ประธานพูดคุยกับสมาชิก ฉบับที่ 5 วันที่ 7 ธันวาคม 2561

“จัดทัพ ขับเคลื่อน”

•ฉบับที่ 5 แลวนะครับ เวลานาทีผันเปลี่ยนไปตามปกติ ที่แทมันเปนเชนนั้นเอง ความรูสึกเราตางหากที่บอกวา
เร็วหรือชา ฉบับนี้ออกลวงหนาหนึ่งวันเหมือนหนังสือพิมพ)รายวันเลยนะครับ เพราะ 6-8 ธ.ค.61 ตองติดตาม
SRRT มุกดาหารไปดูงานที่เวียดนาม ขอขอบคุณทุกทานที่ติดตามอานนะครับ

•ผมมีโอกาสเขารับการอบรมโคชฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย(FA Thailand) ระดับ CLicence เมื่อหลายปHมาแลวครับ มีอาจารย)ชาญวิทย) ผลชีวิน และคณะอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยในยุคนั้น
เปนวิทยากร เพื่อนรวมรุนที่ผมชักชวนเขารวมอบรมโคชดวยในครั้งนั้นก็ไมใชใครที่ไหน "ยุทธชัย นาดอน" ผอ.
รพ.สต.นาโด ของเรานี่เองครับ
การอบรมโคชของสมาคมฯ จะมี 3 กลุมระดับดวยกัน คือ
กลุมพัฒนาทักษะเยาวชน ที่เรียกวา Grassroot เปVาหมายของการฝXกอบรมโคชกลุมนี้ก็คือการไปเปนโคชใน
ระดับเยาวชนลงไป มีวัตถุประสงค)คือพัฒนาทักษะการเลนใหถูกตอง
กลุมสมัครเลน ระดับระดับ C-Licence และระดับ B-Licence เปนการอบรมเพื่อเปนโคชในระดับสมัครเลน มี
เปVาหมายในการปูพื้นฐานการเลนเปนทีม เนนการฝXกเพิ่มเติมในกลุม การฝXกแบบกลุม การสรางความเขาใจใน
หนาที่ตามตําแหนงของผูเลน
และกลุมมืออาชีพ ตั้งแตระดับ A-Licence และระดับ Pro-Licence ขึ้นไป กลุมนี้เปนการอบรมเพื่อไปคุมทีม
ในระดับอาชีพ

•คุณสมบัติและบทบาทของโคชที่ดี นาจะมีมากมายหลายขอพอสมควร วันนี้ผมไมไดมาคุยเรื่อง "โคชฟุตบอล"
กับ "พี่-นองสมาชิก" นะครับ แตผมคิดวาบทบาทหนาที่ของ "โคช" และของ "ประธานกรรมการสหกรณ)" หรือ

บทบาทของ "ผูนําทีม" นั้นนาจะมีความเหมือนหรือความคลายคลึงกันหลายขอ ไมวาจะเปนการสื่อสารที่ดีใน
ทีม การพัฒนานักฟุตบอลหรือการพัฒนาทีม การสรางความสัมพันธ)ที่ดีระหวางโคชกับผูเลน ซึ่งก็คือการสราง
ความสัมพันธ)ที่ดีในทีมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ) ใหมีความรูสึกเปนทีมเดียวกัน มีความเปนเอกภาพใน
การทํางาน เพื่อใหงานบรรลุเปVาหมายอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด การวางแผนการฝXกซอมให
เร็วที่สุด ถาเปนสหกรณ)ก็จะเปนการมอบหมายงานให กก.ยอยทุกคณะเรียนรูงานใหเร็ว ใหเขาใจบทบาท
หนาที่ รวมทั้งฝ`ายจัดการ ดวยความรวดเร็ว ฉับไว พรอมขับเคลื่อนงานทุกองคาพยพ ซึ่งก็คือการจัดวาง
ตําแหนงของผูเลนตามความชอบและความถนัด นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติที่ตองมีไมตางกันคือ การเปน
Team Motivator การคํานึงและใหความสําคัญกับเปVาหมาย เปนตน

•หนึ่งเดือนที่ผานา "คณะกรรมการดําเนินการ" ชุดนี้ได "วางตัวผูเลน" ตําแหนงตางๆ ดวยการตั้ง กก.ยอยหรือ
คณะทํางาน 5 คณะ 3 คณะแรกไดแก กก.อํานวยการ กก.พิจารณาเงินกู และ กก.ศึกษาและประชาสัมพันธ) มี
หนาที่ตามขอบังคับชัดเจน และ กก.ที่ขอบังคับเปeดโอกาสใหแตงตั้งไดตามความจําเปน ซึ่ง กก.ชุดนี้ก็ตั้งเพิ่มมา
2 คณะ คือ กก.พัฒนายุทธศาสตร)สหกรณ) และ กก.พัฒนาเว็บไซต) เพื่อใหมี "ระบบสมาชิกออนไลน)" ซึ่ง กก.
ทั้ง 2 คณะที่ตั้งเพิ่มก็มีหนาที่ตรงไปตรงมาตามชื่อของคณะ กก.ครับ รวมทั้งไดมีการมอบหมายทานรอง ปธ.ทั้ง
2 ทานใหติดตามกํากับดูแล กก.ยอยอีกดวย ทานรอง ปธ.1 ก็ดูแล กก.ศึกษาและ ปสช. ทานรอง ปธ. 2 ดูแล
กก.พิจารณาเงินกู สําหรับ กก.พัฒนายุทธศาสตร)สหกรณ) และ กก.พัฒนาเว็บไซต) ผมกํากับดูแลเองโดยตรง
ครับ

•ผมไดมีโอกาสประชุมรวมกับ กก.ทั้ง 4 คณะไปแลวเพื่อแจงเปVาหมาย วัตถุประสงค) ของ กก.แตละคณะ
รวมทั้งเพื่อเรียนรูวิธีคิดและวิธีการทํางานรวมกันไปดวยในตัว สวน กก.พิจารณาเงินกู ผมยังไมมีโอกาสประชุม
รวมทั้งคณะ แตไมเปนไร กก.ชุดนี้มีหนาที่ชัดเจนตามขอบังคับ และเมื่อ 4 ธ.ค.61 ไดประชุมรวมกับ กก.พัฒนา
เว็บไซต) ที่มี ปธ.เปนคนๆเดียวกันกับ ปธ.เงินกู ผมก็เลยถือโอกาสนั้นประสานงานเรื่อง "กระบวนการยื่นคําขอ
กู" จนถึงลําดับการรับเงินกูให ปธ.กก.พิจารณาเงินกู นําไปพูดคุยกันตอใน กก.ใหไดขอสรุป แลวนําไปเสนอ
กก.ดําเนินการพิจารณาตอไปครับ

•ถือวาเปน "การจัดทัพ" ที่พรอมรบพรอมที่จะลงทําการแขงขัน พรอมสําหรับ "ทีมงานคุณภาพ" ที่จะพุงชนกับ
เปVาหมายที่จะรวมกันกําหนดอยางมีสวนรวมจาก "พี่-นองสมาชิก" ตาม "ยุทธศาสตร)สหกรณ) 5 ปH" ในขณะที่
"จัดวางตําแหนง" เราก็ "ขับเคลื่อน" งานตางๆไปพรอมกันมีผลงานออกมาเปนระยะๆตาม "นโยบาย" ดวย
ความรวดเร็ว ฉับไว ดวยความรอบคอบ เขาใจวาหลายเรื่อง "พี่-นองสมาชิก" คงสัมผัสไดดวยตนเองไปแลว
เชน ลดดอกเบี้ยเงินกูลงมา 0.25% เพิ่มวงเงินกูสามัญเปน 3 ลบ. และอีกหลายๆเรื่องกําลังทะยอยออกมาเปน
ลําดับไปครับ และแนนอนในชวงปHใหม 2562 ที่กําลังจะมาถึง "พี่-นองสมาชิก" ทุกทานที่มีคุณสมบัติครบคงจะ
ไดรับ "ของขวัญปHใหม" อยางพรอมหนาดังที่ผมไดเกริ่นไปบางแลวในฉบับที่ 4 ครับ

•"การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ" กับ "พี่-นองสมาชิก" ผมยืนยันและรับรองวาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นอยางแนนอน ปHใหมนี้ทานที่มารับบริการคงไดสแกน QR Code หลังการรับบริการจากพนักงาน
สหกรณ)เปนรายบุคคล และคงจะไดเห็นหนาตา website ใหมของสหกรณ)ในชื่อ www.mukcoop.com ที่จะ
มี "ระบบสมาชิกออนไลน)" ใหบริการ "พี่-นองสมาชิก" เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการเพิ่มขึ้นหลาย
เรื่อง นอกจากเรื่องขอมูลพื้นฐานสําคัญที่จําเปนที่สมาชิกตองทราบอยูแลว ไมวาขอมูลเงินทุนเรือนหุน ขอมูล
เงินฝาก ขอมูลการเปนหนี้ ขอมูลการค้ําประกัน เรายังจะพัฒนาใหมีระบบเตือนดวยวา ขณะนี้ทานมีสิทธิไดรับ
สวัสดิการอะไรบางแลว และทานจะใชสิทธินั้นไดอยางไร เปนตน อยางชาที่สุดนาจะไมเกิน มี.ค.62 คงเปeด
ใหบริการไดครับ เรื่องการพัฒนาสํานักงานสหกรณ)ใหเปนระบบ เปนระเบียบ สวยงาม ดวย 5 ส ก็อยูในระยะ
ดําเนินการ "ส สะดวก" ใหแลวเสร็จภายใน 15 ธ.ค.นี้ เรื่อง "มุมสมาชิกในสํานักงานสหกรณ)" ก็กําลังจะเกิดขึ้น

•อยารอคอยแตจงติดตามดวยความระทึกในดวงหทัยพลัน

ดวยจิตศรัทธาและเชื่อมั่น
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