ประธานพูดคุยกับสมาชิก ฉบับที 14 วันที 5 กุมภาพันธ์ 2562

"จริ งใจทําตามทีบอก" (3)

•สวัสดีครับ "พี-น้ องสมาชิก" สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด ทีเคารพทุกท่าน

ความจริงเนื $อหาทีผมจะนํามาพูดคุยวันนี $ คือเนื $อหาส่วนหนึงในฉบับที 13 แต่ไม่สามารถนําลงให้ อา่ นในฉบับเดียวได้
โดยเฉพาะใน LINE เพราะมีตวั อักษรเกินจํานวน 10,000 ตัวอักษร จะตัดออกไปก็เสียดาย เพราะเป็ นสิงทีเราทําจริ ง
กําลังทํา และจะทําต่อไปเพือพัฒนาสหกรณ์ในทุกด้ านให้ บรรลุวิสยั ทัศน์ "สหกรณ์มนคง
ั บริ หารโปร่งใส สมาชิกประทับใจ"
จึงอยากเล่าอยากบอกต่อ แต่ไม่ร้ ูวา่ "คนฟังคนอ่าน" จะอยากอ่านอยากฟังรึเปล่าก็ยงั ไม่ร้ ู

•”ไม่ใช่เรื องลึกลับอะไร เทคโนโลยีกําลังปรับโฉมเศรษฐกิจและสังคมโลก หากเราจะจัดการความเสียงและกระจาย

ประโยชน์ของมันแล้ วล่ะก็ เราต้ องลงมือเดี8ยวนี $ให้ เป็ นไปเพือประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกหนทุกแห่งด้ วย” ส่วนหนึง
ที แอนดรูว์ แมคอะฟี ผู้ร่วมก่อตังโครงสร้
$
างริ เริมเอ็มไอทีเพือเศรษฐกิจดิจิทลั สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์(เอ็มไอที)
สหรัฐอเมริ กา กล่าวไว้ ในหนังสือ "ทางรอดในโลกใบใหม่ แห่งการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมครัง$ ทีสี" หรื อ Shaping the Fourth
Industrial Revolution

•พวกเราอาจจะไม่ค้ น
ุ ชือของ "แอนดรูว์ แมคอะฟี

นักก็ไม่เป็ นไร แต่สงที
ิ เขาพูดผมเชือว่าไม่มใี ครปฏิเสธได้ ใช่ไหมครับ

แต่คนต่อไปนี $ผมมันใจว่าพวกเราส่วนใหญ่คงคุ้นเคยกับชือของเขาแน่นอน อิอิ! แม้ ไม่ร้ ูจกั เป็ นการส่วนตัวก็ตาม

•"แจ็ก หม่า" ครับ ประธานบริ หารอาลีบาบากรุ๊ ป สาธารณรัฐประชาชนจีนครับ "แจ็ก หม่า" บอกไว้ ในหนังสือเล่มเดียวกัน

ว่า "โลกได้ ก้าวเข้ าสูย่ คุ ทีขับเคลือนโดยข้ อมูลและเมทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว ยุคทีมาพร้ อมกับโอกาสรวมถึงปั ญหาท้ าทาย
มากมาย"

•พวกเราทุกคนหนีไม่พ้น "การปฏิวตั ิอต
ุ สาหกรรมครัง$ ทีสี" ครับ แล้ วจะทําอย่างไร มีทางเดียวคือ "ยอมรับมันและเรียนรู้"

อันนี $ แอนดรูว์ แมคอะฟี และ แจ็ก หม่า. ไม่ได้ กล่าวไว้ ผมพูดเอง

•เทคโนโลยี กําลังพลิกโลกครับ อย่าเผลอหลับตาล่ะกัน พอลืมตาขึ $นมาท่านอาจจําโลกไม่ได้ เลยทีเดียว

สหกรณ์ของเราไม่ได้ นงเฉยหายใจทิ
ิ
$งไปวันๆ ท่านกําลังพัฒนากําลังเรี ยนรู้ไปพร้ อมๆกับพวกเรา "คณะกรรมการ
ดําเนินการ" ทัง$ 15 คนครับ
LINE Official และ "ระบบสมาชิกออนไลน์" คือตัวอย่างเชิงประจักษ์ ครับ

•ผมไม่ทราบว่าท่านเคยได้ ยินคําพูด "เลือกไผกะคือเก่า" ไหมน่ะ?!

ไม่วา่ จะเลือกกรรมการ หรื อประธานสหกรณ์ก็ตาม หรื อแม้ กระทัง "การเลือกตัง"$ ส.ส.ทีผ่านมา และทีกําลังจะมีขึ $นใน 24
$
า "คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ชุดที 27"
มีนาคม 2562 นี $ก็ตาม ผมเคยได้ ยินครับ ผมกําลังจะบอกท่านทังหลายว่
กําลังจะทําให้ คําพูดทีว่าข้ างต้ น "ไม่เป็ นความจริ ง" ครับ!!!
ท่านเลือกพวกเราเข้ ามาแล้ วต้ อง "บ่คือเก่า" ครับ ต้ องเกิด "การเปลียนแปลง" ครับ และต้ องเป็ นการเปลียนแปลงในทางทีดี
ขึ $น 2 เดือนเศษทีผ่านมาคงพอเป็ นคําตอบได้ บ้าง เพือไม่ให้ ยดื ยาดเสียเวลา เสียตัวอักษรให้ มากความ มาพูดคุยกันต่อ
ดีกว่าครับ

•การบริ หารต้ นทุนให้ อยูใ่ นระดับตําหรื ออยูใ่ นระดับทีเหมาะสม เป็ นเรื องสําคัญอีกเรื องหนึงทีคณะกรรมการชุดนี $ไม่ได้ นิง

นอนใจ พยายามสร้ างเครื อข่าย แสวงหาพันธมิตร เพือทําธุรกิจร่วมกัน ให้ เป็ นไปตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์
เพือลดด้ นทุนทางการเงินของสหกรณ์ให้ เหลือน้ อยทีสุด ซึงจะส่งผลต่อการกําหนดอัตราดอกเบี $ยเงินกู้ให้ แก่สมาชิกด้ วย
เมือสหกรณ์มตี ้ นทุนตํา ภาระการจ่ายดอกเบี $ยเงินกู้ของสมาชิกผู้ก้ ซู งเป็
ึ นคนส่วนใหญ่ในสหกรณ์ก็จะลดภาระตามมาด้ วย
เมือ 20 มกราคม ทีผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จํากัด ซึงเป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ด้ วยกัน ประธานสหกรณ์ก็เป็ นอดีตหัวหน้ ากลุม่ งานประกันสุขภาพ สสจ.เพชรบุรี วันนี $ลาออกไปเป็ น ผช.ผอ.สปสช.เขต 5
ราชบุรีแล้ ว แต่ยงั ทําหน้ าทีประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จํากัด ต่อไป ได้ อนุมตั ใิ ห้ สหกรณ์ของเรากู้เงิน
จํานวน 50 ล้ านบาทในอัตราดอกเบี $ย 3.85% วันที 29-30 ทีผ่านมา กรรมการทุกคนได้ ลงนามในสัญญาเงินกู้และสัญญา
คํ $าประกันแทนสหกรณ์เรี ยบร้ อยแล้ วครับ และสหกรณ์คงได้ พจิ ารณานําไปชําระหนี $เงินกู้ทีมีดอกเบี $ยสูงกว่าต่อไป ถือว่าได้
ลด cost ทางการเงินตรงๆ

•การลดการใช้ กระดาษ หรื อใช้ กระดาษให้ น้อยลง หรื อ Paper less เป็ นเรื องสําคัญทีเราต้ องก้ าวให้ ทน
ั โลก

โดยใช้ เทคโนโลยีมาใช้ ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซึงจะเกิดการประหยัด(Efficiency)
ตามมา
6 กุมภาพันธ์ นี $น่าจะเป็ นการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครัง$ สุดท้ ายของชุดนี $ทีใช้ ระเบียบวาระการประชุมจาก

กระดาษครับ ปั ญหาโลกร้ อน ปัญหาขาดแคลนทรัพยากรป่ าไม้ ปั ญหาขยะล้ นโลก และปั ญหาอืนๆ ทีจะตามมาอีก
มากมายจากการใช้ กระดาษ ทุกท่านคงทราบดี อีกทังความก้
$
าวหน้ าของเทคโนโลยี เราก็ต้องเอามาใช้
ให้ ทนั โลกทันยุคสมัย
ต่อไประเบียบวาระการประชุม กก.ของสหกรณ์จะใช้ กระดาษให้ น้อยทีสุดเท่าทีจะน้ อยได้ อาจมีเพียง 1-2 ชุดเพือเก็บไว้
เป็ นหลักฐานอ้ างอิง สิงทีจะมาทดแทนคือมี QR Code ให้ กรรมการได้ สแกนไว้ อา่ นและศึกษาก่อนการประชุมอย่างน้ อยไม่
ตํากว่า 3 วัน และสามารถนํา file มาดูใน computer notebook ได้ ส่วนในห้ องประชุมจะใช้ วิธีฉาย projector
ประกอบการประชุมครับ

•"มุมสมาชิก" ในสํานักงานสหกรณ์สาํ หรับนังรอรับบริ การของสมาชิกอย่างสมศักดิCศรี ในฐานะ "เจ้ าของสหกรณ์" มีเครื อง

อํานวยความสะดวกตามสมควร มีกาแฟ มีนํ $าดืมสะอาดๆไว้ บริ การแบบ self service อดใจรออีกแป้บนึง เดือนสองเดือน
ต่อจากนี $คงได้ เห็นรูปเห็นร่างกันละครับ

•"คูม
่ ือสมาชิก" ทีจะประกอบไปด้ วย ประวัติสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ สหกรณ์ 5 ปี บทบาทและหน้ าทีสมาชิก บทบาท กก.

ดําเนินการ ประเภทเงินฝาก ประเภทเงินกู้ ประเภทสวัสดิการ กระบวนการพิจารณาเงินกู้ เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
และสัญญาเงินกู้ กระบวนการและเงือนเวลาขอรับสวัสดิการต่างๆของสหกรณ์ เป็ นต้ น เมือรวบรวมให้ เป็ นหมวดหมูเ่ สร็ จ
สรรพก็จะนําไป upload ไว้ ใน website สหกรณ์ เพือให้ สมาชิกใช้ อ้างอิงต่อไป ได้ มอบหมายให้ เลขานุการ กก.ศึกษา
และประชาสัมพันธ์ไปศึกษาล่วงหน้ าบ้ างแล้ ว 6 กุมภาพันธ์นี $ จะได้ มอบให้ . กก.ศึกษาและประชาสัมพันธ์ ไปมอบหมาย
งานกันดําเนินการให้ เรี ยบร้ อยภายใน มีนาคม 2562 แล้ วแจ้ งให้ ทีประชุมทราบใน เมษายน 2562 ต่อไป
นีคือสิงทีจะเกิดขึ $นตามมาเร็ วๆนี $

•งานสําคัญอีกหลายเรื องทีจะต้ องปรากฎในแผนปฏิบตั ิการ(Action plan) ของปี 2562 เพือพัฒนาสหกรณ์ของเราให้

วิสยั ทัศน์ "สหกรณ์มนคง
ั บริ หารโปร่งใส สมาชิกประทับใจ" บรรลุผล ได้ แก่ "การบริ หารความเสียง" ทีประเมินอย่างไม่เป็ น

ทางการปรากฎว่าสหกรณ์ของเรายังมีความเสียงอยูห่ ลายด้ านทีจะต้ องมีการบริ หาร รวมทัง$ "การควบคุมภายใน"
และการประเมิน "สหกรณ์สขี าวด้ วยธรรมาภิบาล" ทีจะต้ องดําเนินการไปพร้ อมๆกัน
"การปรับโครงสร้ างหนี $ของสมาชิก" "การปรับลดดอกเบี $ยเงินกู้" อีกครัง$ ขอเวลาให้ "คณะกรรมการดําเนินการ" ประเมินผล

ประกอบการในไตรมาสที 2 และ 3 ก่อนน่ะครับ ใจเย็นๆครับ
อีกเรื องก็การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ทีจะต้ องการกระจายโควตา "คณะกรรมการดําเนินการ" ให้ อยูใ่ นทุกกลุม่ สมาชิก"
เพือจะได้ "มีสว่ นร่วม" เข้ ามา "บริหารสหกรณ์" แทน "พี-น้ องสมาชิก" ครับ
•สําหรับระบบความปลอดภัยการเข้ าสูร่ ะบบสมาชิกออนไลน์ นัน$ นอกจากจะสามารถใช้ ด้วยเลขประจําตัวประชาชน 13

หลักและเลขทีสมาชิก 6 หลักหรื อรหัสผ่านใหม่ทีท่านได้ มกี ารเปลียนแปลงแล้ ว ต่อไปเราจะพัฒนาให้ มีการแจ้ งยืนยันไปที
ข้ อความตามหมายเลขโทรศัพท์ และทีอยู่ email ทีท่านให้ ไว้ กบั สหกรณ์นะ่ ครับ เพือเป็ นการยืนยันตัวบุคคลเจ้ าของข้ อมูล
เป็ นการเพิมการรักษาความปลอดภัยอีกชันหนึ
$ งครับ
•เรื องสุดท้ ายทีผมอยากพูดคุยกับ "พี-น้ องสมาชิก" ในวันนี $คือเรื อง "การประเมินความพึงพอใจคณะกรรมการดําเนินการ"

ของท่านครับ
หลังจากทีสหกรณ์ได้ พฒ
ั นาคุณภาพการให้ บริการด้ วยการให้ สมาชิกประเมินความพึงพอใจ "เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์" ด้ วยวิธี
สแกน QR Code แล้ วให้ คะแนน ปรากฎว่าการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์มีแนวโน้ มการพัฒนาคุณภาพบริ การไป
ในทางทีดีขึ $น
ดังนัน$ เพือความเป็ นธรรมกับเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ จึงสมควรนํามาใช้ ประเมินความพึงพอใจกับคณะกรรมการทุกคนด้ วย
แต่อาจกําหนดเป็ นช่วงระยะเวลา เช่น ทุก 3 เดือน หรื อทุก 6 เดือน เป็ นต้ น และจะกําหนดให้ สมาชิกสามารถประเมิน
โดยสแกน QR Code คณะกรรมการทุกคนทัง$ 15 คนได้ คนละครัง$ ในแต่ละช่วงเวลาทีสหกรณ์กําหนดให้ ประเมิน โดย
จะมีการประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ความพึงพอใจต่อคณะกรรมการโดยรวม และความพึงพอใจต่อประธาน
กรรมการ และคณะกรรมการดําเนินการทุกคน อีก 15 คน ซึงแปลว่าท่านจะสามารถประเมินความพึงพอใจได้ ไม่เกิน
16 ครัง$ (ภาพรวมของคณะกรรมการ 1 ครัง$ กรรมการรายคนอีก 15 ครัง$ )

หวังใจว่าจะได้ รับความร่วมมือจาก "พี-น้ องสมาชิก" ทุกท่านด้ วยดีนะ่ ครับ ทังนี
$ $เพือเป็ นการพัฒนาการทํางาน
ของคณะกรรมการทังคณะและทุ
$
กคนครับ
•พบกันใหม่ฉบับหน้ าครับ

ด้ วยจิตศรัทธาและเชือมัน
วิทยา ธารประเสริฐ
ประธานกรรมการ
05-02-62

