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ทักทาย
 พ บกันอีกครั้ งกับจดหมายข าวฉบับเดือน 
กรกฎาคม...ฉบับตอนรับคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ.  
ชุดที่ 37 
 วัน...เวลาผานไปรวดเร็ว ถึงวันเขาพรรษาอีกแลว 
ชาวสหกรณอยาลืมเขาวัดทำบุญ งดเหลาเขาพรรษา  
ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามสืบตอไป
 ป 2552 ผานไปครึง่ปแลว ใครทีต่ัง้ใจไววาจะทำอะไร 
แลวยงัไมไดลงมอืทำ กเ็ริม่กนัไดแลว กอนจะถงึเดอืนธนัวาคม 
ในเวลาอันใกลนี้
 พบกันใหมฉบับหนา 
 ทีมกองบรรณาธิการ 

วั น เ ข า พ ร ร ษ า

สารบัญ

เศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ 3 - 7

และผูสอบบัญชี ชุดที่ 37 

รายงานกิจกรรม ชสอ. 8

กระดาน ขาว 9

ชนิด ของกิจกรรม CSR 10

คลินิกสหกรณ 11

วันเขาพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 “เขาพรรษา” 
แปลวา “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆต องอยู ประจำ  
ณ วดัใดวดัหนึง่ระหวางฤดฝูน โดยเหตทุีพ่ระภกิษใุนสมยัพทุธกาล 
มีหนาที่จะตองจาริกโปรดสัตว และเผยแผพระธรรมคำสั่งสอน 
แกประชาชนไปในทีต่าง ๆ  ไมจำเปนตองมทีีอ่ยูประจำ แมในฤดฝูน 
ชาวบานจึงตำหนิวาไปเหยียบขาวกลาและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย  
พระพุทธเจาจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาใหพระภิกษุอยู  
ประจำที่ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแตวันแรม 1 ค่ำ เดือน 
8 ของทุกป ถาปใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเปนวันแรม 1 ค่ำ  
เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เวนแต 
มีกิจธุระจำเปน ซึ่งเมื่อเดินทางไปแลวไมสามารถจะกลับได 
ในวันเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตใหไปแรมคืนได คราวหนึ่งไมเกิน  
7 คืนเรียกวา สัตตาหะ หากเกินกำหนดนี้ถือวาไมไดรับประโยชน 
แหงการจำพรรษา จัดวาพรรษาขาด 

แมการเขาพรรษาจะเปนเรื่องของภิกษุ แตพุทธศาสนิกชน 
ก็ถือเปนโอกาสดี ที่จะไดทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจใหผองใส  
กอนวันเขาพรรษาชาวบานก็จะไปชวยพระทำความสะอาด 
เสนาสนะ ซอมแซมกุฏิวิหารและอื่น ๆ พอถึงวันเขาพรรษาก็จะ 
ไปรวมทำบญุตกับาตร ถวายเทยีนจำนำพรรษา ถวายผาอาบนำ้ฝน 
ฟงเทศน ฟงธรรม รักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจ 
งดเวนอบายมุขตาง ๆ เปนกรณีพิเศษ เชน งดเสพสุรา งดฆาสัตว  
เปนตน อนึง่ บดิามารดามกัจะจดัพธิอีปุสมบทใหบตุรหลานของตน  
โดยถือกันวาการเขาบวชเรียนและอยู จำพรรษาในระหวางนี้ 
จะไดรับอานิสงสอยางสูง

กิจกรรมตางๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเขาพรรษา
1. รวมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา 
2. รวมกิจกรรมถวายผาอาบน้ำฝน และจตุปจจัยแกภิกษุ 

 สามเณร 
 3. รวมทำบุญตักบาตร ฟงธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล 
 4. อธิษฐาน งดเวนอบายมุขตาง ๆ 

ที่มา : www.dhammathai.org

“การประหยัดเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง ในทุกแหงและในกาลทุกเมื่อ ขอใหคำนึงถึงผลไดที่เกิดขึ้นจากการประหยัดนี้ใหมาก”

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน ปรญิญาบตัร ของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา :  30 ตุลาคม 2521)

เศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
และผู้สอบบัญชี ชุดที่ 37
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คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
และผู้สอบบัญชี ชุดที่ 37

นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
การศึกษา ปริญญาตรี (บัญชี)
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน นักบริหารระดับ 8 การไฟฟ้านครหลวง จังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน
 รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
 รองประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
 รองประธานสหพันธสหกรณออมทรัพยผูใชแรงงาน
 กรรมการ พัฒนาการ สหกรณ แหง ชาติ (คพช.)
 รองประธานกรรมการ สมาคมการธนาคารสหกรณในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 1
การศึกษา วนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 Master of Forestry, University of The Philippines  
ตำแหน่งงานปัจจุบัน นายกสมาคมภูมินิเวศนพัฒนาอยางยั่งยืน
 ที่ปรึกษาดานวิชาการสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ในพระบรมราชูปถัมภ
ตำแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยกรมป่าไม จำกัด

   

นายประดิษฐ  หัสดี
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 2
การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 เนติบัณฑิตไทย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ผูอำนวยการกองบริการ การประปานครหลวง 
 ทนายความ เลขที่ 1016/2531
ตำแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จำกัด

พลเรือตรี บงกช  ผาสุข
ตำแหน่ง  รองประธานกรรมการ คนที่ 3
การศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ (นนร. 68, นตท. 11)
  โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
  วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
  Manpower Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ตำแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ และผูจัดการ สหกรณออมทรัพยกรมอูทหารเรือ จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ

(RCBA)
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นายเอกราช  ช่างเหลา
ตำแหน่ง  รองประธานกรรมการ คนที่ 4
การศึกษา  ปริญญาตรีบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หนึ่งนคร จำกัด
ตำแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จำกัด
  ประธานชมรมสหกรณจังหวัดขอนแกน
  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จำกัด
  ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 กรรมาธิการวิสามัญแกกฎหมายสหกรณ
 กรรมาธิการการคมนาคม สภาผูแทนราษฎร

นายเอนก  นาคดิลก
ตำแหน่ง  เลขานุการ
การศึกษา  วิทยาศาสตรการแพทย (สาขาพยาธิวิทยา)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน หัวหนางานพยาธิกายวิภาค สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย
ตำแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลประสาท จำกัด
 

ผูช่วยศาสตราจารย์ วันชัย  ธนะวังนอย
ตำแหน่ง  กรรมการดำเนินการ
การศึกษา  วารสารศาตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารพัฒนาการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ผูบรรยายวิชา สาขาวิทยุโทรทัศน คณะวารสารศาสตรและ
 สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 นายสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 981 KHz
ตำแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำกัด

นายแพทย์วิษณุกร  อ่อนประสงค์
ตำแหน่ง  กรรมการดำเนินการ
การศึกษา  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อนุมัติบัตร ผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
  อนุมัติบัตร ผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรครอบครัว
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ผูอำนวยการโรงพยาบาลหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ
ตำแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ จำกัด
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นายชาติ  ฟ้าปกาสิต
ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ
การศึกษา พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิบัตรวิชาวาความ สภาทนายความแหงประเทศไทย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ฝ่ายการสินคาฯ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด
ตำแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด
 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

พลตรี ดร.วีระ  วงศ์สรรค์
ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ
การศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม) (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 หลักสตู ร วปอ. วิทยาลัย ป้อง กัน ราชอาณาจักร
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ที่ปรึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ตำแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการทหารสูงสุด จำกัด

นายสุทัศน์  กองป่า
ตำแหน่ง  กรรมการดำเนินการ
การศึกษา  การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ผูอำนวยการโรงเรียนบานเหลา (พงษเกียรติประชาสรรค)
ตำแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูแพร จำกัด

พลตำรวจตรี วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล
ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ
การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ตำแหน่งงานปัจจุบัน  ผูบังคับการประจำสำนักงานผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ
ตำแหน่งในสหกรณ์  รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยตำรวจแหงชาติ จำกัด

จดหมายขาวชสอ. 5
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นายก๊ก  ดอนสำราญ
ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ
การศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขา บริหาร การ ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งงานปัจจุบัน รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
ตำแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมมมมมมการ สหกรณออมทรัพยครูเลย จำกัด

นายมะณู  บุญศรีมณีชัย
ตำแหน่ง  กรรมการดำเนินการ
การศึกษา  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสาธารณสุข) 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย (นัก วิชาการ สาธารณสุข ชำนาญ การพิเศษ)
ตำแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จำกัด

นายคำนึง  โสตถิอุดม
ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ
การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหาร การ ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ผูอำนวยการโรงเรียนชาติเฉลิม สพท.ระนอง
ตำแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูระนอง จำกัด

นางสาวศศิมาศ  พรรณรัตน์
ตำแหน่ง ประธานผูตรวจสอบกิจการ
การศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 พบ.ม.ทางรัฐประศาสนศาสตร เกียรตินิยมดี (นิดา)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน อาจารยพิเศษ มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต 
ตำแหน่งในสหกรณ์ -

ผูตรวจสอบกิจการ

ประธาน กรรมการ เผยนโยบายบริหาร ชสอ. ป 2552
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นายเสกสรร  ศุภแสง
ตำแหน่ง  ผูตรวจสอบกิจการ
การศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ขาราชการบำนาญ กรมการปกครอง
ตำแหน่งในสหกรณ์ -
   

นายอุทัย  ศรีเทพ
ตำแหน่ง  ผูตรวจสอบกิจการ
การศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (คณิตศาสตร)
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งงานปัจจุบัน รองผูอำนวยการโรงเรียนหวยยอด
  อนุกรรมการขาราชการครูเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
ตำแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูตรัง จำกัด
  ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง จำกัด
  ประธานกรรมการ สหกรณกองทุนสวนยางทุงตอ จำกัด
 รอง ประธาน กรรมการ ชุมนุม สหกรณชาวสวน ยาง แหง ประเทศ ไทย จำกัด

นางลักขณา  เขคม
ตำแหน่ง  ผูสอบบัญชี
การศึกษา  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  MBA (Accounting) Armstong University, Berkeley, California, USA.
ตำแหน่งงานปัจจุบัน หัวหนาสำนักสอบบัญชีลักขณา เขคมและคณะ
ตำแหน่งในสหกรณ์ -

ผูสอบบัญชี

ประธาน กรรมการ เผยนโยบายบริหาร ชสอ. ป 2552
นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เปิดเผยวา ในการบริหาร ชสอ. ป 2552 นี้ มีนโยบายมุงเนนให  

ชสอ. เปนศูนยกลางของสหกรณออมทรัพยไทย ในดานการลงทุนของสหกรณสมาชิก โดยการสงเสริมใหสหกรณสมาชิก
ทำธุรกิจการเงินกับ ชสอ. ปรับปรุงกลยุทธในดานการลงทุน โดยเนนการลงทุนกับสหกรณสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และ 
สรางความแข็งแกรงใหแกขบวนการสหกรณออมทรัพย โดยการสรางเครือขายสหกรณผานชมรมสหกรณออมทรัพย 
ระดับภูมิภาค/สงเสริมให ชสอ. เปนศูนยกลางทางดานเทคโนโลยี โดยพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณออมทรัพย
เพื่อใหบริการแกสหกรณสมาชิก/พัฒนาหลักสูตรการอบรม สัมมนา ใหสอดคลองกับกลุมเป้าหมาย ขนาด และเงินทุนของ 
สหกรณสมาชกิ และปรบัปรงุคาลงทะเบยีนการอบรม สมัมนา ใหสอดคลองกบัขนาดของสหกรณสมาชกิ โดยสหกรณขนาดเลก็
สามารถเขารวมอบรมสัมมนาไดโดยไมเสียคาลงทะเบียน และประการ สุดทาย  มุงเนนการบริหารงานโดยใชแผนกลยุทธ 
ทั่วทั้งองคการ เนนการบริหารงานเชิงรุกใหสอดคลองกับแผนพัฒนาสหกรณ ฉบับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผานมา นายเฉลิมพล  
ดลุสมัพนัธ ์ประธานกรรมการ พรอมดวยคณะกรรมการ 
ดำเนินการ ชุดที่ 37 เขาพบ นายศุภชัย  บานพับทอง 
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล  
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ และนางสาวสุพัตรา  
ธนเสนีวัฒน์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เพื่อแนะนำคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ชุดใหม 
และหารือแนวทางการบริหารงาน ชสอ. รวมกัน

แสดงความยินดีประธานกรรมการ ชสอ.

นายเกียงเฮง  แซ่ตั้ง
ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด

นายวิฑูรย์  แนวพานิช
ประธานกรรมการ ชุมนุมบริการเดินรถแหงประเทศไทย จำกัด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

จดหมายขาวชสอ.8
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กระดานขาว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทนุฯ ขอเชญิชวนสหกรณส์มาชกิ สมคัรเปน็สมาชกิกองทนุสำรองเลีย้งชพีเจา้หนา้ทีข่อง 

สหกรณ์ฯ เพือ่การพฒันาบคุลากรทัง้ระบบอยา่งเปน็เอกภาพ สนใจทำหนงัสอืขอเขา้รว่มกองทนุ 

ตามที่อยู่ ดังนี้ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

11130 โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 หรือทาง www.fsct.com

โปรแกรมระบบบริหารและบริการงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ชสอ. ได้พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารและบริการงานสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 1.0  

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิก มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพมาใช้ 

ในการดำเนินงานสหกรณ์ โดยเปดให้บริการติดตั้งโปรแกรมฯ แก่สมาชิกที่ยังไม่เคยใช้หรือ 

ที่มีใช้อยู่ก่อนแล้ว

สหกรณ์สมาชิกใดประสงค์จะเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมระบบบริหารและบริการงานสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ ของ ชสอ. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โทร. 0 2496 1199 ต่อ 325, 327, 328

กลุมธนาคารไทยพาณิชย จำกัด
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CSR
จดหมายขาวชสอ.10

ศ.ฟิลิป  คอตเลอร แหงมหาวิทยาลัยนอรธเวสเทิรน 
และแนนซี่ ลี อาจารยสมทบแหงมหาวิทยาลัยวอชิงตัน  
และมหาวิทยาลัยซีแอตเติ้ล ไดจำแนกซีเอสอารไวเปน  
6 ชนิด (type) กิจกรรม ไดแก

1. การส่งเสริมการรับรูประเด็นปัญหาทางสังคม  
(Cause Promotion) เปนการจัดหาเงินทุน วัสดุสิ่งของ 
หรือทรัพยากรอื่นขององคกร เพื่อขยายการรับรูและ 
ความหวงใยตอประเด็นปญหาทางสังคมนั้น ตลอดจน 
สนับสนุนการระดมทุน การมีสวนรวม หรือการเฟ้นหา 
อาสาสมัครเพื่อการดังกลาว องคกรธุรกิจอาจริเริ่มและ 
บริหารงานสงเสริมนั้นดวยตนเอง หรือรวมมือกับองคกร 
หนึ่งองคกรใด หรือกับหลาย ๆ องคกรก็ได

2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม  
(Cause-Re la ted Market ing) เปนการอุดหนุนหรือ 
การบริจาครายไดสวนหนึ่ง จากการขายผลิตภัณฑ 
เพื่อชวยเหลือหรือรวมแกไขประเด็นปญหาทางสังคม 
จำเพาะหนึ่ง ๆ ซึ่งมักมีชวงเวลาที่จำกัดแนนอน หรือ 
ดำเนนิการแบบจำเพาะผลติภณัฑ หรอืใหแกการกศุลทีร่ะบุ
ไวเทานั้น กิจกรรมซีเอสอารชนิดนี้ องคกรธุรกิจมักรวมมือ 
กบัองคกรทีไ่มมวีตัถปุระสงคหากำไร  เพือ่สรางสมัพนัธภาพ 
ในประโยชนรวมกัน ดวยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ  
เพือ่นำเงนิรายไดไปสนบัสนนุกจิกรรมการกศุลนัน้ ๆ  ในขณะ 
เดียวกันก็เปนการเปิดโอกาสใหแกผูบริโภคไดมีสวนรวม 
ในการชวยเหลือการกุศลผานทางการซื้อผลิตภัณฑ 
โดยไมตองเสียคาใชจายอื่นใดเพิ่มเติม

3. การตลาดเพื่อมุ่งแกไขปัญหาสังคม (Corporate  
Social Marketing) เปนการสนับสนุนการพัฒนาหรือ 
การทำใหเกดิผลจากการรณรงคเพือ่เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
ในดานสาธารณสุข ดานความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม 
หรือดานสุขภาวะ ความแตกตางสำคัญระหวางการตลาด 
เพื่อมุงแกไขปญหาสังคมกับการสงเสริมการรับรูประเด็น 
ปญหาทางสงัคม คอื การตลาดเพือ่มุงแกไขปญหาสงัคมจะ 
เนนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) 
เปนหลัก ในขณะที่การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหา 
ทางสังคมจะเนนที่การสรางความตระหนัก (Awareness) 
ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรดานทุนและอาสาสมัคร 
เพื่อใหรับรูถึงประเด็นปญหาดังกลาว

4. การบรจิาคเพือ่การกศุล (Corporate Philanthropy)  
เปนการชวยเหลือไปที่ประเด็นปญหาทางสังคมโดยตรง  
ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เปนกิจกรรม 

ซีเอสอารที่พบเห็นในแทบทุกองคกรธุรกิจ และโดยมาก 
มักจะเปนไปตามกระแสความตองการจากภายนอกหรือ 
มีผู เสนอใหทำ มากกวาจะเกิดจากการวางแผนหรือ 
ออกแบบกิจกรรมจากภายในองคกรเอง ทำใหไมเกิดการ 
เชื่อมโยงเขากับเป้าหมายหรือพันธกิจขององคกรเทาใดนัก

5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering)  
เปนการสนับสนุนหรือจูงใจใหพนักงาน คูคารวมสละเวลา 
และแรงงานในการทำงานใหแกชุมชนที่องคกรตั้งอยู และ 
เพือ่ตอบสนองตอประเดน็ปญหาทางสงัคมทีอ่งคกรใหความ 
สนใจหรือหวงใย องคกรธุรกิจอาจเปนผูดำเนินการเอง 
โดยลำพงั หรอืรวมมอืกบัองคกรหนึง่องคกรใด และอาจเปน 
ผูกำหนดกิจกรรมอาสาดังกลาวนั้นเอง หรือใหพนักงาน 
เปนผูคดัเลอืกกจิกรรม  แลวนำเสนอตอองคกรเพือ่พจิารณา 
ใหการสนับสนุน โดยที่พนักงานสามารถไดรับการชดเชย 
ในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม

6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  
(Socially Responsible Business Practices) เปนการดำเนิน 
กิจกรรมทางธุรกิจอยางพินิจพิเคราะห ทั้งในเชิงป้องกัน 
ดวยการหลกีเลีย่งการกอใหเกดิปญหาทางสงัคม หรอืในเชงิ 
รวมกันแกไขดวยการชวยเหลือเยียวยาปญหาทางสังคม 
นั้น ๆ  ดวยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะ 
ของชุมชนและการพิทักษสิ่งแวดลอม โดยที่องคกรธุรกิจ 
สามารถที่จะดำเนินการเอง หรือเลือกที่จะรวมมือกับ 
พันธมิตรภายนอกก็ได

การจำแนกกิจกรรมซีเอสอารขางตน หากพิจารณา 
ตามตระกลู (order) ของซเีอสอารจะพบวากจิกรรม 3 ชนดิแรก  
เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางการพูด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา 
เปนการสื่อสารการตลาดที่เขาขายการดำเนินกิจกรรม 
โดยใชทรัพยากรนอกองคกรเปนหลัก (Social-driven CSR)  
สวนกิจกรรม 3 ชนิดหลัง เก่ียวของกับพฤติกรรมทางการกระทำ  
หรือเปนการดำเนินกิจกรรมขององคกรโดยใชทรัพยากรที่มี
อยูภายในองคกรเปนหลัก (Corporate-driven CSR)

และหากพิจารณาโดยยึดที่ตัวกระบวนการทางธุรกิจ  
(business process) ซีเอสอารในตระกูล Corporate-driven 
CSR ยังสามารถจำแนกออกเปนซีเอสอารจำพวก (division) 
ทีอ่ยูในกระบวนการทางธรุกจิ (CSR in process) กบัซเีอสอาร 
จำพวกทีอ่ยูนอกกระบวนการทางธรุกจิ หรอืเกดิขึน้ภายหลงั 
โดยแยกตางหากจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR after  
process)

ที่มา : http://thaicsr.blogspot.com

ชนิดของกิจกรรมซเีอสอาร์
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6. ตองยื่นฟ้องภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่ฟ้องขอใหศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง ตองฟ้องภายใน 90 วัน  
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟ้องคดี หรือนับแตวันที่พนกำหนด 90 วัน นับแตวันที่ผูฟ้องคดีมีหนังสือรองขอตอหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานหรือเจาหนาที่ 
ดังกลาว หรือไดรับแตเปนคำชี้แจงที่เห็นวาไมมีเหตุผล หรือมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไวเปนอยางอื่น

 ถาเปนคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ใหยื่นฟ้อง 
ภายใน 1 ป และถาเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตองฟ้องภายใน 5 ป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟ้องคดี 
แตไมเกิน 10 ป นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟ้องคดี

 อยางไรกต็าม ถาเปนคดเีกีย่วกบัการคุมครองประโยชนสาธารณะหรอืสถานะของบคุคล จะยืน่ฟอ้งเมือ่ใดกไ็ด และในบางกรณ ี
ถาคูกรณีมีคำขอหรือศาลปกครองเห็นเองวาคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพนกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแลวนั้น จะเปนประโยชนแกสวนรวม 
หรือมีเหตุจำเปนอื่น ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ได

7. กอนฟ้องคดีปกครองตองดำเนินการแกไขความเดือดรอน หรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไวสำหรับ 
การนั้นเสียกอน

 เชน ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกำหนดใหตองมีการอุทธรณคำสั่งไมอนุญาตใหกอสรางอาคารตอเจาพนักงาน 
ทองถิ่นภายใน 60 วัน หรือตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่บัญญัติใหตองอุทธรณ 
คำสั่งทางปกครองที่ไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝ่ายปกครองไวเปนการเฉพาะ ภายใน  
15 วัน เปนตน ซึ่งหากยังไมมีการอุทธรณตามกฎหมายดังกลาว ก็ไมอาจนำคดีมาฟ้องตอศาลปกครองได หากมีการอุทธรณแลว 
และไดมีการสั่งการตามการอุทธรณนั้นแลว หรือไมมีการสั่งการภายในระยะเวลาอันสมควรหรือในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
จึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องตอศาลปกครองได

8. การชำระคาธรรมเนยีมศาล โดยทัว่ไปการฟอ้งคดปีกครองไมตองเสยีคาธรรมเนยีมศาล (กรณกีารฟอ้งคดขีอใหศาลเพกิถอนกฎ 
หรอืคำสัง่ทางปกครองทีไ่มชอบดวยกฎหมาย หรอืการฟอ้งคดเีกีย่วกบัการละเลยตอหนาทีห่รอืปฏบิตัหินาทีล่าชาเกนิสมควร) แตถาเปน 
การฟ้องคดีขอใหศาลสั่งใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสิน อันสืบเนื่องจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการทำละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของ 
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตองเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตราตามที่ระบุ 
ไวในตาราง 1 ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เวนแตที่ศาลมีคำสั่งใหยกเวนคาธรรมเนียมศาล

9. การขอใหฝ่ายปกครองเยียวยาแกไขความเสียหายกอนฟ้องคดี ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการ 
แกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทำไดตอเมื่อมีการดำเนินการตาม 
ขั้นตอนและวิธีการดังกลาว และไดมีการสั่งการตามกฎหมายนั้นหรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่ 
กฎหมายนั้นกำหนด

 ในกรณขีองคดสีญัญาและละเมดิหรอืความรบัผดิอยางอืน่นัน้ ไมมบีทบญัญตัใิดบงัคบัใหเอกชน ผูฟอ้งคดตีองขอใหหนวยงาน 
ทางปกครองหรอืเจาหนาทีข่องรฐัรบัผดิทางละเมดิหรอืตามสญัญาเสยีกอน จงึจะสามารถฟอ้งคดปีกครองได คงมกีรณตีามมาตรา 11 
แหงพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539 เทานัน้ ทีว่างหลกัวาผูเสยีหายจะขอใหหนวยงานของรฐัพจิารณา 
ชดใชคาสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแกตน อันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดซึ่งหนวยงานของรัฐตองรับผิดก็ได และ 
ถาไมพอใจผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐ ก็มีสิทธิฟ้องคดีตอศาลปกครองตอไป (พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ  
มาตรา 14) อยางไรก็ตามกฎหมายไมไดบังคับวา ตองดำเนินการที่กลาวมาเสียกอนจึงจะมีสิทธิฟ้องคดี ดวยเหตุนี้ เอกชนผูเสียหาย 
จึงสามารถฟ้องคดีละเมิดตอศาลปกครองไดเลย ถาเปนกรณีที่เขาขายตามมาตรา 9 (3)

คลินิกสหกรณ

(อานตอฉบับหนา)

(ตอจากฉบับที่แลว)

การยื่นฟองตอศาลปกครอง...(ตอนที่ 2)
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ระยะสั้น

ระยะยาว
    24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน 

 1 แสนบาทขึ้นไป 1.750 2.000 2.500 2.750

 5 ลานบาทขึ้นไป 1.875 2.125 2.625 2.875

 10 ลานบาทขึ้นไป 2.000 2.250 2.750 3.000

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยระยะเวลา

สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 0.25 ของอัตราระยะยาว ทุกวงเงินและทุกประเภท
พิเศษ

  ระยะสั้น 3.75 

  ระยะปานกลาง 4.75

  ระยะยาว 5.45

รอยละตอป

รอยละตอป

   เผื่อเรียก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

 1 หมื่นบาทขึ้นไป 0.750 1.000 1.250 1.375 1.500

 5 ลานบาทขึ้นไป 0.750 1.000 1.375 1.500 1.625

  10 ลานบาทขึ้นไป 0.750 1.000 1.500 1.625 1.750

 20 ลานบาทขึ้นไป 0.750 1.000 1.625 1.750 1.875

ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินฝากประจำ

ฉบับละ

ฉบับละ
ระยะเวลา

ระยะเวลา


