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FSCT NEWS

ทานมีแนวทางการบริหารงานสหกรณอยางไรบาง

สัมภาษณพิเศษ
คุณสรวีย จิรานันทสิริ

ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
นักสหกรณที่มีคุณคาแหงป 2556

ค

รู เปนอาชีพที่หลายคนยกยองใหเกียรติ แตก็มีอีกหลายคน

ทีก่ ลาววา เปนอาชีพทีม่ หี นีม้ ากกลุม หนึง่ สหกรณออมทรัพยครู
ก็ เ ช น กั น ถู ก มองว า เป น สหกรณ กู  ท รั พ ย ม ากกว า ออมทรั พ ย
“FSCT NEWS” จึงไดบุกสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
หนึ่งในสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เพื่อสัมภาษณคุณสรวีย จิรานันทสิริ ผูจัดการ สหกรณออมทรัพย
ครูศรีสะเกษ จํากัด ซึ่งทานไดรับรางวัลนักสหกรณที่มีคุณคา
แหงป 2556 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในงานประกาศ
เกียรติคุณนักสหกรณที่มีคุณคาในปที่ผานมา และเรามาฟงมุมมอง
แงคิด และแนวทางบริหารงานของทานที่ทําใหสมาชิกสหกรณครู
ที่นี่หมดหนี้ มีคุณภาพชีวิต มีความเปนอยูที่ดี และอยูอยางมีเกียรติ
มีศักดิ์ศรีกันคะ

ผมบริหารงานโดยยึดแนวทางตามหลักการสหกรณ
สากล 7 ประการ พึ่งพาตนเองใหไดมากที่สุด โดยระดม
ทุนภายในของสหกรณคอื หุน และเงินรับฝากจากสมาชิก
ไมรับสมาชิกสมทบ เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการมากที่สุด ใหเงินกูแกสมาชิกเพื่อนําไปใช
จายตามความจําเปนและกอประโยชนไดทุกระยะไมใหขัดสน
ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยคํานึงถึงเงินทุน
ของสหกรณ และความสามารถในการสงชําระของสมาชิก และ
มีการจัดสวัสดิการแกสมาชิกหลากหลาย และรองรับเมือ่ สมาชิก
ถึงแกกรรมใหสามารถปลดเปลือ้ งหนีส้ นิ ได และยังมีเหลือตกแก
ทายาทตามสมควร

แนวทางในการระดมทุนของสหกรณ

สมาชิกตองถือหุนรายเดือนในอัตรารอยละ 8 ของ
เงินเดือน และตองออมกอนกู เชน เปนสมาชิกสงคาหุนได
12 เดือนจึงกูสามัญได สงคาหุนครบ 36 เดือนจึงกูพิเศษได
เมื่อกูสามัญตองมีหุนไมตํ่ากวารอยละ 35 - 48 ของเงินกู เมื่อกู
พิเศษตองมีหุนไมตํ่ากวารอยละ 25 - 38 ของเงินกู บางปจัด
ใหมีโครงการซื้อหุนลุนโชคดวยและกําหนดใหสมาชิกทุกคน
ตองมีบัญชีเงินฝาก และโอนเงินกูสามัญ/พิเศษ เงินคางจาย
เงินสวัสดิการตาง ๆ และเงินปนผลเฉลี่ยคืนเขาบัญชีเงินฝาก
สหกรณของสมาชิก

สหกรณมกี จิ กรรมอะไรบางทีเ่ ปนการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของสมาชิก

มีโครงการ กิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการประชุมสัมมนา
สมาชิ ก ตามหน ว ยงานทางการศึ ก ษา หน ว ยงานต น สั ง กั ด
ของสมาชิก เพื่อสงเสริมวิทยฐานะ เพิ่มความรูความสามารถ
เพิ่มรายไดของสมาชิก สหกรณจะจัดงบประมาณสนับสนุน
คาใชจา ยเปนประจําทุกป โครงการเหลานีช้ ว ยผลักดันใหสมาชิก
มี เ งิ น ตอบแทน เงิ น วิ ท ยฐานะ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง และ
เงินเดือนอยางเหมาะสมมากขึ้น ไดรับความเปนธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพและยังมีงบประมาณสําหรับโครงการประชุม
สัมมนาสมาชิกกลุมตาง ๆ ทุกกลุมทุกคนในรอบป เพื่อสงเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือวิชาชีพของสมาชิก สามารถ
ชวยลดรายจายของสมาชิก และมีคาตอบแทนใหสมาชิกเปน
การเสริมรายไดอกี ทางหนึง่ สรางความภาคภูมใิ จในองคกรของ
ตนเอง และสมาชิกไดรับความรูความเขาใจในการดําเนินงาน
ของสหกรณ จากการที่คณะวิทยากรของสหกรณมารวมพบปะ
ตามโครงการนี้ดวย

ปที่ 26 ฉบับที่ 319 เดือนมกราคม 2557

นอกจากนี้ สหกรณมีสวัสดิการใหเปลาสําหรับสมาชิก
ที่อยูกับสหกรณมานาน สมาชิกเกษียณอายุงาน และสมาชิก
ถึงแกกรรม รวมทั้งจัดใหมีการฌาปนกิจสงเคราะหจนเพียงพอ
ใหสามารถปลดเปลื้องหนี้สินของสมาชิกไดหมดสิ้น และยังมี
เหลือตกทอดแกทายาท และมีเงินใหกูยืมเพื่อการอันจําเปน
และกอประโยชน ทําใหสมาชิกมีเงินใชจายทุกระยะไมขัดสน
สรางฐานะได และอยูอยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรี เนนสงเสริม
การออมของสมาชิก

ทานคิดวา สอ.ครูศรีสะเกษ จก. ประสบความสําเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

ผมถือวาประสบความสําเร็จพอสมควรครับ ทั้งนี้การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิกไดขบั เคลือ่ นผานแผนงานโครงการ
ตาง ๆ เพื่อเพิ่มรายได ลดรายจาย และจัดสวัสดิการใหหลาก
หลาย อยางไรก็ตาม สหกรณยงั ทําไดตามฐานานุรปู ของสหกรณ
ซึ่งตองพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไปอีก

ในมุมมองของทานคิดวาขบวนการสหกรณในปจจุบนั ควร
มีการพัฒนาอยางไร

สําหรับสหกรณประเภทออมทรัพย ควรพัฒนารูปแบบ
การรวมตัวหรือรวมกลุม กันจากปจจุบนั ทีม่ เี ปน “ชมรมสหกรณ
ออมทรัพยภาคตาง ๆ” เปน “ชุมนุมสหกรณออมทรัพยภาค
ตาง ๆ” แทน ซึ่งเปนรูปแบบการรวมกลุมกันตามที่มีกฎหมาย
รองรั บ ส ว นสั น นิ บ าตสหกรณ แ ห ง ประเทศไทยนั้ น ควรมี
องคกรในระดับจังหวัดซึ่งมีตัวแทนของสหกรณทุกประเภทเปน
คณะกรรมการ ทํานองเดียวกันกับสันนิบาตสหกรณในระดับ
ประเทศ

ทายนี้อยากใหฝากขอคิดใหชาวสหกรณนําไปเปนแนวทาง
ในการบริหารงาน

สหกรณ ค วรสรุ ป บทเรี ย นจากป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
หาแนวทางปองกันอยางจริงจัง เชน ปญหาแชร ลอตเตอรี่
และการฝากเงินกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ซึ่ง
เกิดจากความตองการกําไรจากการลงทุนมากเกินไป (รวมทั้ง
ผลประโยชนที่เสนอเพิ่มเติม) ทั้งที่บางแหงไมมีเงินของตนเอง
จะนําไปลงทุน การดําเนินการไมไดพิจารณาอยางรอบคอบ
เท า ที่ ค วร ถึ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละความสามารถของคู  สั ญ ญา
ไมไดดาํ เนินการใหครบถวนตามขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายกําหนด เชน
การประชุมใหญเพื่ออนุมัติและขอความเห็นชอบจาก คพช.
กอน และการมีหลักประกัน หรือการปรึกษาหารือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกอน ควรปองกันปญหาโดยการดําเนินการอยาง
รอบคอบในการลงทุนอื่น ๆ ที่ไมใชเปนการลงทุนกับสมาชิก
ของตนเอง อยางนอยควรลงทุนเมื่อมีเงินทุนเหลือจาก
การใหบริการแกสมาชิกของตนแลว
อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ปญหาการไมมีเงินเพียงพอ
ใหบริการเงินกูแกสมาชิก และปนผลเฉลี่ยคืน ซึ่งเกิดจาก
การปลอยเงินกูเกินตัว โดยสหกรณอาจมีเจตนาชวยเหลือ
สมาชิกใหสามารถรวมหนี้สินจากสถาบันการเงินตาง ๆ มาไว
ที่สหกรณแหงเดียว แตการดําเนินการดังกลาวตองใชเงิน
จํานวนมาก ลําพังเงินทุนของสหกรณไมเพียงพอตองขอกู
จากแหลงเงินภายนอกทุกเดือนไป จนในที่สุดสหกรณมีหนี้สิน
มากกวาทุนของตนเอง และเมือ่ ไมสามารถกูเ งินจากภายนอกได
ก็เกิดปญหาสภาพคลองไมมีเงินใหบริการเงินกูแกสมาชิกหรือ
จายปนผลเฉลี่ยคืนได และปญหาที่จะตามมาก็คือสมาชิก
จะเริม่ ไปกอหนีก้ บั สถาบันการเงินอืน่ หรือเจาหนีร้ ายอืน่ เพิม่ เติม
และผิดนัดชําระหนี้ ปญหานีไ้ มใชเพิง่ เกิดขึน้ กับสหกรณ เพราะ
ในป 2540 ก็เคยเกิดปญหานี้มากอนเมื่อครั้งวิกฤติตมยํากุง
มาแลว แตสหกรณก็ไมไดสรุปบทเรียน ดังนั้นสหกรณควร
ปลอยเงินกูโ ดยคํานึงถึงทุนทีส่ หกรณมเี ปนหลักอยาปลอย
เกินตัว หรือประชานิยมเกินไป จนสมาชิกขาดวินัยทาง
การเงิน ไมคิดจะออมหรือพึ่งตนเอง คิดแกปญหาเพียงดวย
การกูยืมเงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ
และเรื่องสุดทาย การใหเงินกูแกสมาชิกควรฝกการ
วางแผนทางการเงิน เงินกูจํานวนมาก เชน กูสามัญหรือ
กูพิเศษควรใหกูเปนรายเดือน ไมใชกูเปนรายวัน ซึ่งไมมี
การคิดทบทวนวางแผนมากอน รวมทั้งสหกรณเองก็ไมได
มีการกลั่นกรอง กอนจะกูควรสงชําระคาหุนมาเปนระยะเวลา
พอสมควร เพื่อใหไดออมกอนกู หรือฝกการชวยเหลือตนเอง
กอน และควรมีสัดสวนของหุนตอเงินกูที่มากพอสมควร
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