
 
โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

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

1.  หลักการเหตุผล 
 

 ในโอกาสท่ีวันสหกรณ์แห่งชาติได้เวียนมาบรรจบในวันพุธท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ไทย และเครือข่าย 7 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ก าหนดจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563” เพื่อถวายสักการะและร าลึกถึง
กรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”   เพื่อส่งเสริมและการ
พัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังค มของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งน าไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และยั่งยืนต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่ง 
     การสหกรณ์ไทย” 
2.2 เพื่อร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้เป็นท่ียอมรับของประชาชน 
     โดยท่ัวกัน 
2.3 เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ 
2.4 เพื่อให้สหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดงาน 
     วันสหกรณ์แห่งชาติ ตามความเหมาะสม 
2.5 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง  

  

3.   กิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
       โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เครือข่าย ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ และขบวนการสหกรณ์ 
จัดกิจกรรม ดังนี้ 
 - พิธีทางศาสนา 

 - พิธีวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 
 - นิทรรศการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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4.  ขั้นตอนการด าเนินการ  แต่งตั้งคณะท างานฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย  
 -  คณะท างานฝ่ายอ านวยการ 
 -  คณะท างานฝ่ายพิธีกร พิธีสงฆ์ และพิธีวางพุ่มสักการะ 

 -  คณะท างานฝ่ายนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์ 
 - คณะท างานสถานท่ีและยานพาหนะ  
 
5.  ระยะเวลาสถานที่ วันพุธที ่26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานพระบรมรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์  
                       “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
 

6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 เพื่อน้อมร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ “พระบิดา 
     แห่งการสหกรณ์ไทย” 
6.2 เพื่อให้สหกรณ์ตระหนัก และเห็นความส าคัญของระบบสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ  

6.3 เพื่อเผยแพร่งานสหกรณ์ให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในสังคมมากขึ้น 
 

7.   ผู้รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม 
            ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์   สายส่งเสริม 
            โทรศัพท์  0 – 2669 – 3254 - 62 ต่อ 1041    
 โทรสาร  0 – 2241 – 1228  
           E-mail: cltthailand@gmail.com  และ www.clt.or.th 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clt.or.th/
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ก าหนดการ 
โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันพุธที่  26 กุมภาพันธ์  2563 
ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 

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

วัน/เวลา กิจกรรม 
 

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

                    ร่วมกิจกรรมพิธีสงฆ์/ พิธีวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและชมนิทรรศการ 
 

07.00 น. 
 

ลงทะเบียนร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563 

 

07.00  น. 
 

 

พิธีสงฆ์ ณ บริเวณด้านข้างพระรูปพระบิดาสหกรณ์ไทย 
 เร่ิมพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป โดย ประธานกรรมการด าเนินการ  
     สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีสงฆ์ 

 

08.00  น. 
 

 พิธีกรประชาสัมพันธ์กิจกรรมก าหนดการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ เชิญแขกผู้มีเกียรติ  ผู้มาร่วมงาน 
    และจัดแสดงนิทรรศการ และวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

 

 
08.30 น. 
 

09.00 น. 
 

09.30 น ถึง 11.00 น. 
 
 
 
 
 
 
11.00 น เป็นต้นไป 
 

 

พิธีวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  บริเวณด้านลานพระรูปพระบิดาสหกรณ์ไทย 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดฯ มาถึงบริเวณงาน 
 

 หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  และพระประยูรญาติ เสด็จถึงบริเวณงาน 
 
 

 ประธานกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  กล่าวรายงาน 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  
 หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี และพระประยูรญาติ  ทรงวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบของที่ระลึกให้ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี 
 ประธานกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย) 
     มอบของท่ีระลึกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     

 

 ผู้แทนหน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ธนาคารเพื่อการเกษตร 
     และสหกรณ์การเกษตร  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ต่างๆ   
     องค์กร หรือคณะบุคคล วางพุ่มสักการะ ตามล าดับ 
 ชมนิทรรศการ  
    * นิทรรศการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สสท./กสส./กตส./ชุมนุมทุกชุมนุม) 
 ปิดงาน 

 



 

แบบตอบรับ 
การเข้าร่วมกิจกรรม “งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563” 

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

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

1. ชื่อสหกรณ์/หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร.................................................................. ....................................................... 
    ที่อยู.่..................ถนน.....................................แขวง/ต าบล.....................................เขตอ าเภอ........................................  
    จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์............................................................................ 
    โทรสาร..............................................................E-mail / Website.............................................................................. 

2. มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม “งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563”  ดังนี ้

      กิจกรรมพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  9 รูป  เวลา  07.00 น.   จ านวน................คน      
      กิจกรรมพิธีวางพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”          
           เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป      จัดเตรียมพานพุ่มมาเอง (พานพุ่มดอกไม้สดหรือพานพุ่มเงินพุ่มทอง) 

      ให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดเตรียมพานพุ่มให้ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

3. รายชื่อผู้มาร่วมกิจกรรม “งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563” ดังนี ้

1. ชื่อ......................................................นามสกุล................................................... ผู้เชิญพานพุ่ม 
 2.  สหกรณ/์หน่วยงาน ที่มาร่วมวางพานพุ่ม จ านวน .................. คน 
 

             

  ลงชื่อ ....................................................................     
        (...................................................................)           

                     ต าแหน่ง....................................................................... 

หมายเหตุ :  โปรดแจ้งการตอบรับการเข้าร่วมงานไปยังสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
      ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ สายงานส่งเสริม โทรศัพท์ 02-669-3254-63 ต่อ 1041  โทรสาร 02-241-1228 

 

การแต่งกาย “ชุดผ้าไทย” 


