ประธานพูดคุยกับสมาชิก ฉบับที่ 19 วันที่ 12 มีนาคม 2562

"การบริหารความเสี่ยง"
สวัสดีครับ "พี่-น$องสมาชิก" สหกรณ'ที่เคารพทุกท(าน วันนี้ก็มาถึงฉบับที่ 19 แล$วน(ะครับ
• 7 มีนาคม 2562 ที่ผานมา กรรมการสหกรณไดประชุมพิจารณาเรื่องสําคัญๆหลายเรื่อง แตละเรื่อง
ลวนเป-นประโยชนตอ "พี่-นองสมาชิก"สหกรณโดยรวมทั้งนั้นครับ
•เริ่มตนดวยการเห็นชอบใหสหกรณเขาสู "การประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล" ที่มีทั้งหมด
9 หลักธรรมาภิบาล มีหลักอะไรบางนั้นในฉบับที่ 18 ผมนํามาพูดคุยไปบางแลว คงไมนํามาลงใหเปลืองเนื้อที่
อีกนะครับ หรือหากทานใดสนใจจริงๆ สหกรณไดนํา file ไป upload ใน website สหกรณดวยแลวครับ
เขาไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติมได
•การจะเขาสูการประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล ขั้นตอนแรกสหกรณตองแจงความประสงค
ไปยังสํานักงานสหกรณจังหวัด จากนั้นสํานักงานสหกรณจังหวัดจะมาชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการ
ดําเนินการอยางเป-นทางการกับสหกรณ ตอมาสํานักงานสหกรณจังหวัดก็จะตั้งคณะกรรมการ
จากบุคคลภายนอกมาประเมินฯในสิ้นปN
•เรื่องตอมาคือการพิจารณาอนุมัติเงินกูของสหกรณ ก็พิจารณาเป-นเรื่องปกติ เรื่องนี้คณะกรรมการมีแนวทาง
ในการพิจารณาอนุมัติเงินกูชัดเจน ดังนี้ครับ
•มอบอํานาจให กก.เงินกูพิจารณาอนุมัติเงินกูกรณีปกติทุกวันพฤหัสบดี กรณีที่ไมเป-นไปตามปกติก็นําเขา กก.
ดําเนินการ พิจารณารายเดือนครับ หลักการมีแคนี้ครับ ดังนั้น จึงอยากเรียนให "พี่-นองสมาชิก" ไดรับทราบ
เป-นเบื้องตนวา ทุกอยางเราทํางานอยางเป-นระบบ อาศัยมติที่ประชุมพิจารณาอยางเป-นดานหลักเรื่อง ทั้งนี้
ก็เพื่อใหสหกรณของเราอยูได เจริญกาวหนารุงเรืองตอไปได เป-นที่พึ่งของ "พี่-นองสมาชิก" ทุกคนดวย
"หลักการและเหตุผล" ครับ
•อีกเรื่องหนึ่งที่เราพิจารณากันอยางเครงเครียด คือกรณี "การทุจริต" ของเจาหนาที่สหกรณที่ทําใหสหกรณ
เสียหายเป-นจํานวนเงินหลายลานบาท ตั้งแตปN 2554 คดีจะหมดอายุความในปN 2564 ซึ่งนับจากวันนี้
ก็เหลือเพียง 2 ปNเศษๆ เทานั้น คณะกรรมการชุดนี้จึงยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งวา ทีผานมาสหกรณ
ไดฟTองรองเจาหนาที่สหกรณผูทุจริตไปแลว แตสหกรณยังไมไดรับชดใชเงินคืนตามจํานวนที่เสียหายไป

แตอยางใด ดังนั้น สมควรดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อนําเงินที่ทุจริตไปมาคืนสหกรณใหได ซึ่งตามขอบังคับ
สหกรณขอ 69 ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด เขียนวา "ถากรรมการดําเนินการ
สหกรณกระทําการหรืองดเวนกระทําการ หรือกระทําโดยประมาทเลินเลอ ในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทําให
เสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ
กิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการตรวจสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป-นเหตุใหสหกรณ
ไดรับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการ ตองรับผิดชอบใชคาเสียหายใหแกสหกรณ"
จะเห็นไดวา "คณะกรรมการดําเนินการ" ตองรับผิดชอบตอ "ความเสียหาย" ที่เกิดขึ้น แตทั้งนี้ตองเป-น
การกระทําการหรืองดเวนกระทําการ หรือกระทําโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่
โดยคณะกรรมการชุดปXจจุบันจะดําเนินคดีฟTองรองเอาผิดตามนัยขอบังคับขอ 69 ขางตน ทั้งนี้สหกรณจะ
ดําเนินการฟTองรองคณะกรรมการชุดดังกลาวทุกคนเป-น "หลักการ" โดยไมสําคัญในสวนของความปXจเจกบุคคล
ทั้งนี้ ผูถูกดําเนินคดีตองไปพิสูจนหรือตอสูในชั้นศาลวา "ไดกระทําการหรืองดเวนกระทําการ หรือกระทําการ
โดยประมาทเลินเลอ จนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิกหรือไม" ตอไป ขณะเดียวกัน
การดําเนินการเชนนี้ก็จะเป-นการไมงดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งของ "คณะกรรมการชุดปXจจุบัน"
ตามขอบังคับขอ 69 ดวยเสียเอง
•ผลการพิจารณาของคณะกรรมการยังไมเป-นที่ยุติวาจะดําเนินคดีหรือไม แตที่ประชุมไดมอบหมายให
"คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ" ไปหารือทนายความวาหากดําเนินคดีและไมดําเนินคดีกับ
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่บริหารขณะเกิดเหตุแลว จะมีผลดีหรือผลเสียตอสหกรณและสมาชิกอยางไรบาง
จากนั้นจึงจะนํามาพิจารณาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งตอไป

•ที่ประชุมไดพิจารณาเห็นชอบใหสมาชิกที่กูเงินสามัญและกูเงินฉุกเฉินที่สงชําระหนี้ยังไมครบ 6 เดือน แตชําระ
มาแลวไมต่ํากวา 3 เดือน สามารถยื่นคําขอกูได(Refinance) ในชวงเทศกาลสงกรานต ทั้งนี้ตั้งแตวันที่
18 มี.ค.- 30 เม.ย.62 ครับ "พี่-นองสมาชิก" ทานใดสนใจ Promotion นี้ก็รีบๆเลยครับ
•ที่ประชุมพิจารณาไมเห็นชอบให "สมาชิกสมทบ" ประเภท "พนักงานราชการ" เป-น "สมาชิกสามัญ"
เพราะยังเป-นหวงการเปลี่ยนสถานะของสมาชิกสมทบประเภทนี้ เชน การลาออก การไมตออายุสัญญา เป-นตน
•สวนเรื่อง "การบริหารความเสี่ยง" ที่จั่วหัวไว อยากเรียนวาในเมื่อสหกรณมีความตั้งใจที่จะขอประเมิน
"สหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล" ซึ่งมีทั้งหมด 9 หลัก ดังนั้น จึงจําเป-นที่จะตองพัฒนา "การบริหารความเสี่ยง"

ตลอดจน "การควบคุมภายใน" ไปพรอมๆกันดวย ทั้ง 2 เรื่องนี้เป-นเรื่องใหญที่จะตอบวาสหกรณของเราเป-น
"สหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล" หรือไมดวย
•"กระบวนการบริหารความเสี่ยง" จะประกอบไปดวย 5 ขั้นตอนดวยกันครับ เริ่มตั้งแต กําหนดวัตถุประสงค
ระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
•การกําหนดวัตถุประสงค สหกรณฯตองกําหนดวัตถุประสงคในประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และสงผล
กระทบตอสหกรณฯ ในดานตางๆ เชน ดานชื่อเสียง ดานคุณภาพการใหบริการ ดานการใหสินเชื่อ
ดานการบริหารงาน ดานการเงินและบัญชี ดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สหกรณ รวมถึงการสูญเสีย
ทางดานชีวิตและทรัพยสินของสหกรณเป-นสาคัญ เป-นตน
•การระบุความเสี่ยง ก็คงตองระบุความเสี่ยงใหสอดคลองกับ "การประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล"
ครับ ซึ่งไดแก
ความเสี่ยงดานกลยุทธ : การดําเนินการตามโครงการไมเป-นไปตามเปTาหมายที่กําหนด ความเสี่ยงดาน
ดําเนินงาน : การทุจริตของกรรมการ เจาหนาที่สหกรณ สมาชิกสหกรณ
ความเสี่ยงดานการเงิน(เครดิต) : สมาชิกผิดนัดชําระหนี้
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ : ระเบียบ มติของสหกรณ มีเงื่อนไขซับซอน ยากตอการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : เครื่องใชสํานักงานมีประสิทธิภาพลดลง
ความเสี่ยงดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน : ระบบรักษาความปลอดภัยไมไดมาตรฐาน
•การวิเคราะหความเสี่ยง ซึ่งตองวิเคราะหถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับของผลกระทบระดับ
ของความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบในแตละความเสี่ยง การประเมินโอกาสและความสามารถในการ
ปรับปรุงความเสี่ยง ตลอดจนการประเมินกรอบเวลาในการปรับปรุงความเสี่ยง เป-นตน
•การจัดการความเสี่ยง หลังจากไดกําหนดประเด็นความเสี่ยงทุกดานและวิเคราะหระดับความเสี่ยง
ของแตละปXจจัยแลว สหกรณตองกําหนดทางเลือกที่สามารถใชในการจัดการกับความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือก
ที่เหมาะสม และนําไปปฏิบัติโดยถือเป-นสวนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง โดยมุงจัดการความเสี่ยงตองคุมคา
กับการไดรับผลกระทบ ความเสี่ยงทางเลือกซึ่งแบงได 4 แนวทางหลักคือ

Take (Risk Acceptance) การยอมรับความเสี่ยง คือ ยอมรับใหมีความเสี่ยงบาง เพราะตนทุนการจัดการ
ความเสี่ยงอาจไมคุมกับผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
Treat (Risk Reduction/Control) การลด/การควบคุมความเสี่ยง คือ มิใชการขจัดความเสี่ยงใหหมดไป
แตควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่รับได
Transfer (Risk Sharing/Transfer) การกระจาย/โอนความเสี่ยง คือ ผองถายใหบุคคลที่สามรวมรับความเสี่ยง
เชน การประกันภัย
Terminate (Risk Avoidance) การยกเลิก/สิ้นสุดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงบางอยาง
อาจควบคุมได ดวยการยกเลิกเปTาหมาย โครงการ งานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
•ติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผน
แลว จะตองมีการรายงานและติดตามผลเป-นระยะเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการ ดําเนินงานไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม โดยมีเปTาหมายในการติดตามผลคือ ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุตามวัตถุประสงค
ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม โดยติดตามผลทุกๆ 3 เดือน
•นั่นเป-นกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสหกรณที่เราตองรีบเริ่มดําเนินตอไปครับ และในการประชุม
ครั้งถัดไป(4 เม.ย.62) สหกรณจะไดตั้ง "คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง" ขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อดําเนินการ
ตามกระบวนการดังกลาวตอไป
•อีกเรื่องที่ตองดําเนินการไปพรอมๆกันคือ "การควบคุมภายใน" เรื่องนี้ก็จะตอบสนองตอการประเมินสหกรณ
สีขาวดวยธรรมาภิบาล เชนกัน เป-นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับที่สหกรณจะตองดําเนินการ
ในโอกาสหนาคงนํามาพูดคุยกันตอไปครับ
•พบกันใหมฉบับหนาครับ
ดวยจิตศรัทธาและเชื่อมั่น
วิทยา ธารประเสริฐ
ประธานกรรมการ
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