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ขา่วสหกรณ์
ยดึมัน่อดุมการณ์ พฒันาองค์กร เอือ้อาทรมวลสมาชกิ

ข่ำวสำรเพื่อสหกรณ์ และมวลสมำชิก

บอกเล่าชาวสหกรณ์

หน้า 2
นายศิริชัย ออสุวรรณ
ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท.
นักสหกรณ์แห่งชาติ 
ประจ�าปี 2557
สาขาบริหารและส่งเสริม
พัฒนาสหกรณ์

พธิลีงนำมควำมร่วมมอื (MOU) กำรกระจำยผลไม้คณุภำพของ
ขบวนกำรสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ประจ�ำปี 2562 อ่ำนต่อหน้ำ 3

อ่ำนต่อหน้ำ 8-10

ชสท. เดินหน้ำติวเข้มโครงกำรฝึกอบรม 
“ผู้น�ำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนำก้ำวไกลอย่ำงยั่งยืน”

100,000 กิโลกรัม

ชสท. เปิดรบัจอง
ทุเรียน อ่ำนต่อหน้ำ 16



บอกเล่าชาวสหกรณ์
นายศิริชัย ออสุวรรณ 
ประธานกรรมการดำ�เนินการ ชสท.
นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำ�ปี 2557
สาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ชสท.จัดโครงกำรฝึกอบรม 
รุ่น 65 จังหวัดสกลนคร
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 26 กุมภาพันธ ์  ของทุกป ี  ถูกก�าหนดขึ้นให ้ เป ็น  

“วันสหกรณ์แห่งชาต”ิ เพ่ือร่วมร�าลกึถงึพระมหากรณุาคณุขององค์

ผูใ้ห้ก�าเนดิ “สหกรณ์” พระองค์ท่านไม่ใช่เป็นเพยีงผูร้บัจดทะเบยีน

เท่านัน้ แต่เป็น “พระบดิาแห่งสหกรณ์ไทย” ยงัเป็นผูป้พูืน้ฐานและ

ทรงเป็นก�าลังส�าคญัในการเผยแพร่และจดัต้ังขยายกจิการการสร้าง

ความผาสุกแก่ประชาชนเพื่อการกินดีอยู่ดี เป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ

 ในโอกาสที่วันสหกรณ์แห ่งชาติได ้ เวียนมาบรรจบ 

ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ  

อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวนัสหกรณ์แห่งชาติ 

ประจ�าปี 2562 ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ไทย และเครือข่าย  

7 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองเนื่อง

ในงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ.2562” เพื่อถวาย 

สักการะและร�าลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ  

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

 โดยคณะผู ้บริหาร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห ่ง

ประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) น�าโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธาน

กรรมการ, นายบญุเลศิ แสนหลวง รองประธาน, นายวนติย์ อาจสาลี 

กรรมการ, นายปิยวิทย์ โกฏเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสท., นาย

โชคด ีออสวุรรณ ผูจ้ดัการใหญ่ ชสท. และนายจรีพฒัน์ งามสง่า รอง

ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาสหกรณ์ ได้เข้าร่วมกจิกรรมในช่วงเช้า 

พธิสีงฆ์และพธิวีางพานพุม่สกัการะพระอนสุาวรย์ีพระราชวรวงศ์เธอ 

กรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ “พระบดิาแห่งการสหกรณ์ไทย” ณ บรเิวณ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายหลังเสร็จพิธีคณะผู้บริหาร ชสท.เดินทาง

เข้าร่วมพิธี ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขต

ดุสิต กทม. ในการนี้ ทีมงาน ชสท. ได้น�า “ข้าวแกงสหกรณ์” เริ่ม

ต้นที่ราคา 10 บาท ไปจัดจ�าหน่ายภายในงานในครั้งนี้ด้วย

วันสหกรณ์แห่งชำติ 2562  
ชสท. น้อมร�ำลึกร�ำลึกถึง 

พระกรุณำธิคุณ 
“พระบดิำแห่งกำรสหกรณ์ไทย”

แสดงควำมยินดี 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ครบรอบ 67 ปี
 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) พร้อมด้วยคณะผู้แทน ชสท. ร่วมแสดงความ

ยินดีกับนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาส

วันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 67 ปี และร่วมบริจาค

เงินเพื่อการกุศลให้แก่มูลนิธิวชิรพยาบาลเพื่อกองทุนก่อสร้างอาคารคณะ

แพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 

12 มีนาคม 2562  ที่ผ่านมา
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วินัย เลี้ยงพรม
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 คณะกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) ขอขอบคุณ ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ีให้การสนับสนุนวิทยากรเพื่อมามอบความรู้เรื่องกฎหมายให้กับสมาชิกสหกรณ์ ใน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ประจ�าปี 2561 – 2562

 โดยในรุน่ที ่66 เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2562 ณ ห้องดวงตะวนัแกรนด์ โรงแรมลองบชี ชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุ ีดร.ถวลัย์ 

รุยาพร นายกสภาทนายความ ท่านได้เดินทางมาเป็นวิทยากรด้วยตนเอง 

 ดร.ถวลัย์ รยุาพร นายกสภาทนายความ และนายศิริชยัออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ได้เห็นพ้องกนัว่า มคีวาม

เป็นห่วงและเหน็ความส�าคญัของความรูด้้านกฎหมาย เพราะเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องและส�าคญัต่อตวัสมาชกิและสหกรณ์เอง จงึ

ได้เกิดความการผสานความร่วมมือกันระหว่าง ชสท. และสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ความรู้วิชาการใน

เรื่องกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ขบวนการสหกรณ์การเกษตรต่อไป

ชสท.และชำวสหกรณ์ ขอขอบคุณ
สภำทนำยควำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์

เยี่ยมเยือน 
สหกรณ์กำรเกษตรแม่แตง จ�ำกัด

 13 กุมภาพันธ์ 2562  คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด (ชสท.) พร้อมทั้งผู้ตรวจสอบกิจการและที่ปรึกษาคณะกรรมการด�าเนินการ ชสท. เดิน

ทางไปเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์การเกษตรแม่แตง จ�ากัด ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณ 

นาย..........................พร้อมด้วย............... ที่ให้การต้อนรับในครั้งนี้

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 5หน้าประจ�าเดือน มีนาคม 2562



ท่องโลกเกษตรกบั ชสท.

 ประพจน์ ภู่ทองค�า
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แผนรวบรวมและกระจำยผลไม้
คุณภำพฤดูกำลผลิตปี 2562

 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนา 
ธุรกิจสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จัดโครงการประชุมเชิง 
ปฏบิติัการ เชือ่มโยงเครอืข่ายการผลติและการการตลาดผลไม้คณุภาพ เพือ่เสรมิสร้างองค์ความรู้ 
สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มช่องทางการตลาด จัดท�าแผนในการรวบรวมและกระจายผลไม้ 
คณุภาพฤดกูาลผลติปี 2562 โดยนายสรุศักด์ิ เจรญิศิรโิชค ผูว่้าราชการจงัหวดัระยอง เป็นประธาน 
เปิดการประชุมฯ บรรยายพิเศษโดย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย และนายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดระยอง  
ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้มีผู้แทนสหกรณ์ 56 แห่ง จ�านวน 100 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 
โรงแรมปรินซ์เซสส์ บีชรีสอร์ต จังหวัดระยอง โดยงานได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2562 
ที่ผ่านมา

 เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2562 นายเชิดชัย พรหม

แก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

ลงนามความร่วมมือ (MOU) การกระจายผลไม้คุณภาพ

ของขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ�าปี 2562 

ณ สวนทุเรียน สหกรณ์นิคมวังไทร จังหวัดระยอง จัดโดย  

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นการ

แสดงถึงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันสร้างเครือข่ายกระจาย

ผลไม้คุณภาพของขบวนการสหกรณ์ เบื้องต้นจะเน้น

ผลไม้ 3 ชนิดได้แก่ ทุเรียน ส้มสายน�้าผึ้ง และลองกอง 

พร้อมท้ังได้มอบหมายให้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด ท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่าง

สหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ในภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวัน

ออกและสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

การรับจองและสั่งซื้อผลไม้ เบื้องต้นจะเปิดให้จองทุเรียน

หมอนทองก่อนเป็นอันดับแรก โดยเปิดให้ผู้สนใจสั่งจอง

ล่วงหน้าในรอบแรกตั้งแต่เดือนเมษายน นี้ รอบแรก 

100,000 กิโลกรัม โดยมีช่องทางการติดต่อสั่งซื้อทาง 

Line ตลาดกลางขายส่งสินค้าสหกรณ์ และติดต่อที่ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด หรือ โทร. 

081-8233639 นางสาวสุภาภรณ์ อินค้า หัวหน้าส�านัก

การตลาดสินค้าสหกรณ์และ E-Commerce 

พิธีลงนำมควำมร่วมมือ (MOU) กำรกระจำยผลไม้คุณภำพของ
ขบวนกำรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ�ำปี 2562
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รุ่นที่ 66 
เขตภำค
ตะวันตก

นำยศิริชัย ออสุวรรณ
ประธานกรรมการ ชสท.

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 66-67

นำยฐนันดร์ศักดิ์  บวรนันทกุล
ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 66-67

นำยพนิต บุญชะม้อย 
กรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 66-67

นำยประกอบ  เผำ่พงศ์  
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 66

ดร.ฉัตรกมล มุ่งพยำบำล 
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2558 สาขาอาชีพท�าสวน

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 66-67

ผู้น�ำสหกรณ์ฯ รุ่นที่ 66 เขตภำคตะวันตก
 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. น�าทีม คณะกรรมการด�าเนินการ  

ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ พร้อมด้วยทีมงาน ชสท. เดินหน้า จัดโครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ให้กับผู้น�าสหกรณ์

การเกษตรโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เป้าหมายในปี 2561 – 2562 ให้ครบทั้ง 9 เขต 

 โดยรุน่ที ่66 ได้จดัขึน้เมือ่วนัที ่22 - 23 มกราคม 2562 ณ ห้องดวงตะวนัแกรนด์ โรง

แรมลองบีช ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่เขต 2 มีผู้น�าจากสหกรณ์สมาชิกกว่าจ�านวน 250 

คน จากจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

สุพรรณบุรี และเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม มีนายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัด

เพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานโดย นายกิตติกุล กัณฑ์วงศ์ 

ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จ�ากัด ณ ห้องประชุมโรงแรมล

องบีช ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 

 ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภา

ทนายความ ในพระบรมราชปูถมัย์ พร้อมคณะวทิยากรจากสภาทนายความในพระบรมราชปูถมัภ์ 

มามอบความรู้วิชาการทางด้านกฎหมาย ซ่ึงเป็นเร่ืองส�าคัญและเป็นเร่ืองท่ีสหกรณ์สมาชิกเรียก

ร้องให้มีการบรรยายกันมาก และขอขอบคุณบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด ที่ได้ สนับสนุนของรางวัล

จ�านวนมากมาย 

ชสท. เดินหน้ำติวเข้มโครงกำรฝึกอบรม “ผู้น�ำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนำก้ำวไกลอย่ำงย่ังยืน”
ขา่วสหกรณ์8 หน้า ประจ�าเดือน มีนาคม 2562 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



รุ่นที่ 67 
เขตภำคเหนือ

ตอนบน
นำยกิตติกุล กัณฑวงศ์

ประธานกรรมการ ชสก.เพชรบุรี จ�ากัด

กล่าวรายงาน รุ่นที่ 66

ดร.ถวัลย์ รุยำพร 
นายกสภาทนายความ

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 66

นำยสุเทพ ทองบ้ำนบ่อ
ผอ.ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 66

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ำกัด
วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 66

ผู้น�ำสหกรณ์ฯ รุ่นที่ 67 เขตภำคเหนือตอนบน
 โครงการฝึกอบรมหลกัสตูร “ผูน้�าสหกรณ์ยคุใหม่ พฒันาก้าวไกลอย่างยัง่ยนื” รุน่ท่ี 66 จาก

เขตภาคตะวันตก ชสท. เดินสายต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นที่ 67 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 

2562 ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่   

 โดยมีนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเดินทางมาเป็น

ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานโดยนายบุญเลิศ แสนหลวง ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรเชยีงใหม่ จ�ากดั ในพืน้ทีเ่ขต 5 โดยรุน่นีม้ผีูน้�าสหกรณ์เข้าร่วมอบรมจ�านวน

กว่า 300 คน จาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ 

พะเยา แม่ฮ่องสอน ล�าพูน อุตรดิตถ์ และล�าปาง

 อีกเช่นเคยขาดเสียมิได้ ต้องขอขอบคุณคณะวิทยากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

คณะวทิยากรจากสภาทนายความในพระบรมราชปูถมัภ์ และขอขอบคณุ บรษิทั ท.ีเจ.ซ.ีเคมี 

จ�ากดั ทีไ่ด้ สนบัสนนุของรางวลัจ�านวนมากมาย พร้อมทัง้คณะวทิยากรทกุท่านทีม่าให้ความ

รู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการนี้  ขอขอบคุณผู้น�าสหกรณ์สมาชิกในแต่ละเขตที่มอบ

ความสุข สนุกสนาน ผ่านชุดการแสดงบนเวที ที่มีการตระเตรียมมาอย่างดี อย่างชนิดที่เรียก

ว่าจัดเต็มกันเลย ทีเดียว ร่วมกันสร้างสีสันต์ เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากงานวิชาการ พร้อม

สานมิตรภาพในงานเลี้ยงสังสรรค์ช่วงค�่าเก็บไว้เป็นความประทับใจของรุ่น

ชสท. เดินหน้ำติวเข้มโครงกำรฝึกอบรม “ผู้น�ำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนำก้ำวไกลอย่ำงยั่งยืน”

อ่ำนต่อหน้ำ 10

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 9หน้าประจ�าเดือน มีนาคม 2562



รุ่นที่ 68 
เขตภำคเหนือ

ตอนล่ำง
นำยประพัฒน์  ปัญญำชำติรักษ์  

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประธานในพิธีเปิด 

และบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 66

ดร.ฉัตรกมล มุ่งพยำบำล 
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2558 

สาขาอาชีพท�าสวน

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 68

นำยฐนันดร์ศักดิ์  บวรนันทกุล
ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 68

นำยพนิต บุญชะม้อย 
กรรมการสิทธิมนุษยชน

 สภาทนายความ

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 68

นำยสมศักดิ์ ตำทิพย์ 
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 66

นำยเพชร ทองสุข
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ภาค 3

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 68

นำยแก้ว บัวเทศ
ประธานกรรมการ ชสก.นครสวรรค์จ�ากัด

กล่าวรายงาน รุ่นที่ 68

นำยศิริชัย ออสุวรรณ
ประธานกรรมการ ชสท.

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 68

ผู้น�ำสหกรณ์ฯ รุ่นที่ 68 เขตภำคเหนือตอนลำ่ง
 โครงการฝึกอบรม “ผูน้�าสหกรณ์ยคุใหม่ พฒันาก้าวไกลอย่างยัง่ยนื” รุน่ที ่68 จดัขึน้

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ 

รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่เขต 4 ภาคเหนือตอนล่าง มีผู้น�าจากสหกรณ์

สมาชิกจากจังหวัดก�าแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, อุทัยธานี, สุโขทัย และ

เพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจ�านวนกว่า 250 คน ได้รับเกียรติจาก นายประพัฒน์ 

ปัญญาชาตริกัษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิมาเป็นประธานในพธิเีปิดและบรรยายพเิศษ 

กล่าวรายงานโดยมี นายแก้ว บัวเทศ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครสวรรค์ 

จ�ากัด ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

 ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะวิทยากรจากสภา

ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มามอบความรู้วิชาการทางด้านกฎหมาย บริษัท ที.เจ.

ซี.เคมี จ�ากัด ที่ได้ สนับสนุนของรางวัลจ�านวนมากมาย และขอขอบคุณการแสดงบนเวทีของ

ผู้น�าสหกรณ์ที่สร้างความสุข สนุกสนานและมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของตนเอง

 รุน่ที ่68 นีน้บัได้ว่า ชสท.ได้เดนิมาถงึครึง่ทางแล้วส�าหรบั โครงการฝึกอบรม หลกัสตูร “ผู้

สหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ประจ�าปี 2561 – 2562 โดยเหลืออีก 4 รุ่นจะครบ

ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ทั่วทุกภาค ตามก�าหนดการดังนี้

 รุ่นที่ 69 เขต 3 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง วนัที ่13 - 14 มนีาคม 2562

 รุ่นที่ 70 เขต 9 โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา วนัที ่25 - 26 มนีาคม 2562

 รุ่นที่ 71 เขต 8  โรงแรม ทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วนัที ่28 - 29 มนีาคม 2562

 รุ่นที่ 72 เขต 1  โรงแรมพาร์คอินน์ จังหวัดสระบุร ี วนัที ่24- 25 เมษายน 2562

 ชสท. มุง่มัน่ตัง้ใจจดัโครงการฝึกอบรมนี ้เพ่ือยกระดบัความรู้ ความสามารถในการบริหาร

จัดการของผู้น�าสหกรณ์ในการบริหารกิจการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดท้ังมีความพร้อมใน

การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ท่ัวทุกภาคของประเทศ น�าไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่สมาชิกสหกรณ์ต่อไป

ชสท. เดินหน้ำติวเข้มโครงกำรฝึกอบรม “ผู้น�ำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนำก้ำวไกลอย่ำงยั่งยืน”

ต่อจำกหน้ำ 10

ขา่วสหกรณ์10 หน้า ประจ�าเดือน มีนาคม 2562 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และนางสาว

สุภาภรณ์ อินค้า หัวหน้าส�านักการตลาดสินค้าสหกรณ์ฯ ชสท. เดินทางไปร่วมงาน “รวม

น�้าใจสู่นูรุ้ลอิสลามวังใหญ่” ที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้น

เป็นประจ�าทุกปี โดยท่านอิหม่ามและคณะกรรมการจัดงาน เพื่อจัดหาทุนมอบเป็นทุนการ

ศึกษาให้กับโรงเรียนนูรุ้ลอิสลามวังใหญ่ โดยปีนี้ ชสท.ได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษา และคุณ

พนิตา ทองเล็ก ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จ�ากัด ได้มอบภาพวาดสีน�้ามัน

เพื่อจัดจ�าหน่ายน�าเงินมอบเป็นทุนการศึกษา ... ขอขอบคุณ นายอดุลย์ เซะวิเศษ ประธาน

กรรมการ สกก.บางกะปิ นางรัชนี บินซัน ผู้ตรวจสอบกิจการ และนายอับดุลลา บุญมาเลิศ 

พร้อมทั้งกรรมการจัดงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

รวมน�้ำใจสู่
นูรุ้ลอิสลำมวังใหญ่

 15 ม.ค.62 ชสท. น�าโดย นายจรีพฒัน์ งามสง่า รองผู้จดัการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ชสท. และนายประพจน์ ภูท่องค�า 

ที่ปรึกษา ชสก.จังหวัดต้นแบบ ชสท. เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้ กับสมาชิกสหกรณ์ ในการร่วมประชุมกลุ่ม

ประจ�าปี 2562 ของ สหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ�ากัด ณ ส�านักงานสหกรณ์ชั้น 2 เวลา 10.30 น. ในหัวข้อ “ชสท.กับสหกรณ์

ภาคการเกษตรในประเทศไทย เกี่ยวข้องกันอย่างไร” โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมการประชุม 

และทีมงาน สกก.บางกะปิ จ�ากัด

ร่วมประชุมกลุ่มประจ�ำปี 2562 
สหกรณ์กำรเกษตรบำงกะปิ จ�ำกัด
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 สหกรณ์วดัจนัทร์ จ�ากดั จดัพธิมีอบเตียงนอนส�าหรบัผูป่้วย

ตดิเตยีง รวม 25 เตยีง ให้กบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล และ

ผู้ป่วยที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์

 เมือ่วนัที ่11 มนีาคม 2562  นายสรุชยั มณปีระกร รองผูว่้า

ราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ “ผ้าป่าสามัคคี

สหกรณ์วดัจนัทร์ จ�ากดั ปันน�า้ใจให้ผูป่้วยติดเตียง” พร้อมกบัส่งมอบ

เตียงผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล รวม 24 

แห่ง โดยมนีายสมศกัดิ ์แสนศิร ิสหกรณ์จังหวดัพษิณุโลก พลเอก ดร. 

ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน นายศิริชัย ออ

สวุรรณประธานกรรมการชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด นายมนต์ชยั ววิฒัน์ธนาฒย์ นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

พิษณุโลก นายประภาส งามสงวน ประธานกรรมการสหกรณ์

สหกรณ์ปันน�้ำใจ มอบเตียงผู้ป่วยให้
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ�ำต�ำบล (รพสต.) 24 แห่ง

วัดจันทร์ จ�ากัด ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�า

ต�าบล และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การ

ต้อนรับ ณ สหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

  นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 

กล่าวว่า โครงการ “ผ้าป่าสามัคคีสหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด ปันน�้าใจ

ให้ผู้ป่วยติดเตียง” เป็นผลมาจากการจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ 

ประจ�าปี 2562” ในโอกาส ครบรอบ 103 ปี เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระ

กรณุาธคิณุของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ พระบดิา

แห่งการสหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สหกรณ์วัด

จันทร์ จ�ากัด อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสหกรณ์ได้จัดโครง

การฯ ตามหลักการสหกรณ์ ข้อที่ 7 เอื้ออาทรต่อชุมชน เพื่อระดม

ทุนจากผู้มีจิตศรัทธาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็นให้แก่

สถานพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษา 

ฟื้นฟู ภาวะความเจ็บป่วยของผู้ป่วย ให้กลับมามีสุขภาพที่สมบูรณ์

แข็งแรง 

 นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าว

ว่า ส�าหรับเงินบริจาคในครั้งนี้ มีสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด 

ขบวนการสหกรณ์ในจงัหวัดพิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชนท่ัวไป ได้ร่วมใจกันบริจาคเงิน เป็นจ�านวนเงิน ท้ัง

สิ้น 324,527 บาท โดยสหกรณ์ฯ ได้น�าเงินมาสมทบทุนในการจัด

ซื้อเตียงผู้ป่วย จ�านวน 26 เตียง มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพประจ�าต�าบล ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ�านวน 24 

แห่ง ซึ่งยังขาดแคลนเตียงผู้ป่วยไว้ใช้ในสถานพยาบาล ต่อไป
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ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

No:1-6-04-17-09-00014

คุณบัณฑิต บูรณะเสถียร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาค 1 

เคมีเกษตรไทย...... หัวใจำสหกรณ์

มุ่งพิทักษ์ผลผลิต รักษ์ส่ิงแวดำล้อมและชีวิต ใช้สารพิษอย่างปลอดำภัย

 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2562 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด น�าโดยคุณบัณฑิต บูรณะเสถียร ผู้

จัดการฝ่ายการตลาดและทีมงานฝ่ายการตลาดภาค 1 ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากดั (ชสท.) ซึง่น�าโดยท่านประธานศิริชัย ออสุวรรณ ได้เข้าร่วมจดันทิรรศการเพ่ือแนะน�าสินค้าของบริษทัฯ 

ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 66 โดยมีผู้ร่วมอบรม

จากสหกรณ์รวม 8 จังหวัด ได้แก่ จ.นครปฐม, จ.เพชรบุรี, จ.ประจวบคีรีขันต์, จ.สมุทรสาคร, จ.กาญจนบุรี, 

จ.ราชบรุ,ี จ.จนัทบรุ,ี จ.สพุรรณบรุ ีจ�านวน 300 ท่าน นอกจากนี ้คณุเพยีร เพชรอาวธุ ตวัแทนฝ่ายการตลาด 

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมีจ�ากัด ยังได้จัดบรรยายพิเศษเพื่อแนะน�าสินค้าและองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีใน

การเกษตร ซึ่งได้รับผลตอบรับในครั้งนี้ดีเกินคาดหมาย จากตัวแทนสหกรณ์ฯผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมล

องบีช อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี
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 วนัที ่23 มกราคม 2562 ทมีงานฝ่ายการตลาดบรษิทั ท.ีเจ.ซ.ีเคม ีจ�ากดั ตราพระอาทติย์ ร่วม

กับ สหกรณ์โขงเจียม จ�ากัด อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี จัดงานประชุมวิชาการเพื่อแนะน�าผลิตภัณฑ์

ในมนัส�าปะหลงั โดยได้แนะน�าสนิค้า ซมูโิซย่า สารคมุมนัส�าปะหลงั ออลคอล20%, ออลคอล 3จ ีสาร

ก�าจดัแมลงรองก้นหลุม และแดนทอ็ซ สารก�าจัดแมลงแช่ท่อนพนัธุ ์ซึง่เกษตรให้การสนใจในผลติภณัฑ์

ตราพระอาทิตย์ เป็นอย่างดีเยี่ยม

 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด น�าโดยคุณเพชร  

ทองสุข ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและทีมงานฝ่ายการตลาดภาค 3ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) ซึ่งน�าโดยท่านประธานศิริชัย ออสุวรรณได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 

เพื่อแนะน�าสินค้าของบริษัทฯ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกล 

อย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 67 โดยมีผู้ร่วมอบรมจากสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด 

จ�านวน 300 ท่าน นอกจากนี้ ยังได้จัดบรรยายพิเศษเพื่อแนะน�าสินค้าและองค์ความรู้เกี่ยวกับการ

ใช้สารเคมีในการเกษตร ซึ่งได้รับผลตอบรับในครั้งนี้ดีเกินคาดหมาย จากตัวแทนสหกรณ์ฯผู้เข้าร่วม

ประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด 

น�าโดยคุณเพชร ทองสุข ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและทีมงานฝ่ายการตลาดภาค 

3ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) ซึ่งน�าโดย

ท่านประธานศิริชัย ออสุวรรณ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแนะน�าสินค้าของบ

ริษัทฯ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่าง

ยั่งยืน” รุ่นที่ 68 โดยมีผู้ร่วมอบรมจากสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือตอน

ล่าง 7 จังหวัด จ�านวน 300 ท่าน นอกจากนี้ ยังได้จัดบรรยายพิเศษเพื่อแนะน�า

สินค้าและองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการเกษตร ซึ่งได้รับผลตอบรับใน

ครั้งนี้ดีเกินคาดหมาย จากตัวแทนสหกรณ์ฯผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแกรนด์

ฮิล รีสอร์ท แอนด์สปา อ.เมือง จ.นครสวรรค์
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ฉีดำพ่น 7-10 วัน หลังหว่านข้าว

ยูนิตี้
ออกซาซิโคลมีโฟน 1% อีซี

+
วีรัน-โปร

โพรพานิล 60% ดับบลิวจี

บรรจุ
1,000 ซีซี

+
1 กก.

อัตราการใช้
ยูนิตี้ = 250 ซีซี.

วีรัน-โปร = 250 กรัม

ผสมน�้า = 40 ลิตร

ฉีดพ่นได้ = 1 ไร่

ยูนิโปร

โนมิย่า

ข้าวเต็มนา หญ้าดื้อยาเกลี้ยง

ตวงน�้า (2 ลิตร) ใช้ช้อนตวง วีรัน-โปร กวนให้ละลาย ใช้ช้อนตวง ยูนิตี้ กวนให้เป็นสารเนือ้เดยีวกนั เทใส่ในหม้อยาเครือ่งพ่น

ค�ำแนะน�ำ
ในกำรผสม

*ละลาย วีรัน-โปร 
ในน�้าก่อนเทลงเครื่องพ่นยา*

1 2 3 4 5 6

ออกฤทธิแ์รง แดงทัว่ทุ่ง
สารก�าจดัวชัพชื สตูรใหม่ ก�าจดัได้ทกุหญ้า

อายขุ้าวตัง้แต่ 10-15 วนั
ชื่อสารสามัญ

โนมินี่ โกลด์ (บีสไพริแบค โซเดียม 10%OF)
เรจ (คาร์เฟนทราโซล 40%WG)

อัตราการใช้ ชุด “โนมิย่า”
อายุข้าว โนมินี่ โกลด์ เรจ อัตราต่อน�า้ พื้นที่ฉีดพ่น 1 ชุด ใช้ได้

10-15 วัน 20 ซีซี 4 กรัม 20-25 ลิตร 2 งาน 6 ไร่

16-20 วัน 25 ซีซี 5 กรัม 20-25 ลิตร 2 งาน 5 ไร่

21-30 วัน 30 ซีซี 6 กรัม 20-25 ลิตร 2 งาน 4 ไร่
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ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด
THE AGRICULTURAL CO-OPERATIVE FEDERATION OF THAILAND., Ltd.

79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 0-2561-4567, 0-2561-4590 โทรสาร 0-2941-1230
E-mail : ACFT@co-opthai.com www.co-opthai.com

Facebook : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด
หากท่านไม่สะดวกในการรับข่าวสารสหกรณ์  

หรือต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ โปรดติดต่อ ฝ่ายคณะกรรมการ
และเลขานุการ โทร. 0-2561-4567 ต่อ 100, 110

ขา่วสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด

ยึดม่ันอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอ้ืออาทรมวลสมาชิก

 ชสท. เปิดรับจองทุเรียน 100,000 กิโลกรัม ให้ท่านได้รับ

ประทานก่อนใครในราคาสหกรณ์ เป็นทเุรยีนหมอนทองเกรดพรเีมี่

ยมจากสหกรณ์นคิมวงัไทร จ�ากดั จงัหวดัระยอง โดยเปิดให้ผูส้นใจ

ส่ังจองล่วงหน้าในรอบแรกตัง้แต่เดอืนเมษายนนี ้100,000 กโิลกรัม 

ในราคากโิลกรัมละ 130 บาท และคิดค่าจดัส่งตามระยะทาง มกีาร

รับประกันคุณภาพ 100% ทุกลูก โดยสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้จะดูแล

ผลผลิตท่ีถูกส่ังจองอย่างดี พร้อมท้ังรายงานความก้าวหน้าความ

สุกของทุเรียนเป็นระยะ พร้อมท้ังจัดส่งให้ผู้บริโภคตามมาตรฐาน

ที่ตกลงกัน หากได้รับสินค้าไม่ตรงกับคุณภาพที่ต้องการ ยินดีคืน

เงนิให้ทนัท ีก�าหนดส่งมอบตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 ถ้าราคา

ท้องตลาดปรับลงยินดีลดราคาตามราคาท้องตลาด 

ชสท. เปิดรับจอง
ทุเรียน 

100,000 กิโลกรัม

สนใจติดต่อสั่งจองได้ที่ 
ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย (ชสท.) 

โทร. 02- 5614590 ต่อ 408 มือถือ 081-8233639 

นำงสำวสุภำภรณ์ อินค้ำ หัวหน้าส�านักการตลาดสินค้าสหกรณ์และ 

E-Commerce หรือทาง ตลำดสินค้ำสหกรณ ์

www.co-opclick.com 

สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์

ขา่วสหกรณ์16 หน้า ประจ�าเดือน มีนาคม 2562 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 


