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โครงการ
โครงการวันพระบิดาแหงการสหกรณไทย
สัมมนารวมคิด รวมทํา และรวมหาคําตอ
ตอบ
““เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง”
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ หองประชุมศูนยกการประชุ
ารประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
1. หลักการและเหตุผล::
เนื่องดวย พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลง
ยาลงกรณ “พระบิ
ะบิดาแหงการสหกรณไทย”
ทย ทรงสิ้น
พระชนม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2488 นับเปนปที่ 75 ของการสิ้นพระชนมของ“พระบิ
พระบิดาแหงการสหกรณไทย”
ทย
สันนิบาตสหกรณฯ ไดตระหนักถึงพระกรุณาธิคุณของพระองคทานที่มีตอขบวนการสหก
ขบวนการสหกรณไทย จึงเห็นควร
จั ด งาน “วัวั นพระบิด าแหง การสหกรณไ ทย
ทย” โดยมีกิจ กรรมบํา เพ็ ญพระกุ ศ ล ถวายแด
ถวาย พ ระราชวรวงค เ ธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
สันนิบาตสหกรณฯ กําหนด
หนดใหมีกิจกรรมบําเพ็ญพระกุศล ถวายแดพระราชวรวงศเธอ กรมหมื่น
พิทยาลงกรณ ขึ้นเปนครั้งแรก ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย และเพื่อกําหนดให
ให ขบวนการสหกรณไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ ยืดถือเปนธรรมเนียมปฏิ
ม บัติ
มีกิจกรรมรวมกันรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และพรอมใจกันจัดงาน รําลึกถึงพระบิดาแหงการสหกรณไทย อยาง
แพรหลาย เปนประจําทุกป
ประกอบกับ ในชว ง กุม ภาพัน ธ ถึ ง พฤษภาคม ที่ ผ า นมา ประเทศไทยประสบกั บ สถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัส โรคโควิด-19 (COVID-19) สงผลกระทบตอภาคธุรกิจตางๆ
ง ทั้งภาคอุตสาหกรรม
การทอ งเที่ย ว สถานประกอบการตา งงๆ ไม เ ว น แม แ ต ภ าคสหกรณ โดยเฉพาะ สมาชิก สหกรณไ ด รั บ ความ
เดือดรอนในการประกอบอาชีพ ตองหยุดประกอบกิจการเ
การเพืพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โรคโควิด 19
สงผลใหสมาชิกขาดรายได และไมมีเ งินสงคืนเงินกูใหกับสหกรณ รัฐบาลโดยกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ และสั
ะสันนิบาตสหกรณแ หงประเทศไ
ประเทศไทย ตระหนักถึงปญหา จึง มีนโยบายที่จ ะชว ยเหลือสมาชิก
สหกรณ ดานหนี้สินและการปรับโครงสรา งหนี้ของสมาชิกสหกรณ ประกอบกับเกิดกรณีปญหาของบริษั ท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีภาระหนี้สินจํานวนมากและตองเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ โดยที่มีสหกรณ
จํานวนหนึ่งไดลงทุนในหุนสามัญและหุนกูของบริษัทการบินไทยฯ ซึ่งจะทําใหสหกรณเหลานี้ไดรับผลกระทบจาก
การที่บริษัทการบินไทยฯ อาจจะไมสามารถชําระคืนหนี้ (หุนกู) ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด จึงตองเรง
ทําความเขาใจ และหาแนวทางปองกันปญหาในลักษณะเดียวกันที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต
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พ.ร.บ.สหกรณ 2542 ที่มีการแกไขป 2562 และมีการออกกฎกระทรวง 13 ฉบับ อยูในขั้นตอนการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอาจสงผลตอการดํา เนินงานของขบวนการสหกรณพอสมควร ดังนั้น
กอนที่จะไดมีการประกาศเปนกฎกระทรวง สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย กับ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย และชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย ไดติดตามอยางใกลชิดจึงไดเปดเวทีการสัมมนารวมคิด
รวมทํา และรวมหาคําตอบ “เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง”
2. วัตถุประสงค :
1. เพื่อกําหนดใหวันที่ 23 กรกฎาคม ของทุกป เปนวันพระบิดาแหงการสหกรณไทย
2. เพื่อจัดกิจกรรมทําบุญบําเพ็ญพระกุศล ถวายแดพระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
3. เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวง 13 ฉบับ ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของขบวนการ
สหกรณ
4. เพื่อระดมความความคิดเห็น ลักษณะรวมคิดรวมทําเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ตามแนวคิด
New Normal สะทอนแนวคิดฝาวิกฤตการลงทุนหุนกู : กรณีศึกษา บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
5. เพื่อเปดเวทีรับฟงปญหาจากสหกรณเจาหนี้ที่ลงทุนหุนกูและหุนสามัญในบริษัทการบินไทยฯ อันจะ
เปนแนวทางใหมๆ ที่นําไปสูในการลงทุนกับแหลงเงินทุนอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงนอยหรือไมมีความเสี่ยงของสหกรณ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นของสหกรณใหเกิดขึ้น
6. เพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู ขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน รวมถึงเขาใจแนวทางปองกันปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
3. กลุมเปาหมาย : จํานวน 350 คน
1. คณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจาหนาที่สันนิบาตสหกรณฯ
2. ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และนักสหกรณแหงชาติ
3. สหกรณออมทรัพย/สหกรณเครดิยูเนี่ยนในเขตพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 สหกรณละ 1 คน จํานวน 280-300 คน
4. กิจกรรม
1. งานทําบุญบําเพ็ญพระกุศล ถวายภัตตาหารเชาแดพระภิกษุสงฆ จํานวน 9 รูป
2. สัมมนาวิชาการรวมคิด รวมทํา และรวมหาคําตอบ “เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง”
3. โรงทานแจกจายอาหาร

3
4. นิทรรศการพัฒนาการสหกรณไทย
5. คาราวานสินคาสหกรณ
5. สถานที่จัด : หองประชุมศูนยรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
6. วิทยากร :
* อาจารยปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณฯ
6.1 สันนิบาตสหกรณฯ รับผิดชอบ ดังนี้
* คาเครื่องดื่ม-อาหารวาง/อาหารกลางวัน
* คาเอกสารประกอบการสัมมนา
6.2 ผูเขาสัมมนารับผิดชอบ ดังนี้
* คาที่พัก ผูเขาสัมมนาพักตามอัธยาศัย / คาพาหนะเดินทาง ฯลฯ
*** ขอความกรุณาเบิกจายจากสหกรณตน สังกัด***

สนใจ สงแบบแจงความจํานงเขารวมโครงการวันพระบิดาแหงการสหกรณไทย
และเขารวมสัมมนา กลับมายังฝายสหกรณสัมพันธ สายงานสงเสริม
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
โทรศัพท : 02 – 669 3254 - 63 ตอ 1457 โทรสาร 02 – 241 1047

หมดเขตภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
***************************

กําหนดการ
โครงการวันพระบิดาแหงการสหกรณไทย
สัมมนา รวมคิด รวมทํา และรวมหาคําตอบ “เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง”
กฎกระทรวง
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ หองประชุมศูนยรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เวลา

รายละเอียด/หัวขอบรรยาย

07.30 – 08.30 น. พิธีกการทางศาสนา
ารทางศาสนา ถวายภัตตาหารเชา แดพระภิกษุสงฆ 9 รูป
08.30- 09.00 น.

ลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ /รับเอกสาร

09.00 -09.30 น.

พิธีเปดงานวันพระบิดาแหงการสหกรณไทย และเปดการสัมมนารวมคิด รวมทํา
และรวมหาคําตอบ “เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง”
พิธีวางพวงมาลาสั
พวงมาลาสักการะ
 เรียนเชิญ ประธานในพิธี คณะกรรมการฯ ผูตรวจสอบ ที่ปรึกษา
และแขกผูมีเกียรติติ รวมวางพวงมาลาสักการะ พระบิดาแหงการสหกรณไทย
ท
พิธีเปดสัมมนา

09.30 –12.30 น.

12.30 น.

 ประธานพิธีเปด โดย ดร. เฉลิมชัย ศรีออน
รัฐมนตรีววา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ
 กลาวรายงาน โดย นายปรเมศวร อินทรชุมนุม
ประธานกรรมการดํ
กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
สัมมนารรวมคิด รวมทํา และรวมหาคําตอบ “เจาะลึ
เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง”
กฎกระทรวง
 กองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ
โดย นายปรเมศวร อินทรชุมนุม
ประธานกรรมการดํ
กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

ปดโครงการ / รับประทานอาหารกลางวัน /เดิ
เดินทางกลับภูมิลําเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :- พักรับประทาน อาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น.

แบบแจงความจํานง
นงเขารวมงาน
วันพระบิดาแหงการสหกรณไทย และ
สัมมนา รวมคิด รวมทํา รวมหาคําตอบ
“เจาะลึ
เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง”
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ หองประชุมศูนยรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รายละเอียดสหกรณ
ชื่อสหกรณ
เลขที่
อําเภอ
เบอรโทรศัพท

จํากัด
หมู

ถนน
จังหวัด

ตําบล
รหัสไปรษณีย
เบอรโทรสาร

รายละเอียดผูเขารวมงาน
 วันพระบิดาแหงการสหกรณไทย

(

) เขารวม

( ) ไมเขารวม

 สัมมนาวิชาการ รวมคิด รวมทํา รวมหาคําตอบ
ตอบฯ (

) เขารวม

( ) ไมเขารวม

1. ชื่อ

นามสกุล

ตําแหนง..................................................
..................................................เบอรมือถือ
2. รับประทานอาหาร  ไทย

 อิสลาม

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์
ในการปดรับสมัครเมื่อกลุมเปาหมายครบจํานวน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
โปรดสงแฟกซ/จดหมาย หรือ Email ไปที่ฝายสหกรณสัมพันธ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
โทรศัพท : 02 – 669 3254 - 63 ตอ 1457 โทรสาร 02 – 241 1047
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