โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ” ประจาปี พ.ศ. 2561
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
***** ** *  * ** *****

1. หลักการเหตุผล
ในโอกาสที่วันสหกรณ์แห่งชาติได้เวียนมาบรรจบในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ไทย และเครือข่าย
7 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดจัดงาน
เฉลิมฉลองเนื่องในงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ .ศ. 2561” เพื่อถวายสักการะและราลึกถึงกรุณาธิคุณของ
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เพื่อส่งเสริม และการพัฒนาระบบสหกรณ์
ให้เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังค มของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้า งชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งนาไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อราลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่ง
การสหกรณ์ไทย”
2.2 เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์
2.3 เพื่อร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้เป็นที่ยอมรับของขบวน
การสหกรณ์
2.4 เพื่อให้สหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดงานวันสหกรณ์
แห่งชาติ ตามความเหมาะสม
2.5 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง
3. กิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561
โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เครือข่าย ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ และขบวนการสหกรณ์
จัดกิจกรรม ดังนี้
- พิธีทางศาสนา
- พิธีวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
- นิทรรศการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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สนับสนุนการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ให้กับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดที่ดาเนินการจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว
จานวน 27 จังหวัด ๆ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย เพชรบุรี น่าน ชลบุรี ลาปาง เชียงราย
กาแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี แม่ฮ่องสอน ปัตตานี นครราชสีมา สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช ตาก
แพร่ พะเยา ราชบุรี ตรัง กาญจนบุรี ยะลา อ่างทอง ชัยนาท ชัยภูมิ เลย สุรินทร์ ลาพูน สงขลา
- สนับสนุนการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ให้กับสหกร ณ์จังหวัด จานวน 49 จังหวัด ๆ 10,000
บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) จังหวัดที่ยังไม่ได้ดาเนินการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ กาฬสินธุ์
ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร เชียงใหม่
ตราด นครนายก นครพนม นครสวรรค์ นราธิวาส บุรีรัมย์
ประจวบคีรีขัน ธ์ ปราจีนบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก ภูเก็ต มหาสารคาม
มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว
สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี หนองคาย หนองบัวลาภู อา นาจเจริญ อุดรธานี อุทัยธานี อุตรดิตถ์
อุบลราชธานี บึงกาฬ นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี
4. ขั้นตอนการดาเนินการ แต่งตั้งคณะทางานฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย
คณะทางานฝ่ายอานวยการ
คณะทางานฝ่ายพิธีกร พิธีสงฆ์ และพิธีวางพุ่มสักการะ
คณะทางานฝ่ายนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์
- คณะทางานสถานที่และยานพาหนะ
5. ระยะเวลาสถานที่ วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานพระรูปพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 เพื่อน้อมราลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่ง
การสหกรณ์ไทย”
6.2 เพื่อทาให้ระบบสหกรณ์สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้มีความเจริญได้อย่างยั่งยืน
6.3 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้ในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิ ธีการสหกรณ์ให้เป็นที่
ยอมรับของขบวนการสหกรณ์
6.4 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์สามารถพึ่งตนเองได้ และนาไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
7. ผู้รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม
งานสหกรณ์สัมพันธ์ สานักพัฒนาสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 – 2669 – 3254 - 62 ต่อ 1041
โทรสาร 0 – 2241 – 1228
E-mail: clt@or.th และ www.clt.or.th
***** ** *  * ** *****

กาหนดการ
โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
***** ** *  * ** ** ****

วัน/เวลา

กิจกรรม

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ร่วมกิจกรรมพิธีสงฆ์/ พิธีวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและชมนิทรรศการ
พิธีการในห้องประชุม
07.00 น.
 เริ่มพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป โดย ประธานกรรมการดาเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีสงฆ์
08.30 น.
09.00 น.

พิธีวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย บริเวณด้านลานพระรูปพระบิดาสหกรณ์ไทย
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกาธร) ประธานพิธีเปิดฯ
มาถึงบริเวณงาน
 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เสด็จถึงบริเวณงาน

09.30 น ถึง 11.00 น.

 ประธานกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์)
กล่าวรายงาน
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกาธร)
กล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี และพระประยูรญาติ ทรงวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกาธร)
วางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกาธร)
มอบของที่ระลึกให้หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
 ประธานกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์)
มอบของที่ระลึกให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดฯ

11.00 น เป็นต้นไป

 ผู้แทนหน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ต่างๆ
องค์กร หรือคณะบุคคล วางพุ่มสักการะ ตามลาดับ
 ชมนิทรรศการ
* นิทรรศการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กสส./กตส./สสท. และชุมนุมทุกชุมนุม)
 ปิดงาน

แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม
“งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561”
ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
***** ** *  * ** *****

1. ชือ่ ................................................................... ..................................................................................................................
ที่อยู่....................ถนน.....................................แขวง/ตาบล.......................................เขตอาเภอ.......................................
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.์ .........................มือถือ............................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร................................................................E-mail / Website..............................................................................
2. มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม “งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561” ดังนี้
 กิจกรรมพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป เวลา 07.30 น. จานวน................คน
 กิจกรรมพิธีวางพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”
จานวน......................คน

จัดเตรียมพานพุ่มมาเอง (พานพุ่มดอกไม้สดหรือพานพุ่มเงินพุ่มทอง)
ให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดเตรียมพานพุ่มให้ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง.......................................................................

หมายเหตุ : โปรดแจ้งการตอบรับการเข้าร่วมงานไปยังสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2561 สานักพัฒนาสหกรณ์ งานสหกรณ์สัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-6693254-63 ต่อ 1041
โทรสาร 02-2411228

