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สารบัญ

เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นเสมอืนรากฐานของชวีติรากฐานความมั่นคงของแผ่นดนิเปรยีบเสมอืนเสาเขม็ที่ถูกตอกรองรบับ้านเรอืนตวัอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้กอ็ยู่ที่เสาเขม็แต่คนส่วนมากมองไม่เหน็เสาเขม็
และลมืเสาเขม็เสยีด้วยซ�้าไป

	 (พระราชด�ารสัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	จากวารสารชยัพฒันา	ประจ�าเดอืนสงิหาคม	2542)

เศรษฐกิจพอเพยีง
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สัญลักษณ์ ชสอ. มีความหมาย
จากการประชมุคณะกรรมการ ชสอ. เมื่อวนัองัคาร ที่ ๑๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๓๕ มมีตเิหน็ชอบสญัลกัษณ์  

(Logo) ชสอ. และให้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อกระทรวงพาณชิย์ เพื่อใช้ในกิจการ ชสอ.  

ต่อไป สญัลกัษณ์ ชสอ. มคีวามหมาย ดงันี้

สีขาว  หมายถงึ ความเสยีสละเพื่อสงัคม

สีฟ้า หมายถงึ สปีระจ�าวนัศกุร์ ซึ่งเป็นวนัก่อตั้ง ชสอ. เมื่อวนัศกุร์ ที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2515

วงล้อม หมายถงึ ศูนย์กลางหรอืศูนย์รวม หรอืชมุนมุของขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์

หลังคาบ้าน หมายถงึ การคุ้มครองป้องกนัภยนัตรายทั้งปวง

หลังคาทรงไทย หมายถงึ เอกลกัษณ์ของประเทศไทย

มนุษย์ชูสองแขน หมายถงึ ผู้มคีวามอสิระและเป็นประชาธปิไตยอุ้มชูช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั

มนุษย์ชูสองแขน

สีขาว

มนุษย์ชูสองแขน หลังคาบ้าน
หลังคาทรงไทย

วงล้อม



๓๗ ป ีแห่งการก่อตั้ง ชสอ.

นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนนิการ ที่ปรกึษา ผู้ตรวจสอบ
กจิการ แขกผูม้เีกยีรต ิและฝ่ายจดัการ ชสอ. ร่วมพธิที�าบญุเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี ของการก่อตั้งกจิการ ชสอ. 
เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2552 ณ ส�านกังาน ชสอ. จงัหวดันนทบรุ ี

เริ่มต้นกิจกรรมแห่งความเป็นสิริมงคลด้วยพิธีสักการะพระพุทธมงคลมหาชนอภิปูชนีย์ (พระพุทธรูป 
ประจ�าวนัก่อตั้ง ชสอ.) ศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่ จากนั้นเป็นการประกอบพธิทีางศาสนา การท�าบญุถวายสงัฆทาน 
และจตปุัจจยัแด่พระภกิษสุงฆ์ จ�านวน 9 รูป พร้อมทั้งถวายภตัตาหารเพล 

เสรจ็สิ้นพธิที�าบญุแล้วไปต่อกนัด้วยพธิแีสดงมทุติาจติ เนื่องในโอกาส คณุกลัยา เพยีรสสุม ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิาร
เงนิ ปฏบิตังิานกบั ชสอ. มาครบปีที่ 20 ในโอกาสนี้ประธานกรรมการ ชสอ. ได้มอบทองค�าหนกั 1 บาท และเขม็
กลดัทองตราสญัลกัษณ์ ชสอ. เป็นที่ระลกึที่ปฏบิตังิานครบ 20 ปี ปิดท้ายกจิกรรมด้วยการรบัประทานอาหารร่วมกนั

ชสอ. ก่อตั้งขึ้นจากการที่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการด�าเนินการ  
ที่มีองค์การกลางเป็นของตนเอง เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้านกาดรเงิน วิชาการเผยแพร่ข่าวสาร และพิทักษ์ 
ผลประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิก จึงได้มีการประชุมผู้แทนสหกรณ์ จ�านวน 81 สหกรณ์ เพื่อด�าเนนิการจัดตั้ง  
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด โดยได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2515 และ 
เริ่มประกอบธรุกจิ ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2516

ประธานคณะกรรมการด�าเนนิการชดุแรกของ ชสอ. คอื ศาสตราจารย์ ดร.สขุมุ  ศรธีญัรตัน์ ผูแ้ทนสหกรณ์
ออมทรพัย์ข้าราชการจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ�ากดั ซึ่งท่านเป็นประธานคณะผู้ก่อตั้งด้วย
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ�ากัด

สหกรณ์ชุมชนบ้านฝาง จ�ากัด ชมรมภาคกลาง/ภาคตะวันออก

นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิระ รักษามิตร์ 

ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ 
จ�ากดั ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรพัย์ครกูาฬสนิธุ ์จ�ากดั 
ได้รบัรางวลัสหกรณ์คณุธรรมแห่งชาต ิปี ๒๕๕๒ เมื่อ
วนัที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์แสดงสนิค้าและ 
การประชมุอมิแพค็เมอืงทองธาน ีจงัหวดันนทบรุ ี

ศึกษาดูงานชสอ.

แสดงความยินดี...
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ชสอ. ร่วมแสดงความยินดสีหกรณ์ดเีด่นแห่งชาติ

ชสอ. ร่วมงาน ร่วมแรง ร่วมใจ สหกรณ์ก้าวไกล
ฉลองครบรอบ 30 ปี สอ.กฟผ.

สหกรณ์จบัมอืธนาคารกรงุไทยให้บริการสหกรณ์ออนไลน์

คณะผู้บริหาร ชสอ. น�าโดย นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธาน

กรรมการ พร้อมด้วย นายอนนัต์ ชาตรูประชวีนิ ผู้จดัการใหญ่ ชสอ. มอบ

ดอกไม้แสดงความยนิดแีก่สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลราชวถิ ีจ�ากดั เมื่อ

วนัที่ 17 สงิหาคม 2552 ณ ห้องประชมุพบิูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลมิ

พระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ในโอกาสได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่ง

ชาต ิประจ�าปี 2552 ซึ่งเข้ารบัพระราชทานโล่รางวลั ในงานพระราชพธิพีชื

มงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั ประจ�าปี 2552 ที่ผ่านมา และได้รบัรางวลั

รายงานกจิการดเีด่น ประจ�าปี 2552 จาก ชสอ. ในวนัประชมุใหญ่สามญั

ประจ�าปี 2552

เมื่อวนัที่ 21 สงิหาคม ที่ผ่านมา นายเฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธาน

กรรมการ พร้อมด้วย นายสทิธชิยั อึ๊งภากรณ์ รองประธานกรรมการ และนาย

อนนัต์ ชาตรูประชวีนิ ผู้จดัการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมงานและมอบเงนิร่วมสมทบ

ทนุมูลนธิคินืช้างสู่ป่า ของ กฟผ. ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สหกรณ์ออมทรพัย์

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย จ�ากดั โดยม ีนายบญุชู ดเิรกสถาพร รอง

ประธานกรรมการ และคณะกรรมการด�าเนนิการ สหกรณ์เป็นผู้รับมอบ ณ 

ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนนัทนาการ ชั้น 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

จงัหวดันนทบรุี

เมื่อวนัที่ 4 กนัยายน ที่ผ่านมา นายสทิธชิยั อึ๊งภากรณ์ ประธาน

กรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั และรองประธานกรรมการ 

ชสอ. นางศรปีระภา พริ้งพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส ธนาคาร

กรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) จดัพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงการให้บรกิารระบบ

งานสหกรณ์ออนไลน์ (KTB CO-OP Direct Connect) ระหว่างสหกรณ์ออม

ทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั กบั ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 

4 กนัยายน ที่ผ่านมา ณ บมจ.ธนาคารกรงุไทย อาคารส�านกังานใหญ่ 

กรงุเทพฯ ทั้งนี้ นายอนนัต์ ชาตรปูระชวีนิ ผูจ้ดัการใหญ่ ชสอ. และผูบ้รหิาร

สหกรณ์ออมทรพัย์ ร่วมเป็นสกัขพียานในการลงนามบนัทกึข้อตกลงความ

ร่วมมอืในครั้งนี้ด้วย

ธนาคารกรุงไทยขยายบริการสหกรณ์ออนไลน์ โดยให้บริการเบิก

เงินกู้ฉกุเฉนิและเงินฝากกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

สามารถท�าธรุกรรมทางการเงนิแบบ Online Real Time ผ่านเครื่อง ATM 

ของธนาคารกรงุไทยได้ทกุวนัตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย

ให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยธนาคารกรุงไทยวางแผนที่จะขยายบริการดัง

กล่าวไปยงัสหกรณ์ออมทรพัย์อกีไม่ต�่ากว่า 20 แห่งภายในสิ้นปีนี้
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ฝ่าวิกฤตด้วย
ธุรกิจคุณธรรม

 ประเดน็หลกัของการจดังานในปีนี้ ได้แก่ ธรุกจิคณุธรรมหรอืซเีอสอาร์ ภายใต้แนวคดิหลกั “ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจ

คณุธรรม” โดยม ีนายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตรี เป็นประธานในพธิเีปิดและกล่าวปาฐกถาพเิศษ ในโอกาสนี้  
นายเฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “จัดตั้งชมรมส่งเสริมคุณธรรม

ทางการเงินและสังคม” โดยมกีลุ่มสถาบนัการเงนิกว่า ๒๐ องค์กร ลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนั เพื่อร่วมมอืกนั
รณรงค์ส่งเสรมิให้ธนาคารและสถาบนัการเงนิทกุแห่งมคีวามรบัผดิชอบทางการเงนิและช่วยเหลอืสงัคมมากขึ้น 
 นอกจากนี้ ยงัจดัให้มกีารประชมุแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้จ�านวน ๑๔ กลุม่ การจดัแสดงนทิรรศการ ภายใต้ชื่อ “ตลาดนดั 

คุณธรรม” ซึ่งเป็นกจิกรรมที่น�าเสนอแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบั CSR เช่น CSR Café สหกรณ์คณุธรรม ธรุกจิคณุธรรมต้นแบบ  
สื่อคณุธรรม เป็นต้น โดยได้รบัความร่วมมอื จากหน่วยงานธรุกจิ/สถาบนัการเงนิ หลายแห่งร่วมจดัแสดงนทิรรศการ และ
น�าเสนอผลงานกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมทางการเงินและสังคม ทั้งนี้ ชสอ. ได้ร่วมจัดนทิรรศการ ภายใต้แนวคิด  
“สรรค์สร้าง CSR สู่สังคม” ในงานดงักล่าวด้วย 
 นายวิระ  รักษามิตร์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูกาฬสนิธุ์ จ�ากดั เปิดเผยว่า รู้สกึภาคภูมใิจที่มหีน่วย
งานระดับชาติเห็นความส�าคัญแก่ขบวนการสหกรณ์ และได้มอบรางวัลให้ในวันนี้ ซึ่งการที่สหกรณ์ได้รับรางวัลสหกรณ์
คุณธรรมระดับชาติ ปี ๒๕๕๒ ท�าการคัดเลือกโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้น เนื่องจาก สหกรณ์เน้นการด�าเนนิงานด้วย
คณุธรรม โดยการน�าหลกัการสหกรณ์มาใช้ในการด�าเนนิงาน ซึ่งมอียู่ด้วยกนั ๔ ด้าน คอื ๑.ด้านสมาชกิสหกรณ์ ส่งเสรมิ
ให้สมาชกิสหกรณ์ได้รบัสวสัดกิารที่สหกรณ์จดัให้ตั้งแต่เกดิจนตาย มหีลกัเกณฑ์ให้สมาชกิปฏบิตัเิพื่อสร้างวนิยัและมคีวาม
สามคัค ีสมาชกิทกุคนมส่ีวนร่วม ๒.ด้านคณะกรรมการ ได้ด�าเนนิการตามระเบยีบ – ข้อบงัคบัสหกรณ์ และ พ.ร.บ.สหกรณ์  

 นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.  
พร้อมด้วย นายอนนัต์  ชาตรปูระชวีนิ ผูจ้ดัการใหญ่ เข้าร่วมงาน  
“สมชัชาคณุธรรมแห่งชาต ิครัง้ที ่๔” และร่วมแสดงความยนิด ี
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จ�ากัด ที่ได้รับรางวัล
สหกรณ์คุณธรรมแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๒ และสหกรณ์ 
ออมทรพัย์ครสูงขลา จ�ากดั ที่ได้รบัรางวลัชมเชย โดยเข้ารบัมอบ 
โล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณจากพลอากาศเอก วีรวิท  
คงศกัดิ์ ประธานอนกุรรมการ ศนูย์ส่งเสรมิและพฒันาพลงัแผ่นดนิ 
เชิงคุณธรรม เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค  
คอนเวนชั่น เซน็เตอร์ อาคาร ๙ ศูนย์แสดงสนิค้าและการประชมุ 
อมิแพค็เมอืงทองธาน ีจงัหวดันนทบรุ ีซึ่งจดัโดยศนูย์ส่งเสรมิและ
พฒันาพลงัแผ่นดนิเชงิคณุธรรม (ศูนย์คณุธรรม) ร่วมกบัองค์กร
เครอืข่ายภาคทีั้งภาครฐัและเอกชนที่ด�าเนนิกจิกรรมด้าน CSR 



โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักคุณธรรมในการบริหารงาน ๓.ด้านเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  
มีการบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการและส่งเสริมให้มีความรู้ในระดับสูง จัดให้มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ  
มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันตามหลักคุณธรรม  
๔.ด้านชมุชนและสงัคม ได้ให้ความส�าคญัต่อชมุชน โดยเข้าร่วมกจิกรรมและสนบัสนนุงบประมาณอย่างทั่วถงึให้แก่ชมุชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแข่งขนักฬีา การมอบทนุการศกึษา นอกจากนี้ สหกรณ์ยงัให้ความส�าคญักบัด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยจดัภูมทิศัน์ภายในสหกรณ์ให้มคีวามเหมาะสมและเอื้อต่อชมุชน เปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามาใช้สถานที่ในการออกก�าลงั
กายและพกัผ่อนหย่อนใจ 
“ฝากให้สหกรณ์ออมทรพัย์ทกุสหกรณ์ด�าเนนิงานตามหลกัการ อดุมการณ์และวธิกีารสหกรณ์ โดยการยดึหลกัธรรมาภบิาล 
และหลักคุณธรรมในการบริหารงาน ให้ความส�าคัญกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และช่วยเหลือให้ความร่วมมือซึ่งกัน 
และกนั” นายวริะ กล่าว

สหกรณ์สมาชิกที่รับเงินกู้ ชสอ. 
ระหว่าง ๑ กันยายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

รับสิทธิพิเศษ ๒ รายการ ดงันี้

 ๑. บัตรสิทธิพิเศษ มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ส�าหรับใช้เป็นค่าลงทะเบียน 

  ฝึกอบรม/สัมมนา หรือแลกซื้อผลิตภัณฑ์ของฝ่ายธุรกิจเสริม เช่น  

  แบบพมิพ์/ของที่ระลกึ

 ๒. ลุ้นรางวัลร่วมศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ในประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี 

  กบั ชสอ.

(สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ.)

โทร. ๐ ๒๔๙๖ ๑๑๙๙ ต่อ ๒๑๒ - ๒๑๖

รับเงินกู้วันนี้ ลุ้นรางวัลดงูานเกาหลี ชสอ. มอบสิทธิพิเศษสุดคุ้ม
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ในการฟ้องคดตี่อศาลปกครองนั้น ศาปกครองจะรบัคดไีว้พจิารณา

ก็เฉพาะคดีที่อยู่ในเขตอ�านาจของศาลปกครองตามประเภทคดีที่บัญญัติ

ไว้ในมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตั้งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๒๔ เท่านั้น 

นับแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองกลาง 

เปิดท�าการ มีคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นจ�านวนมาก ต่อไปนี้ 

เป็นตวัอย่างประเภทคดทีี่ศาลปกครองกลางได้รบัไว้พจิารณา

๑. คดีเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

 1.1 ผู ้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรฟ ้อง 

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่า ออกค�าสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของ 

ผู้ฟ้องคดโีดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 1.2 ก�านันฟ้องนายอ�าเภอว่าออกค�าสั่งพักหน้าที่โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย

  1.3 ผู ้ขอต่อทะเบียนรถยนต์ฟ้องกรมการขนส่งทางบกว่า 

กระท�าละเมดิจากการส่งมอบป้ายภาษรีถยนต์ ปี ๒๕๔๔ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ล่าช้าเกนิสมควร

๒. คดีเกี่ยวกับการพัสดุ สัญญาทางปกครอง

 2.1 ผู้รับจ้างงานก่อสร้างฟ้องเทศบาลต�าบลในฐานะผู้ว่าจ้าง

ว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างสะพาน

ทางเท้าคอนกรตีเสรมิเหลก็ข้ามคลองวดัอบุลและคลองตนั

 2.2 ผู้รับจ้างงานก่อสร้างฟ้องกรมการแพทย์ในฐานะผู้ว่าจ้าง

ให้ชดใช้ค่าเสยีหายกรณตีรวจรบังานจ้างล่าช้าเกนิสมควร

 2.3 ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฟ้องคณะกรรมการ

อ้อยและน�้าตาลว่าออกค�าสั่งให้ผูฟ้้องคดนี�าหนงัสอืค�้าประกนัของธนาคาร

มาวางเป็นประกันหนี้ค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีค้างช�าระตามสัญญาโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย

๓. คดีเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและเหตุเดือดร้อนร�าคาญ

 3.1 เทศบาลเมืองละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้มีการประกอบ

กิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนต์อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญแก่ 

ผู้ฟ้องคดแีละประชาชนในบรเิวณใกล้เคยีง

 3.2 องค์การบริหารส่วนต�าบลออกค�าสั่งอนุญาตให้ก่อสร้าง

อาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 3.3 ผูไ้ด้รบัความเดอืดร้อนจากผูป้ระกอบการซ่อมแซมปรบัปรงุ

ถงัแก๊สฟ้องจงัหวดัสมทุรปราการ ว่าละเลยต่อหน้าที่ไม่ระงบัการกระท�าของ 

ผู้ประกอบการที่ปล่อยกลิ่นแก๊สออกจากโรงงานและกระจายไปบริเวณ 

ใกล้เคยีงสร้างความเดอืดร้อนร�าคาญแก่ผู้ฟ้องคดี

คลินิก สหกรณ

ตัวอย่างประเภทคดีที่ศาลปกครองกลางได้รับไว้พิจารณา
๔. คดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และการ

ประกอบวิชาชีพ

  4.1 ส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาตจ่ิายเงนิ

บ�านาญล่าช้าเกนิสมควร

  4.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฟ้องสถาบัน

เทคโนโลยีว่า กระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีไม่เรียกผู้ฟ้องคดี

บรรจเุข้ารบัราชการ

 4.3 กองบัญชาการต�ารวจภูธร ออกค�าสั่งลงโทษทางวินัย 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๕. คดีเกี่ยวกับที่ดิน

  5.1 ส�านกังานที่ดนิจงัหวดัออก น.ส.ล. ทบัที่ดนิของผู้ฟ้องคดี

 5.2 ธนารกัษ์จงัหวดัขึ้นทะเบยีนที่ราชพสัดทุบัที่ดนิของผูฟ้้องคดี

 5.3 ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดละเลยต่อหน้าที่ในการ

พจิารณาค�าขอรบัมรดกการเข้าท�าประโยชน์ในที่ดนิในเขตปฏริูปที่ดนิ

๖. คดีเกี่ยวกับการเวนคืนและการกระท�าละเมิด

  6.1 กรมการศึกษานอกโรงเรียนออกค�าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากการกระท�าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 6.2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจ่ายค่าทดแทนการเวนคืน

ที่ดนิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 6.3 ฟ้องส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่ากระท�าละเมิด 

โดยละเลยต่อหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี

และการจดัการกากกมัมนัตรงัสใีห้เกดิความปลอดภยัแก่ผูใ้ช้และประชาชน

๗. คดเีกีย่วกบักจิการคมนาคม โทรคมนาคม วทิยกุระจายเสยีง 

และวิทยุโทรทัศน์

 7.1 ผู้สมัครเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติฟ้อง 

ขอให้เพกิถอนผลการคดัเลอืกบคุคลที่สมควรได้รบัการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้ง 

ให้เป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติของคณะกรรมการ สรรหา

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กทช.)

 7.2 ผู้ได้รับอนุญาตให้เดินรถสาย 478 นครปฐม-บ้านแพ้ว  

ฟ้องกรมการขนส่งทางบกว่าก�าหนดเส้นทางเดนิรถโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 7.3 ประชาชนที่มีบ้านพักในหมู่บ้านจัดสรรฟ้องการไฟฟ้า 

ส่วนภมูภิาคว่าปฏบิตัหิน้าที่ล่าช้าในการตดิตั้งไฟฟ้าถาวรในหมูบ้่านจดัสรร
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“...ความหมายสหกรณ์ คือ การท�างานร่วมกัน ผนึกก�าลังกันท�างานทุกด้าน ทั้งงานที่ท�าด้วยกายด้วยสมอง 
และด้วยใจ เป็นการกระท�าด้วยความสามคัค ี ความรู้และความซื่อสตัย์สจุรติ เพื่อสร้างชวีติ ในการงานและความเป็นอยู่ 
ให้มีผลผลิตให้ชีวิตมีความสุข มีความมั่นคง.... การสหกรณ์ นั้น ที่จะให้ได้ผลเป็นประโยชน์จะต้องให้ผู้ที่จะปฏิบัติงาน 
ในด้านนี้ มีความเข้าใจลึกซึ้งที่สุด เคยพูดอยู่เสมอและขอย�้าด้วยว่า ค�าว่าสหกรณ์นี้มีความหมายว่า “สห” ก็ด้วยกัน  
“กรณ์” การท�า ท�างาน ท�ากิจการต่าง ๆ หมายความว่า “สหกรณ์” แปลว่าการท�างานร่วมกัน การท�างานร่วมกันนี้ 
ลกึซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมอืกนัในทกุด้าน ทั้งในด้านการงานที่ท�าด้วยร่างกาย ทั้งในด้านการงานที่ท�าด้วยสมอง และ
งานการที่ท�าด้วยใจ ทกุอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม... การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจดแีล้วกเ็หน็ได้ว่าเป็นวถิทีางเดยีวที่จะท�าให้เกดิ
ความเจรญิก้าวหน้าของประเทศได้.....”

และจากสภาวะของปัญหาด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ผ่านมาหลายต่อหลายครั้ง ส่งผลให้สหกรณ์
เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการที่จะแก้ไขปัญหา ด้วยสหกรณ์นั้นเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอุดมการณ์ หลัก
การสหกรณ์ และวธิกีารสหกรณ์ อนัเป็นที่ประจกัษ์ในการพฒันาให้เกดิความสมดลุ และการบูรณาการเชื่อมโยงทกุมติทิั้ง 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง ก่อเกิดสังคมที่เป็นธรรมควบคู ่กับความยั่งยืน ดังจะเห็นได้ตั้งแต่อดีตจนถึง 
ปัจจบุนั สหกรณ์ยงัคงเป็นเครื่องมอืส�าคญัหนึ่งในการพฒันาประเทศสู่สงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ

นางบรสิทุธิ ์ เปรมประพนัธ์ ผูเ้ชี่ยวชาญด้านพฒันาการส่งเสรมิงานสหกรณ์ กรมส่งเสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ณ เวลานี้สภาวะทางเศรษฐกิจของโลกก�าลังถดถอย ซึ่งจะส่งผลกระทบมาสู่ประเทศไทยอย่าง 
หลกีเลี่ยงไม่ได้ แต่จากวกิฤตทิี่เราประสบ กลบัไม่เกดิผลกระทบกบัขบวนการสหกรณ์ อนัประกอบด้วยสหกรณ์ 7 ประเภท 
คอื สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นคิม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรพัย์ สหกรณ์บรกิาร และสหกรณ์
เครดติยูเนี่ยน แต่อย่างใด

สาเหตสุ�าคญัที่สหกรณ์สามารถยนืหยดัท่ามกลางวกิฤตไิด้นั้นเป็นผลมาจากการที่สหกรณ์ ตั้งอยูบ่นพื้นฐานแห่งการ
ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งการด�าเนินงานที่มีเอกลักษณ์ในความเป็นเจ้าของสหกรณ์ ผู้ควบคุม 
และผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งก็คือสมาชิกสหกรณ์นั่นเองที่ท�าให้สหกรณ์มีความแตกต่างจากองค์กรธุรกิจ 
อื่น ๆ โดยเฉพาะในแง่ของการเป็นองค์กรธุรกิจที่มุ่งบริการสมาชิกโดยไม่มุ่งหาก�าไรเหมือนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทั่วไป  
ก�าไรที่เกดิขึ้นจากการด�าเนนิธรุกจิ จะถูกจดัสรรกลบัคนืให้แก่สมาชกิสหกรณ์อย่างเป็นธรรม ในรูปของเงนิปันผลที่มาจาก
การถอืหุ้นของสมาชกิในอตัราที่จ�ากดั และเงนิเฉลี่ยคนืตามส่วนที่สมาชกิมสี่วนร่วมในการท�าธรุกจิกบัสหกรณ์ 

“ค่านิยมหรือคุณค่าสหกรณ์นั้น ถือได้ว่าสหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของคุณธรรม ๑๐ ประการ อันได้แก่  
การช่วยตนเอง ความรบัผดิชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธปิไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม ความเป็นเอกภาพ 
จรยิธรรมแห่งความสจุรติ ความเปิดเผย ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มกีารยดึถอื
และสบืทอดต่อกนัมาตั้งแต่ได้เริ่มก�าเนดิสหกรณ์ขึ้น” นางบรสิทุธิ์ กล่าว 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์ เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า การน�าคุณธรรมสหกรณ์มาปฏิบัติให้เกิดผล 
อย่างเป็นรูปธรรมนั้น อยู่ภายใต้ หลักการสหกรณ์ โดยสหกรณ์ทั้งหมดใช้ยึดถือเป็นกรอบปฏิบัติ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน 
ร่วมกัน มีทั้งหมด ๗ ประการคือ ๑.การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง ๒.การควบคุมโดยสมาชิกตามหลัก 
ประชาธปิไตย ๓.การมส่ีวนร่วมทางเศรษฐกจิของสมาชกิ ๔.การปกครองตนเองและความเป็นอสิระ ๕.การศกึษา ฝึกอบรม
และสารสนเทศ ๖.การร่วมมอืระหว่างสหกรณ์ และ ๗.การเอื้ออาทรต่อชมุชน 

“หากสหกรณ์ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์ได้อย่างเคร่งครัดแล้ว สหกรณ์ก็อาจประสบปัญหาเช่นเดียว
กบัธรุกจิอื่น ๆ จงึมคีวาม จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตระหนกัว่า จะท�าอย่างไรที่จะท�าให้สหกรณ์ได้ใช้หลกัการสหกรณ์เป็นหลกั
คณุธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานอย่างเคร่งครดัและครบถ้วน อนัก่อประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคมอย่างยั่งยนื” 
นางบรสิทุธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสรมิงานสหกรณ์ กรมส่งเสรมิสหกรณ์ กล่าว.

ฝ่าวกิฤตเิศรษฐกจิด้วยสหกรณ์คณุธรรม

มุมสหกรณ เชิง คุณ คา

พระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู ่หัว พระราชทานแก่ผู ้น�าสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม  
และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ ณ ศาลาดสุดิาลยั เมื่อวนัพธุที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖ มใีจความว่า

ที่มา	:		หนงัสอืพมิพ์เดลนิวิส์		วนัที่	๑๑	มถินุายน	๒๕๕๒	
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ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจ
ปลูกป่าชายเลน

CS R

เครอืข่ายธรุกรรมสหกรณ์ พื้นที่ ๒ และสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนไทยฮอนด้า จ�ากดั 
ร่วมกบั ส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์พื้นที่ ๒ จดักจิกรรมปลูกป่าชายเลน และโครงการ
เสวนา “การศกึษา กบั การพฒันาชมุชน และฅ.ฅน สหกรณ์ เพื่อรณรงค์อนรุกัษ์ป่า
ชายเลนและลดภาวะปัญหาโลกร้อน” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒  
ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ต�าบลคลองโคน อ�าเภอเมือง จังหวัด
สมทุรสงคราม ในส่วนของ ชสอ. น�าทมีร่วมกจิกรรมโดย นายเฉลมิพล  ดลุสมัพนัธ์  
ประธานกรรมการ และ พลตร ีดร. วรีะ  วงศ์สรรค์ กรรมการด�าเนนิการ ในการนี้ 
ชสอ. มอบเงนิสนบัสนนุการจดักจิกรรม จ�านวน ๑๐,๐๐๐ บาท และสนบัสนนุ
วทิยากรในกจิกรรมเสวนา

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมถวายความจงรักภักดี ร่วมกาย 
ร่วมใจ ท�าความด ีเนื่องใน “วนัแม่แห่งชาต”ิ และเพื่อฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมความอดุม
สมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลน และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมีตัวแทนจาก
ขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมงานอย่างคบัคั่ง 

ซึ่งกจิกรรมต่าง ๆ  ประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง “การศึกษา พัฒนาชุมชน 
และ ฅ.ฅน สหกรณ์ได้จรงิฤา” โดย นายเฉลมิพล  ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ 
ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั นายธรรมศริ ิ ไชยรตัน์ ผูเ้ชี่ยวชาญ 
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ และ ดร. ยงยุทธ  ยศยิ่งยง ผู้อ�านวยการศูนย์พฒันาคณุภาพ
บริหารจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ด�าเนินรายการโดย  

นายสัญญา  ล�าเจียกเทศ ประธานเครอืข่ายธรุกรรมสหกรณ์ พื้นที่ 2 
จากนั้น ศนูย์อนรุกัษ์ป่าชายเลนคลองโคนน�าขบวนการสหกรณ์เรยีนรูก้ารอนรุกัษ์ป่าชายเลน โดยการล่องเรอืชมระบบนเิวศน์

ป่าชายเลน แวะให้อาหารลงิแสม ชมวถิชีวีติชาวบ้าน ชมการถบีกระดานเลนเกบ็หอยแครง รบัประทานอาหารกลางวนัร่วมกนับน
กระเตงกลางทะเล และร่วมปลูกป่าชายเลน เพื่อสร้างสมดลุให้กบัธรรมชาต ิจ�านวน 1,777 ต้น บนพื้นที่ด�าเนนิการ 4 ไร่ ปิดท้าย
กจิกรรมด้วยการแสดงความจงรกัภกัดรี่วมกนัของขบวนการสหกรณ์
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เปิด       ประธานชมรมเจ้าหน้าทีส่อ.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายมงคล  ทฤษฎ ีประธานกรรมการ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรพัย์ภาคะวนัออกเฉยีงเหนอื เปิดเผยกบั 

จดหมายข่าว ชสอ. ถงึแนวทางการบรหิารงานชมรมหลงัจากเข้ารบัต�าแหน่งประธานกรรมการชมรม ว่า ก่อนอื่น 

ต้องขอขอบคณุทกุคะแนนเสยีง ที่ได้ให้ความไว้วางใจลงคะแนนเลอืกตั้งให้ด�ารงประธานกรรมการชมรม จะบรหิารงาน 

ชมรมให้เป็นไปและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และข้อบังคับชมรม โดยเน้นความสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีขวัญและก�าลังใจใน 

การปฏบิตัหิน้าที่ โดยเน้นให้ชมรมเป็นศนูย์กลางในการประสานงานกบัผูบ้รหิารสหกรณ์ออมทรพัย์ ในการให้ความ 

ส�าคัญกับชมรมและสมาชิกชมรม ในด้านต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงาน การเลื่อนต�าแหน่ง ด้านสวัสดิการต่าง ๆ  

เป็นศูนย์กลางประสานงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ 

แต่ละสหกรณ์ และให้ชมรมเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์

“ซึ่งแนวทางการพฒันาสมาชกิชมรมนั้น จะเน้นการสร้างขวญัและก�าลงัใจ การดแูลสทิธปิระโยชน์ของสมาชกิ

ในแต่ละสหกรณ์ โดยการจัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสหกรณ์ จัดไปเยี่ยมเยือนตามสหกรณ์ต่าง ๆ  

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จัดอบรมศึกษาดูงาน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือสมาชิกชมรม และส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีส่วนร่วม 

ในกจิกรรมที่จดัขึ้น” นายมงคล กล่าว

ประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกชมรมนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประการ 

ประกอบด้วย ๑.ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายอย่าง

ทั่วถงึ ๒.สร้างเสรมิประสบการณ์โดยการแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างสหกรณ์ 

จัดเยี่ยมเยือนไปยังสหกรณ์ต่าง ๆ ๓.เสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม โดยการ

เข้ารับการศึกษาอบรมดูงานทั้งในและต่างประเทศ ๔.ได้รับสวัสดิการ 

จากกองทุนช่วยเหลือสมาชิกชมรม และ ๕.ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วม

กจิกรรมที่ชมรมจดัขึ้น
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ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงนิเชื่อ
ใบอนญุาตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

จัดท�าโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
http://www.fsct.com เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�าบลบางสีทอง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
E-mail : info@fsct.com โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

ปีที่ 23 ฉบับที่ 267 เดือนกันยายน 2552

ระยะสั้น

ระยะยาว
	 	 	 	 24	เดือน	 36	เดือน	 48	เดือน	 60	เดือน	

	 1	แสนบาทขึ้นไป 2.000 2.000 2.500 2.750 

 5	ล้านบาทขึ้นไป 2.250 2.250 2.750 3.000

	 10	ล้านบาทขึ้นไป 2.375 2.500 3.000 3.250

 20	ล้านบาทขึ้นไป 2.500 2.750 3.400 3.650

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยระยะเวลา

สหกรณที่เข้ารวมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 0.25 ของอัตราระยะยาว ทุกวงเงินและทุกประเภท
 พิเศษ 

	 ระยะสั้น	 3.25	

	 ระยะปานกลาง 4.65

	 ระยะ ยาว 4.75

ร้อยละต่อปี

ร้อยละต่อปี

	 	 	 เผื่อเรียก	 1	เดือน	 3	เดือน	 6	เดือน	 12	เดือน	

	 1	 หมื่นบาทขึ้นไป 0.750 1.000 1.500 1.750 2.000

 1	 ล้านบาทขึ้นไป 0.750 1.000 1.625 1.875 2.125

 5	 ล้านบาทขึ้นไป 0.750 1.000 1.750 2.000 2.250

 10	 ล้านบาทขึ้นไป 0.750 1.000 1.875 2.125 2.375

 20	 ล้านบาทขึ้นไป 0.750 1.000 2.000 2.250 2.500

ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินฝากประจ�า

ฉบับละ

ฉบับละ
ระยะเวลา

ระยะเวลา


