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ปที่ 23 ฉบับที่ 260 เดือนกุมภาพันธ 2552 

26 กุมภาพันธ วันสหกรณแหงชาติ 
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บทความและขอคิดเห็นใด ๆ ในจดหมายขาว ชสอ.เปนเพียงทัศนะสวนตัวของผูเขียน และไมเปนขอผูกพันกับคณะผูจัดทำ หรือ ชสอ. 

 การใชจายโดยประหยัดนั ้น จะเปนหลักประกัน 

ความสมบูรณพูนสุขของผู ประหยัดเองและครอบครัว  

ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัด 

ดังกลาวนี้ จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูประหยัดเทานั้น ยังจะ

เปนประโยชนแกประเทศชาติดวย 

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม :  

31 ธันวาคม 2502 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-

กุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนและความกาวหนาของโครงการพระราชดำริที ่

จังหวัดสระแกว และจังหวัดกาญจนบุร ี โดยในวันที่ 13 

มกราคม 2552 เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบานน้ำออม จังหวัดสระแกว และวันที่ 15 

มกราคม 2552 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี 

จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ 

ประธานกรรมการ พรอมดวย นางชวลี สวัสดิบุตร 

เลขานุการ นายมงคล ทองคำ กรรมการดำเนินการ และ

ฝายจัดการ ชสอ. เฝาฯ รับเสด็จฯ ทั้งนี้ ชสอ. ไดสนับสนุน

งบประมาณในการกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณใน

โรงเรียนจนดำเนินการแลวเสร็จทั้ง 2 หลัง จำนวนหลังละ 

350,000 บาท รวม 700,000 บาท 

  สำหรับในปนี้ ชสอ. สนับสนุนงบประมาณในการ

กอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ จำนวน 2 หลัง ใหแก

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานกามาผาโด และ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานหมองก๊ัวะ จังหวัดตาก 

คณะผูบริหาร ชสอ. เฝาฯ รับเสด็จฯ 

 พบกันอีกครั ้งกับจดหมายขาวฉบับเดือนกุมภาพันธ  

ดวยข าวสาร เน ื ้อหาสาระ และคอลัมนประจำเช นเคย  

ซึ่งในเดือนนี้มีวันที่สำคัญอยางยิ่งสำหรับขบวนการสหกรณ  

นั่นคือ 26 กุมภาพันธ วันสหกรณแหงชาติ เปนวันที่ระลึกถึง 

พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแหงการ

สหกรณไทย” ซึ่งการสหกรณไทยไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

จนถึงปจจุบัน 

 สำหรับในสวนของกิจกรรม ชสอ. ก็ดำเนินไปอยางตอ

เนื่องไมวาจะผลงานตาง ๆ ของ ชสอ. การฝกอบรม รายงาน

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดตาง ๆ รวมทั้งที่สำคัญ 

ผูบริหาร ชสอ. ไดมีโอกาสเขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราช-

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนิน 

ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ติดตามอานได

ภายในเลม  

 สำหรับสหกรณสมาชิกใดสนใจประชาสัมพันธขาวสาร

กิจกรรมของสหกรณในจดหมายขาว ชสอ. โฉมใหม สามารถ

สงขอมูลไปไดที ่แผนกประชาสัมพันธ ฝายสื ่อสารองคการ  

จะไดประชาสัมพันธขาวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงสหกรณ

ใหทราบโดยทั่วกันตอไป 

พบกันใหม ฉบับหนา 
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(นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ) 

ประธานกรรมการ  

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 

ประธานพบสมาชิก 
 ผมขอเริ่มขาวดีกอนเลยนะครับ ผมและเลขานุการ(คุณชวลี สวัสดิบุตร) และ

กรรมการ(คุณมงคล ทองคำ) ไดมีโอกาสเฝาฯ รับเสด็จฯ พรอมถวายรายงานแด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที ่พระองคเสด็จ

พระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบานน้ำออม จ.สระแกว 

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2552 และ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนวัดสุธาสินี จ.กาญจนบุรี 

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2552 

 ชสอ. ไดสนับสนุนเงินกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณนักเรียนของโรงเรียนทั้ง 2 

แหงนี้ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา เรียนรู และจัดกิจกรรมสหกรณในโรงเรียน โดย 

นอมเกลาถวายแดองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจาก

พระองคทานไดใหการสนับสนุนโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ซึ่งมีประมาณ 180 

กวาแหง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2552 นี้ และในวโรกาสที่

พระองคเสด็จไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนทั้ง 2 แหงนี้  

  สำหรับป 2552 นี้ พระองคทาน โปรดเกลา

ให ชสอ. จัดสรางอาคารกิจกรรมสหกรณนักเรียน

ของโรงเรียนสายบุรี “แจงประชาคาร” จ.ปตตานี  

 นอกจากนั้น ชสอ.ยังไดรวมกับจังหวัดนาน

และกรมปาไม จัดกิจกรรมปลูกปา ถวายแด 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระหวางวันที่ 23-25 ก.พ. 2552 ณ พระตำหนักธง

นอย จ.นาน  

 นับเปนพระมหากรุณาธิคุณและความปลาบปลื้ม เปนลนพน ตอ ชสอ.และ

ขบวนการสหกรณออมทรัพยอยางหาที่สุดมิได เปนการทำบุญอันยิ่งใหญ ถวายแด

พระองคทาน 

 ในปตอ ๆ ไป ชสอ. จะไดเชิญชวนสหกรณสมาชิกไดรวมกันทำกุศลสราง

อาคารกิจกรรมสหกรณนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่กันดารซึ ่ง

เปนการทำบุญถวายแดองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

ยังจะไดเผยแพร หลักการ อุดมการณ วิธีการ และปรัชญาสหกรณ ใหกับเด็กนักเรียน

ที่หางไกลความเจริญ ซึ่งจะเปนกำลังที ่สำคัญของประเทศชาติตอไปในอนาคต  

ไดเรียนรูอีกทางหนึ่งดวย  

 ผมขอเรียนทานดวยขาวดี ๆ เพื่อเปนสิริมงคลสำหรับพวกเราชาวสหกรณ 

ออมทรัพย ซึ่งเปนการเริ่มตนที่ดี สำหรับปใหม 2552 นี้ ครับ 

เรียน ทานประธานกรรมการสหกรณ/ผูแทน
สหกรณสมาชิก ที่เคารพ 
 สวัสดีปใหม 2552 ครับ ปชวดผานพนไป ปฉลู ก็เขามาแทนที่ 

ผมขออวยพรใหทานจงประสบแดสุขกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ สุขภาพใจ

เบิกบาน ขอใหสิ่งศักดิ์ที่ทานเคารพ นับถือ จงประทานพรใหทานประสบ

แตสุข สำเร็จ ความเจริญ กาวหนา ดังใจหวังทุกประการ ทานที่ครบ

วาระและตองลงสมัครรับเลือกตั้งเปนประธาน กรรมการ หรือผูตรวจ-

สอบกิจการ ก็ขอใหไดรับการเลือกต้ังกลับมากันทุกคนเลยครับ 

โชคดี ตลอดปใหม 2552 นี้ ทุกทาน นะครับ 
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สวัสดีปใหม 2552 
คณะผูบริหาร ชสอ. พรอมดวยฝายจัดการ มอบกระเชาผลไม อวยพรปใหม 2552 

นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน   

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

นายเชิดวิทย  ฤทธิ์ประศาสน  

ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี 

นายยุทธนา เทียมพงศ  

ประชาสัมพันธจังหวัดนนทบุรี 

นางนนทพร  วันงาม   

วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 
หนังสือพิมพมติชน 

นายวันชัย วันชาญเวช   

นายก อบต.บางสีทอง 

นายศุภชัย  บานพับทอง   

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

นายธีระ วงศสมุทร   

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

นายมงคลัตถ พุกะนัดด   

ประธานกรรมการ  

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
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กองทุนสำรองเลี้ ยงชีพ เจ าหน าที่ ของ
สหกรณ ซึ่งจดทะเบียนแลว 
 กองทุนฯ ขอเชิญชวนสหกรณสมาชิก สมัครเปนสมาชิกกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพเจาหนาที่ของสหกรณฯ เพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้ง

ระบบอยางเปนเอกภาพ สนใจทำหนังสือขอเขารวมกองทุนตามที่อยู 

ดังนี้ 199 หมู 2 ถนนนครอินทร ตำบลบางสีทอง อำเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 0 2496 1199 โทรสาร. 

0 2496 1177, 0 2496 1188 หรือทาง www.fsct.com 

ชสอ. พบสหกรณสมาชิก 
 ชสอ. กำหนดจัดโครงการสัมมนา “ชสอ. พบสหกรณสมาชิก”  

ในวันที่ 7 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี 

เพื่อใหผูเขาสัมมนาทราบถึงภารกิจและแนวนโยบายของ ชสอ. ในการสราง

ความเขมแขง็ใหแกสหกรณสมาชกิ พรอมทัง้รบัทราบปญหา อปุสรรค ขอคดิเหน็  

และขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงบริการตาง ๆ ตลอดจนการเสริมสราง

ความรวมมือและสัมพันธภาพอันดีระหวางสหกรณสมาชิก 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ ฝายสื่อสารองคการ  

โทร. 0 2496 1199 ตอ 320, 325 

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสหกรณออมทรัพย 
 ชสอ. รวมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดฝกอบรม การจัดทำแผน

พัฒนาบุคลากรสหกรณออมทรัพย ระหวางวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2552  

ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด รอยัล จังหวัดอุดรธานี เพื่อรวมกันวิเคราะห

การพัฒนาบุคลากรของสหกรณออมทรัพย รวมทั้งสงเสริมใหมีระบบการ

พัฒนาสมาชิกและบุคลากร ในขบวนการสหกรณในยุคปจจุบัน 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ ฝายวิชาการ โทร. 0 2496 1199  

ตอ 309 - 311 



จดหมายขาว ชสอ. 
6

 ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด  พฤฒิกิตติ ประธานกรรมการ

วางแผนและพัฒนา ชสอ. กลาวถึง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ

วางแผนและพัฒนาในรอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2551) ซึ่ง

ไดรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ กำหนดกรอบนโยบายและ

พิจารณาแผนงาน พิจารณาและศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา 

ผลิตภัณฑหรือธุรกรรมและบริการใหม ๆ ตลอดจนศึกษาและจัดทำขอเสนอแนะ 

ในการพัฒนาขบวนการสหกรณออมทรัพยในดานการเงินและการผลิต

ซอฟตแวรระบบงานสหกรณออมทรัพยใหแกสหกรณสมาชิก มีผล 

การดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 

 1. การพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยใหกับสหกรณ

สมาชิก เนื ่องจากในปจจุบันสหกรณออมทรัพยตาง ๆ ไดมีการนำ

เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรเขามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ

งานสหกรณ  มีการพัฒนาโปรแกรมโดยบุคลากรของสหกรณเอง การ 

จัดซื้อจัดจางจากบริษัทเอกชน และการใชโปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรม

ระบบงานสหกรณ จึงมีความหลากหลายและไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 

กอปรกับการดูแลโปรแกรมหลังการขายก็มีปญหามาก หลายสหกรณก็

ขาดผูมีความรูความสามารถดำเนินการตอได จากการสัมมนาหลาย ๆ 

เวที มีขอยุติตรงกันวา ชสอ. ควรเปนศูนยกลางดานการพัฒนาโปรแกรม

ระบบงานสหกรณออมทรัพยที่ไดมาตรฐาน บริการแกสหกรณสมาชิก  

ดังนั ้น ชสอ. จึงมีการศึกษาเพื ่อพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ 

ออมทรัพยสำหรับสหกรณสมาชิก  โดยประธานกรรมการ คณะกรรมการ

วางแผนและพัฒนา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน

โปรแกรมระบบงานสหกรณออมทร ัพย  ของสหกรณออมทร ัพย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จำกัด  โดย ชสอ. และ สอ. มอ. ไดลงนาม

บันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง โครงการความรวมมือพัฒนาโปรแกรม

ระบบงานสหกรณออมทรัพย เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผานมา  

 2. การศึกษาวิธีการไดมาของกรรมการดำเนินการ ชสอ. เพื่อใหมี 

ผูแทนสหกรณสมาชิกจากทุกภาค ซึ่งจะทำใหการดำเนินงานของ ชสอ. 

สอดคลองกับความตองการของสหกรณสมาชิกในทุกภาคของประเทศ  

โดยประธานกรรมการ  คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา ประธาน

กรรมการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสหกรณสมาชิก และเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ ไดเดินทางไปศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ ของชุมนุม

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด และชมรมสหกรณเครดิต 

ยูเนี่ยน พรอมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดังกลาว รวมกับ 

ผูแทนของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนฯ   

 3. การพัฒนาธุรกิจ ชสอ. ใหมีความหลากหลาย แมวากิจการของ 

ชสอ. จะมีทิศทางการเจริญกาวหนาที่ดีมาตลอด แตเมื่อพิจารณาถึง

สภาพแวดลอม ทั้งปญหาภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนมชะลอตัว อัตรา 

ดอกเบี้ยที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น การประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบัน

คุ มครองเงินฝาก การบริหารการลงทุนความเสี ่ยงและผลตอบแทน  

รวมทั้งการเขามาแขงขันของธนาคารพาณิชยและธนาคารของรัฐที ่มี

วัตถุประสงคเฉพาะซึ่งปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของ  

ชสอ. อยางหลีกเลี่ยงไมได จากสภาพแวดลอมดังกลาว ชสอ. ควรจะมี

การศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจอื่นที่มีความเปนไปได สำหรับใชเปน

ขอมูลและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของ ชสอ. เพื่อ

สรางความหลากหลายใหกับธุรกิจของ ชสอ. ตอไป โดยการจัดจางภาค

วิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศึกษา

แนวทางการพัฒนาธุรกิจของ ชสอ. เกี่ยวกับธุรกิจสวัสดิการ และการ

บริหารเงินที่เหลือของสหกรณสมาชิกในลักษณะของกองทุนรวม  

 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ชสอ. ตามเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาติ จากที่ ชสอ. กำหนดวิสัยทัศน คือ “เปนศูนยกลาง

สหกรณออมทรัพยไทย ธำรงไวซึ่งอุดมการณสหกรณ และเปนสากล”  

ชสอ. ไดกำหนดเรื่องนี้เปนกลยุทธที่สำคัญในการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการสูความเปนสากลในการเปดรับการบริหารจัดการสมัยใหมท่ีเหมาะสม 

กับกิจการของ ชสอ. ในปบัญชี 2551 กำหนดโครงการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการของ ชสอ. โดยใชแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาต ิ ของ

สำนักงานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติ เปนกรอบในการ

ประเมินองคการดวยตนเอง เพื่อให ชสอ. ไดทราบถึงจุดแข็ง จุดออน 

และโอกาสในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการขององคการ โดยมีอดีต

วิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ เปนที่ปรึกษาโครงการ และมี

เปาหมายที่จะนำ ชสอ. สมัครเขารับรางวัลคุณภาพแหงชาติของสำนัก

เลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติตอไป รวมทั้งจะนำ

แนวทางดังกลาวมาสงเสริมสนับสนุนใหสหกรณออมทรัพยไดนำแนวทาง

รางวัลคุณภาพแหงชาต ิ ไปพัฒนาระบบบริหารจัดการของสหกรณ ซึ่งจะ

นำไปสูการพัฒนาขบวนการสหกรณออมทรัพยตอไป 

 5. การปรับปรุงกระบวนการวางแผนกลยุทธและจัดทำแผนกลยุทธ 

ชสอ. ป 2552 - 2554 สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

ชสอ.” เพ่ือทบทวนผลการดำเนินงานของ ชสอ. ตามเกณฑรางวัลคุณภาพ 

แหงชาติในหมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ พบวาการวางแผนกลยุทธ

ของ ชสอ. มีจุดออนเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ และการถายทอด 

กลยุทธเพื่อนำไปปฏิบัต ิ ชสอ. จึงจัดใหมีโครงการปรับปรุงกระบวนการ

วางแผนกลยุทธและจัดทำแผนกลยุทธชสอ.ป 2552 - 2554 ใหสอดคลอง

กับเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ และสภาพแวดลอมในปจจุบันที่สงผล

กระทบตอ ชสอ. และสหกรณออมทรัพย  

 6. การจัดทำรายงานควบคุมภายใน และ แผนบริหารความเสี่ยง

ของ ชสอ. โดย ชสอ. ไดจัดทำคูมือบริหารความเสี่ยงและแผนบริหาร

ความเสี่ยง เพื่อนำไปใชเปนแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของ 

ชสอ. โดยเริ่มดำเนินการตั้งแตป 2547 เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง

เปนองคประกอบสำคัญประการหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการตามหลัก

ธรรมาภิบาล ซึ่งเปนแนวคิดการบริหารสมัยใหมภายใตภาวการณแขงขัน

เสรีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจและเทคโนโลยีตลอด

เวลาอยางรวดเร็ว อันกอใหเกิดปจจัยเสี่ยงตอการบริหารจัดการใหประสบ

ความสำเร็จตามแผนงานหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว และในป 2551 ชสอ. 

ไดมีการจัดทำเรื ่องการควบคุมภายในขึ้นเพื ่อประเมินผลการควบคุม

ภายในที่มีผลกระทบตอ ชสอ. ซึ่งเปนอีกองคประกอบหนึ่งของการกำกับ

ดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล 

ผลการดำเนินงาน 
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา 
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 นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ มอบของ

ที่ระลึกแสดงความยินดีแก สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัท 

การบินไทย จำกัด เนื ่องในโอกาสเปดสำนักงานสหกรณฯ  

แหงที่ 3 (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)  

ชสอ. รับมอบโลผูทำคุณประโยชนใหกับสังคม 

 นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เขา

รวมพิธีวางพานพุ ม ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวัน

คลายวันสถาปนาคายพระพุทธยอดฟา และรับมอบโลประกาศ

เกียรติคุณ ในฐานะผูที่ทำคุณประโยชนใหกับ กองกำกับการ

ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวน

ชายแดนที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี 

นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอม

ดวย นางชวลี สวัสดิบุตรเลขานุการ มอบของที่ระลึก

แสดงความยินดีแก ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย 

ธงชัย พรรณลาภ ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 36 ป 

สหกรณฯ 

นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย 

นายชาต ิ ฟาปกาส ิต กรรมการดำเน ินการ มอบเง ิน 

สมทบทุนสวัสดิการครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใตแก สหกรณ 

ออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จำกัด เนื่องในโอกาส ครบรอบ 

36 ป สหกรณฯ 

  à ×́Í¹ Ņ̃¹ÇÒ¤Á 
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ขั้นที่ 1 : คนหาจุดรวมระหวางธุรกิจและสังคม 
 > ผลกระทบทางสังคมจากธุรกิจ 

 พุงเปาไปยังกิจกรรมตาง ๆ ที่ธุรกิจดำเนินการในหวงโซแหงการสรางคุณคา แลวตั้งคำถามวากิจกรรมตาง ๆ นั้นกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมอยางไร มีโอกาสที่จะปรับปรุงแกไขหรือพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลเชิงบวกไดหรือไม เชน  

การใชเทคโนโลยีที่ไมทำลายสิ่งแวดลอม การนำเอาของเสียหรือขยะมาใชใหม เปนตน 

 > ประเด็นทางสังคมท่ีสงผลตอธุรกิจ 

 พิจารณาอิทธิพลของประเด็นตาง ๆ ทางสังคมและสิ่งแวดลอม อันจะมีผลตอความสามารถทางการแขงขันของธุรกิจ ซึ่งเปนบริบท

สำคัญที่ธุรกิจตองเขาใจเพื่อใหสามารถเขาไปมีบทบาทในการพัฒนากระแสสังคม/สิ่งแวดลอมที่กำลังกอตัวไมใหพัฒนากลายเปนวิกฤตตอ

องคกรในที่สุด ซึ่งสามารถทำไดโดยการเขาไปมีบทบาทชวยเหลือและพัฒนาประเด็นดานสังคม/สิ่งแวดลอมที่สำคัญรวมกับผูมีสวนไดเสีย

ตาง ๆ ของธุรกิจ โดยเฉพาะประเด็นที่จะสงผลระยะยาวตอธุรกิจ  

 

ขั้นที่ 2 : จัดลำดับความสำคัญและเลือกประเด็นทางสังคม 
 เน่ืองจากทรัพยากรของธุรกิจมีจำกัด จึงไมสามารถจะดูแลและแกปญหาสังคมไดทุก ๆ เร่ืองได ดังน้ัน จึงจำเปนตองจัดลำดับความสำคัญ 

และเลือกประเด็นที่จะมีผลกระทบสูงสุดทั้งตอสังคม สิ่งแวดลอม และธุรกิจเอง โดยมุงเนนงาน CSR ที่สอดคลองกับแกนทางธุรกิจของตน 

จึงจะสรางเปนจุดแข็งที่เสริมความสามารถในการแขงขันได ซึ่งประเด็นทางสังคมของงาน CSR ตาง ๆ สามารถแบงได 3 ลักษณะคือ  

 ธุรกิจสามารถตรวจสอบและประเมินไดวากิจกรรม CSR ที่ดำเนินการไปแลว หรือกำลังจะดำเนินการนั้นตกอยูในลักษณะประเด็นทาง

คูมือการวางยุทธศาสตร 
ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม 

  ประเด็นทางสังคมทั่วไป ผลกระทบทางสังคม ประเด็นทางสังคม 

  จากธุรกิจ ที่สงผลตอธุรกิจ 

เปนประเด็นทางสังคม 

สิ่งแวดลอมที่จะสงผลสำคัญ 

ตอการดำเนินธุรกิจ  

จำเปนตองไดรับการจัดการ 

เปนประเด็นดานสังคม  

สิ่งแวดลอม ที่ไมไดเปน 

ผลกระทบจากธุรกิจโดยตรง  

และไมนาจะสงผลตอธุรกิจ 

ในระยะยาวนัก 

เปนประเด็นทางสังคม  

สิ่งแวดลอมที่เปนผลกระทบ  

จากกระบวนการการดำเนิน 

ธุรกิจอยางชัดเจน 

สังคมแบบใด ซึ่งควรลดประเด็นทางสังคม

ทั่วไป แตไปเพิ่มปริมาณและคุณภาพการ

จัดการประเด็นทางสังคมที่เปนผลกระทบ

จากธุรกิจ และประเด็นทางสังคมที่จะสงผล

ตอธุรกิจ จึงจะคุมคามากขึ้น และสัมพันธ

ก ับความสามารถของธุรกิจที ่จะดำเนิน

ประเด็นทางสังคมนั้น ๆ ไดอยางตอเนื่อง 

เพราะตั้งอยูบนความสำคัญเชิงยุทธศาสตร

กับธุรกิจนั้น ๆ  

ขั้นที่ 3 : วางยุทธศาสตร CSR เชิงรุกและการจัดการ 
 มุงที่จะเปลี่ยนวิธีคิดในการดำเนิน CSR ทั่ว ๆ ไป หรือลดความเสียหายที่เกิดจากธุรกิจ ใหกลายมาเปนการทำงานเชิงรุก เพื่อให

หลอมรวม ผลกระทบและประเด็นทางสังคมเขามาเปนแกนกลางในกระบวนการดำเนินธุรกิจทางของธุรกิจ ซ่ึงสามารถพัฒนาจุดยืนท่ีแตกตาง 

อันนำไปสูประโยชนของสังคมและธุรกิจไดอยางเกื้อหนุนกัน มุงเนนความสนใจไปยังผลกระทบตอสังคม วาเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น 

มากนอยเพียงใด ไมใชแคเพียงไปสอบถามความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียตอธุรกิจเทานั้น 

 ประเด็นทางสังคมท่ัวไป ผลกระทบทางสังคมจากธุรกิจ ประเด็นทางสังคมที่สงผลตอธุรกิจ 

     

 ธุรกิจเปนสมาชิกที่ดีของสังคม การลดความเสียหายตอสังคม สิ่งแวดลอม การเขาไปมีบทบาทตอประเด็นทางสังคม  

  จากการดำเนินธุรกิจ ใชความสามารถพิเศษของธุรกิจเพื่อใหเกิด 

   ประโยชนรวมระหวาง สังคมและธุรกิจ 

 การทำ CSR เชิงรับ พัฒนากระบวนการธุรกิจผานนวัตกรรม ยุทธศาสตรการทำ CSR

  ที่ใหประโยชนกับสังคมพรอมกับการสราง เชิงรุก 

  ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ 

 เมื่อสามารถเลือกประเด็น CSR ในเชิงรุกเปนยุทธศาสตรไดแลว จำเปนตองกำหนดเปาหมายที่วัดผลได กำหนดผูรับผิดชอบและ

จัดสรรทรัพยากรอยางชัดเจน โดยอาจใชเครื่องมือทางการจัดการมาชวยติดตามวัดผลงาน. 
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หลักการสหกรณขอที่ 1 การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความสมัครใจ 

 การเปดรับสมาชิกสหกรณเปนการรับบุคคลที่มีความสมัครใจที่จะใชบริการของสหกรณ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะ

สมาชิก ซึ่งจะไมมีการกีดกันไมวาบุคคลนั้นจะเปนเพศหญิงหรือเพศชาย   ไมวาจะอยูในสังคมตางใดก็เปนสมาชิกสหกรณได 

 

หลักการสหกรณขอที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 

 เมื่อมีการรับสมัครสมาชิกตามขอที ่ 1 แลว จะตองมีการประชุมเพื่อใหสมาชิกไดใชสิทธิออกเสียง (ตามหลักประชาธิปไตย) 

ในการคัดเลือกคณะกรรมการ หรือผูแทนของสมาชิกมาดำเนินธุรกิจของสหกรณ โดยสมาชิกทุกคนจะมีสิทธิในการออกเสียง 

เทาเทียมกัน คือ หนึ่งคนหนึ่งเสียง (one man one vote) และยังมีสิทธิและหนาที่ในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของ

สหกรณในที่ประชุมใหญ  

 

หลักการสหกรณขอที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 

 เมื่อรับสมาชิกเขามาและมีการคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินการแลว (ตามหลักขอที่ 2)สหกรณจะอยูเฉย ๆ ไมไดตองมีการ

ดำเนินธุรกิจ (แยกตามประเภทของสหกรณ) เพราะสมาชิกสหกรณเปนทั้งเจาของสหกรณและเปนผูใชบริการจากสหกรณ เปน 

ผูควบคุมสหกรณดวย ในฐานะท่ีเปนเจาของสหกรณตองเปน “ผูให” อยางเท่ียงธรรม คือ ตองถือหุนเปนการลงทุนในธุรกิจของตน  

 เมื่อลงทุนในสหกรณเปนทุนภายในแลว สมาชิกก็มีหนาที่ที่จะตองมีสวนรวมในการดำเนินธุรกิจ มาใชบริการที่สหกรณจัดไว

ให เมื่อสิ้นป การบัญชีก็จะมีการสรุปผลกำไร/ขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ โดยผานที่ประชุมใหญของสมาชิก หากสหกรณมีกำไร

หรือสวนเกินจากการดำเนินธุรกิจก็จะตองนำมาจัดสรรใหเกิดความเที่ยงธรรมตามแนวประชาธิปไตย  

 

  หลักการสหกรณสากลปจจุบันทั้ง 7 ขอ ถือไดวาเปนหลักการของการ
ดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ซึ่งแบงเปน 3 ชวงของการนำไปปฏิบัติ  
ดังภาพ 

หลักการสหกรณ 7 ขอ : หลักการของการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 
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หลักการสหกรณขอที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ 

 หลักการสหกรณขอนี้ไมมีในหลักการสหกรณสากลเดิมเปนการเพิ่มเติมใหมทั้งหมด ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากตลาดการคาของ

โลกไดเปลี่ยนแปลงเปนการคาแบบเสร ี ทำใหสหกรณทั่วโลกตองเผชิญหนากับธุรกิจขามชาต ิ ที่มีความไดเปรียบทั้งทางดานเงิน

ทุนและสิทธิทางกฎหมาย ประกอบกับสหกรณตองทำธุรกิจกับเอกชน และกูยืมเงินจากแหลงทุนภายนอกมากขึ้น จึงจำเปนตอง

กำหนดหลักการสหกรณขอนี้เอาไว เพื่อปองกันไมใหเกิดการครอบงำทางการเมือง ครอบงำการดำเนินงาน และครอบงำทางการ

เงินจากผูที่สหกรณตองไปเกี่ยวของดวย 

 

หลักการสหกรณขอที่ 5 การศึกษา การฝกอบรม และขอมูลขาวสาร 

 ผูที่ควรจะตองไดรับการศึกษา ฝกอบรม และรับขอมูลขาวสาร คือ สมาชิก ตัวแทนสมาชิก ผูจัดการสหกรณ พนักงาน 

เยาวชน และบรรดาผูนำทางดานความคิด (ผูนำชุมชน ผูนำทางศาสนา ฯลฯ) ทั้งนี้เพื่อเปนการปูพื้นฐานความเขาใจ ในขบวนการ

สหกรณใหกับเยาวชน และเปนการใหความรูที่ถูกตองแกผูนำดานความคิด และผูที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการขยายความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการสหกรณอยางกวางขวาง 

 

หลักการสหกรณขอที่ 6 ความรวมมือระหวางสหกรณ 

 สหกรณทุกประเภทสามารถรวมมือกันในทางธุรกิจได โดยอาจจะรวมมือทั้งในแนวดิ่ง (แนวตั้ง) และแนวนอนก็ได เชน  

ซื้อ - ขาย - แลก - เปลี่ยนสินคาระหวางกัน กู/ยืม เงินระหวางกัน หรือรวมมือดานขอมูลขาวสาร  

 
หลักการสหกรณขอที่ 7 ความเอื้ออาทรตอชุมชน 

 องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (ICA) ไดเพิ่มเติม “ความเอื้ออาทรตอชุมชน” เขามาเปนหลักการขอที่ 7 และ

ถือปฏิบัติตั้งแต ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) เปนตนมา โดยหลักการสหกรณขอนี้ไดกำหนดวิธีปฏิบัติในสหกรณแตละประเภทไวใน 

Co-operative Agenda 21 ซึ่งกำหนดใหสมาชิกสหกรณในสหกรณทุกประเภท มกีารเรียนรูและดำเนนิการในดานการพัฒนา

ทีย่ัง่ยนื และอนรัุกษสิง่แวดลอม 
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คลินิกสหกรณ คลินิกสหกรณ 

การฟองคดีลมละลายในสวนคดีอาญา จะทำไดอยางไรบาง ? 
 

การฟองคดีลมละลายในสวนคดีอาญา  
คดีอาญาที่อยูในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลลมละลายกลาง 

 1. คดีอาญาที่เปนความผิดตามกฎหมายวาดวยลมละลาย (พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483  มาตรา 90/80 

ถึงมาตรา 90/90 และมาตรา 161 ถึงมาตรา 175) 

 2. คดีอาญาที่การกระทำเปนกรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่งเปนความผิดตามกฎหมายวา

ดวยลมละลาย 

 3. คดีอาญาที่การกระทำเปนความผิดหลายกรรมตางกันในความผิดที่เกี ่ยวเนื่องกัน ซึ่งบางกรรมเปนความผิดตาม

กฎหมายวาดวยลมละลาย สวนบางกรรมไมเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 

  ในการฟองคดีอาญาสำหรับการกระทำอันเปนกรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบทและบทใดบทหนึ่งเปนความ

ผิดตามกฎหมายวาดวยลมละลาย ศาลลมละลายมีอำนาจรับพิจารณาพิพากษาความผิดบทอื่นไวดวย สวนการฟองคดีอาญา

สำหรับการกระทำอันเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ในความผิดที่เกี่ยวเนื่องกันและบางกรรมไมเปนความผิดตามกฎหมายวา

ดวยลมละลาย ศาลลมละลายจะรับพิจารณาพิพากษาทุกกรรมหรือไมรับพิจารณาพิพากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ่งหรือหลาย

กรรมที่ไมเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยลมละลาย โดยใหโจทกแยกฟองเปนคดีใหมยังศาลที่มีอำนาจก็ได  ทั้งนี้ใหคำนึงถึง

ความสะดวกและเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมเปนสำคัญ 

  ในกรณีมีขอสงสัยวาคดีใดที่ศาลจังหวัดรับคดีหรือดำเนินกระบวนพิจารณาแทนศาลลมละลายกลางจะเปนคดีลมละลาย

ซึ่งอยูในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลลมละลายกลางหรือไม ใหศาลจังหวัดรอการพิจารณาไวชั่วคราวแลวสงเรื่องมายังศาล

ลมละลายกลางเพื่อเสนอประธานศาลฎีกาเปนผูวินิจฉัย 

 

การยื่นคำฟอง 
 1. ยื่นคำฟองตอศาลลมละลายกลาง 

 2. ในระหวางที่ศาลลมละลายภาคยังไมเปดทำการในทองที่ใด โจทกจะยื่นคำฟองตอศาลจังหวัดแหงทองที่ที่ความผิดเกิด

ขึ้นอางหรือเชื่อวาไดเกิดขึ้น หรือจำเลยมีที่อยูหรือถูกจับไดหรือทองที่ที่เจาพนักงานทำการสอบสวนจำเลยก็ได ใหศาลจังหวัดแจง

ไปยังศาลลมละลายกลาง เมื่อศาลลมละลายกลางรับคดีไวแลวจะออกไปทำการไตสวนมูลฟองนั่งพิจารณาและพิพากษาคด ีณ 

ศาลจังหวัดแหงทองที่นั้นหรือจะกำหนดใหทำการไตสวนมูลฟองนั่งพิจารณาและพิพากษาคดี ณ ศาลลมละลายกลางก็ได ตามที่

ศาลลมละลายกลางเห็นสมควร ศาลลมละลายกลางอาจขอใหศาลจังหวัดแหงทองที่ที่โจทกยื่นคำฟองไวหรือศาลจังหวัดอื่นใด

ดำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ อันมิใชเปนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแหงคดีตามความจำเปนในกรณีเชนวานี้ใหศาลจังหวัดนำวิธี

พิจารณาคดีลมละลายในหมวด 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ.2542 มาใชบังคับ

แกการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นใหศาลจังหวัดที่โจทกยื่นฟองไวหรือศาลจังหวัดอื่นตามวรรคสองมีอำนาจออกหมายคน 

หมายจับ หมายขัง  ผัดฟอง ฝากขัง หรือปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจำเลยได 

 

แบบพิมพ 
 ในการยื่นคำฟองหรือคำคูความใด ๆ ในคดีลมละลายสวนคดีอาญา ใหใชแบบพิมพเหมือนคดีอาญาทั่วไป 
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E-mail : info@fsct.com โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 

ปที่ 23 ฉบับที่ 260 เดือนกุมภาพันธ 2552 

พิเศษ ! บริการใหมลาสุด 

เงินกูระยะปานกลาง รอยละ 5.00 ตอป 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู 

เงินกูระยะสั้น  รอยละ 5.00 ตอป 

เงินกูระยะยาว รอยละ 5.45 ตอป 


