนดานการเงินกับสหกรณไดตามความจําเปcน หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เชน สหกรณจังหวัด
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด ใหคําแนะนํา และกํากับดูแลอยางใกลชิด และในอนาคตสหกรณสามารถ
ที่จะใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน หรือนําเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินอื่นได

•อุปสรรค(Treats) กรรมการดําเนินการเห็นวาสถาบันการเงินที่เปcนคูแขงของสหกรณ ขยายฐานการตลาดมาที่
กลุมขาราชการ สภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีผลกระทบตอสมาชิกและ
สหกรณทั้งทางตรงและทางออม เชน การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย สมาชิกของสหกรณสามารถถูกอายัดเงินคาหุน
เงินปLนผล หรือเงินเฉลี่ยคืนไดโดยคําสั่งศาล ทั้งๆที่สมาชิกยังมีภาระที่ตองชําระหนี้กับสหกรณอยู
พระราชบัญญัติ เกี่ยวกับพนักงานราชการ ซึ่งทําใหสถานภาพของพนักงานราชการซึ่งเปcนสมาชิกสวนหนึ่งของ
สหกรณจะตองเปcนไปตามสัญญาจางตามที่กฎหมายกําหนด (4 ป*) และมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนกับ
สหกรณอื่น

•ใน "มุมมองของสมาชิก" ที่คณะกรรมการดําเนินการทุกคนตางก็เปcนสมาชิกอยูดวยนั้น เพื่อใหการจัดทํา
ยุทธศาสตรสหกรณ 5 ป* สมบูรณขึ้น นอกจากเราจะชวยกัน SWOT Analysis สหกรณแลวเรายังชวยกันมอง
ในฐานะ "สมาชิก" วามีความคาดหวังอยางไรบาง และสหกรณจะตอบสนองตอความคาดหวังนั้นๆอยางไร ลอง
มาดูกันครับ

•ในดานบุคคล แบงเปcนสามสวนคือ "สมาชิก พนักงาน และกรรมการดําเนินการ"

•สมาชิก มีความคาดหวังคือสมาชิกควรมีบัญชีเงินฝากทุกคน รับทราบขอมูลตามกําหนดเวลาทุกเรื่องผานการ
ตรวจสอบทาง website ของสหกรณ ตระหนักและรูบทบาทหนาที่การเปcนสมาชิกสามารถพึ่งพาสหกรณได
ตามความจําเปcน มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับมและระเบียบสหกรณ และสมาชิกมีความเขาใจในระบบ
การทํางานของสหกรณ ซึ่งสหกรณควรที่จะมีการตอบสนองตอความคาดหวังของสมาชิก ดังนี้ พัฒนา
โปรแกรมการตรวจสอบทาง website ดวยระบบสมาชิกออนไลน จัดอบรมทําแผนพับประชาสัมพันธ และจัด
ประชุมสมาชิกสัญจร

•พนักงาน ในฐานะสมาชิกมีความคาดหวังวา "พนักงาน" ตองยิ้มสวย พูดจาไพเพราะ บริการดวยรอยยิ้ม
ใหบริการที่มีคุณภาพ มีจํานวนพนักงานเพียงพอในการใหบริการ มีความรู มีความรับผิดชอบ สิทธิ
จรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย มีจิตใจที่ดีในการใหบริการ รักษาความลับของสมาชิก และเอาใจใสในการ
ใหบริการ ซึ่งสหกรณก็ควรที่จะมีการตอบสนองดังนี้ มีการพัฒนา ESB พนักงาน ใหบริการดวยรอยยิ้ม พัฒนา
ระบบบริการ รวดเร็ง โปรงใส
ตรวจสอบได สรางขวัญกําลังใจ เพิ่มพูนความรู และมีระบบการประเมินการใหบริการอยางสม่ําเสมอ

•กรรมการ สมาชิกก็มีความคาดหวังวา อยากไดกรรมการที่มีความรูมีความสามารถรอบดาน สามารถให
คําปรึกษา ประสานงาน อํานวยความสะดวก แกสมาชิกได เขาใจในหนาที่และบทบาทกรรมการเปcนอยางดี มี

การเรียนรูกฎระเบียบมากขึ้น มุงมั่น ทุมเทในการเขามาบริหารดวยความตั้งใจ มีการสื่อสารกับสมาชิก มีการ
ทํางานเปcนทีม ยินดีรับฟLงขอเสนอแนะ และกรรมการตองพัฒนานโยบายในการพัฒนาสหกรณอยูเสมอ และ
สหกรณควรตอบสนองตอความคาดหวังดังกลาวคือ มีตัวแทนจากสมาชิกทุกกลุมทุกระดับเขามามีสวนรวมเปcน
คณะกรรมการ และกรรมการตองผานการอบรมหลักสูตรของการเปcนกรรมการ และอบรม ศึกษาดูงาน

•ในดานอาคารสถานที่และอุปกรณตางๆ สมาชิกมีความคาดหวังวา อยากใหโตsะทํางานของพนักงานแตละคน
เปcนสัดสวนแทนเคาเตอร ใหสภาพภายในสํานักงานสบายตา มีความเหมาะสม มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
กาแฟ คอมพิวเตอร มีมุมรอคอยสําหรับสมาชิกที่ไมตองนั่งตอหนาพนักงาน ทํา 5 ส และสหกรณควร
ตอบสนองคือ จัดทําหองทํางานใหดูดีดวย 5 ส ทํา smart officeจัดมุมรอคอยการบริการของสมาชิก

•ในดานกระบวนการ สมาชิกมีความคาดหวังคือ กระบวนการตองสั้น กระชับ รวดเร็วมีความถูกตอง แมนยํา
พยากรณอนาคตได มีการประกันเวลาในการใหบริการ สามารถตรวจสอบยอนหลังได กรณีการค้ําประกันให
สามารถค้ําประกันคืนกันไดทุกกรณี และมีระบบสมาชิก online สหกรณควรสนองตอบคือ พัฒนา website
ใหทันสมัย งายและสะดวกในการเขาใช มีระบบสมาชิกออนไลน มี Line อยางเปcนทางการ มี Flow chart
แสดงกระบวนการทํางานชัดเจน และมีการทบทวนมติ ระเบียบ และการค้ําประกันที่เปcนอุปสรรคแตตอง
คํานึงถึงความมั่นคงของสหกรณดวย

•ในดานผลผลิตการดําเนินงาน สมาชิกมีความคาดหวังคือ มีผลตอบแทนจากการดําเนินงานอยางสมเหตุสมผล
มีความเสี่ยงนอย และไดรับเงินกูตามกระบวนการปกติ โดยสหกรณควรมีการตอบสนองดังนี้ แสวงหาแหลง
เงินกูที่มีตนทุนดอกเบี้ยต่ํา ลดคาใชจายที่ไมจําเปcน มีแผนควบคุมคาใชจาย และดําเนินการตามใหเปcนไปตาม
มติที่ประชุมทุกระดับ

•จากนั้นนําผล SWOT Analysis มากําหนดกลยุทธ(Strategy) ดวย TOWs Matrix Model ซึ่งจะไดกลยุทธ
เชิงรุกจาก SO กลยุทธเชิงรับหรือเชิงป3องกันจาก ST กลยุทธเชิงแกไขหรือพัฒนาจาก WO และกลยุทธเชิง
ถดถอยจาก WT

•หลังจากทํา TOWs Matrix ไดสหกรณก็ไดกลยุทธตางๆดังนี้ครับ
•กลยุทธเชิงรุก ไดแก (1)กลยุทธการเพิ่มสมาชิก (2)กลยุทธเพิ่มทุนสํารองสหกรณ (3)กลยุทธสงเสริมการระดม
ทุน (4)กลยุทธสงเสริมและพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย (5)กลยุทธสงเสริม
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (6)กลยุทธพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ (7)กลยุทธ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีขึ้น

•กลยุทธเชิงรับ ไดแก (1)กลยุทธการจัดระบบเฝ3าระวังทางการเงินของสหกรณ (2)กลยุทธการจัดการ
กระบวนการในการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ และ (3)กลยุทธจัดระบบการบริหารจัดการที่สั้น กระชับ
ฉับไว ถูกตองแกสมาชิก

•กลยุทธเชิงแกไขหรือพัฒนา ไดแก (1)กลยุทธพัฒนาระบบสารสนเทศ (2)กลยุทธสรางรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ (3)กลยุทธสรางความประทับใจแกสมาชิก (4)พัฒนาองคความรูและทักษะพนักงาน กรรมการ
และ สมาชิก และ (5)พัฒนา Servive mind

•กลยุทธเชิงถดถอย ไดแก (1)กลยุทธการจัดการระบบสื่อสาร และ (2)กลยุทธการจัดการระบบคุณภาพบริการ

•เมื่อไดกลยุทธแลวตอมาก็กําหนดเป3าหมาย(Goals) ครับ คณะกรรมการไดกําหนดทั้งหมด 15 เป3าหมาย
ดวยกัน ไดแก (G1)สหกรณมีความมั่นคงทางดานการเงิน (G2)ใหสวัสดิการสมาชิกอยางเพียงพอและทั่วถึง
(G3)เพิ่มพูนความรูสมาชิกตามหลักการสหกรณ (G4)แนะนําและใหบริการดานการลงทุนประกอบอาชีพเสริม
(G5)ใหความรูความเขาใจในการออมทรัพย (G6)กระตุนการออมของสมาชิก (G7)จัดหาโอกาสการลงทุนใหกับ
สมาชิก (G8)สรางจิตสํานึกในการใหบริการของพนักงาน (G9)ระเบียบขอบังคับสอดคลองกับสถานการณ
ปLจจุบัน (G10)ความโปรงใสในการบริหารงาน (G11)บริหารจัดการเงินทุนใหมีผลตอบแทนอยางเหมาะสม
(G12)พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ (G13)พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ
(G14)เพิ่มพูนประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงาน และ (G15)มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ

•จากนั้นจึงนําเป3าหมายตางๆขางตนมากําหนดเปcนแผนปฏิบัติ(Action plan) กําหนดตัวชี้วัด(KPIs) และ
ระยะเวลาดําเนินการที่แนชัด(Timeline) พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการหลักและรองไวอยาง
ชัดเจนตอไป

•เนื่องจากเราใชเวลาเพียงวันเดียวในการพิจารณา"ยุทธศาสตรสหกรณ 5 ป*" ซึ่งนอยไป แตเราก็ไมมีเวลามาก
ไปกวานี้ ผมคิดวาในสวนของเป3าหมาย นาจะยังมีความไมชัดเจนนัก และหลายเป3าหมายยังซ้ําซอนคาบเกี่ยว
กันอยู ก็คงรอใหตัวแทนสมาชิกทั้ง 30 คนมาชวยกันดูอีกรอบในขั้นตอนที่ 4 ที่ถือวาเปcนขั้นตอน "การมีสวน
รวม" ของ"พี่-นองสมาชิก" ครับ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสารที่ 19 มกราคม 2562 ณ หองประชุม1 สสจ.มุกดาหาร
ตั้งแตเวลา 10.00 น.เปcนตนไป อยาลืมแจงความประสงคกับ "กรรมการหนวย" ของทานนะครับ ที่นั่งมีจํานวน
จํากัดดังที่ผมเคยเรียนใหทราบไปแลวกอนหนานี้

•มารวมสรางประวัติศาสตรกําหนด "ยุทธศาสตรสหกรณ" ที่ไมเคยมีมากอนดวยกันครับ

ดวยจิตศรัทธาและเชื่อมั่น

วิทยา ธารประเสริฐ
ประธานกรรมการ
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