
 “รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่
ระบบสหกรณ์ นโยบาย 100 ปี ที่คงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง”
          สมาชิกได้อ่านหัวเรื่องแล้วอย่าเพิ่งแปลกใจนะครับ ว่าข่าวสาร
สหกรณ์ฉบับน้ีต้องการจะส่ือถึงอะไร ขออธิบายอย่างนี้ครับ เนื้อหา
ทีต้่องการสือ่ถงึสมาชกิ กเ็พือ่จะบอกว่าระบบสหกรณ์นัน้มคีวามมัน่คงและ
เชื่อถือได้ตราบเท่าที่รัฐยังให้ความส�าคัญต่อระบบสหกรณ์ เพราะตลอด
ระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา รัฐได้ให้ความส�าคัญกับระบบสหกรณ์มาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงบัญญัติไว้ในกฎหมายสูงสุดของประเทศ คือ “รัฐธรรมนูญ” 
จนถงึร่างรฐัธรรมนูญฉบบัทีจ่ะลงประชามตใินเรว็วนันี ้“ให้ถอืเป็นหน้าท่ี
ของรัฐที่ต้องส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่
ระบบสหกรณ์ ประเภทต่าง ๆ” ในยุคแรก หลายท่านคงไม่ทราบว่า
ในอดตีเมือ่ปี พ.ศ.2500 ประเทศไทยเคยให้ความส�าคญักบัระบบสหกรณ์ 
ถึงขนาดจัดตั้งเป็น “กระทรวงสหกรณ์” ก่อนท่ีจะได้จัดตั้งเป็น 
“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ในเวลาต่อมา 
 สหกรณ์ริเริ่มให้มีขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2459 มีกฎหมาย
คุ้มครองสหกรณ์ตลอดมา และเมื่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
เปล่ียนแปลง ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้เป็นหน้าที่ของรัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
จึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ใหม่ คือพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2542 ส�าหรับ
คุม้ครอง ส่งเสรมิและก�ากบัดแูลกจิการสหกรณ์ต่อไป ตามพระราชบญัญตัิ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 4 บัญญัติว่า “สหกรณ์ หมายความว่า 
คณะบุคคลซึง่ร่วมกันดาํเนินกิจการเพือ่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัตินี้” สหกรณ์เป็นการรวมกลุ่มโดยสมัครใจและเปิดรับสมาชิกโดยทั่วไปไม่จ�ากัดจ�านวน การด�าเนินกิจการของสหกรณ์จะมุ่ง
ประกอบธรุกจิกบัสมาชกิเป็นส�าคญั โดยสมาชกิจะเป็นท้ังเจ้าของกจิการและผูใ้ช้บรกิารกับสหกรณ์ ทนุของสหกรณ์เกดิจากการระดมเงนิจากสมาชิก
โดยก�าหนดให้สมาชิกน�าเงินมาลงทุนโดยการซื้อหุ้นกับสหกรณ์ และเม่ือได้ก�าไร สหกรณ์จะแบ่งก�าไรเป็นเงินปันผลแก่สมาชิกผู้ถือหุ้นตามอัตรา 
ทีก่�าหนด ซ่ึงอัตราของเงนิปันผลนัน้จะเป็นไปตามสดัส่วนทีส่มาชกิใช้บริการกับสหกรณ์ หรอืก�าหนดให้สมาชกิน�าเงนิมาฝากไว้กับสหกรณ์ และสหกรณ์
จะให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นการตอบแทน การควบคุมสหกรณ์ ก�าหนดให้สมาชิกทุกคนมีสิทธิในการควบคุมการด�าเนินการของสหกรณ์โดยยึด
หลักการ “หนึ่งคนหนึ่งเสียง” ซ่ึงเป็นหลักการตามหลักประชาธิปไตยที่ให้ความส�าคัญแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือ ก�าหนดให้สมาชิกของ
สหกรณ์ 1 คนมสีทิธอิอกเสยีงได้ 1 เสยีง (one man one vote) แม้สมาชกิจะถือหุน้จ�านวนมากหรอืน้อยเพยีงใดกต็าม หลกัการดงักล่าวท�าให้สมาชกิ
มคีวามเท่าเทยีมกนั ท�าให้สมาชกิทกุคนมสีทิธใินการควบคมุการด�าเนนิงานของสหกรณ์ได้อย่างเท่าเทยีมกนั และท�าให้ตระหนกัถึงการให้ความช่วยเหลอื
ซึ่งกันและกันมากกว่าการแสวงหาผลก�าไรจากการน�าเงินมาลงทุนไว้กับสหกรณ์ จึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสหกรณ์ภายใต้
ความคุ้มครองโดยรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติไว้...

ดร.ประเสรฐิ เชือ้พานิช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ กปภ. 
และนางสาวประภา พวงแก้ว ร่วมพิธีสรงน�้าพระพุทธและรดน�้า
ขอรบัพรจาก อดีตผูบ้ริหาร ผูว่้าการ รองผูว่้าการ และพนกังาน กปภ. 
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจ�าปี 2559 ณ ห้องโถง ชั้น 1 
อาคาร 1 ส�านักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

“ก่อนใช้ควรคิด
เก็บออมเป็นนิจ
เพื่อชีวิตที่มั่นคง”

3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559

รายได้	 												72,373,975.01	บาท
ค่าใช้จ่าย													34,169,988.28	บาท
ก�าไรสุทธิ												38,203,986.73	บาท	

รายรับ - รายจ่าย ปี 2559

บอกเล่าเก้าสิบ

มุ่งมั่นด�าเนินงาน	บริหารอย่างมั่นคง	ด�ารงไว้ซึ่งคุณธรรม	น�าการพัฒนาสหกรณ์
Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

ข่าวสหกรณ์
ฉบับที ่177	ประจ�ำเดือน เมษำยน	2559

ภาพข่าวเล่าเรื่อง



 มาตามสัญญา...ท่ีว่าเดือนน้ีจะได้น�าเสนอปลาไทย ๆ ที่ให้
ประโยชน์ต่อสุขภาพเชิญมาดูกันได้เลย
 คุณค่าทางด้านโปรตีน ปลาชนิดต่าง ๆ ที่ให้โปรตีนในปริมาณ
ที่สูงพอสมควร เช่น ปลาทู ปลาตาเดียว ปลาทรายแดง ปลาช่อน 
ปลาหมึกกล้วย ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลากระบอก ปลาแป้น ปลาเก๋า 
ปลาไส้ตัน ปลากราย ปลาหมอไทย                 
 คณุค่าทางด้านไขมนั ไขมนัทีป่ระกอบในเนือ้ปลาทีมี่ส่วนในการ
ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมีในปลาดังนี้ ปลาตะเพียน 
ปลากราย ปลาดุก ปลาหมอไทย ปลาช่อน ปลาสวาย ปลาเนื้ออ่อน 
ปลาแป้น ปลาทรายแดง ปลาไส้ตัน ปลาเก๋า ปลาทู และปลาตาเดียว 
ส�าหรับกรดไขมันอีกชนิดหนึ่ง คือ ดี เอ็ช เอ ที่มีความส�าคัญมากต่อสตรี
ในระยะตัง้ครรภ์และมารดาในระยะให้นมบตุร ทีช่่วยให้สมองทารกพฒันา
และเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีในปลาต่าง ๆ ดังน้ี ปลาตาเดียว 
ปลาทรายแดง ปลาไส้ตัน ปลาเก๋า ปลาช่อน ปลาทู ปลาแป้น ปลาสวาย 
ปลาหมอไทย ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาเน้ืออ่อน และปลากราย                                                                                                                             

 คุณค่าทางด้านแร่ธาตุ เม่ือศึกษาถึงองค์ประกอบของแร่ธาตุ
ที่มีอยู่ในเนื้อปลาแล้วพบว่า เนื้อปลาส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุ
แคลเซียมและฟอสฟอรัสในสัดส่วนที่พอดีต่อการสร้างกระดูกและฟัน 
นอกจากนั้นยังพบว่าปลาบางชนิด ได้แก่ ปลาตาเดียว ปลาทู ปลาไส้ตัน 
ปลากระบอกและปลาหมอไทย มีธาตุเหล็กซึ่งเป็นส่วนประกอบในการ
สร้างเม็ดโลหิตแดง ธาตุน้ีป้องกันโรคโลหิตจางและแร่ธาตุที่ส�าคัญ
อีกชนิดหนึ่งที่พบว่ามีมากในปลาทะเลโดยเฉพาะปลาทู ปลาแป้น และ
ปลากระบอก
 คุณค ่าทางด ้านวิตามิน เนื้อปลามีส ่วนท�าให ้ร ่างกาย              
มีประสิทธิภาพในการประกอบการงานและการเรียนรู้ ปลาชนิดต่าง ๆ 
ที่มีวิตามินเหล่าน้ีสูง ได้แก่ ปลาทู ปลากราย ปลากระบอก ปลาแป้น 
ปลาทรายแดง ปลาตะเพียน และปลาหมอไทย
 “กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา”

สหกรณ์ออมทรัพย์
การประปาส่วนภูมิภาค จ�ากัด

72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 1/2539

ไปรษณีย์หลักสี่

(นางสาวดวงมณี กวีวัจน์)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
จัดท�ำโดย คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด

http://coop.pwa.co.th   e-mail : cooppwa@gmail.com โทร. 0 2551 8930-3 โทรสำร. 0 2521 6296

อตัราดอกเบีย้เงินฝาก/เงินกู ้ณ ปัจจุบนั
เงินฝากประเภทจ�ากัดจ�านวน        3.75%  ต่อปี
เงินฝากประเภทไม่จ�ากัดจ�านวน                    3.00%  ต่อปี
เงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ                      3.00%  ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ                            6.50%  ต่อปี
เงินกู้เพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล           6.00%  ต่อปี
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บริการ

ธนาคารกรุงไทย

   “กู้เงินฉุกเฉิน
    ผ่านตู้ ATM”

สอบถามเพิ่มเติม 0 2551 8930-3 / http://coop.pwa.co.th

สามารถใช้ได้ตัง้แต่

มนีาคม’59 เป็นต้นไป

ท่ีมา : http://nutrition.anamai.moph.go.th/                                                                                                                
 กลุ่มวเิคราะห์คณุค่าทางโภชนาการ  กองโภชนาการ   กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 

“ กินปลาเถอะน้อง สมองจะดี กินปลาเถอะพี่ จะดีที่สมอง ”

ปลาอาหารคู่ชีวิตตอน 2

มมุห่วงใยสมาชกิ


