รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน.....ในเดือนพฤษภาคมมีวันที่สาคัญต่อสหกรณ์อยู่หนึ่งวัน ก็คือ วันพืชมงคล หลายท่านอาจ
สงสัยว่าสหกรณ์เกี่ยวข้องกับวันพืชมงคลได้อย่างไร ความเกี่ยวข้องระหว่างสหกรณ์กับวันพืชมงคลก็คือ ในวันนี้
จะมีการมอบรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติให้แก่สหกรณ์ที่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีผลงานโดดเด่น
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสหกรณ์ในประเภทเดียวกัน จากสหกรณ์ทั้งหมดทั่วประเทศ ดังนั้น ในวันนี้จะมี
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติเกิดขึ้นทั้งหมด จานวน 7 สหกรณ์
เราได้ทราบถึงความสาคัญของวันพืชมงคลที่มีต่อสหกรณ์กันแล้ว เรามาทาความรู้จักกับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติกันบ้างนะคะ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่พิจารณาและคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ โดยมีตัวแทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณา
และใช้หลักเกณฑ์การ
พิจารณาตามที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เป็นแนวทางในการพิจารณา ซึ่งหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาที่กาหนดนี้จะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ สาหรับหลักเกณฑ์
ที่ใช้ประกอบการพิจารณานั้นจะแสดงให้เห็นถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. คุณภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์
2. บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์
3. ความมัน่ คงและฐานะทางการเงินของสหกรณ์
4. การทากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมไปถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาสหกรณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้น รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติจึงเป็น
รางวัลที่หลายสหกรณ์คาดหวัง เพราะเป็นรางวัลระดับประเทศที่แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์นั้นมีการบริหารงานใน
รูปแบบสหกรณ์ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารงานในรูปแบบสหกรณ์จะไม่ได้มุ่งหวัง
กาไรสูงสุด แต่เป็นการบริหารแบบมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกทุกคน ไม่ใช่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน
สหกรณ์เท่านั้น ทุกสหกรณ์จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ประเทศไทย
ได้มอบรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติครั้งแรกเมื่อปี 2517 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกที่ได้รับรางวัลนี้ คือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด และล่าสุดเมื่อปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลนี้ คือ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ตั้งแต่ปี 2517 มาจนถึงปัจจุบัน มีการมอบรางวัลไปทั้งหมด 42 ครั้ง มีสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งหนึ่งได้รับรางวัลนี้ไปแล้วถึง 3 ครั้ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด โดย
ได้รับรางวัลนี้ครั้งแรกในปี 2520 ครั้งที่ 2 ในปี 2542 และครั้งที่ 3 ในปี 2555 รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
ไม่ได้มีแต่สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์เท่านั้นที่ได้รับ สหกรณ์ประเภทอื่นก็ได้รับรางวัลนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งสหกรณ์
ในประเทศไทยมีทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ดิฉันเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า สอ.นย.เรา
จะมีโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เหมือนกัน
ถึงแม้ สอ.นย.จะยังไม่เคยได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ แต่จากการดาเนินงานที่ผ่านมาเพียง 21 ปี ก็ทาให้
เป็นที่ประจักษ์แล้วนะคะว่า สอ.นย.ก็มีการดาเนินงานที่ไม่ด้อยคุณภาพหรือประสิทธิภาพไปกว่าสหกรณ์ใด จะ
เห็นได้จากรางวัลที่ สอ.นย.เคยได้รับมาแล้ว อาทิเช่น รางวัลสหกรณ์ต้นแบบในปี 2549 และปี 2550 ติดต่อกัน
2 ปีซ้อน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก) ประจาปี 2552 จากชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด รางวัลสหกรณ์ที่มีคุณค่าประจาปี 2558 จากสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น รางวัลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นรางวัลที่มี
ความสาคัญมากในแวดวงของสหกรณ์ออมทรัพย์
เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการ และเจ้าหน้าที่ของ สอ.นย. ที่ให้ความสาคัญต่อบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เข้าใจ

ถึงสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับจากสหกรณ์ ทาให้ สอ.นย.มีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นอย่าง
มั่นคง และเป็นที่พึ่งพิงให้แก่สมาชิกได้ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน มาถึงจุดสุดท้ายแล้ว เรามาติดตามข่าวสาร
ของ สอ.นย.กันหน่อยนะคะ

ประชาสัมพันธ์ สอ.นย.
สอ.นย.เปิดโครงการให้กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ มีเงื่อนไขโครงการ ดังนี้
1. เพื่อซื้อหรือไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน ภายในพื้นที่ อ.สัตหีบ อ.บางละมุง อ.เมืองระยอง อ.บ้านฉาง
อ.บ้านค่าย และ อ.เมืองจันทบุรี
2. สมาชิกติดต่อขอเข้าร่วมโครงการได้ภายในวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2559
3. โครงการมีวงเงินจากัด คือ 15,000,000 บาท
4. โครงการจะสิ้นสุดเมื่อ 30 กันยายน 2559 หรือสมาชิกขอยื่นกู้ครบวงเงิน 15,000,000 บาท
แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน
ข้อมูล สอ.นย. ณ วันที่ 31 มี.ค.59
จานวนสมาชิก
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ

9,377
2,742
รวม
12,119
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
4,629,892,491.36
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
3,211,108,805.82
เงินรับฝาก
1,458,045,090.00
ทุนเรือนหุ้น
275,049,728.05
ทุนสารอง
47,701,372.08
ทุนสะสมอื่น
18,508,294.11
กาไรสุทธิประจาเดือน มี.ค.59
102,615,067.00
กาไรสะสม ต.ค.58 – มี.ค.59
5,150,236,335.70
ทุนดาเนินงาน

ราย
ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สามารถศึกษารายละเอียด และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. เพิ่มเติมได้ที่............
เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
Line ID : @chh4689l หรือ
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/marinecoop1
อีเมล : marinecoop@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 – 3830 – 8309 ภายใน ทร. 61047 – 8 โทรสาร กดหมายเลขภายใน 21 หรือ 22
มือถือ : สินเชื่อ 06 – 2851 – 2704 ทะเบียนหุ้น 06 – 2851 – 2705 ธุรการ 08 – 6367 – 1191

