ประธานพูดคุยกับสมาชิก ฉบับที 13 วันที 29 มกราคม 2562

"จริงใจทําตามทีบอก" (2)

•สวัสดีครับ "พี-น้ องสมาชิกสหกรณ์" ทีเคารพทุกท่าน
"ประธานพูดคุยกับสมาชิก" ฉบับนี $เป็ นฉบับที 13 แล้ วน่ะครับ

•2 เดือนกับ 17 วันของ "คณะกรรมการดําเนินการ" ชุดนี $ทําอะไรไปแล้ วบ้ าง อิอิ! ถ้ าเปรี ยบเทียบกัน
“ปอนด์ตอ่ ปอนด์” พอสู้ผลงานรัฐบาลเผด็จการทหาร คสช.ทีลากยาวมาเกือบ 5 ปี ได้ ไหม ลองมาดูกนั ครับ

•เริ มต้ นด้ วยการ "จัดทัพ" ปรับจูนทัศนคติ หลอมรวม บูรณาการทุกเรื องทุกประเด็น และทุกนโยบายของ
"กรรมการทุกคน" ให้ เป็ น "นโยบายร่วม" ของ "คณะกรรมการ" มี "เป้าหมาย" และ "ทิศทาง" การพัฒนาสหกรณ์
ให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน มีความเป็ น "เอกภาพ"(unity) ในการทํางานร่ วมกัน นับจากนี $จะมีแต่
"นโยบายของคณะกรรมการ" เท่านัน$ ทุกคนต้ องร่วมรับผิดชอบด้ วยกัน ไม่มี "นโยบาย" ทีเป็ น "ปั จเจกบุคคล"
แล้ วครับและนีคือประเด็นหลักสําคัญของการทํางานในรู ปของ "คณะกรรมการสหกรณ์" ทีต้ องให้ ความสําคัญ
•"กรรมการดําเนินการ" ทัง$ 15 คนคือ "ทัพหลวง" มีทพั รองหรื อ กก.ย่อยอีก 5 ทัพด้ วยกันคือ
•กก.อํานวยการ มีประธานกรรมการ รองประธานสมพร รองประธานทิน เหรัญญิกสุทิน และเลขานุการพันธ์ฉวี
•กก.พิจารณาเงินกู้ มีประธานบุญมี กรรมการทัคคนา กรรมการนวลละมัย กรรมการสุดารัตน์ และเลขานุการ
อนุชิต ภายใต้ การกํากับดูแลของรองประธานทิน
•กก.ศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีประธานอวยพร กรรมการรัชนีกร กรรมการสุจินดา กรรมการศุภิสรา และ
เลขานุการวสันต์ ภายใต้ การกํากับดูแลของรองประธานสมพร

•กก.พัฒนายุทธศาตร์ มีประธานพันธ์ฉวี กรรมการรัชนีกร กรรมการอนุชิต กรรมการทัคคนา และเลขานุการสุทิน
ภายใต้ การกํากับดูแลของประธานกรรมการโดยตรง
•กก.พัฒนาเวปไซต์ มีประธานบุญมี กรรมการสุจินดา กรรมการนวลละมัย กรรมการวสันต์ เลขานุการอวยพร
ภายใต้ การกํากับดูแลของประธานกรรมการโดยตรง
•นอกจาก นพ.สสจ.จะเป็ นทีปรึกษาด้ านบริ หารจัดการแล้ ว กก.ชุดนี $ยังได้ แต่งตังที
$ ปรึ กษาเพิมเติมอีก 2 ท่าน คือ
•อ.สุรศักดิ= หงษ์ เวียงจันทร์ จากกลุม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.มุกดาหาร เป็ นทีปรึ กษาด้ านพัฒนายุทธศาสตร์
•อ.สมมิตร ดวงสมสา จาก รพ.ดอนตาล เป็ นทีปรึกษาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนทีปรึ กษาด้ านกฎหมาย ซึงมีความสําคัญและจําเป็ นทีจะต้ องแต่งตังเพิ
$ มเติมต่อไป อยูใ่ นระหว่างการสรรหา
(recruitment) ครับ

•ข้ างต้ นคือการ "จัดทัพ" ในระดับ "นโยบาย"
ในระดับ "การจัดการ" และ "ปฏิบตั ิการ" กก.ฝ่ ายอํานวยการ ได้ มีการประชุมร่วมกับ "ฝ่ ายจัดการ" อย่างสมําเสมอ
อย่างน้ อยเดือนละ 2 ครัง$ ครัง$ แรกหลังประชุม กก.ดําเนินการ ครัง$ แรกในวันที 12 พฤศจิกายน วันถัดมา 13
พฤศจิกายน ก็มีการประชุมร่วมกับเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ทนั ที เพือยํ $าถึงบทบาทหน้ าที กระบวนการทํางานทีชัดเจน
การพัฒนาคุณภาพบริ การให้ มีคณ
ุ ภาพยิงขึ $น การมุง่ เน้ น "จิตบริ การ"(services mind) และการติดตาม
ผลการดําเนินการตามมติทีประชุมของกรรมการอย่างสมําเสมอ
ผมเชือว่า 2 เดือน 17 วันทีผ่านมา "พี-น้ องสมาชิก" ทีไปรับบริ การทีสหกรณ์คงสัมผัสได้ ถึง "การเปลียนแปลง"
ในทางทีดีขึ $นน่ะครับ และเมือไปใช้ บริ การทีสหกรณ์แล้ ว ขอความกรุณาประเมินความพึงพอใจทุกครัง$ ด้ วยน่ะครับ
เพือพัฒนาคุณภาพบริ การของเราให้ ดียิงๆขึ $นไปครับ
ในนาม "คณะกรรมการดําเนินการ" ผมขอยืนยันว่าเราจะมุง่ มันพัฒนาคุณภาพบริ การให้ "สมาชิกประทับใจ"
ดังปรากฎใน "วิสยั ทัศน์" ตาม "ยุทธศาสตร์ สหกรณ์ 5 ปี " ให้ จงได้ ครับ

•"การลดดอกเบี $ยเงินกู้" ถือว่าเป็ นผลงานทีน่าภาคภูมิใจยิงของ "คณะกรรมการ" ชุดนี $ เพราะเป็ นการลดภาระ
สมาชิกอย่างตรงไปตรงมา
•”การขยายวงเงินกู้สามัญเป็ น 3 ล้ านบาท" แม้ จะเป็ น "ความเสียง" ต่อความมันคงของสหกรณ์โดยรวมอยู่บ้าง
แต่เพือให้ "พี-น้ องสมาชิก" หลายท่านได้ เข้ าถึงและบรรเทาความเดือดร้ อนต่อความจําเป็ นในการดํารงชีพตามบริ บท
ของแต่ละคน ก็มีความจําเป็ นต้ องขยายวงเงินกู้สามัญเพิมขึ $น การให้ เงินกู้ในวงเงิน 3 ล้ านบาท ด้ วยการใช้ บคุ คล
คํ $าประกันแม้ จะสักกีคนก็ตาม ถือว่าเป็ นวงเงินทีสูงมากและมีความเสียงครับ แต่ก็ไม่ควรวิตกกังวลมากจนเกินไป
เพราะสหกรณ์มี "กระบวนการ" ในการพิจารณาเงินกู้ อย่างละเอียดรอบคอบ ตังแต่
$ ชนการคั
ั$
ดกรองเบื $องต้ นจาก
"เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์" ก่อนเข้ าพิจารณาใน "กก.พิจารณาเงินกู้" ในกรณีปกติ และในกรณีพิเศษทีต้ องใช้ ความรอบคอบ
ระมัดระวังยิงขึ $นก็ให้ นําเข้ าพิจารณาใน "กก.ดําเนินการ" ทัง$ 15 คนต่อไป และใน "ยุทธศาสตร์ สหกรณ์ 5 ปี "
ต้ องมีแบบแผนปฏิบตั ิการสําหรับการบริ หารความเสียงด้ วยครับ
•การพิจารณาลดขันตอน
$
และเอกสารประกอบการยืนคําขอกู้ การทําสัญญาเงินกู้ ซึงเป็ นการ “ลดภาระ”
ของ "พี-น้ องสมาชิก" ให้ เหลือเท่าทีสําคัญและจําเป็ นเท่านัน$ มีผลในทางปฏิบตั แิ ล้ วน่ะครับ
อะไรทีสามารถทําได้ เพือความถูกต้ อง ลดขันตอน
$
กระชับ ฉับไว และทําได้ ทนั ที เราจะทําทันที อะไรทีมีเงือนเวลา
ก็จะมี "แผนปฏิบตั กิ าร" มีระยะเวลา(Timeline) ดําเนินการกํากับชัดเจนใน "ยุทธศาสตร์ สหกรณ์ 5 ปี " ต่อไป

•การจัดทําร่ าง "ยุทธศาสตร์ สหกรณ์ 5 ปี " เสร็ จเรี ยบร้ อยไปแล้ ว 4 ขันตอนสํ
$
าคัญ
ซึงเริ มตังแต่
$ การพูดคุยทาบทาม กําหนดกรอบแนวคิดเบื $องต้ น กับอาจารย์สรุ ศักดิ= หงษ์ เวียงจันทร์ ที กก.ดําเนินการ
เชิญมาเป็ นวิทยากร เป็ นขันตอนแรก
$
ต่อมา "กก.พัฒนายุทธศาสตร์ " จัดทําร่าง "ยุทธศาสตร์ สหกรณ์ 5 ปี " เป็ นขันตอนที
$
2
แล้ วนําไปขออนุมตั ิ "ในหลักการ" จาก "คณะกรรมการดําเนินการ" เป็ นขันตอน
$
2.5 ในขันตอนนี
$
$ยังไม่มีเวลาพอ
สําหรับการพิจารณาในรายละเอียด ก็ให้ เป็ นขันตอนที
$
2.5 เท่ห์ๆไปงันแหละครั
$
บ
ในวันเสาร์ ที 5 มกราคม 2562 จึงนัด กก.ทัง$ 15 คนมาพิจารณาร่างที กก.พัฒนายุทธศาสตร์ ทังวั
$ นเป็ นขันตอน
$
ที 3 และขันตอนที
$
4 เป็ นการพิจารณา "แบบมีสว่ นร่วม" จาก "พี-น้ องสมาชิก" อีก 30 คนจากทุกหน่วย

ในวันเสาร์ ที 19 มกราคม 2562 ซึงก็สําเร็ จบุลว่ งไปได้ ด้วยดี มีบรรยากาศการประชุมทีอบอุน่ อบอวลไปด้ วย
รอยยิ $ม เสียงหัวเราะ และข้ อคิดเห็นทีดีๆมากมาย
ผมถือว่าเป็ นการสร้ าง "ประวัตศิ าสตร์ ” ร่วมกันในการกําหนด "ยุทธศาสตร์ สหกรณ์" ทีไม่เคยมีมาก่อนครับ จากนัน$
ในวันที 7 กุมภาพันธ์ 2562 กก.ดําเนินการ จะพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการย่อยแต่ละคณะทัง$ 5 คณะ
ไปทําแผนปฏิบตั กิ าร(action plan) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน เมษายน 2562 ต่อไป ก่อนทีจะถึงขันตอนสุ
$
ดท้ าย
กก.พัฒนายุทธศาสตร์ จะได้ รวบรวมจัดทําเป็ นรูปเล่มนําเสนอทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 และไว้ ใช้ อ้างอิง
ในการปฏิบตั แิ ละพัฒนาสหกรณ์ตอ่ ไป
ถือว่าเป็ นผลงานทีน่าภาคภูมิใจอีกเรื องหนึงของพวกเราครับ ขอขอบคุณอาจารย์สรุ ศักดิ= หงษ์ เวียงจันทร์ ในฐานะ
วิทยากรและทีปรึ กษากรรมการด้ านพัฒนายุทธศาสตร์ ทีเป็ นกําลังสําคัญในการจัดทํา กก.พัฒนายุทธศาสตร์
ตัวแทนสมาชิกทุกท่าน และ กก.ทุกท่านอีกครัง$ หนึงครับ

•25 มกราคม 2562 ทีผ่านมา สหกรณ์ได้ เปิ ดให้ "พี-น้ องสมาชิก" ทดลองเข้ าใช้ "ระบบสมาชิกออนไลน์ 4.0"
version 1.00 ครับ ซึงสามารถเข้ าดูได้ ทงทาง
ั $ website www.mukcoop.com และ LINE
Official ของสหกรณ์ครับ เข้ าดูครัง$ แรกด้ วยการบันทึกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก และเลขทีสมาชิก
จํานวน 6 หลักด้ วยการเติม 0(ศูนย์) เข้ าข้ างหน้ าเลขทีสมาชิกให้ ครบ 6 หลัก จากนันก็
$ สามารถเปลียนรหัสได้ เอง
ครับ แต่ระมัดระวังนิดนึงท่านต้ องจํารหัสใหม่ให้ ได้ นะ่ ครับ หากลืมอาจต้ องเสียค่าธรรมเนียมจํานวน 100 บาทให้
สหกรณ์ เพือให้ ระบบคืนรหัสให้ ทา่ น
"ระบบสมาชิกออนไลน์" สามารถดูข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ ข้ อมูลจะได้ รับการปรับปรุงให้ เป็ นปั จจุบนั ทุก
เดือน มีข้อมูลวันเดือนปี เกิด เงินเดือน เลขทีบัญชีธนาคารทีท่านให้ ไว้ กบั สหกรณ์ จํานวนทุนเรื อนหุ้น จํานวนเงินฝาก
จํานวนการเป็ นหนี $ทุกประเภท การคํ $าประกัน สวัสดิการสหกรณ์ทีท่านพึงจะได้ รับ ทีอาจพัฒนาต่อเป็ นระบบ
welfare warning หรื อ welfare alert ต่อไป
บางข้ อมูลสามารถดูได้ แล้ ว บางข้ อมูลกําลังพัฒนาอย่างเต็มความสามารถของ กก.พัฒนาเวปไซต์
และโปรแกรมเมอร์ ครับ
•ใน website ของสหกรณ์มีข้อมูลหลักอยู่ 2 ส่วนน่ะครับ คือข้ อมูลทัวไป และข้ อมูลส่วนบุคคล

ข้ อมูลทัวไปบุคคลทัวไปสามารถเข้ าเยียมชมได้ ส่วนข้ อมูลส่วนบุคคล เข้ าดูได้ เฉพาะสมาชิกเจ้ าของข้ อมูล ต้ องใช้
username และ password เข้ าดู
ข้ อมูลทัวไป ก็มีข้อมูลทุกอย่างทีสมาชิกพึงทราบครับ รวมทังข้
$ อเขียน "ประธานพูดคุยกับสมาชิก" ทีผมจะเขียนให้ ได้
อ่านกันทุกเช้ าวันอังคารด้ วย
เรื องการพัฒนา website เป็ นผลงานเชิงประจักษ์ ทีน่าภาคภูมิใจอีกเรื องหนึงครับ กําลังสําคัญต้ องยกให้ "กก.
พัฒนาเวปไซต์" กก.ทุกคน และอาจารย์สมมิตร ดวงสมสา โปรแกรมเมอร์ คนเก่ง และทีปรึกษาด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรรมการครับ

•LINE Official หรื อ LINE อย่างเป็ นทางการของสหกรณ์ สามารถเชือมโยงข้ อมูลถึง website
ของสหกรณ์ มีไว้ เพือสือสารข้ อมูลความเคลือนไหวต่างๆของสหกรณ์ถึงสมาชิกโดยตรง ด้ วยความสะดวกรวดเร็ ว
ทัวถึง ครอบคลุมสมาชิกมากทีสุด เราจึงพยายามรณรงค์ทกุ วิถีทางเพือให้ "พี-น้ องสมาชิก" รับเป็ นเพือน
@mukcoop ให้ มากทีสุด ในอนาคตสหกรณ์อาจหารางวัลเพือเป็ นแรงจูงใจสักคนละ 100 บาท
สําหรับทุกท่านทีรับ @LINE Official ของสหกรณ์แล้ ว โดยจะนําไปมอบให้ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
2562 ครับ เรากําลังให้ ทีปรึกษาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ(อ.สมมิตร ดวงสมสา) หาวิธีการเอาหลักฐานการรับ@
มาแสดงเพือรับรางวัลดังกล่าวอยู่นะ่ ครับ และทีสําคัญต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก กก.ดําเนินการ ทีจะประชุมใน
วันที 7 ก.พ.62 ก่อนน่ะครับ

•อีกเรื องครับ "26 ปี สหกรณ์" ทีผ่านมาผมเชือว่าไม่มี กก.ชุดใดพูดถึงและทํา Branding หรื อการสร้ าง
ภาพลักษณ์ของสหกรณ์ให้ "พี-น้ องสมาชิก" เข้ าใจได้ ง่ายมาก่อนครับ ไม่วา่ จะเป็ นการสร้ าง website ทีมี "ระบบ
สมาชิกออนไลน์" การออกแบบการโฆษณา การเลือกสีทีสือถึงตัวสหกรณ์ โลโก้ หรื อการใช้ งานในโซเชียลมีเดีย ทังนี
$ $
เพือให้ เกิดความแตกต่างในทางทีดีขึ $น ไม่วา่ จะเป็ นบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมในสํานักงาน
การให้ บริ การของเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ เครื องแบบพนักงาน เป็ นต้ น คณะกรรมการชุดนี $ กําลังทําเรื องสําคัญนี $ครับ
เริ มต้ นง่ายๆด้ วยการ “การกําหนดสี” ให้ เป็ นเอกลักษณ์ของสหกรณ์ พวกเราเลือก "สีฟ้าและสีเทา" ทีเป็ นสีคลาสสิค
หลายท่านคงจะเห็นสีพื $นใน website ใน power point หรื อการนําเสนออืนๆของสหกรณ์ หัวกระดาษ

จดหมายหนังสือของสหกรณ์ ต่อไปต้ องเป็ น "สีฟ้าและสีเทา" เท่านัน$ เพือสร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ของสหกรณ์
เครื องแบบเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ smart office ทีกําลังออกแบบ หรื ออาจเป็ นเสื $อ T - Shirt สวยๆทีอาจจะมอบ
ให้ สมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ก็ต้องเป็ น "สีฟ้าและสีเทา" เท่านันครั
$ บ เป็ นต้ น
สําหรับ LOGO อยากชวนเชิญให้ "พี-น้ องสมาชิก" มีสว่ นร่วมในการออกแบบ ช่วยหน่อยน่ะครับในวันที
7 กุมภาพันธ์ จะได้ ขอความเห็นชอบจากกรรมการหารางวัลให้ สําหรับผู้ได้ รับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นผู้ชนะเลิศ
และนํามาใช้ ในงานสหกรณ์ตอ่ ไป ระหว่างนี $เตรี ยมการออกแบบสวยๆได้ อย่างเต็มทีครับ ไม่จํากัดว่าต้ องเป็ นสมาชิก
ครับ บุคคลทัวไปก็ได้ ทงนั
ั $ น$ น่าจะให้ สง่ เข้ าประกวดและประกาศผลภายในกุมภาพันธ์ 2562
•ในเร็ วๆ นี $ ท่านจะได้ เห็น smart office สีฟ้าและสีเทาคลาสิคสวยงามเกิดขึ $น กก.ศึกษาและประชาสัมพันธ์
กําลังให้ ผ้ รู ับจ้ างออกแบบ พร้ อมกับใบเสนอราคาและแบบแปลน เสนอให้ กก.ดําเนินการ พิจารณาในวันที
7 กุมภาพันธ์ นี $เช่นกัน
ก่อนจะมี smart office "กก.อํานวยการ" ได้ มอบหมายให้ เลขานุการพันธ์ฉวี เป็ นผู้รับผิดชอบพัฒนาสํานักงาน
สหกรณ์ร่วมกับฝ่ ายจัดการ ตาม 5 ส ก็มีความก้ าวหน้ ามาเป็ นระยะๆ
เริ มตังแต่
$ ส - สะสาง ส - สะดวก รวมทังการศึ
$
กษาดูงานการทํา 5 ส ในกลุม่ งานต่างๆ ของ สสจ.ครับ
•กก.ทุกคนมีความมุง่ มัน มีความ "จริ งใจทําตามทีบอก" ครับ หลายเรื องทีท่านสะท้ อนเข้ ามา พวกเราได้ นําไป
วิเคราะห์และจะนําไปใส่ไว้ ใน "แผนปฏิบตั ิการ" ต่อไป รอโอกาส และจังหวะทีเหมาะสม ก็พร้ อมลุยได้ ทนั ที ส่วนจะ
เป็ นเมือไรนัน$
•โปรดอย่ ารอคอย แต่ จงติดตามด้ วยความระทึกในดวงหทัยพลัน
ด้ วยจิตศรัทธาและเชือมัน
วิทยา ธารประเสริฐ
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