ประธานพูดคุยกับสมาชิก ฉบับที่ 17 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562
"วันสหกรณแห%งชาติ"
•สวัสดีครับ "พี่-นองสมาชิก" สหกรณที่เคารพทุกทาน วันนี้ผมกําลังศึกษาดูงานบริหารการเงินการคลัง ที่ รพ.
ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย พรอมๆกับทีมบริหารการเงินการคลัง(CFO-Chief Financial Officer)ทั้งระดับจังหวัด
และระดับอําเภอครับ วันหนามีโอกาสจะนํามาพูดคุยกับสมาชิก เผื่อจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการบริหาร
สหกรณ ไปสูการบริหารการเงินการคลังของหนวยบริการสาธารณสุขบางนะครับ
•26 กุมภาพันธ ของทุกปD ตรงกับวันสําคัญทางสหกรณครับคือเปGน "วันสหกรณแหงชาติ" วันนี้มีความสําคัญ
อยางไรนั้น
เมื่อปD 2458 นโยบายแหงรัฐ เห็นสมควรนํา "วิธีการสหกรณ" เขามาชวยพัฒนาประเทศใหประชาชนได
"หลุดพนจากความยากจน" โดยเฉพาะเกษตรกร พระราชวรวงศเธอ พระองคเจารัชนีแจมจรัส กรมหมื่นพิทยา
ลงกรณ "พระบิดาแหงการสหกรณไทย" ไดทรงสงเสริมใหกอตั้งสหกรณแหงแรกคือ "สหกรณวัดจันทร
ไมจํากัดสินใช" ณ ตําบลวัดจันทร อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และทรงเปGนนายทะเบียนสหกรณ
(พระองคแรก) รับจดทะเบียนเปGนสหกรณแหงแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2459 ตามรูปแบบสหกรณ
"เครดิตแบบไรฟRไฟเซน" ที่ไดรับความสําเร็จ มาแลวใน อินเดีย และพมา ซึ่งทั้งสองประเทศไดสงคนไปศึกษา
จากประเทศเยอรมนี และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดใหวันที่ 26 กุมภาพันธ
ของทุกปD เปGน "วันสหกรณแหงชาติ " ครับ
สําหรับจังหวัดมุกดาหาร ก็ไดจัดกิจกรรมตางๆเนื่องใน "วันสหกรณแหงชาติ" ขึ้นที่ อ.หนองสูง ผมไดมอบหมาย
ใหกรรมการสุจินดา สุววณไตรย กรรมการหนวยหนองสูง เขารวมกิจกรรมแทนพวกเราทุกคนครับ

•20 กุมภาพันธ ที่ผาน สหกรณของเรามีโอกาสตอนรับทีมงานจากสหกรณออมทรัพย รพ.พระปกเกลา จํากัด
จากจังหวัดจันทบุรี มาศึกษาดูงานครับ นําทีมโดยทานรองประธาน ไฟลนําเสนอฝWายจัดการไดนําอัพโหลดบน
website www.mukcoop.com แลวนะครับ
ในปD 2560 สหกรณออมทรัพย รพ.พระปกเกลา จํากัด มีสินทรัพยรวม 3,822 ลานบาทเศษในปDเดียวกันมีกําไร
สุทธิ 110 ลานบาทเศษ มีเงินฝากที่สหกรณอื่น 1,055 ลานบาท มีเงินลงทุนระยะยาวในหุนกูของบริษัทตางๆ
ที่อยูในความตองการของตลาดถึง 1,391 ลานบาท เงินใหกูสหกรณทั้งระยะสั้นและระยะยาว 311 ลานบาท

ถือวาเปGนสหกรณขนาดใหญ มีทุนเปGนจํานวนมาก มีเงินเหลือนําไปฝากไวที่สหกรณอื่น ใหสหกรณอื่นกูยืม
และมีการลงทุนระยะยาวที่อยูในความตองการของตลาด
ทานรองประธานกลาววา กําไรที่เกิดขึ้นในสหกรณ 70% มาจากการลงทุนจากภายนอกที่ไมใชสมาชิก
ตางจากสหกรณเราที่เกือบ 100% มาจากภายในคือมาจากสมาชิก ที่เหลืออีกนิดหนอยเราไดจากชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ครับ
ทีมคณะกรรมการของ รพ.พระปกเกลา เปfดทางที่จะทําธุรกรรมรวมกับสหกรณของเราครับ ไมรับฝากเงิน
ก็อาจเปGนการกูยืมเงิน การรับฝากเงินจากสหกรณอื่นก็คงเปGนไปตามระเบียบของเรา สวนการกูยืมเงิน
คงตองเปGนระยะยาวอยางนอย 60 เดือน และดอกเบี้ยตองไมเกิน 4% ครับ คงนําเขาที่ประชุม
เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาตัดสินใจรวมกัน รวมทั้งเจรจาตอรองกันตอไป โอกาสตอไปคงไดนํามาพูดคุย
ตอไปอีกครับ

•ทีมงานจาก สอ.รพ.พระปกเกลา ชื่นชมการพัฒนา IT และการดําเนินการตามยุทธศาสตรสหกรณ 5 ปD
ของเราวาสามารถผลักดันใหเกิดขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็ว
•สวนอีกเรื่องที่แลกเปลี่ยนและเปGนประเด็นใหเราไปคิดตอคือ การเขาสู "สังคมผูสูงอายุ" ของสมาชิกวาสหกรณ
ของเราไดมีการเตรียมการเรื่องเหลานี้ไวอยางไรบาง ผมแลกเปลี่ยนไปวา “เราไดเตรียมการ "โควตาสําหรับ
สมาชิกที่เกษียณอายุ" ใหเขามาเปGนกรรมการดําเนินการ และเตรียมการ ‘ปรับโครงสรางหนี้’ ใหสําหรับ
สมาชิกที่เกษียณอายุเพื่อใหมีการดํารงชีวิตหลังเกษียณอยางสมศักดิ์ศรีครับ คงปรากฏในแผนปฏิบัติการ
ในยุทธศาสตรสหกรณ 5 ปD” ครับ
•เสาร-อาทิตย 23-24 กุมภาพันธ 2562 ที่ผานมา ผมพรอมกับ ทานรองประธานสมพร ถาวร ประธาน
กรรมการเงินกูและประธาน IT บุญมี หิมะคุณ กรรมการรัชนีกร นามบุตร กรรมการศุภิสรา มาลาเพชร
กรรมการอนุชิต รัตนวงค และกรรมการวสันต วงศศรีทา มีโอกาสเขารับการฝoกอบรมหลักสูตร
"การบังคับใช พ.ร.บ.สหกรณ ฉบับใหม" จัดโดยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดขึ้นสําหรับสหกรณออมทรัพยสมาชิก เขาใหโควตาฟรีมา 1 โควตา สวนหาก
สหกรณสมาชิกประสงคจะสงกลุมเปpาหมายเขารับการฝoกอบรมเพิ่มเติม ตองจายคาลงทะเบียนคนละ
1,000 บาท วิทยากรโดยอาจารยปรเมศวร อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สํานักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด
ผมจึงถือโอกาสเชิญชวนคณะกรรมการดําเนินการ ที่เขามาใหมทุกทานเขารับการฝoกอบรมครับ

•การฝoกอบรมหลักสูตรนี้นาสนใจอยางนอย 3 ประการ
หนึ่งคือ ชื่อหลักสูตรนาสนใจ
หนึ่งคือ สถานที่นาสนใจ เพราะจัดในบานเรา ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก มีกลุมเปpาหมายจาก
จังหวัดตางๆในภาคอีสานมารวมฝoกอบรมมากมายครับ ไมวาจะมาจากนครราชสีมา ชัยภูมิ เมืองเลยก็มาครับ
หนึ่งคือ วิทยากรนาสนใจมาก อ.ปรเมศวร อินทรชุมนุม เปGนผูที่มีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญ
ทางดานกฎหมาย เพราะทานเปGนถึงรองอธิบดีอัยการ เปGนอาจารยพิเศษสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา ที่สําคัญทานเปGนนักกฎหมายในฝWายประชาธิปไตยที่วิพากษวิจารณการทํางานของรัฐบาล
เผด็จการทหาร คสช.มาโดยตลอด ผมเปGนหนึ่งในแฟนคลับของทานและเปGนเพื่อนใน FB ทานดวยครับ
•กอนบรรยาย อ.ปรเมศวร อินทรชุมนุม ไดพูดถึงความเปGน international วาตองเริ่มตนดวยการมีชื่อสหกรณ
เปGนภาษาอังกฤษ ไมวาชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตางก็มีชื่อเปGนภาษาอังกฤษแลวทั้งนั้น ผมก็เลยลองใหลูกสาวที่เขาพอมีความรูอยูบางชวยเขียนชื่อ
"สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด" เปGนภาษาอังกฤษใหครับ ไดอยางนี้นะครับ
Mukdahan Public Health Saving and Credit Cooperative,Limited
สมาชิกท%านใดที่เชี่ยวชาญและสํานวนดีๆภาษาดีๆ ลองเขียนกันเขJามาครับ
•กฎหมายผาน สนช.แลวครับเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561 รอแควันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเทานั้นครับ
•ผมไมคอยชอยเหตุผลของการออกกฎหมายฉบับบนี้ตามที่ อ.ปรเมศวร อินทรชุมนุม เลาใหฟuงครับ โดยสรุป
เพราะรัฐบาลวันนี้ไมตองการให “กระบวนการสหกรณ” ที่มีขนาดตลาดการเงินเปGนลําดับ 3 ในประเทศนี้ไป
เปGนคูแขงของ “นายทุน” เจาของธนาคารครับ หรือแปลงายๆอีกอยางไดวาภาครัฐไมไดสงเสริม “กระบวนการ
สหกรณ” อยางจริงใจ มีแตหาทาง “บอนไซ” ทุกครั้งที่มีโอกาส ไมงั้น “กระบวนสหกรณ” ที่สงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริงคงเจริญรุดหนาไปกวาที่เห็นอยางแนนอน

•มาพูดถึงเนื้อหาของการฝoกอบรมวันนี้สักเล็กนอยนะครับ
พ.ร.บ.สหกรณ ฉบับใหมฉบับนี้ก็จะเริ่มตั้งแตเหตุผลของการออกกฎหมาย ที่กลาวถึงแลวในขางตน จากนั้น
ก็จะพูดถึงนิยามของ "สหกรณ" ที่ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติสมาชิกสหกรณใหเปGนเฉพาะผูที่มี “สัญชาติไทย”
เทานั้น

•นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดปลีกยอยอีกหลายเรื่อง เชน คณะกรรมการดําเนินการตองเปfดเผยรายได
อันมีที่มาจากสหกรณ สมาชิกกูเงินไดไมเกิน 75 ปD เงินกูฉุกเฉินตองสงชําระหนี้ไมเกิน 12 เดือน เงินกูสามัญ
สงชําระหนี้ไมเกิน 240 งวด ที่จะประกาศในกฎกระทรวงตอไป ซึ่งการออกกฎกระทรวงและระเบียบ
ตองออกใหแลวเสร็จภายใน 2 ปD นับตั้งแตวันที่ พ.ร.บ.นี้ใชบังคับ
เพิ่มประเภทสหกรณที่จะรับจดทะเบียนขึ้นมาเปGน "สหกรณอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง" แกไขผูมี
คุณสมบัติที่จะฝากเงินกับสหกรณเพิ่มเติม เพิ่มเติมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการ
ตลอดจนเพิ่มเติมความรับผิดชอบรวมกันของผูดํารงตําแหนงดังกลาวใหชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเพิ่มเติม
ขอยกเวนความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการหรือผูจัดการไว เชน ถาสามารถพิสูจนไดวามิไดรวมกระทํา
การอันเปGนเหตุใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ หรือไดคัดคานในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
โดยปรากฎในรายงานการประชุม หรือไดทําการคัดคานเปGนหนังสือยื่นตอประธานที่ประชุมภายใน 3 วัน
นับแตสิ้นสุดการประชุม เปGนตน
มีโอกาสคงจะนํามาเลามาพูดคุยในโอกาสตอๆไปนะครับ

•สําหรับวันนี้ขอยุติการพูดคุยไวเพียงเทานี้ ฉบับหนาพบกันใหมครับ

ดJวยจิตศรัทธาและเชื่อมั่น
วิทยา ธารประเสริฐ
ประธานกรรมการ 26-02-62

