ที่ สสท 0102/220
28 พฤษภาคม 2558
เรื่ อง

ขอรับการสนับสนุ นสมทบทุนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย

เรี ยน

สหกรณ์ทุกประเภททัว่ ประเทศ

สิ่ งมี่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ หนึ่งสมาชิกสหกรณ์ หนึ่งร้อยสตางค์ เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย
เนื่ องในโอกาสที่ระบบสหกรณ์ ดาเนิ นงานมาจะครบ 100 ปี ในปี พ.ศ.2559 สันนิ บาตสหกรณ์ฯ
ต้อ งการรวบรวมประวัติ ศาสตร์ หรื อบริ บ ทสหกรณ์ ไทยในรู ป ของพิ พิ ธ ภัณฑ์ เพื่ อ แสดงให้เห็ นหลักการคิด ของ
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่ งการสหกรณ์ไทย ที่ทรงนาวิธีการสหกรณ์เข้ามาใช้ในประเทศ
รวมตลอดถึงโครงการพระราชดาริ ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 9 ทรงใช้สหกรณ์เป็ นเครื่ องมือหนึ่ ง
ในการพัฒนาประเทศ และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาคัญแก่สมาชิกสหกรณ์ นักเรี ยน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป
ในการนี้ สันนิ บาตสหกรณ์ฯ ได้จดั โครงการ หนึ่ งสมาชิ กสหกรณ์ หนึ่ งร้ อยสตางค์ เพื่อจัดสร้ าง
พิพิธภัณฑ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ขอรับการสนับสนุ นสมทบทุนจากสมาชิกสหกรณ์ทวั่ ประเทศ
โดยสมาชิ กสหกรณ์ หรื อสหกรณ์ สมาชิ ก ที่ มีความประสงค์ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของหน้า ประวัติ ศาตร์ สหกรณ์ไทย
สามารถร่ วม สนับสนุนสมทบทุนได้ ตามช่องทางดังนี้
1. เลขที่บญั ชี 012-1-62642-3
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาศรี ยา่ น
2. เลขที่บญั ชี 01-000 -1-00489-3 บัญชีออมทรัพย์ แบบไม่ใช้สมุดคู่ฝาก ธนาคารธกส.สาขานางเลิ้ง
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ก๊ก ดอนสาราญ)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 - 2669 - 3255 – 63 ต่อ 1029
โทรสาร 0 – 2241 – 1013 (กรุ ณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่หมายเลขโทรสารนี้ เพื่อสะดวกในการออกใบเสร็จรับเงิน)

โครงการ หนึ่งสมาชิกสหกรณ์ หนึ่งร้ อยสตางค์ เพือ่ จัดสร้ างพิพธิ ภัณฑ์ 100 ปี สหกรณ์ ไทย
1.หลักการและเหตุผล
ระบบสหกรณ์มีส่วนสาคัญในการส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของประชาชนในชุ มชน ให้ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
โดยเฉพาะก่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ความรั บ ผิ ด ชอบ การมี ส่ ว นร่ ว ม และการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก
การคานึงถึงผลประโยชน์ของส่ วนรวม สหกรณ์จึงเป็ นแนวทางหนึ่ งในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ของประชาชน เช่น
ปั ญหาด้านที่ทากิ น ปั ญหาด้านแรงงาน ปั ญหาด้านหนี้ นอกระบบ เป็ นต้น และระบบสหกรณ์ ถือเป็ นกลไกสาคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม และการปกครองของประเทศ จากโครงการพระราชดาริ ในองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทรงใช้สหกรณ์เป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์ มีหน้าที่ในการส่ งเสริ มและอานวยความ
สะดวกแก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภททัว่ ราชอาณาจักรให้มีความเจริ ญก้าวหน้า เข้มแข็ง และมัน่ คง ตลอดจนเป็ น
ศูนย์กลางการให้การศึกษาอบรมแก่สหกรณ์ เพื่อให้เข้าใจ เข้าถึงหลักการและวิธีการสหกรณ์ เนื่ องในโอกาสที่
ระบบสหกรณ์ดาเนินงานมาจะครบ 100 ปี ในปี พ.ศ.2559 สันนิบาตสหกรณ์ฯ จึงต้องการรวบรวมประวัติศาสตร์
หรื อบริ บทสหกรณ์ไทยในรู ปของพิพิธภัณฑ์ เพื่อแสดงให้เห็นหลักการคิดของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยา
ลงกรณ์ พระบิ ดาแห่ ง การสหกรณ์ ไ ทย ที่ ท รงนาวิธี ก ารสหกรณ์ เข้า มาใช้ใ นประเทศ รวมตลอดถึ ง โครงการ
พระราชดาริ ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รั ช กาลที่ 9 ทรงใช้สหกรณ์ เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการพัฒนา
ประเทศ และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาคัญแก่สมาชิกสหกรณ์ นักเรี ยน นักศึกษาและประชาชนทัว่ ไป
พิพิธภัณฑ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย จึงเป็ นโครงการที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้อย่างลึกซึ้ งและกว้างขวาง
ในการส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ และความตระหนักในบทบาทของสหกรณ์ ซ่ ึ งเป็ นระบบเศรษฐกิ จหนึ่ งของ
ประเทศ อันจะนาไปสู่ การมีจิตสานึ กในการดาเนิ นกิ จการสหกรณ์ อย่างมีภูมิคุม้ กัน เพื่อเตรี ยมรับมื อกับปั ญหา
แทรกซ้อนจากการดาเนินกิจการหรื อจากระบบเศรษฐกิจอื่นๆ ตลอดจนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้รากเหง้า หรื อวิวฒั นาการ
สหกรณ์ ไทยจากอดี ตสู่ ปัจจุ บนั และทิ ศทางก้าวย่างสู่ ทรรศวรรตที่ สอง ผ่านการตี ความหรื อนาเสนออย่างเต็ม
ภาคภูมิ
2.วัตถุประสงค์ โครงการ
1.เพื่อเป็ นศูนย์กลางการค้นคว้าศึกษาเกี่ ยวกับวิวฒั นาการสหกรณ์ ไทย ซึ่ งสะท้อนถึงภาวะสหกรณ์ไทย
ในแต่ละยุคสมัย
2.เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ แก่ สาธารณชนเกี่ ยวกับระบบสหกรณ์ ของไทย และบทบาทของสหกรณ์ ในฐานะ
ระบบเศรษฐกิจหนึ่งของประเทศ
3.เพื่อแสดงคุ ณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมและศิลปกรรมของอาคารโบราณสถานที่สันนิ บาต
สหกรณ์ฯได้อนุรักษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมของขบวนการสหกรณ์ต่อไป

-24.เพื่อเผยแพร่ พระเกี ยรติคุณและพระอัจฉริ ยภาพขององค์พระมหากษัตริ ยไ์ ทยกับความสัมพันธ์ในด้าน
การสหกรณ์ต้ งั แต่อดีตถึงปั จจุบนั รวมทั้งโครงการพระราชดาริ พระราชกรณี ยกิจ และโครงการพระราชพิธีต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในด้านการสหกรณ์
5.เพื่อเผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริ ยภาพของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดา
แห่งการสหกรณ์ไทย
6.เพื่อจัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึ กอบรม การแสดงสิ นค้า และการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ โครงการ พระราชดาริ พระราชกรณี ยกิจ โครงการพระราชพิธี
ต่างๆ และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการสหกรณ์
3.เป้าประสงค์ เก็บรั กษาและดูแลสิ่ งของที่สาคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องด้านการสหกรณ์
เพื่อจัดแสดงต่อสาธารณชน
4.ตัวชี้วดั
4.1 ค่าเป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ก.มี อาคารสถานที่ ที่ มี ค วามมัน่ คง สะอาด และปลอดภัย เหมาะสมที่ จ ะใช้เ ป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
ข.มีหอ้ งจัดแสดงพิพิธภัณฑ์อย่างเพียงพอ
ค.มีขอ้ มูล เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ไทย
4.2 ค่าเป้ าหมายเชิงคุณภาพ
ก.มีผสู ้ นใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลี่ยปี ละไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
ข.มีผสู ้ นใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปี ละไม่นอ้ ยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์
5.วิธีการดาเนินโครงการ
1.ปรับปรุ งอาคารบุญจิราธร (อาคารเก่ากว่า 100ปี ) ซึ่ งตั้งอยูเ่ ลขที่ 13 ถนนพิชยั เขตดุสิต กรุ งเทพฯ เพื่อใช้
เป็ นพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ไทย
2.แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนิ นกิจกรรมในการสื บค้น รวบรวมบริ บทการสหกรณ์ไทย ตลอดจนทิศทาง
หรื อก้าวย่างสหกรณ์ในทศวรรตหน้า
3.เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ไทย
4.ประสานงานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูล เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
5.จัดซื้ อ จัดหา หรื อเช่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์
6.ดาเนินการอื่นๆ เพื่อให้การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ไทยสาเร็ จตามวัตถุประสงค์

-36.ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ปี พ.ศ.2558 – 2560
7.งบประมาณดาเนินโครงการ จานวน 20,000,000.-บาท (ยีส่ ิ บล้านบาทถ้วน)
1.ในปี งบประมาณ 2558 ใช้งบประมาณปกติของสันนิบาตสหกรณ์ฯ
2.ในปี งบประมาณ 2559
2.1 ใช้งบประมาณปกติของสันนิบาตสหกรณ์ฯ จานวน 2,000,000.-บาท
2.2 ขอรับการสนับสนุนจากสหกรณ์สมาชิกทัว่ ประเทศ
3.ในปี งบประมาณ 2560
2.1 ใช้งบประมาณปกติของสันนิบาตสหกรณ์ฯ จานวน 2,000,000.-บาท
2.2 ขอรับการสนับสนุนจากสหกรณ์สมาชิกทัว่ ประเทศ
8.แผนปฏิบัติการ แบ่งเป็ น 3 ระยะ (3 ปี )
ระยะแรก (ปี งบประมาณ 2558) งบประมาณ 5,000,000.-บาท
กิจกรรม
1.แต่งตั้งคณะทางานจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
2.กาหนดรู ปแบบพิพิธภัณฑ์
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ/หาทุน

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ระยะทีส่ อง (ปี งบประมาณ 2559) งบประมาณ 10,000,000.-บาท
กิจกรรม
1.ดาเนินการปรับปรุ งอาคารบุญจิราธร
2.เปิ ดพิพิธภัณฑ์โซนแรกอย่างไม่เป็ นทางการ
2.เตรี ยมการ และจัดทานิทรรศการ
- พระเจ้าอยูห่ วั กับการสหกรณ์ไทย
- สมเด็จพระเทพรัตนฯ กับการสหกรณ์ไทย
- พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
- สหกรณ์ไทยจากอดีตสู่ ทรรศวรรตหน้า
3.จัดหาครุ ภณ
ั ฑ์

ต.ค.58 ม.ค.59 ก.พ

มิย. ก.ค. ส.ค.

กย.

-4ระยะทีส่ าม (ปี งบประมาณ 2560) งบประมาณ 5,000,000.-บาท
กิจกรรม
1.ติดตั้งนิทรรศการ และครุ ภณ
ั ฑ์
2.ทดสอบระบบมัลติมิเดีย
3.พิธิเปิ ดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็ นทางการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค

ม.ค.

ก.พ.

9.ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.ขบวนการสหกรณ์มีพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ไทย
2.อาคารบุญจิราธรได้รับการอนุ ลกั ษณ์ ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้เป็ นอย่างดี เหมาะสมแก่การใช้เป็ น
พิพิธภัณฑ์
3.ทาให้รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของสหกรณ์ไทย
4.ทาให้ได้รู้วา่ การสหกรณ์มีประโยชน์อย่างไร
5.เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ไทย
6.เป็ นสถานที่เผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริ ยภาพขององค์พระมหากษัตริ ยไ์ ทยกับความสัมพันธ์
ในด้านการสหกรณ์ต้ งั แต่อดีตถึงปั จจุบนั
7.เป็ นสถานที่เผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริ ยภาพของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
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