ประธานพูดคุยกับสมาชิก ฉบับที่ 4 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
"จริงใจ ทําอย)างที่บอก"
•เมื่อวาน กก.อํานวยการ ไดประชุมรวมกัน มีการติดตามความกาวหนาของงานที่ไดมอบหมายงานไปในการ
ประชุมครั้งกอน ไมวาจะเป%นเรื่อง 5 ส.ที่เลขานุการ(คุณพันธ-ฉวี) อาสารับผิดชอบ ก็ไดมารายงาน
ความกาวหนาใหที่ประชุมฟ3ง วันนี้ไดมอบหมายงานใหพนักงานไปทําการ "ส-สะสาง" ใหแลวเสร็จภายใน 15
ธ.ค.61 ซึ่งเป%น "ส" ตัวแรกที่ตองรีบดําเนินการ "พี่-นองสมาชิก" ทานใดที่มาใชบริการที่สหกรณ-ระหวางนี้
ถายภาพเก็บไวนะครับ เพราะนั่นคือภาพกอนทํา 5 ส ที่ทานจะไมไดเห็นอีกแลวตั้งแต มี.ค.62 เป%นตนไป

•ติดตามการวิเคราะห-งานในความรับผิดชอบของพนักงานแตละคน ซึ่งนองๆพนักงานก็ใหความรวมมืออยางดี
ทําการบานมาสงครบทุกคน แมยังไมครบถวนสมบูรณ- ที่ประชุมก็ใหกลับไปทบทวนแกไขเพิ่มเติมเพื่อทํา
ออกมาใหเป%นภาพรวมของ "สํานักงานสหกรณ-ฯ" ใหได

•นอกจากนั้นยังไดติดตามความกาวหนาในการคิดและคํานวณตนทุนของสหกรณ-อยางรอบดานของเหรัญญิก
(คุณสุทิน)และผูจัดการ ซึ่งก็มีความคืบหนาเป%นลําดับ 11 ธ.ค. คงมี report เสนอ กก.ดําเนินการไดครับ
"ตนทุนสหกรณ-" เป%นขอมูลสําคัญที่จะใชในการ "ตัดสินใจ" บริหารงานสหกรณ-ครับ

•ทานรอง ปธ.สมพร ไดรายงานความคืบหนาการคิดผลิตภัณฑ-(product) ระดมเงินฝาก 11 ธ.ค. คงไดเห็น
หนาตากันละครับวาจะนาสนใจขนาดไหน จะสามารถระดมเงินฝากไดเทาไร

•"การพัฒนาคุณภาพบริการ" ที่กก.ชุดนี้ใหความสําคัญเป%นอยางยิ่ง ก็ไดมีการพูดคุยและมีแผนการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องครับ หลายเรื่องอยูในความรับผิดชอบของ กก.ยอยหลายคณะ เชน เรื่องประเมินความพึงพอใจหลัง
การรับบริการดวยการยิง QR CODE ก็อยูในระหวางการ design ระบบ ที่ กก.IT ดูแล ก็มีความกาวหนาไป
มาก ภายใน ธ.ค.นี้คงไดทดลองใชครับ "ระบบสมาชิกออนไลน-" ก็อยูในระหวางการจดทะเบียนในชื่อ
www.mukcoop.com ภายในไตรมาส 2/2562 หรือกอน เม.ย.62 คงใหบริการไดครับ(อาจเร็วกวานี้) จะมี

การพูดคุยติดตามความกาวหนาอีกครั้งใน 4 ธ.ค.61 กอนที่จะไปรายงานใหที่ประชุม กก.ดําเนินการทราบใน
11 ธ.ค.61 ตอไป หรือ เรื่องสังคายนา "สวัสดิการสมาชิก" เรื่องกระบวนการสื่อสารขาวสารให "พี่-นองสมาชิก"
ทราบอยางเป%นระบบ ที่ กก.ศึกษาและ ปสช.ดูแลอยูก็จะประชุมติดตามความกาวหนาในบายวันที่ 4 ธ.ค.61
ดวยเชนกัน สวน กก.เงินกู ไดมีการประชุมปรึกษาหารือทบทวนกระบวนการในการสงคําขอกู การพิจารณา
เงินกู การทําสัญญา จนถึงการจายเงินกู ไปแลว คงนําเขา11 ธ.ค.ตอไปครับ
ทุกๆเรื่องที่กลาวมาขางตนอยูใน "ยุทธศาสตร-สหกรณ- 5 ป`" ที่ กก.พัฒนายุทธศาสตร-สหกรณ- รางไวเกือบ
หมดแลวครับ ที่ตองใชคําวา "เกือบหมด" นั้นก็เพราะวาเราตองการให "สมาชิก" ได "มีสวนรวม" ในการกําหนด
ยุทธศาสตร-สหกรณ-ดวยครับซึ่งเป%นขั้นตอนที่ 4-5 ในการจัดทํา "ยุทธศาสตร-สหกรณ- 5 ป`" ของ กก.ชุดนี้ครับ
ซึ่งมี 5 ขั้นตอนดังนี้ครับ
ขั้นตอนที่ 1 ปรึกษา อ.วิทยากร พรอมกับนําเสนอ input data base ของสหกรณ-(พ.ย.61)(ดําเนินการเสร็จ
แลว)
ขั้นตอนที่ 2 กก.ยุทธ-ศาสตร- จัดทํารางยุทธศาสตร-สหกรณ- 5 ป`(พ.ย.61)(ดําเนินการเสร็จแลว)
ขั้นตอนที่ 3 นําเสนอ กก.ดําเนินการทั้งคณะเพื่อใหความเห็นชอบ(ธ.ค.61)
ขั้นตอนที่ 4 นําเสนอผูแทนสมาชิกจากทุกหนวย(ม.ค.62) และ
ขั้นตอนที่ 5 ขอความเห็นชอบในที่ประชุมใหญสามัญประจําป` 2562

•นอกจากนั้นที่ประชุมยังไดปรึกษาหารือและเห็นชอบรวมกันอีกหลายเรื่องครับ

•ตองขออภัยที่ "คณะกรรมการดําเนินการ" ชุดที่ 27 ให "ของขวัญป`ใหม 2562" สําหรับ "พี่-นองสมาชิก
สหกรณ-" กอนป`ใหมเร็วไปนิดนึงนะครับดวยการ "ขยายวงเงินกูสามัญเป%น 3 ลบ." และ "ลดดอกเบี้ยเงินกูทุก
ประเภทลงมา 0.25%" ซึ่งจะมีผลในวันพรุงนี้แลวครับ ขออภัยจริงๆ

•เอาละ! เพื่อเป%นการแทนคําขออภัยที่ใหของขวัญเร็วไป เมื่อวาน(29 พ.ย.) "กก.อํานวยการ" ก็ไดพิจารณา
รวมกันและเห็นชอบที่จะเสนอให "ของขวัญป`ใหม 2562" อีกชิ้นหนึ่งสําหรับ "พี่-นองสมาชิก" ทุกคนที่มี

คุณสมบัติครบ สวนจะเป%นอะไรนั้น "อยารอคอยแตจงติดตามดวยความระทึกในดวงหทัยพลัน" รอวันที่ 11
ธันวาคม 2561 นิดนึงครับเพื่อให "กก.ดําเนินการ" ทั้งคณะใหความเห็นชอบกอนครับ และเชื่อวาถา กก.
ดําเนินการใหความเห็นชอบแลว นาจะมีผลตั้งแต 17 ธ.ค.61 และสิ้นสุดใน 31 ม.ค.62 ครับเป%นแคชวง
promotion ครับ

•ยังมีเรื่องสําคัญอีกเรื่องที่จะลืมเลาใหฟ3งไมไดครับคือ "การทํา Branding ของสหกรณ-" ให "พี่-นองสมาชิก" มี
ภาพจําที่ดีสําหรับสหกรณ-ของเราครับ เรื่องนี้ กก.พัฒนายุทธศาสตร-สหกรณ-รับไปกําหนดไวในยุทธศาสตรสหกรณ-แลวครับ

•สวน "พี-่ นองสมาชิกสมทบ" ที่สอบถามมามากในเรื่องสิทธิตางๆ กก.ดําเนินการชุดนี้ไมไดนิ่งนอนใจครับ "สิทธิ
ใดที่กฎหมายหามไวก็คงเป%นไปตามนั้น" ซึ่งผมเขาไปศึกษาเพิ่มเติมแลวพบวา "เฉพาะสิทธิในการนับชื่อเขาเป%น
องค-ประชุมใหญ การออกเสียงในเรื่องใดๆในที่ประชุมใหญ(เมื่อไมนับเป%นองค-ประชุม ก็ยอมไมมีสิทธิออกเสียง
ดวย) และการเป%นกรรมการดําเนินการของสหกรณ-ครับที่ไมมีสิทธิ"(ขอบังคับขอ39) แตสิทธิอื่นๆขอบังคับไมได
หามไวนะครับ ขอบังคับขอ 58 ยังเขียนไวดวยซ้ําไปครับวา "การแจงกําหนดการประชุมใหญ ใหสหกรณ-มี
หนังสือแจงใหสมาชิกสมทบทราบดวย" ดังนั้น เมื่อแจงการประชุมใหญใหทราบและเมื่อสมาชิกสมทบเขา
ประชุม สิทธิไดรับเบี้ยประชุม สิทธิไดรับรางวัลตางๆในที่ประชุม ก็ไมไดมีขอบังคับหรือระเบียบใดๆหามไวครับ
กก.ดําเนินการชุดนี้จะดูแล "พี่-นองสมาชิก" ทุกกลุมดวยความเป%นธรรมครับ
•ถานับจากวันที่ 8 พ.ย.61 ซึ่งเป%นวันประชุมใหญสามัญ ป` 2561 และเป%นวันเลือกตั้งกรรมการชุดที่ 27(
บางสวน)ดวยนั้น ถึงวันนี้เรามีเวลาทํางานยังไมถึง 1 เดือนเลยครับ แตผลงานหลายอยางไดถูกขับเคลื่อน
ออกมาอยางเป%นระบบพอสมควร ผมเชื่อวานับแตไตรมาส 2 ของป`บัญชีนี้เป%นตนไป นาจะเริ่มเห็นหนาเห็น
หลังสําหรับผลงานแลวครับ และอยากบอกวา "คณะกรรมการดําเนินการ" ชุดที่ 27 มี "ความจริงใจ และจะทํา
อยางที่บอก" ไวครับ
ดวยจิตศรัทธาและเชื่อมั่น
วิทยา ธารประเสริฐ
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