ประธานพูดคุยกับสมาชิก ฉบับที่ 6 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

"ของขวัญป#ใหม& 2562"

•สหกรณของเรามีระบบ "สวัสดิการสมาชิก" มากมาย ตั้งแต "เกิด แก เจ็บ ตาย" เชื่อวา "พี่-น$องสมาชิก"
หลายทานรวมทั้งผมเองก็จําไมได$ทั้งหมด จึงเห็นชอบรวมกันให$ กก.ศึกษาและประชาสัมพันธ ไปรวบรวม
จําแนกแยกแยะออกมาให$เป1นหมวดหมู โดยทําแบบ mind map เพื่อให$สามารถมองเห็นได$ในเอกสารหน$า
เดียวหรือ 1 page รวมทั้งจะได$พัฒนา "ระบบสวัสดิการสมาชิก" ให$ครอบคลุมมีประโยชนตอ "พี่-น$องสมาชิก"
สวนใหญมากยิ่งขึ้น สําหรับ mind map รอการ audit อีกนิดครับคง ปสช.ให$ "พี่-น$องสมาชิก" ทราบโดยทั่ว
กันตอไปได$ ไมวาจะทาง Line Groups หรือทาง website ใหมที่ กก.ดําเนินการ ได$เห็นชอบให$สร$างขึ้นมา
ตามข$อเสนอของ กก.พัฒนาเว็บไซต ซึ่งจะอํานวยความสะดวกให$แก "พี่-น$องสมาชิก" สําหรับการเข$าถึงข$อมูล
ทั้งข$อมูลทั่วไปและข$อมูลสวนบุคคลของสมาชิกเอง ตลอดจนการแจ$งเตือนการได$รับสวัสดิการตางๆจาก
สหกรณซึ่งจะเป1นการพัฒนาคุณภาพการให$บริการแกสมาชิกมากขึ้นด$วยอีกทางหนึ่ง

•website ใหมของสหกรณได$แจ$งจดโดเมนในชื่อ www.mukcoop.com ครับ กก.พัฒนาเว็บไซต ได$รับ
มอบหมายจาก กก.ดําเนินการ ให$ไปวางแผนเตรียมการนําเข$าข$อมูล ทั้งข$อมูลทั่วไป และข$อมูลสวนบุคคลเข$าสู
website ตลอดจนการวางแผนในการดูแลระบบอยางยั่งยืนแล$ว โอกาสตอไปคงนํามาเลาความก$าวหน$าให$
ทราบอีกครั้งครับ

•สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด ได$คํานวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําของสหกรณ(Minimum
Cooperative Rate : MCR) โดยเหรัญญิก(นายสุทิน สลางสิงห) และผู$จัดการ(นางภาวดี แสวงบุญ) เพื่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ กก.ดําเนินการ ในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยตางๆ ทั้งเงินฝาก เงินกู$ และ
เงินขอกู$จากสถาบันการเงินและสหกรณอื่นๆ ซึ่งผลการคํานวณ MCR ได$เทากับ 6.39% ซึ่งก็มาจาก 3 สวน
ดังนี้

-ต$นทุนทางด$านการเงิน 5.19%
-ต$นทุนการบริหารธุรกิจสินเชื่อ 0.20%
-อัตราสวนเหลื่อมจากธุรกิจสินเชื่อ 1%
ตัวเลข 6.39% หรือ MCR แปลวายังไงครับ ถ$าพูดภาษาชาวบ$านก็แปลวา "ถ$ากําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู$
เทากับ 6.39% เราจะเทาทุน คือไมมีกําไรและก็ไมขาดทุน" ครับ

•เรื่อง "ยุทธศาสตรสหกรณ" กก.ดําเนินการก็รับหลักการ "รางยุทธศาสตรสหกรณ 5 ป_" ตามข$อเสนอของ กก.
พัฒนายุทธศาสตรสหกรณ ซึ่งถือวาเป1นขั้นตอนที่ 2.5 เพราะขั้นตอนที่ 3 กก.ดําเนินการ ต$องไปพิจารณา "ราง
ยุทธศาสตรสหกรณ 5 ป_" ในขั้นแปรญัตติในวันเสารที่ 5 มกราคม 2562 กอนที่จะเชิญผู$แทนสมาชิกจากทุก
หนวยทั้ง 8 หนวยๆละ 3-4 คนมารวมแสดงความคิดเห็นในขั้นตอนที่ 4 ในวันเสารที่ 19 มกราคม 2562 ตอไป
และขอประชาสัมพันธให$ "พี่-น$องสมาชิก" ที่สนใจจะเข$ารวมสร$างประวัติศาสตรกําหนด "ยุทธศาสตรสหกรณ
5 ป_" ที่ไมเคยมีมากอนแม$เราจะรวมกันจดทะเบียนตั้งสหกรณมาแล$วเป1นป_ที่ 27 ติดตอประสานงานขอเข$า
รวมประชุมกับ กก.หนวยของทานได$เลยนะครับ ที่นั่งมีจํากัด ช$าอาจเต็มกอนนะครับ

•ทีนี้ก็มาถึงเรื่อง "ของขวัญป_ใหม 2562" จํานวน 2 รายการตามข$อเสนอของ กก.อํานวยการครับ ชิ้นแรกได$แก
การให$โอกาสสมาชิกที่กู$เงินสามัญและเงินกู$ฉุกเฉินที่สงชําระเงินกู$ยังไมถึง 6 งวด แตชําระมาแล$วไมต่ํากวา 3
งวด ที่มีความประสงคจะขอกู$เงินไปใช$จายในชวงเทศกาลป_ใหม 2562 ก็สามารถยื่นคําขอกู$เงินสามัญและเงิน
ฉุกเฉินได$(refinance)ตามสิทธิ ทั้งนี้ให$โอกาสยื่นคําขอกู$ได$ในระหวางวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2562 เทานั้น
สวนชิ้นที่สองคือ เห็นชอบเงินกู$พิเศษเพื่อชวยเหลือสมาชิกนําไปปeดเงินกู$ดอกเบี้ยสูงจาก "เงินกู$ธนวัฎและบัตร
เครดิตทุกสถาบันการเงิน" โดยมีเงื่อนไขคือสมาชิก 1 คนสามารถใช$สิทธิกู$ได$เพียงครั้งเดียวเทานั้น ถือวาเป1น
เงินกู$หรือสินค$าใหม(New Product) อีกชิ้นหนึ่งครับ สําหรับ "พี่-น$องสมาชิก" ที่ประสงคจะปลดหนี้ธนวัฎและ
บัตรเครดิตจากทุกธนาคารที่มีดอกเบี้ยสูง ซึ่งถือวาเป1นการลดภาระของ "พี่-น$องสมาชิก" การยื่นคําขอกู$ก็จะ
สามารถยื่นคําขอกู$ได$เทากับวงเงินที่เป1นหนี้เทานั้น ของขวัญชิ้นนี้จะมอบให$ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 เป1น
ต$นไป

•นอกจากนั้นเพื่อความโปรงใส ความยุติธรรม และเป1นกาสงเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน$าที่ของ
คณะกรรมการ จึงได$กําหนดหลักเกณฑการจายเงินโบนัส กก.ดําเนินการ สําหรับป_บัญชี 2562 และ 2563
หลักการสําคัญอยูที่การจายแบบ P4P (Pay for Performance) โดยเงินโบนัสจํานวน 100% แบงออกเป1น 5
สวนคือ
-จายตามตําแหนง กก.ดําเนินการและ กก.ยอย 30% (ตําแหนงที่มีความรับผิดชอบมากกวาได$มากกวา)
-จายเทากันทุกคนทุกตําแหนง 20%
-จายตามจํานวนครั้งการประชุม กก.ดําเนินการ และการประชุมพิารณารางยุทธศาสตรสหกรณ 5 ป_ จํานวน 2
ครั้ง 20% ลาการประชุมได$ไมเกิน 4 ครั้งตอป_บัญชี (ประชุมจํานวนครั้งมากกวาได$มากกวา)
-จายตามความตรงตอเวลามาประชุม กก.ดําเนินการ และการประชุมพิจารณารางยุทธศาสตรสหกรณ 5 ป_
จํานวน 2 ครั้ง 20% (มาประชุมตรงเวลามากกวาได$มากกวา)
-จายตามผลการประเมินรอบด$าน 360 องศา จาก กก.ดําเนินการทุกคนโดยไมประเมินตนเอง 10%
เราถือวา กก.ทุกทานอาสาเข$ามาทํางานเข$ามาพัฒนาสหกรณแทน “พี่-น$องสมาชิก” ทุกคน การจาย
คาตอบแทนเล็กๆน$อยๆเราจึงกําหนดทิศทางรวมกันอยางโปรงใสตั้งแตต$นป_ที่เริ่มทํางานด$วยกัน เพื่อความเป1น
ธรรม(Fairness) สําหรับทุกๆคนครับ

•นอกจากนั้น กก.ดําเนินการ ยังได$แตงตั้ง "โฆกษกสหกรณ" และ "รองโฆษกสหกรณ" อยางเป1นทางการ
รวมทั้งได$ตั้งที่ปรึกษา กก.ดําเนินการ ด$านยุทธศาตร และด$านเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนจะเป1นใครที่ได$รับการ
แตงตั้งให$ดํารงตําแหนงอะไรนั้น "โฆษกสหกรณ" คงมาแจ$งรายละเอียดเป1นเรื่องๆให$ทราบตอไปนะครับ

•จะเห็นได$วาตั้งแตผมได$เริ่มพูดคุยกับ "พี่-น$องสมาชิก" จนถึงฉบับที่ 6 แล$ว ผมยังไมเคยพูดถึงผลประกอบการ
ในระยะเดือนเศษที่ กก.ชุดนี้เข$ามาบริหารเลยนะครับ แตจะพูดคุยในเรื่องนโยบาย วิธีการทํางาน การจัดทัพ
และสิ่งที่เกิดขึ้นในชวงไมกี่วันที่เข$ามาทํางานเป1นสวนใหญ ซึ่งก็มีเรืองราวดีๆเกิดขึ้นมากพอสมควร สวนผล
ประกอบการรอให$ครบ 1 ไตรมาส ผมจะมาเลาสูฟqงในฉบับทีจะออกใน ม.ค.62 นะครับ

•โปรดอยารอคอยแตจงติดตามด$วยความระทึกในดวงหทัยพลัน(อีกแล$วครับทาน)

ด$วยจิตศรัทธาและเชื่อมั่น
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