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ขา่วสหกรณ์
ยดึมัน่อดุมการณ์ พฒันาองค์กร เอือ้อาทรมวลสมาชกิ

ข่ำวสำรเพื่อสหกรณ์ และมวลสมำชิก

ชสท. จับมือ TJC สหกรณ์วัดจันทร์ 
และสหกรณ์เครือขำ่ยในพิษณุโลก 
มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติ “พำยุโพดุล”
อ่านต่อหน้า 2



	 9	กันยายน	2562	...ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	(ชสท.)	ร่วมกับ	บริษัท	

ที.เจ.ซี.	 เคมี	 จ�ากัด	 สหกรณ์วัดจันทร์	 จ�ากัด	 และสหกรณ์เครือข่ายในจังหวัดพิษณุโลก	 มอบถุงยังชีพ	

เยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์	และประชาชนผู้ประสบอุทกภัย	ในพื้นที่อ�าเภอวังทอง	จังหวัดพิษณุโลก		

ชสท. จับมือ TJC สหกรณ์วัดจันทร์ และสหกรณ์เครือข่ำยในพิษณุโลก  
มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ “พำยุโพดุล”

	 ชสท.น�าโดยนายศริชิยั	ออสวุรรณ	ประธานกรรมการด�าเนนิการ	พร้อมด้วยคณะกรรมการ	ชสท.	

และบรษิทั	ท.ีเจ.ซ.ี	เคม	ีจ�ากดั	ร่วมกบั	สหกรณ์วดัจนัทร์	จ�ากดั	น�าโดย	อาจารย์สรุเดช	งามสงวน	ประธาน

กรรมการ,	ดร.ประภาส	งามสงวน	ที่ปรึกษาสหกรณ์,	ดร.กัญญา	งามสงวน	ผู้จัดการสหกรณ์	พร้อมคณะ

กรรมการ	เจ้าหน้าที่สหกรณ์วัดจันทร์	จ�ากัด	และสหกรณ์เครือข่ายในจังหวัดพิษณุโลก	ได้มอบถุงยังชีพ	

ข้าวสาร	อาหารแห้ง	เสื้อผ้า	เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ	ให้กับสมาชิกสหกรณ์	สหกรณ์การเกษตรวังทอง

จ�ากัด	สหกรณ์นิคมวังชาลี	จ�ากัด	สหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง	จ�ากัด	และประชาชนผู้ประสบอุทกภัย	

ในพื้นที่อ�าเภอวังทอง	จังหวัดพิษณุโลก		

	 นายศิริชัย	ออสุวรรณ	ประธานกรรมการด�าเนินการ	กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า	“เนื่องจากเห็นพี่น้อง

ชาวไทยประสบอุทกภัย	ชสท.	จึงได้ร่วมมือกับ	บริษัท	ที.เจ.ซี.	เคมี	จ�ากัด	สหกรณ์วัดจันทร	์จ�ากัด	และ

เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก	เพื่อเยี่ยมเยียนให้ก�าลังใจ	มอบเครื่องอุปโภคบริโภค	ให้กับสมาชิก

สหกรณ์	 และพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในคร้ังนี้	 เพ่ือร่วมพูดคุย	 ประเมินความเสียหายพ้ืนที่ประสบ

ภัย	 รวบรวมเป็นข้อมูลและคิดหาแนวทางช่วยเหลือหลังจากน�้าลด	 เตรียมความพร้อมส�ารวจถึงความ

เดือดร้อน	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานและน�าเสนอ	 ให้หน่วยงานราชการ	หรือหน่วยงานที่จะ

เข้ามาช่วยเหลือ	เพราะเหตุการณ์นี้สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกร		พืชสวนไร่นาเสียหายหลายพันไร	่

และจะน�าข้อมูลส่วนนี้น�าเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”

	 อิทธิพลจากพายุโพดุล	 ท�าให้เกิดเกิดเหตุน�้าท่วมครั้งนี้	 	 สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับ

ประชาชนในพื้นที่	 น�้าท่วมสูงปิดทางสัญจร	 บางพื้นที่ท่วมสูงเกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่บ้านเรือน	

และพืชสวน	 ไร่นา	 การลงพื้นที่ในครั้งนี้สร้างขวัญก�าลังใจ	 และรอยยิ้มให้กับผู้ประสบภัย	 ดั่งสโลแกนที่

ว่า	“สุขใจทั้งผู้ให	้ผู้รับ”	...ชสท.	ขอเป็นก�าลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้

ขา่วสหกรณ์2 หน้า ประจ�าเดือน กันยายน 2562 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



ชสท. แสดงควำมยินดี 
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 1	 สิงหาคม	 2562	 คณะผู้บริหาร	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	

(ชสท.)	เข้าแสดงความยนิดีกบั	ดร.เฉลมิชยั	ศรีอ่อน	รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

เนื่องในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม	่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

	 1	 สิงหาคม	 2562	 คณะผู้บริหาร	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	

(ชสท.)	 เข้าแสดงความยินดีกับ	 นางสาวมนัญญา	 ไทยเศรษฐ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	เนื่องในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่

ชสท. แสดงควำมยินดี 
รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขอขอบคุณที่ให้กำรสนับสนุน
กำรด�ำเนินงำนของ ชสท. 

และสหกรณ์สมำชิก
	 6	สิงหาคม	2562	ผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	(ชสท.)	เดิน

ทางมาขอบคุณ	 นายพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่ง

เสริมสหกรณ์	ที่ได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของ	ชสท.	และสหกรณ์สมาชิก	อย่างดียิ่งมาโดย

ตลอด	โดยมีนายวิศิษฐ	์ศรีสุวรรณ	รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	และนายอัชฌา	สุวรรณนิตย์	ผู้

อ�านวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นผู้รับมอบ	

	 ชสท.	น�าโดย	นายศิริชัย	ออสุวรรณ	ประธานกรรมการ	และนายโชคดี	ออสุวรรณ	ผู้จัดการ

ใหญ	่และทีมงาน	ชสท.	เข้าพบหารืองานสหกรณ์กับ	นายอัชฌา	สุวรรณนิตย	์ผู้อ�านวยการกองพัฒนา

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	เมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	2562	กรมส่งเสริมสหกรณ	์

หำรืองำนสหกรณ์ 
ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำสหกรณ์ฯ
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	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	ร่วมมือกับส�านักงานส่งเสริมการ

จัดประชุมและนิทรรศการ	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 ทีเส็บ	 ใน

การจดัท�าโครงการไมซ์เพือ่ชมุชน	เพือ่ค้นหาสหกรณ์ต้นแบบทีม่ี

ศกัยภาพเพ่ือใช้เป็นสถานทีใ่นการจัดอบรม	ศึกษาดูงาน	หรอืจดั

กจิกรรมต่าง	ๆ 	เพ่ือให้ประชาชนหรอืองค์กรต่าง	ๆ 	นัน้ได้เปลีย่น

สถานทีใ่นการจดัประชมุเพือ่ทีจ่ะได้เข้าไปสมัผสักบัวถิชีวีติของ

ชุมชน	เช่น	สหกรณ์นิคมวังไทร	จ�ากัด	และสหกรณ์นิคมชุมแสง

จันทร์	จ�ากัด	จังหวัดระยอง	ซึ่งสหกรณ์ทั้ง	2	แห่งนี้่ได้คัดเลือก

เข้าร่วมโครงการฯ	ตดิตามความร่วมมอืของทัง้สองหน่วยงานใน

การพัฒนาสหกรณ์	และชมุชน	ส่งเสรมิให้สมาชกิสหกรณ์	ชุมชน

มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง

รองกระตุ้นให้เกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างด	ี

ออกอากาศในรายการ	คนไทยหัวใจเกษตร	ช่อง	9	MCOT	HD	

หมายเลข	30	โดย	Farm	Channel	Thailand

“ไมซ์เพื่อชุมชน” ในรำยกำรคนไทยหัวใจเกษตร

	 7	มิถุนายน	2562	นายเชิดชัย	พรหมแก้ว	รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ	์

พร้อมด้วยนายภานวุฒัน์	ณ	นครพนม	ผูท้รงคณุวฒุด้ิานการสหกรณ์	และนายจริตุถ์	

อศิรางกรู	ณ	อยธุยา	ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ	

(องค์การมหาชน)	หรือ	สสปน.และคณะผู้บริหาร	 เข้าร่วมงาน	Familiarization	

Trip	ไมซ์เพือ่ชมุชน	ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่างกรมส่งเสรมิสหกรณ์	กบัส�านกังาน

ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)	 จัดข้ึน	 โดยน�าคณะ

สื่อมวลชน	และคณะผู้แทนองค์กรภาคเอกชนต่าง	ๆ 	เดินทางไปเยี่ยมชมศักยภาพ

ของสหกรณ์ทีไ่ด้รับคัดเลือกร่วมกิจกรรมไมซเ์พื่อชุมชนปี	2	ในพื้นที่จงัหวัดระยอง	

คอื	สหกรณ์นคิมวงัไทร	จ�ากัด	และสหกรณ์นคิมชุมแสงจนัทร์	จ�ากดั	จงัหวัดระยอง	

	 โดย	ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	(ชสท.)	มนีายศิริชยั	

ออสุวรรณ	ประธานกรรมการด�าเนินการ	ชสท.	พร้อมด้วยทีมงาน	ชสท.	เข้าร่วม

กิจการในครั้งนี้

“โครงการไมซ์เพื่อชุมชน” 
ที่สหกรณ์นิคมวังไทร จ�ากัด 

จังหวัดระยอง
“โครงการไมซ์เพื่อชุมชน” 

ท่ีสหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จ�ากัด 
จังหวัดระยอง

กจิกรรมไมซ์เพือ่ชมุชนในจงัหวดัระยอง
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จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
ร่วมหำรือ ผู้น�ำสหกรณ์ 

	 10	กรกฎาคม	2562	นายจริุนทร์	ลักษณวศิิษฏ์	หัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์	 นายเฉลิมชัย	 ศรีอ่อน	 เลขาธิการพรรคฯ	

และนายอลงกรณ	์พลบุตร	รองหัวหน้าพรรคฯ	ให้การต้อนรับ

และร่วมหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้น�าสหกรณ์	 มีนาย

ปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานกรรมการ	 สันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย	 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	 ประธานกรรมการ	

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 นายจรัล	

เอี่ยมส�าอางค์	 ประธานกรรมการ	 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยนแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	และ	ดร.ปัญฐวิชญ์	มุ่งสมัครศรี

กุล	 ผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 เพื่อแลก

เปล่ียนแนวทางในการพัฒนา

สหกรณ์	 ให้เป็นกลไกส�าคัญใน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ของประเทศ	 โดยได้หารือกัน

ในหลายประเด็น	ซึ่งจะได้มีการ

ขยายผลในโอกาสต่อไป	

	 วันที	่28	มิ.ย.	2562	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(สสท.)	น�าโดย	นาย

ยอดฉัตร	วงษ์ละม่อม	นายวงศกร	เอรารัมย์	กรรมการฯ	ดร.ปัณฐวิชญ์	มุ่งสมัครศรี

กุล	นายวิจิตรจะโรจร	รองผู้อ�านวยการ	และเจ้าหน้าที่	สสท.	เข้าเยี่ยมชมและพูดคุย

หารือแนวทางการด�าเนินงาน	การเชื่อมโยงเครือข่าย	และทิศทางการพัฒนาสมาชิก

สหกรณ์	พร้อมมอบกระเช้าให้กับนายโชคดี	ออสุวรรณ	ผู้จัดการใหญ่	ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	(ชสท.)

สสท. เยีย่มชมและหำรอื
แนวทำงกำรด�ำเนนิงำน ชสท.

	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	(ชสท.)	น�าโดย	นายโชคดี	ออสุวรรณ	ผู้จัดการ

ใหญ่	ชสท.	บรรยายสรุป	พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ	ผู้น�าสตรีนานาชาติ	จากโครงการฝึกอบรมผู้น�าสตรี

สหกรณ์นานาชาติ	หลักสูตร	“Empower	Women	in	Business	and	Management	of	Agricultural	

Cooperatives”	รุน่ที	่3	โดยมผีูน้�าสตรตีวัแทนจาก	ประเทศอนิเดยี	สปป.ลาว	เมยีนมาร์	เนปาล	ฟิลปิปินส์	

และไทย	จ�านวน	6	คน	เมื่อวันที	่15	กรกฎาคม	2562	ณ	ห้องประชุมชั้น	4	ส�านักงาน	ชสท.

	หลงัจากการบรรยายสรปุ	คณะผูน้�าสตรไีด้เยีย่มชมศนูย์ข้าวสหกรณ์ไทยของ	ชสท.	ศนูย์รวมจดัจ�าหน่าย

ข้าวหลากหลายชนิด	 หลากหลายสายพันธุ์จากสหกรณ์ท่ัวประเทศ	 คณะผู้เยี่ยมเยือนได้กล่าวขอบคุณ	

มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน

 

ชสท. ต้อนรับผู้น�ำสตรีนำนำชำติ
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	 30	 ก .ค .2562	 เครือข ่ ายธุ รกรรมสหกรณ ์

กรงุเทพมหานคร	 พ้ืนที	่ 2	 จัดการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	 

2562	ณ	ห้องประชุมชั้น	4	ชสท.	โดยมีประธานเครือข่ายฯ	

นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	 ประธานกรรมการด�าเนินการ	 ชสท.	

กล่าวเปิดการประชุม	 พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายฯ	

และส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 2	 

เข้าร่วมการประชุม	 การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย	 

เครือข่ำยธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 2 
ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2562 

เดินหน้ำสำนต่อโครงกำร และกิจกรรมเชื่อมโยง

โดยนายศิริชัย	 ออสุวรรณ	 ประธานกรรมการด�าเนินการ	 ชสท.	 

ได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธาน 

เครอืข่ายฯ	ต่ออกี	1	วาระ	และคณะท�างานทีพ่ร้อมเดนิหน้าสานต่อ

โครงการ	การกระจายผลไม้คณุภาพสู่ชมุชนในเขตกรงุเทพมหานคร

และภมูภิาค	และกจิกรรมเช่ือมโยงเครอืข่ายด้านอืน่ๆ	อย่างต่อเนือ่ง

ต่อไป

	 ในปีที่ผ่านมา	 เครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	

พืน้ที	่2	ได้ด�าเนนิงานอย่างเข้มแขง็จรงิจงั	โดยอาศยัหลกัการ

วธิกีารสหกรณ์	และความร่วมมอืกนัระหว่างเครอืข่ายสหกรณ์	

และหน่วยงานราชการต่าง	ๆ 	โดยการสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง

ของ	 ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นท่ี	 2	 

ท�าให้การด�าเนินงานของเครือข ่ายฯ	 มีความเข้มแข็ง	 

มเีป้าหมายให้สมาชกิได้รบัประโยชน์สูงสุด	จากการด�าเนนิงาน

ของเครือข่ายฯ	

	 19	กรกฎาคม	2562	สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย	จ�ากัด	จัด
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2561	มีนายศิริชัย	ออสุวรรณ	ประธาน
กรรมการด�าเนินการ	ชสท.	มาเป็นประธานในพิธีเปิด	โดยมีนายกิตติ
กุล	กัณฑวงศ์	ประธานกรรมการ	สกก.เขาย้อย	จ�ากัด	นางณัฐธยาน์	
สกุใส	ผูจ้ดัการสหกรณ์	พร้อมด้วย	คณะกรรมการ	และสมาชกิสหกรณ์
การเกษตรเขาย้อย	จ�ากัด	ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม	
	 สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย	 จ�ากัด	 เป็นสหกรณ์การเกษตร
ระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี	 โดยในปีที่
ผ่านมามผีลประกอบการทีน่่าภาคภมูใิจและสมาชกิทกุคนล้วนมคีวาม
สุข	ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้

สกก.เขำย้อย จ�ำกดั จดัประชุมใหญ่สำมญัประจ�ำปี 2561
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	 6	 สิงหาคม	 2562	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (ชสท.)	 

ส่งมอบ	มงัคดุคณุภาพ	ส่งตรงจากสหกรณ์การเกษตรพรหมครี	ีจ�ากดั	จงัหวดันครศรธีรรมราช	

ซึ่งเป็นสหกรณ์ผู้ปลูกมังคุดส่งออกต่างประเทศมีขนาด	 15	 ลูก/กิโลกรัม	 บรรจุกล่องละ	 

5	 กิโลกรัม	 ราคา	 185	 บาทจ�านวน	 600	 กล่อง	 และส่งมอบเงาะนาสาร	 มาตรฐาน	

GAP	 เน้ือแน่นแห้ง	 หวาน	 ร่อน	 กรอบจาก	 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีจ�ากัด	 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี	ขนาด	28-30	ลกู/กโิลกรมั	บรรจตุะกร้าละ	9	กโิลกรมั	ราคา	300	บาท	

จ�านวน	300	ตะกร้า	ให้กับผู้สั่งจองจากหน่วยงานต่างๆ	แล้ววันนี้

	 สนใจติดต่อสอบถามหรือสั่งจองได้ที่	คุณสุภาพร	อินค้า	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ

การเกษตร	ชสท.	โทร.	081-8233639

ประชุมเชิงปฎิบัติกำร  
“สร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมือ 

ในกำรพัฒนำสหกรณ์รูปแบบประชำรัฐ”  
วันที่ 27 พฤษภำคม 2562  

ณ ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสท.)

ชสท. ขอบคุณทุกยอดสั่งจอง
มังคุดและเงำะ

ส่งมอบถึงมือผู้บริโภคแล้ววันนี้
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	 เมือ่วนัที	่18	ม.ิย.62	กรมส่งเสรมิสหกรณ์	ร่วมกบั	ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	

และกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดท�าบัญชีและงบการเงินได้	 หลักสูตร	

“การจัดท�าบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง”	โดยมีก�าหนดจัดขึ้นระหว่าง	วันที่	18	-	20	มิ.ย.	62	ณ	ชั้น	4	อาคาร	

ชสท.	มีสหกรณ์ประเภทการเกษตรส่งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า	70	คน	

	 ในการนี้มี	นายคัมภีร์	นับแสง	ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมาย	กรมส่งเสริมสหกรณ	์และ	นายศิริชัย	ออ

สุวรรณ	ประธานกรรมการ	ชสท.	กล่าวเปิดโครงการฯ	โดยมีวิทยากรและหัวข้อการบรรยาย	ดั้งนี้	18	มิ.ย.

62	-	หัวข้อ”ระเบียบและค�าแนะน�าเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์	บรรยายโดยนายวิทยา	ขุนต่างตา	

เจ้าพนกังานตรวจสอบบญัชอีาวโุส	19	ม.ิย.62	-	หวัข้อ	“การจดัท�ารายการปรบัปรงุบญัช”ี	บรรยายโดย	นาง

อัจฉรา	ผลโพธิ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�านาญการ	20	มิ.ย.62	-	หัวข้อ	“การจัดท�างบการเงิน”	บรรยาย

โดย	นางสาววนาพร	ทองทิ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�านาญการพิเศษ

โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร 
“กำรจัดท�ำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง”

รุ่นที่ 1 
กรุงเทพมหำนคร

	 ชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	(ชสท.)	ร่วมกับ	กรมตรวจบัญชสีหกรณ์	และ	 

กรมส่งเสริมสหกรณ์	จัดโครงการฝึกอบรม	หลักสูตร	“การจัดท�าบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง”	ให้กับ

ฝ่ายจัดการและพนักงานของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่าง

วันที่	13	-	15	สิงหาคม	2562	ณ	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่	5	จังหวัดนครราชสีมา

	 ขอขอบคุณ	นายมาโนช	ชลอวงษ์	ผู้อ�านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่	5	

จงัหวดันครราชสมีา	นายบรรจบ		สงฤทธิ	์อดตีผู้อ�านวยการกลุม่ส่งเสรมิสหกรณ์	จงัหวดัปทมุธานี	

และทีมวิทยากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	

โครงการนี้	 ชสท.	มีก�าหนดจัดฝึกอบรมทุกเขตทั่วประเทศ	 โดยได้รับความร่วมมือจากกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์	และกรมส่งเสริมสหกรณ์

รุ่นที่ 2 จ.นครรำชสีมำ
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ท่องโลกเกษตรกบั ชสท.

 ประพจน์ ภู่ทองค�า

	 เมือ่เอ่ยถงึระนอง	เมอืงฝนแปดแดดสี	่เมอืงทีม่คีวามอดุมสมบูรณ์

เมืองหนึ่งในฝั่งทะเลอันดามันของไทย	วิถีชีวิตของคนระนอง	มีวิถีที่เรียบ

ง่าย	 ใกล้ชิดธรรมชาติ	 ด้วยลักษณะภูมิประเทศอยู่ติดกับประเทศเพื่อน

บ้านคือ	ประเทศเมยีนมาร์	จึงมแีรงงานเมยีนมาร์มาท�างานในเมอืงระนอง

อย่างหนาตา	ด้วยเป็นเมอืงทีม่ฝีนฟ้า	ตกเกอืบตลอดปี	สลับกบัภมูปิระเทศ

ทีม่เีทอืกเขาสลบัทีร่าบ	ท�าให้เกดิความสวยงามทางธรรมชาตมิาก	วนันีจ้ะ

ขอแนะน�าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของระนองกันครับ

ตอน เที่ยวระนอง ไม่ไปไม่รู ้

	 เริ่มจากแหล่งน�้าแร่	ที่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของเมืองระนอง	เท่าที่ค้นพบมีหลายแหล่ง	จะขอ

แนะน�าแหล่งแช่น�าแร่ใกล้เมอืง	คอื	สวนสาธารณะรกัษะวารนิทีต่ัง้อยูเ่ลยีบคลองหาดส้มแป้น	อยู่

ในความดูแลของเทศบาลเมืองระนอง	เป็นแหล่งแช่น�้าแร่ในลักษณะเปิด	มีทั้งบ่อพ่อ	บ่อแม่	บ่อ

ลกู	มอีณุหภมูนิ�า้แร่ร้อนต้ังแต่	40	-65	องศาเซลเซยีส	มแีร่ธาตตุ่างๆแต่ไม่มกี�ามะถันเจอืปน	มเีจ้า

หน้าท่ีควบคมุดแูล	ท�าความสะอาด	ประชาชนนยิมมาอาบน�า้แร่ร้อนกนัจ�านวนมากโดยเฉพาะใน

ช่วงเช้าและเยน็	ลักษณะของบ่อจะเป็นบ่อรวมสามารถแช่น�า้แร่ได้ทกุเพศทกุวยั	ทัง้แช่เท้าแช่ตวั	

โดยในแต่ละบ่อจะมีอุณหภูมิความร้อนไม่เท่ากัน	ไล่เรียงไปจากร้อนมากไปร้อนน้อย	อีกจุดหนึ่ง

ที่ได้รับความนิยมมากคือการ	นอนบนพื้นร้อน	ซึ่งเป็นศาลาก่อพื้นซีเมนต์ใต้พื้นมีน�้าร้อนไหลอยู่

ด้านล่าง	ท�าให้ความร้อนเคลื่อนที่มาอยู่ที่พื้น	ท�าให้พื้นร้อนไปด้วย	สามารถปูผ้าแล้วนอนบนพื้น

ร้อนสามารถคลายกล้ามเนื้อ	ท�าให้ผิวพรรณเต่งตึง	ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี	ในการใช้บริการที่

สวนสาธารณะรักษะวาริน	ไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใด	

	 นอกจากนี้ยังมีแหล่งแช่น�้าแร่ที่ใกล้ชิดธรรมชาติมาก	 เพราะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

น�้าตกหงาว	ที่มีชื่อว่า”บ่อน�้าแร่พรรั้ง”	ตั้งอยู่ที่บ้านพรรั้ง	ต.บางริ้น	อ.เมือง	จ.ระนอง	ห่างจาก

ตัวเมืองระนองเพียง	10	กิโลเมตร	บรรยากาศการแช่น�า้แร่ใกล้ชิดธรรมชาติมาก	บ่อแช่น�้าแร่จะ

กระจายเรียงตัวกันไปตามภูมิประเทศ	มีตาน�า้ถึง	13	แห่ง	มีทั้งบ่อแช่เท้าและแช่ตัว	โดยแต่ละ

บ่อมีอุณหภูมิตั้งแต่	35-40	องศาเซลเซียส	โดยในแต่ละบ่อมีศาลาไม้ครอบเหนือบ่อ	ภายในบ่อ

สะอาด	 ปลอดภัย	 โดยมีทั้งบ่อร้อนมากน้อยสลับกันไป	 นักท่องเท่ียวสามารถเดินป่าเลือกแช่

น�้าแร่ในบ่อต่างๆอย่างสนุกสนาน	ภายในอุทยานมีความสะอาด	ปลอดภัย	ทั้งนี้มีค่าธรรมเนียม

การเข้าไปในอุทยานฯ	คนไทย	ผู้ใหญ	่20	บาท	เด็ก	10	บาท	ทั้งนี้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งแบบ

ไปเช้าเย็นกลับ	หรือ	พักค้าง	โดยทางอุทยานฯมีบ้านพักให้บริการ	โดยต้องจองล่วงหน้าผ่านเวป

ไซด์ของกรมอุทยานแห่งชาติ

	 มาถึงตรงนี้ใครสนใจท่องเที่ยวแบบใกล้ชิดธรรมชาติ	 เท่ียวแบบได้สุขภาพ	ห้ามพลาด	

เที่ยวระนองกันนะครับ	เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้

เทีย่วเมอืงระนอง 
นอนแช่ออนเซน็เมอืงไทย กนิไข่ในน�ำ้พุร้อน
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	 20	 มิถุนายน	 2562	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	

(สสท.)	น�าโดย	นายปรเมศว์	อนิทรชมุนมุ	ประธานกรรมการด�าเนนิ

การฯ	จัดการประชุม	เรื่อง	ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ไทย	เนื่อง

ในวันก�าเนิด	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ณ	ห้องประชุม

แคทลียาโรงแรมรามาการ์เด้นส์	 กรุงเทพมหานคร	 มีนายอนันต์	

สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เดินทางมาเป็น

ประธานเปิดงาน	พร้อมทัง้นายวศิษิฐ์	ศรสีวุรรณ	รองอธบิดกีรมส่ง

เสริมสหกรณ	์นายโอภาส	ทองยงค์	อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ	์

มาเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา	โดยมีคณะกรรมการ	สสท.ประธาน

กรรมการชมุนมุสหกรณ์ทกุประเภท	รวมทัง้ผูแ้ทนองค์กรสหกรณ์

จากหลายประเทศ	ผู้น�าสหกรณ	์มาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

ทิศทำงกำรพัฒนำสหกรณ์ ไทย

	 นายศรชิยั	ออสวุรรณ	ประธานกรรมการ	ชสท.		มาร่วมการประชุม	คณะกรรมการนโยบาย

ปาล์มน�า้มนัแห่งชาต	ิ	ครัง้ที	่3/2562	ทีป่ระชมุคณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบมาตรการดดูซบัน�า้มนั

ปาล์มดบิส่วนเกนิ	โดยการน�าไปใช้เป็นพลงังานไบโอดเีซล	และใช้เป็นเชือ้เพลงิในการผลติกระแส

ไฟฟ้า	ท�าให้ราคาผลปาล์มมีราคาสูงขึ้น	เมื่อวันศุกร์ที่	29	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุม	301	ตึก

บัญชาการ	1	ท�าเนียบรัฐบาล

ประชุมคณะกรรมกำร
นโยบำยปำล์มน�ำ้มันแห่งชำติ  

ครั้งที่ 3/2562 	 27	 มิถุนายน	 2562	 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	ประธานกรรมการ	 ชสท.	 ร่วมการประชุม

กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ	 (สทน.)	 สานต่อข้อตกลงความร่วมมือ	 เพื่อขับเคล่ือน

โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 และหารือการเปิดพื้นที่จ�าหน่ายสินค้าสหกรณ์ที่ห้างสรรพสินค้า	

โชว์ดีซี	พระรามเก้า

ขับเคลื่อนโครงกำรท่อง
เที่ยวเชิงเกษตร 
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	 23	 สิงหาคม	 2562	 อาจารย์ปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธาน

กรรมการด�าเนินการ	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(สสท.)	น�าคณะ

กรรมการฯ	ชุดที่	25	และทีมงานจัดการประชุม	ครั้งที่	10/2562	ณ	ห้อง

ประชุม	ชั้น	4	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	(ชสท.)	

หลังจากเสร็จส้ินการประชุมแล้ว	 ชสท.	 เลี้ยงต้อนรับด้วย	 “ข้าวแกง

สหกรณ์”	เสริฟด้วยเมนู	แกงเขียวหวานไก่	ผัดผักรวม	และปลาผัดคื่นฉ่า

ย	พร้อมข้าวสวยร้อนๆ	หุงจากข้าวสารสหกรณ์	ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย

สันนิบำตสหกรณ์ฯ 
ประชมุคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร 

ครั้งที่ 10/2562

	 5	สิงหาคม	2562	สหกรณ์การเกษตรบางกะปิ	จ�ากัด	จัดประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปี	2562	ครั้งที่	44	โดยมีนายศิริชัย	ออสุวรรณ	ประธานกรรมการ	

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	มาเป็นประธานในพิธี	มีนาย

อดุลย์	 เซะวิเศษ	ประธานกรรมการ	สกก.บางกะปิ	จ�ากัด	กล่าวให้การต้อนรับ	

พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์พ้ืนท่ี	 2	 คณะกรรมการ

สหกรณ์	ผูแ้ทนหน่วยงาน	และสมาชกิสหกรณ์ฯ	เข้าร่วมประชมุเป็นจ�านวนมาก

สหกรณ์กำรเกษตรบำงกะปิ จ�ำกดั
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คุณบัณฑิต พัวบัณฑิตกุล
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาค 2 

เคมีเกษตรไทย...... หัวใจสหกรณ์

มุ่งพิทักษ์ผลผลิต รักษ์ส่ิงแวดล้อมและชีวิต ใช้สารพิษอย่างปลอดภัย

	 วนัที	่28	ม.ิย.	62	ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	น�าโดย	ท่านประธาน	ศริชิยั	

ออสุวรรณ	และ	บริษัท	ที.เจ.ซี.เคมี	จ�ากัด	น�าโดย	คุณบุญเสริม	ทรัพย์เชี่ยวชาญ	รองผู้จัดการ

ฝ่ายตลาด	และทีมงานฝ่ายตลาด	ภาค	1	ร่วมเป็นเจ้าภาพ	ในงานสวดพระอภิธรรม	คุณพ่อ	บุญ

ลือ	รอดอิ่ม	(คุณพ่อของ	คุณจ�าลอง	รอดอิ่ม	ประธาณสหกรณ์การเกษตรโพธาราม	จ�ากัด	และ	

ประธานชุมนุมสหกรณ์จังหวัดราชบุรี)	ณ	บ้านท่าหลวงพล	ต.ท่าชุมพล	อ.โพธาราม	จ.ราชบุรี	

	 วนัที	่24	ม.ิย.62	บรษิทั	ท.ีเจ.ซ.ีเคมจี�ากัด	น�าโดยคุณณรงค์วทิย์	ทศทศิรงัสรรค์	รองผูจ้ดัการใหญ่และรกัษา
การผูจ้ดัการฝ่ายวจิยัและพฒันา	พร้อมด้วยตวัแทนฝ่ายการตลาด	น�าโดยคณุบญุเสรมิ	ทรพัย์เชีย่วชาญ	รองผูจ้ดัการ
ฝ่ายการตลาดภาค1	และคุณเพียร	เพชรอาวุธ	ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจ�ากัดจังหวัดสุพรรณบุรี	น�าโดยคุณ
ประสาร	เพชรมอญ	จดัประชมุเพือ่ให้ความรูเ้ชงิวชิาการและธรุกจิอนัจะก่อให้เกดิความร่วมมอืในการด�าเนนิกจิการ
ธุรกิจปัจจัยการผลิตร่วมกันระหว่าง	 สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี,	 บริษัทที.เจ.ซี.เคมีจ�ากัด	 และ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด(ชสท.)	โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากตัวแทนฝ่ายบริหาร
และคณะท�างานของสหกรณ์การเกษตรในพืน้ที่	ทีเ่ข้าร่วมประชมุ	โดยในการนีย้งัได้มตีวัแทนฝ่ายการขายจาก	ชสท.	
เข้าร่วมสังเกตการณ์และด�าเนินการด้วย	ณ	ศูนย์วิจัยบริษัท	ที.เจ.ซี.เคมีจ�ากัด	ต.วังยาง	อ.ศรีประจันต์.	จ.สุพรรณบุรี

	 วนัศกุร์	ที	่10	พฤษภาคม	2562	บรษิทั	ท.ีเจ.ซ.ีเคม	ีจ�ากดั	น�าโดยคณุบณัฑติ	บรุณะเสถยีร	ผูจ้ดัการ	ร่วมกบั
ทีมงานฝ่ายตลาดภาค	1	ร่วมกับ	สหกรณ์การเกษตรดอนตูม	จ�ากัด	น�าโดยท่านประธาน	พยงค์	พรสิริรัตน์	ประธาน
สหกรณ์การเกษตรดอนตูม	และกรรมการ	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	(ชสท.)	จัดประชุมเกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์	แนะน�าสินค้าในนาข้าว	โดยเฉพาะ	โพลาร์เคิล,	นาการ์ด,	ไมมินี่,	ออนคอลกรุ๊ป,	อัลฟ่า-คอมบิ,	ทา
คูมิ	และ	เท็ปเปกิ	เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ให้ความสนใจ	และได้รับการตอบรับจากการสั่งจองสินค้าเป็นอย่างด	ีณ	
ที่ท�าการสหกรณ์การเกษตรดอนตูม	อ.ดอนตูม	จ.นครปฐม

	 ระหว่างวันที่	 28-29	 มีนาคม	 2562ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (ชสท.)ได้
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่	 พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”	 รุ่นที่71	ณ	 ห้องบงกช
รัตน์	 โรงแรมทวินโลตัส	 อ.เมือง	 จ.นครศรีธรรมราช	 โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม	 ประมาณ250คน	 จากจังหวัด
ชุมพร,นครศรีธรรมราช,	พังงา,	ภูเก็ต,	สุราษฏร์ธานี,	ระนอง	และกระบี่	เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง	และเข้า
ถึงผูน้�าสหกรณ์การเกษตร	โดยในการนีบ้รษิทั	ท.ีเจ.ซ.ีเคม	ีจ�ากดั	น�าโดยโดยคณุบณัฑติ	บรูณะเสถยีรผูจ้ดัการ
ฝ่ายการตลาดภาค	1	และทีมงานฝ่ายการตลาด	ภาค1	ได้ร่วมออกนิทรรศการ	แนะน�าสินค้าของบริษัทฯและ
ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ	“การท�าเกษตรยุคใหม่	(4.0)	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้แนะน�าและเกษตรกร
สมาชิกฯที่น�าสินค้าไปใช้	 โดยในงาน	 บริษัทฯได้เป็นที่รู้จักของผู้เข้าร่วมอบรมมีผู้น�าสหกรณ์ในหลายท้องที	่
โดยมีผู้ให้ความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง

	 วันที่	20	มิถุนายน	2562บริษัท	ที.เจ.ซี.	

เคม	ีจ�ากดั	ตราพระอาทติย์น�าโดยคณุเพชร	ทองสุข  

ผู้จัดการฝ่ายตลาด	 และพนักงานฝ่ายการตลาด

ประจ�าพื้นที่	 ได้จัดประชุมแนะน�าสินค้าให้แก่	

สหกรณ์แสวงหา	 อ.แสวงหา	 จ.อ่างทอง	 พร้อม

เสนอผลติภณัฑ์ในนาข้าวและสารก�าจดัศัตรูพืชให้ 

แก่เกษตรกร	เช่น	โนมนิีก่รุป้	ออนคอลกรุป้	ทาคมูิ	 

เอ็นจอย	 ฯลฯ	 พร้อมทั้งแนะน�าสินค้าตัวใหม่ให้

แก่เกษตร	 อาทิเช่น	 อัส	 โคลิช่ัน	 เท็ปเปกิ	 ฯลฯ	 

ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

และเก่าของตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดีเยี่ยม
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	 วั นจั นทร ์ 	 ที่ 	 2 7 	 พฤษภาคม 	 2562 	 บริ ษั ท 	 ที . เ จ . ซี . เ คมี 	 จ� า กั ด	 
โดยคุณบัณฑิต	 บุรณะเสถียร	 ผู ้จัดการ	 ร ่วมกับทีมงานฝ ่ายตลาดภาค	 1ร ่วมกับ 
	 สหกรณ์การเกษตรภาษีเจริญ	 จ�ากัด	 เขตบางแค	 กรุงเทพมหานคร	 จัดประชุมเกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์	 แนะน�าสินค้าในกล้วยไม้	 ไม้ผล	 และผัก	 โดยเฉพาะ	 ออนคอล	 กรุ ๊ป,	 
ดานิซาราบา,	 ไคร่า,	 นิสโซรัน,	 ทาคูมิ,	 ฮาชิ	 ฮาชิ,	 ดาโคนิล	 และแนะน�า	 อัลฟ่า-คอมบิ	 
ใช้แทนสารคลอไพริฟอส	 เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ให้ความสนใจ	 และได้รับการตอบรับจาก
การสั่งจองสินค้าเป็นอย่างดี.

	 ระหว่างวันที่	 13-14	 มีนาคม	 2562	 บริษัท	 ที.เจ.ซี.	 เคมีจ�ากัด	 น�าโดย	 คุณชุมพล	 ราชนุวงษ์	 รองผู้จัดการ
ฝ่ายการตลาดภาค	 2	 ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและแนะน�าการใช้สินค้าตราพระอาทิตย์ในโครงการฝึก
อบรมหลักสูตร	 “ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่	 พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”	 รุ่นท่ี	 69	 	 ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (ชสท.)	 น�าโดยท่านประธานศิริชัย	 ออสุวรรณ	 โดยได้แนะน�าสินค้าของบริษัทฯ	 หลาย
ชนิดเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย	 อาทิเช่น	 เท็ปเปกิ	 ,	 ออนคอลกรุ๊ป	 ,	 แอพซิน	 ,	 ดานิซาราบา	 ,ไคร่า	 ,	 อัลฟ่า-
คอมบิ	 ,	 ลาบิไลท์	 เป็นต้น	 ที่ขาดไม่ได้	 แนะน�าสินค้าใหม่	 “อัส”	 ซึ่งผู ้ร่วมงานสนใจเป็นอย่างมากเข้ามาสอบ
ถามเรื่องการใช้สินค้า	 เน่ืองจาก	 สหกรณ์หลายสหกรณ์ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดี 
โดยมีผู้ร่วมอบรมจากสหกรณ์ในเขตภาคตะวันออก	จ�านวน	300	ท่าน	ณ	โรงแรมโกลเด้น	ซิตี้	อ.เมือง	จ.ระยอง

	 วันที่	5	มิ.ย.62	ทีมงานฝ่ายการตลาด	บริษัท	ที.เจ.ซี.เคมีจ�ากัด	น�าโดยคุณ
เพยีร	เพชรอาวธุ	ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบรหิารชมุนมุสหกรณ์การเกษตร
จงัหวดัสพุรรณบรุจี�ากดั	น�าโดย	คณุประสาร	เพชรมอญ	ณ	ทีท่�าการสหกรณ์การเกษตร
ศรีประจันต์	อ.ศรีประจันต์	จ.สุพรรณบุรี	เพื่อน�าเสนอสินค้าและหารือแนวทางการท�า
ธรุกจิร่วมกบักลุม่สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัสพุรรณบรุ	ีโดยในทีป่ระชมุได้มข้ีอสรปุ
เบื้องต้น	เพื่อที่จะได้น�าไปด�าเนินการตามแผนงานต่อไปในอนาคตอันใกล้ต่อไป

	 วนัที	่28	พฤษภาคม	2562	บรษิทั	ท.ีเจ.ซี.เคม	ีจ�ากดั	ตราพระอาทิตย์	น�าโดย	
พนักงานฝ่ายการตลาดประจ�าพื้นที่	ร่วมกับ	สกต.อ่างทอง	จ�ากัด	ได้จัดประชุมกลุ่ม
ย่อยสมาชิกเกษตรกรนาข้าว	ณ	อาคารเอนกประสงค	์บ้านนา	ม.8	ต.หัวไผ	่อ.เมือง	
จ.อ่างทอง	โดยแนะน�าวชิาการเกีย่วกบัการใช้สารก�าจดัศตัรพูชือย่างมปีระสทิธภิาพ
ตลอดจนแนะน�าผลิตภัณฑ์สินค้า	 อาทิเช่น	 เซนโซ่,	 โนมินี่กรุ๊ป,	 ไมมินี่	 กรุ๊ป,	 แซท
เทอน-ดี,	แดนท๊อซ,	ทาคูมิ,	ออนคอล	กรุ๊ป,	กิโมโน,	อัส	ตลอดจน	กลุ่มอาหารเสริม	
โดยเฉพาะได้แนะน�า	สารพเิศษ	“เอน็เนอร์จี”้	ช่วยให้	ข้าวงอกใต้น�า้ได้	เพือ่ลดปัญหา
ข้าววชัพชื	ในนาซึง่เกษตรให้การสนใจในผลติภณัฑ์ตราพระอาทติย์เป็นอย่างดเียีย่ม	
พร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในการดูและและก�าจัดศัตรูพืชในนาข้าวอีกด้วย

	 ระหว่างวันท่ี	 25-26	 มีนาคม	 2562ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย	 จ�ากัด	 (ชสท.)ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”ผู้น�าสหกรณ์ยุค
ใหม่	 พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”	 รุ่นที่70	 ณ	 ห้องตะกั่วป่า	 โรงแรมหรรษา
เจบี	 อ.หาดใหญ่	 จ.สงขลาโดยมีผู้เข้าฝึกอบรม	 ประมาณ250คน	 จากจังหวัด
ตรัง,นราธิวาส,	ปัตตานี,	พัทลุง,	ยะลา,	สงขลา	และสตูล
	 เพือ่ให้เกดิความเช่ือมโยง	และเข้าถงึผูน้�าสหกรณ์การเกษตร	โดยในการ
นีบ้รษิทั	ท.ีเจ.ซ.ีเคม	ีจ�ากดั	น�าโดยโดยคณุบณัฑติ	บรูณะเสถยีรผูจ้ดัการฝ่ายการ
ตลาดภาค	1		และทีมงานฝ่ายการตลาด	ภาค1	ได้ร่วมออกนิทรรศการ	แนะน�า
สินค้าของบริษัทฯและร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ	 “การท�าเกษตรยุคใหม่	 (4.0)	
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้แนะน�าและเกษตรกรสมาชิกฯท่ีน�าสินค้าไปใช้	
โดยในงาน	บริษัทฯได้เป็นที่รู้จักของผู้เข้าร่วมอบรมมีผู้น�าสหกรณ์ในหลายท้อง
ที	่โดยมีผู้ให้ความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง

	 วันที่	 24-25	 เมษายน	 2562	 บริษัท	 ที.เจ.ซี.เคมีจ�ากัด	 น�าโดยคุณเพชร	
ทองสุข	 ผู ้จัดการฝ่ายการตลาดภาค3	 ร่วมกับพนักงานฝ่ายการตลาดภาค	 3 
ร่วมออกบธูจดันทิรรศการ	แนะน�าผลติภณัฑ์สนิค้าตราพระอาทติย์	ให้กบั	ชมุนสุหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย	(ชสท.)	ในโครงการฝึกอบรม	หลักสูตร	“ผู้น�าสหกรณ์ยุค
ใหม่	พฒันาก้าวไกลอย่างยัง่ยนื	รุน่ที	่72	โดยในงาน	ได้รบัเกยีรตจิาก	นายเชดิชยั	พรหม
แก้ว	รองอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์	เป็นประธานเปิด	และบรรยายพเิศษ	กล่าวรายงาน
โดยนายสมบูรณ์	 เงินกร	 ประธานกรรมการ	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสระบุรี	 จ�ากัด	
...	มีผู้น�าสหกรณ์ในเขต	1	จาก	9	จังหวัด	คือ	จังหวัดสระบุรี	ลพบุรี	อ่างทอง	สิงห์บุรี	
ชัยนาท	 ประทุมธานี	 นนทบุรี	 อยุธยา	 กรุงเทพมหานคร	 เข้าร่วมอบรมในวันนี้	 250	
คน	วัตถุประสงค์	1.เพื่อยกระดับความรู	้ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้น�า
สหกรณ์ในการบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2.เพื่อให้รับรู้นโยบายของ	ชสท.	
และกรมสงเสริมสหกรณ์	ในการส่งเสริมขบวนการสหกรณ์	3.เพื่อให้รู้แผนการด�าเนิน
งานของ	ชสท.	ในปีงบประมาณ	2562	4.เพื่อให้ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ได้รับความรู้ด้าน
กฎหมายต่างๆ	พระราชบัญญัติสหกรณ	์กฎระเบียบ	และข้อบังคับ	 เพื่อน�ามาปฎิบัติ
ให้ถูกต้อง	ณ.ห้องประชุมโรงแรมศุภาลัย	ป่าสัก	รีสอร์ท	แอนด	์สปา	จังหวัดสระบุรี

	 วันที่	22	เมษายน	2562บริษัท	ที.เจ.ซี.เคม	ีจ�ากัด	ตราพระอาทิตย์	น�าโดย
คุณ	เพชร	ทองสุข	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาค	3	และพนักงานประจ�าเขต	900	ร่วม
กบั	สหกรณ์การเกษตรนคิมฯบางระก�า	อ.บางระก�า	จ.พษิณโุลกได้จดัประชมุเกษตรกร	
ณ	สหกรณ์การเกษตรนิคมฯบางระก�า	เพื่อแนะน�าการใช้สินค้าให้แก่	เกษตรกรชาวไร่
ข้าวโพดและนาข้าว	 ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดี
เยี่ยม	พร้อมกับซักถามข้อสงสัยอย่างเป็นกันเอง	โดยผลิตภัณฑ์ที่แนะน�าคือ	ออนคอล
กรุ๊ป	ทาคูมิ	อัลฝ่า-คอมบิ	อัส	 โนมินี่กรุ๊ป	 เท็ปเปก	ิและนิโกะ	พลัส	ผลิตภัณฑ์ก�าจัด
หญ้าในไร่ข้าวโพด

	 วนัที	่17	มนีาคม	2562	บรษิทั	ท.ีเจ.ซ.ีเคม	ีจ�ากดั	ตราพระอาทติย์	น�า
โดย	พนกังานประจ�าเขต	ร่วมกบั	สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปท่ีดนิพฒันานคิม3	
จ�ากดั	ได้จดัประชุมกลุ่มย่อยสมาชกิเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด	ชาวไร่อ้อย	และผู้
ปลูกมนัส�าปะหลัง	ณ	บ้านฟ่าวงาม	หมู	่6	ต.น�า้สดุ	อ.พฒันานคิม	จ.ลพบรีุ	โดย
แนะน�าวชิาการเกีย่วกบัการใช้สารก�าจดัศัตรพูชือย่างมปีระสทิธภิาพตลอดจน
แนะน�าผลิตภัณฑ์สินค้า	อาทิเช่น	นิโกะ	พลัส	ซูมิโซย่า	ซูมิเคน	แดนท๊อช	ทา
คูม	ิอัลฟ่า-คอมบ	ิออนคอล	กรุ๊ป	เชอร์ออย	ตลอดจน	กลุ่มอาหารเสริม	ซึ่ง
เกษตรให้การสนใจในผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดี

	 วันที่	 19	มิถุนายน	 2562	บริษัท	ที.เจ.ซี.เคมี	 จ�ากัด	 ตราพระอาทิตย์	 น�าโดย	
พนกังานฝ่ายการตลาดประจ�าพืน้ที	่ร่วมกบั	สหกรณ์การเกษตรผูเ้ล้ียงและค้าสตัว์อ่างทอง	
จ�ากัด	ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยสมาชิกเกษตรกรนาข้าว	ณ	บ้านกรรมการสหกรณ์ฯ	บ้านไร	่
หมู่8	ต.ทางพระ	อ.โพธิ์ทอง	จ.อ่างทอง	โดยแนะน�าวิชาการเกี่ยวกับการใช้สารก�าจัดศัตรู
พืชอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนแนะน�าผลิตภัณฑ์สินค้า	อาทิเช่น	เซนโซ่,	โพลาเคิล,	โน
มินี่กรุ๊ป,	ไมมินี่	กรุ๊ป,	แซทเทอน-ดี,	แดนท๊อซ,	ทาคูมิ,	ออนคอล	กรุ๊ป,	กิโมโน,	อัส	ตลอด
จน	กลุม่อาหารเสรมิ	โดยเฉพาะได้แนะน�าผลติภณัฑ์ใหม่	“โคลช่ัิน”	สารป้องกนัและก�าจดั
เชื้อโรคในเมล็ดข้าว	ข้าวเมล็ดสวย	เมล็ดเต็ม	น�้าหนักด	ีปราศจากโรคเมล็ดด่าง	ซึ่งเกษตร
ให้การสนใจในผลติภณัฑ์ตราพระอาทติย์เป็นอย่างดเียีย่ม	พร้อมกบัแลกเปลีย่นข้อมลูความ
รู้ในการดูและและก�าจัดศัตรูพืชในนาข้าวอีกด้วย

	 วนัที	่18	มถินุายน	2562	บรษิทั	ท.ีเจ.ซ.ีเคม	ีจ�ากดั	ตราพระอาทติย์	น�าโดย	พนกังาน
ฝ่ายการตลาดประจ�าพื้นที่	ร่วมกับ	สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงและค้าสัตว์อ่างทอง	จ�ากัด		ได้
จดัประชมุกลุม่ย่อยสมาชกิเกษตรกรนาข้าว	ณ	บ้านกรรมการสหกรณ์ฯ	บ้านหลกัแก้ว	ต.หลกั
แก้ว	อ.วิเศษชัยชาญ	จ.อ่างทอง	โดยแนะน�าวิชาการเกี่ยวกับการใช้สารก�าจัดศัตรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดจนแนะน�าผลิตภัณฑ์สินค้า	อาทิเช่น	เซนโซ่,	โพลาเคิล,	โนมินี่กรุ๊ป,	ไมมิ
นี	่กรุ๊ป,	แซทเทอน-ดี,	แดนท๊อซ,	ทาคูมิ,	ออนคอล	กรุ๊ป,	กิโมโน,	อัส	ตลอดจน	กลุ่มอาหาร
เสริม	โดยเฉพาะได้แนะน�า	สารพิเศษ	“เอ็นเนอร์จี้”	ช่วยให้	ข้าวงอกใต้น�า้ได้	เพื่อลดปัญหา
ข้าววัชพืช	 ในนาและยังช่วยลดความเสียหายเนื่องจากข้าวจมน�้า	 และยังแนะน�าผลิตภัณฑ์
ใหม่	“โคลชิัน่”	สารป้องกนัและก�าจดัเชือ้โรคในเมลด็ข้าว	ข้าวเมลด็สวย	เมลด็เต็ม	น�า้หนกัดี	
ปราศจากโรคเมล็ดด่าง	ซึ่งเกษตรให้การสนใจในผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดีเยี่ยม	
พร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในการดูและและก�าจัดศัตรูพืชในนาข้าวอีกด้วย
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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

	 15	สิงหาคม	2562		สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า	จ�ากัด	จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2562	โดยมีนายสมศักดิ์	

สุภาจรูญ	สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ	 	 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม	กล่าวรายงานโดย	นายสุริยันต์	หิรัญเขว้า	ประธาน

กรรมการ	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า	จ�ากัด	ในโอกาสนี้	นายศิริชัย	ออสุวรรณ	ประธานกรรมการ	ชสท.	ได้เดินทางไป

ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย	และมีหัวหน้าส่วนราชการ	ประธานกรรมการ	ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดชัยภูม	ิพร้อมทั้ง

สมาชิกสหกรณ์ฯ	เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนเขว้ำ จ�ำกัด 
ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2562

	 14	สิงหาคม	2562	นายศิริชัย		ออสุวรรณ	ประธานกรรมการ	ชสท.	พร้อมด้วย
ทีมงาน	ชสท.	เดินทางไปเยี่ยมเยือน	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา	จ�ากัด	ซึ่งเป็น	
ชุมนุมสหกรณ์ขนาดใหญ่ในเขตภาคอีสาน		
	 เฉลิมพล	มาริสกลุนนท์	ได้
กล่าวว่า	“ผมในนามประธานชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา	
จ�ากัด	 ขอขอบคุณท่านประธาน	
ศิริชัย	 ออสุวรรณและคณะ	 ที่ให้
เกียรติมาเยี่ยมเยือน	 ได้ให้ข้อคิด
ในการบริหารงานและเป็นห่วงใย
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและภาวะ
ภัยแล้ง	 ที่อาจได้รับความเสียหาย	ต้องขอขอบคุณผู้น�าขบวนการสหกรณ์ภาคการเกษตร
แห่งประเทศไทย	มา	ณ	โอกาสนี้	ขอขอบคุณครับท่าน”
	 ในการเยีย่มเยอืนในคร้ังนี้	ชสท.	ขอขอบคุณ	นายเฉลิมพล	มาริสกลุนนท์	ประธาน
กรรมการ	ชสก.นครราชสีมา	จ�ากัด	นายประสิทธิ์	หงาสูงเนิน	ผู้จัดการ	ชสก.นครราชสีมา	
จ�ากัด	และนายประธานพันธ์	แก้วบาง	ประธานกรรมการ	สกก.พิมาย	จ�ากัด	ที่ร่วมให้การ
ต้อนรับอย่างอบอุ่น

	 ท่านบริสุทธิ์	 เปรมประพันธ์	 อดีต

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 และ	 รอง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	มาอุดหนุนสินค้า

ที่ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์	ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	(ชสท.)	

ชสท. เยี่ยมเยือน ชสก.
นครรำชสีมำ จ�ำกัด
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