นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมาก ประจาปี ๒๕๖๑

ส าหรั บ ฉบั บ นี้ เ รามาว่ า กั น ด้ ว ยเรื่ อ งนวั ต กรรมกั น นะคะ ตามความหมายของส านั ก งาน
ราชบั ณฑิตยสถาน นวัตกรรม คือ สิ่ งที่ทาขึ้นใหม ่ห รือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรือ
อุปกรณ์ ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ได้จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมการบริหาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๒ ประเภท คือ ๑) นวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์
คิดค้นขึ้นมาใหม่ และ ๒) นวัตกรรมที่เกิดจากการเอาของเดิมที่มีอ ยู่แล้วนามาพัฒนาต่อยอด และสหกรณ์
ออมทรัพย์ทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด ของเราได้จัดส่งผลงาน “บัตรประชาชนเพื่อการบริหารสหกรณ์ ID Card
for cooperative management” เข้าร่วมประกวดประเภทนวัตกรรมที่เกิดจากการเอาของเดิมที่มีอยู่แล้ว
นามาพัฒนาต่อยอด ผู้ที่คิดค้นและนาเสนอนวัตกรรม คือ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณดรุณี ทองหยวก
จากการเข้าร่วมประกวดและนาเสนอผลงานในครั้งนี้ทาให้ ได้รับรางวัล จานวน ๒ รางวัล คือ รางวัลผลงาน
นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมากประเภทพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว และ
รางวัลการนาเสนอดีเด่น เรามาทาความรู้จักผลงานนวัตกรรมที่ สอ.นย.ได้จัดส่งเข้าร่วมประกวดและเจ้าของ
ผลงานกันเลยค่ะ
บัตรประชาชนเพื่อการบริหารสหกรณ์ ID Card for cooperative management เกิดจาก
ความต้องการลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ทาบัตรสมาชิก โดยนาเครื่องอ่านค่า Chip card จากบัตรประชาชนมาใช้
คู่กับบัตรประชาชนแทนบัตรสมาชิกของ สอ.นย. ซึ่งเครื่องอ่านค่า Chip card จากบัตรประชาชน เป็นเทคโนโลยี
ที่รัฐบาลส่งเสริมให้สถาบันการเงินนามาใช้เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้รับบริการ การใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชน
นั้น ช่วยให้ฐานข้อมูลของสมาชิกมีความถูกต้ อง ครบถ้วน และสามารถนาไปบริหารจัดการเชื่อมโยงกับระบบ
สหกรณ์ ทาให้ลดข้อผิ ดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้เกือบทั้งหมด ผลพลอยได้จากนวัตกรรม คือ
สหกรณ์ลดค่าใช้จ่ายในการทาบัตรสมาชิก สมาชิกไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องทาบัตรใหม่ทุกครั้งที่บัตรสมาชิกหาย
หรือเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ สมาชิกไม่ต้องพกบัตรหลายใบ และยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดปริมาณพลาสติกได้
อีกด้วย สาหรับข้อมูลที่ได้รับจากการอ่านค่าบัตรประชาชนเป็นข้อมูลพื้นฐานโดยทั่วไปในระบบทะเบียนราษฎร์
เท่านั้น มีทั้งหมด ๒๔ รายการ ประกอบด้วย ๑) เลขประจาตัวประชาชน ๒) คานาหน้าชื่อไทย ๓) ชื่อไทย
๔) ชื่อกลางไทย ๕) นามสกุลไทย ๖) คานาหน้าชื่ออังกฤษ ๗) ชื่ออังกฤษ ๘) ชื่อกลางอังกฤษ ๙) นามสกุลอังกฤษ
๑๐) เลขที่ ๑๑) หมู่ที่ ๑๒) ตรอก ๑๓) ซอย ๑๔) ถนน ๑๕) ตาบล – แขวง ๑๖) อาเภอ – เขต ๑๗) จังหวัด
๑๘) เพศ ๑๙) วันเกิด ๒๐) หน่วยงานที่ออกบัตร ๒๑) วันออกบัตร ๒๒) วันหมดอายุ ๒๓) เลขหมายคาขอ
(ใต้รูปถ่าย) ๒๔) รูปถ่ายเจ้าของบัตร
เจ้ าของผลงาน คื อ คุ ณดรุ ณี ทองหยวก หั วหน้ า ฝ่ า ยเทคโนโลยี สารสนเทศ ท างานเป็ น
เจ้าหน้าที่ สอ.นย.ตั้งแต่ เม.ย.๒๕๔๐ ระยะเวลา ๒๒ ปี ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่นประจาปี ๒๕๕๘ มีความตั้งใจ
ขยันขันแข็ง และมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศของ สอ.นย.ให้ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ มีความรักและจงรักภักดีต่อองค์กรเป็นอย่างมาก และนี่คือหนึ่งใน
บุคลากรทีท่ รงคุณค่าของ สอ.นย.

-๒เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า สอ.นย.เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีบุคลากรที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ช่ วยส่ งเสริ มให้ สอ.นย.มีความมั่ นคง และเติบโตอย่ างยั่ งยื นได้ ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่ าจะมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากเพียงไร พวกเราชาว สอ.นย.ก็จะสามารถร่วมมือร่วมใจกันยืนหยัดอยู่ได้ และนอกจาก
รางวัลนวัตกรรมและการนาเสนอนวัตกรรมของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ที่ สอ.นย.ได้รับ
แล้ว ในปีนี้ สอ.นย.ยังได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจาปี ๒๕๖๒ (ภาคกลาง) และได้รับการเสนอชื่อ
เป็นตัวแทนภาคเข้าชิงรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติจากกรมส่งเสริมสหกรณ์อีกด้วย รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
ถือเป็นความหวังและความใฝ่ฝันอันสูงสุดของทุกสหกรณ์ในประเทศไทย เรามาร่วมลุ้นและส่งกาลังใจให้ สอ.นย.
ได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติตามวิสัยทัศน์ของเรากันนะคะ

วิสัยทัศน์
ก้าวสู่การเป็นสหกรณ์ดีเด่น
การบริหารเชิงคุณภาพ

ด้วยหลักธรรมาภิบาล
มุ่งเน้นสมาชิกและสังคม

กระดานข่าว สอ.นย.
๑. สอ.นย.จ ากั ด วงเงิ น รั บ ฝากจากสมาชิ ก ประเภทออมทรั พ ย์ และออมทรั พ ย์ พิ เ ศษ ไม่ เ กิ น เดื อ นละ
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. สอ.นย.เปิ ด ให้ บ ริการเงิน กู้ฉุกเฉินเพื่อช าระค่าสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาหรับสมาชิก
ที่ต้องการกู้เงินสามัญและใช้เป็นหลักประกันเสริม
๓. สอ.นย.ยกเลิกการใช้บัตรสมาชิกในการติดต่อธุรกรรม สมาชิกสามารถใช้บัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดย
ทางราชการ ซึ่งมีชิปการ์ดหรือแถบแม่เหล็กบันทึกข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกติดต่อธุรกรรมแทน
๔. สอ.นย.ปรับเปลี่ยนวิธีการขอทุนการศึกษาบุตร โดยกาหนดให้สมาชิกส่งเรื่องขอทุนการศึกษาบุตรมายัง
สานักงาน สอ.นย.โดยตรงไม่ต้องผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก
สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย.
เพิ่มเติมได้ที่............
เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
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โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙ ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘ โทรสาร กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒
มือถือ : สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕ ธุรการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑
การเงิน ๐๖ – ๑๖๑๗ – ๖๙๘๗

