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โครงการ

สัมมนารวมคดิ รวมทํา และรวมหาคําตอ

 “

ณ หองประชุมศนูยการประชุม

1. หลักการและเหตุผล:                                                                                                                            

  เนื่องดวย พระราชวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยาลง

พระชนม  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2488  

สันนิบาตสหกรณฯ  ไดตระหนักถึงพระกรุณาธิคุณของพระองคทานที่มีตอขบวนการสหก

จัดงาน  “วันพระบิดาแหงการสหกรณไทย

กรมหม่ืนพทิยาลงกรณ  
    

    สันนิบาตสหกรณฯ  กําหนด

พิทยาลงกรณ ขึน้เปนครั้งแรก ในวันท่ี 

แหงประเทศไทย และเพื่อกําหนดให

มีกิจกรรมรวมกันรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

แพรหลาย เปนประจําทุกป  
 

  ประกอบกับในชวง กุมภาพันธ ถึง พฤษภาคม

การแพรระบาดของเชื้อไวรัส โรคโควิด

การทองเที่ยว สถานประกอบการตาง

เดือดรอนในการประกอบอาชีพ ตองหยุดประกอบกิจการเ

สงผลใหสมาชิกขาดรายได และไมมีเงินสงคืนเงินกูใหกับสหกรณ 

บัญชีสหกรณ และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไ

สหกรณ ดานหน้ีสินและการปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ  

การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีภาระหน้ีสินจํานวนมากและตองเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ  

จํานวนหนึ่งไดลงทุนในหุนสามัญและหุนกูของบริษัทการบินไทยฯ ซึ่งจะทําใหสหกรณเหลานี้ไดรับผลกระทบจาก

การที่บรษิัทการบนิไทยฯ อาจจะไมสามารถชําระคนืหน้ี

ทําความเขาใจ และหาแนวทางปองกันปญ

 
 

โครงการวันพระบดิาแหงการสหกรณไทย  

สัมมนารวมคดิ รวมทํา และรวมหาคําตอบ 

“เจาะลกึ ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง”      

วันพฤหัสบดทีี่ 23 กรกฎาคม 2563   

การประชุมรัชนแีจมจรัส สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย
 

 

:                                                                                                                            

เนื่องดวย พระราชวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ  “พระบิดาแหงการสหกรณไทย

2488  นับเปนปที่ 75  ของการสิ้นพระชนมของ“พระบิดาแหงการสหกรณไทย

ไดตระหนักถึงพระกรุณาธิคุณของพระองคทานที่มีตอขบวนการสหก

วันพระบิดาแหงการสหกรณไทย”  โดยมีกิจกรรมบําเพ็ญพระกุศล ถวาย

กําหนดใหมีกิจกรรมบําเพ็ญพระกุศล ถวายแดพระราชวรวงศเธอ กรมหม่ืน

ครั้งแรก ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณ

ให ขบวนการสหกรณไทย และหนวยงานที่เก่ียวของ ยดืถือเปนธรรมเนียม

พระกรุณาธิคุณ และพรอมใจกันจัดงาน รําลึกถึงพระบิดาแหงการสหกรณไทย อยาง

ประกอบกับในชวง กุมภาพันธ ถึง พฤษภาคม  ที่ผานมา ประเทศไทยประสบกับสถานการณ

โรคโควิด-19 (COVID-19) สงผลกระทบตอภาคธุรกิจตาง

งเที่ยว สถานประกอบการตางๆ ไมเวนแมแตภาคสหกรณ โดยเฉพาะ สมาชิก

นในการประกอบอาชีพ ตองหยุดประกอบกิจการเพื่อปองกันการแพรระบาดของเชือ้

สงผลใหสมาชิกขาดรายได และไมมีเงินสงคืนเงินกูใหกับสหกรณ  รัฐบาลโดยกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจ

ะสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตระหนักถึงปญหา จึงมีนโยบายที่จะชวยเหลือสมาชิก

สหกรณ ดานหน้ีสินและการปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ   ประกอบกับ

มีภาระหน้ีสินจํานวนมากและตองเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ  

จํานวนหนึ่งไดลงทุนในหุนสามัญและหุนกูของบริษัทการบินไทยฯ ซึ่งจะทําใหสหกรณเหลานี้ไดรับผลกระทบจาก

อาจจะไมสามารถชําระคนืหน้ี (หุนกู) ทัง้เงนิตนและดอกเบีย้ไดตามที่กําหนด  จึงตองเรง

ทําความเขาใจ และหาแนวทางปองกันปญหาในลักษณะเดยีวกันที่อาจจะเกดิขึน้อกีในอนาคต  

รัชนแีจมจรัส สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 

:                                                                                                                            

ะบิดาแหงการสหกรณไทย” ทรงสิ้น 

พระบิดาแหงการสหกรณไทย” 

ไดตระหนักถึงพระกรุณาธิคุณของพระองคทานที่มีตอขบวนการสหกรณไทย จึงเห็นควร 

ถวายแดพระราชวรวงคเธอ  

ถวายแดพระราชวรวงศเธอ กรมหม่ืน

ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณ

ยดืถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติ  

พระบิดาแหงการสหกรณไทย อยาง

ประเทศไทยประสบกับสถานการณ 

ตางๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม 

สมาชิกสหกรณไดรับความ

พื่อปองกันการแพรระบาดของเชือ้ไวรัส โรคโควิด 19  

รัฐบาลโดยกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจ

มีนโยบายที่จะชวยเหลือสมาชิก

ประกอบกับเกิดกรณีปญหาของบริษัท  

มีภาระหน้ีสินจํานวนมากและตองเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ  โดยที่มีสหกรณ

จํานวนหนึ่งไดลงทุนในหุนสามัญและหุนกูของบริษัทการบินไทยฯ ซึ่งจะทําใหสหกรณเหลานี้ไดรับผลกระทบจาก

ไดตามที่กําหนด  จึงตองเรง

หาในลักษณะเดยีวกันที่อาจจะเกดิขึน้อกีในอนาคต   
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  พ.ร.บ.สหกรณ 2542 ที่มีการแกไขป 2562 และมีการออกกฎกระทรวง 13 ฉบับ อยูในขั้นตอนการ

พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอาจสงผลตอการดําเนินงานของขบวนการสหกรณพอสมควร ดังน้ัน

กอนที่จะไดมีการประกาศเปนกฎกระทรวง สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย กับ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย และชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย ไดติดตามอยางใกลชิดจึงไดเปดเวทีการสัมมนารวมคิด 

รวมทํา และรวมหาคําตอบ “เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง” 
 

2. วตัถุประสงค  :  

     1.  เพื่อกําหนดใหวันที ่23 กรกฎาคม ของทุกป เปนวันพระบดิาแหงการสหกรณไทย  

     2.  เพื่อจัดกจิกรรมทําบุญบําเพ็ญพระกุศล ถวายแดพระราชวรวงศเธอ กรมหม่ืนพทิยาลงกรณ 

        3.  เพื่อระดมความคิดเห็นเก่ียวกับกฎกระทรวง 13 ฉบับ ที่สงผลกระทบตอการดําเนนิงานของขบวนการ

สหกรณ 

        4. เพื่อระดมความความคดิเห็น ลักษณะรวมคดิรวมทําเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาที่เกดิขึ้น ตามแนวคดิ 

New Normal สะทอนแนวคดิฝาวกิฤตการลงทุนหุนกู : กรณศีกึษา บรษิัทการบนิไทย จํากัด (มหาชน) 

     5.  เพื่อเปดเวทรีับฟงปญหาจากสหกรณเจาหน้ีที่ลงทุนหุนกูและหุนสามัญในบรษิัทการบนิไทยฯ อันจะ 

เปนแนวทางใหมๆ ที่นําไปสูในการลงทุนกับแหลงเงินทุนอื่นๆ ที่มคีวามเสี่ยงนอยหรอืไมมีความเสี่ยงของสหกรณ

เพื่อสรางความเชื่อมั่นของสหกรณใหเกดิขึ้น 

        6. เพือ่แลกเปลี่ยนเรยีนรู ขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน รวมถงึเขาใจแนวทางปองกันปญหาที่อาจจะ 

เกดิขึ้นในอนาคต 
 

3. กลุมเปาหมาย :  จํานวน 350 คน 

1. คณะกรรมการดําเนนิการ ผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรกึษา และเจาหนาที่สันนบิาตสหกรณฯ 

2. ผูทรงคุณวุฒ ินักวชิาการ และนักสหกรณแหงชาติ  

3. สหกรณออมทรัพย/สหกรณเครดิยูเน่ียนในเขตพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 สหกรณละ 1 คน จํานวน 280-300 คน 
 

4. กจิกรรม 

     1. งานทําบุญบําเพ็ญพระกุศล ถวายภัตตาหารเชาแดพระภกิษุสงฆ  จํานวน 9 รูป 

     2. สัมมนาวชิาการรวมคดิ รวมทํา และรวมหาคําตอบ  “เจาะลกึ ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง”     

     3. โรงทานแจกจายอาหาร 
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         4. นทิรรศการพัฒนาการสหกรณไทย 

     5. คาราวานสนิคาสหกรณ 
 

5. สถานที่จัด : หองประชุมศูนยรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย           
 

6. วทิยากร :   

  * อาจารยปรเมศวร  อินทรชุมนุม   ประธานกรรมการดําเนนิการสันนบิาตสหกรณฯ  
 

    6.1 สันนิบาตสหกรณฯ รับผดิชอบ ดังนี้  

         * คาเครื่องดื่ม-อาหารวาง/อาหารกลางวัน 

         * คาเอกสารประกอบการสัมมนา 

   6.2 ผูเขาสัมมนารับผดิชอบ ดังนี ้

      * คาที่พัก ผูเขาสัมมนาพักตามอัธยาศัย / คาพาหนะเดินทาง  ฯลฯ 

            *** ขอความกรุณาเบกิจายจากสหกรณตนสังกัด*** 
   

 

สนใจ   สงแบบแจงความจํานงเขารวมโครงการวันพระบิดาแหงการสหกรณไทย  

และเขารวมสัมมนา  กลับมายังฝายสหกรณสัมพันธ  สายงานสงเสรมิ 

สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 

โทรศัพท : 02 – 669 3254 - 63 ตอ 1457   โทรสาร 02 – 241 1047 
 

หมดเขตภายในวนัที ่ 10  กรกฎาคม  2563 

 

*************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการวันพระบดิาแหงการสหกรณไทย 

  สัมมนา รวมคดิ รวมทํา และรวมหาคําตอบ

ณ หองประชุมศูนยรัชนแีจมจรัส สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย

เวลา 

07.30 – 08.30 น. พธิีการทางศาสนา 

08.30- 09.00 น. ลงทะเบยีนสัมมนาวิชาการ 

 09.00 -09.30 น. พธิเีปดงานวันพระบดิาแหงการสหกรณไทย และเปดการสัมมนา

และรวมหาคําตอบ

 พธิวีางพวงมาลาสักการะ

 เรยีนเชญิ   ประธานในพธิี   คณะกรรมการฯ ผูตรวจสอบ ที่ปรกึษา 

และแขกผูมเีกยี

  พธิเีปดสัมมนา

 ประธานพธิเีปด 

                           

 กลาวรายงาน 

                                 

09.30 –12.30 น. สัมมนารวมคดิ รวมทํา และรวมหาคําตอบ

 กองทุน

            โดย   

                    

12.30 น.   ปดโครงการ /  รับประทานอาหารกลางวัน

 

หมายเหตุ :-  พักรับประทาน อาหารวางและเคร่ืองดื่ม เวลา 

 

กําหนดการ 

โครงการวันพระบดิาแหงการสหกรณไทย  

สัมมนา รวมคดิ รวมทํา และรวมหาคําตอบ “เจาะลกึ ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง

วันพฤหัสบดทีี่ 23 กรกฎาคม 2563  

ณ หองประชุมศูนยรัชนแีจมจรัส สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย

 

รายละเอยีด/หัวขอบรรยาย 

การทางศาสนา ถวายภัตตาหารเชา แดพระภกิษุสงฆ 9 รูป 

ลงทะเบยีนสัมมนาวิชาการ /รับเอกสาร 

พธิเีปดงานวันพระบดิาแหงการสหกรณไทย และเปดการสัมมนารวมคิด รวมทํา 

และรวมหาคําตอบ “เจาะลกึ ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง”   

พวงมาลาสักการะ 

เรยีนเชญิ   ประธานในพธิี   คณะกรรมการฯ ผูตรวจสอบ ที่ปรกึษา 

และแขกผูมเีกยีรต ิรวมวางพวงมาลาสักการะ พระบดิาแหงการสหกรณไท

พธิเีปดสัมมนา 

ประธานพธิเีปด โดย ดร. เฉลมิชัย  ศรอีอน  

                           รัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

กลาวรายงาน   โดย นายปรเมศวร  อินทรชุมนุม  

                                     ประธานกรรมการดําเนนิการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

รวมคดิ รวมทํา และรวมหาคําตอบ “เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง

กองทุนรักษาเสถยีรภาพระบบสหกรณ 

  นายปรเมศวร  อนิทรชุมนุม 

                    ประธานกรรมการดําเนนิการสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย

รับประทานอาหารกลางวัน /เดินทางกลับภูมลิําเนาโดยสวัสดภิาพ

พักรับประทาน อาหารวางและเคร่ืองดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. 

กฎกระทรวง”     

ณ หองประชุมศูนยรัชนแีจมจรัส สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 

รวมคิด รวมทํา  

 

เรยีนเชญิ   ประธานในพธิี   คณะกรรมการฯ ผูตรวจสอบ ที่ปรกึษา  

ต ิรวมวางพวงมาลาสักการะ พระบดิาแหงการสหกรณไทย 

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กรรมการดําเนนิการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง”       

กรรมการดําเนนิการสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย             

เดินทางกลับภูมลิําเนาโดยสวัสดภิาพ 

 



 

แบบแจงความจํานง

 วันพระบดิาแหงการสหกรณไทย และ

สัมมนา

“เจาะลึก

วัน

ณ หองประชุมศูนยรัชนแีจมจรัส สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย
 

รายละเอยีดสหกรณ  

ชื่อสหกรณ     

เลขที่    หมู      

อําเภอ               จังหวัด  

เบอรโทรศัพท     
 

รายละเอยีดผูเขารวมงาน 

 วันพระบดิาแหงการสหกรณไทย 

 สัมมนาวชิาการ รวมคดิ รวมทํา รวมหาคําตอบ

1. ชื่อ       

   ตําแหนง..................................................
 

2. รับประทานอาหาร      ไทย 
 

        หมดเขตรับสมัคร วนัที่ 

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  

             ในการปดรับสมัครเมื่อกลุมเปาหมายครบจํานวน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

โปรดสงแฟกซ/จดหมาย หรือ 

โทรศัพท : 02 –

 

แบบแจงความจํานงเขารวมงาน 

วันพระบดิาแหงการสหกรณไทย และ 

สัมมนา รวมคดิ รวมทาํ รวมหาคําตอบ  

เจาะลึก ประเดน็เด็ด กฎกระทรวง”  

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563   

ศูนยรัชนแีจมจรัส สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย

       

  ถนน      ตําบล     

จังหวัด                รหัสไปรษณีย             

  เบอรโทรสาร    

วันพระบดิาแหงการสหกรณไทย                          (     )  เขารวม   

รวมคดิ รวมทํา รวมหาคําตอบฯ   (     )  เขารวม      

  นามสกุล    

..................................................เบอรมอืถอื                                             

    อสิลาม 

หมดเขตรับสมัคร วนัที่ 10 กรกฎาคม 2563
 

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปดรับสมัครเมื่อกลุมเปาหมายครบจํานวน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

จดหมาย หรือ Email ไปที่ฝายสหกรณสัมพันธ  สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย

– 669 3254 - 63 ตอ 1457    โทรสาร 02 – 241 10

ศูนยรัชนแีจมจรัส สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 

   จํากัด 

   

             

   

เขารวม      (   )  ไมเขารวม 

เขารวม      (   ) ไมเขารวม 

   

                                             

2563 

ขอสงวนสิทธ์ิ 

ในการปดรับสมัครเมื่อกลุมเปาหมายครบจํานวน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา    

ไปที่ฝายสหกรณสัมพันธ  สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 

241 1047 




