๒๖ กุมภาพันธ์ ราลึกนึกถึงวันสาคัญแห่งสหกรณ์
ประเทศไทยได้ น าวิ ธี ก ารสหกรณ์ เ ข้ า มาช่ ว ยพั ฒ นาประเทศเพื่ อ ให้ ประชาชนหลุ ด พ้ น จาก
ความยากจนโดยเฉพาะเกษตรกร ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๘ โดยมีพระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดา
แห่งการสหกรณ์ไทย ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จากัดสินใช้ ตั้งอยู่ ณ ตาบล
วั ด จั น ทร์ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก และทรงเป็ น นายทะเบี ย นสหกรณ์ รั บ จดทะเบี ย น เมื่ อ วั น ที่
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๙ และในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๒๗ ได้มีการประกาศให้วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น
วันสหกรณ์แห่งชาติ
สหกรณ์ (Cooperatives) คือ องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดาเนิน
วิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพื่อสนองความต้องการ (อันจาเป็น)
และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperative Values) คือ สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ
สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริ ยธรรมแห่งความสุ จริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์”
อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology) คื อ ความเชื่อร่วมกั นที่ ว่าการช่ วยตนเองและ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ ซึ่งจะนาไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม
หลักการสหกรณ์ คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม
มีทั้งหมด ๗ ประการ ประกอบด้วย
๑. การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง คือ การเข้าและออกจากการเป็นสมาชิกเกิดจาก
ความสมัครใจ ไม่ได้เกิดจากการถูกชักจูง โน้มน้าว ล่อลวง บังคับ ข่มขู่ จากผู้อื่น โดยสามารถกาหนดคุณสมบัติ
สมาชิกเพื่อให้ได้บุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วสามารถดาเนินกิจการร่วมกันได้ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนสมาชิก
๒. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย คือ พึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่ต้อง
ร่ ว มแรงร่ ว มใจ และสติ ปั ญญาในการด าเนิ นการและควบคุ มดู แลการด าเนิ นงานของสหกรณ์ ตามวิ ถี ทาง
ประชาธิปไตย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก คือ การมุ่งเน้นให้สมาชิกทุนคนพึงตระหนักว่าบทบาท
หน้าที่ของตน คือการเป็นทั้งเจ้าของและลูกค้าในคนเดียวกัน มิใช่เข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์จาก
สหกรณ์เท่านั้น ส่วนการจัดสรรกาไรสุทธิ ส่วนหนึ่งต้องกันไว้เป็นทุนสารอง ซึ่งเป็นทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ถือว่า
เป็นทุนทางสังคม นอกนั้นอาจแบ่งเป็นเงินปันผลในอัตราที่จากัด และเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนของธุรกิจ
๔. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ คือ สมาชิก กรรมการและพนักงานสหกรณ์รวมทั้ง
หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ต้ องส านึ ก อยู่ เสมอว่ า สหกรณ์ เป็ นองค์ การที่ ช่ ว ยตนเอง และปกครองตนเอง
เพราะฉะนั้ นสหกรณ์ต้ องเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจหรือท าสั ญญาใด ๆ ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ยอมรั บได้กั บ
บุคคลภายนอกหรือรัฐบาล
๕. การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ คือ การมุ่งเน้นให้สมาชิกและบุคคลทั่วไป ซึ่งถือว่าจะเป็น
สมาชิกในอนาคต มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
รวมทั้งให้มีความสานึก ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก หรือให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณสหกรณ์ การฝึกอบรม
ให้กรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน

-๒๖. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ คือ การร่วมกันระหว่างสหกรณ์ทั้งในประเภทเดียวกัน หรือใน
ท้องถิ่นเดียวกัน เพื่อให้สหกรณ์สามารถอานวยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิผล
สูงสุด และทาให้ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง
๗. การเอื้ออาทรต่อชุมชม คือ สหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตั้งอยู่ ดังนั้น การดาเนินงานของ
สหกรณ์ต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนนั้น ๆ และควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนั้นอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันสหกรณ์ในประเทศไทยมีทั้งหมด ๗ ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ ป ระมง สหกรณ์ ร้ านค้ า สหกรณ์ นิ คม สหกรณ์ บริ การ สหกรณ์ เ ครดิ ตยู เนี่ ยน แต่ ล ะสหกรณ์ จะมี
วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่แตกต่างกันไป แต่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ต้องการให้สมาชิกมีความอยู่ดี
กินดี และพึ่งพาตนเองได้
ข้อมูล สอ.นย. ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๑
จานวนสมาชิก
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ

๙,๕๓๗ ราย
๒,๖๕๓ ราย
รวม
๑๒,๑๙๐ ราย
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
๕,๕๘๘,๘๓๑,๔๔๗.๘๓ บาท
เงินรับฝาก
๓,๖๗๓,๔๓๗,๗๗๕.๗๕ บาท
ทุนเรือนหุ้น
๑,๘๙๑,๓๒๓,๓๑๐.๐๐ บาท
ทุนสารอง
๔๐๒,๐๓๒,๑๐๑.๕๓ บาท
ทุนสะสมอื่น
๗๑,๔๖๕,๕๒๒.๐๓ บาท
กาไรสุทธิประจาเดือน ธ.ค.๖๑
๒๑,๑๕๐,๙๘๗.๖๑ บาท
กาไรสะสม ต.ค.๖๑ – ธ.ค.๖๑
๖๔,๐๖๖,๐๑๕.๘๙ บาท
ทุนดาเนินงาน
๖,๓๕๙,๓๒๐,๑๙๘.๓๐ บาท
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.จะจัดกิจกรรมวันสหกรณ์ โดยส่งเสริมการออม ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมาชิกสามารถติดตาม
ข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมได้จากช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ สอ.นย.

-๓สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย.
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