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โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ” ประจาปี พ.ศ. 2560
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
***** ** *  * ** *****

1. หลักการเหตุผล
ในโอกาสที่วันสหกรณ์แห่งชาติได้เวียนมาบรรจบในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ไทย และเครือข่าย 7 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง กาหนดจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560” เพื่อถวาย
สักการะและราลึกถึงกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์
ไทย”
เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งนาไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อราลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่ง
การ
สหกรณ์ไทย”
2.2 เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์
2.3 เพื่อร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับของขบวน
การสหกรณ์
2.4 เพื่อให้สหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดงาน
วันสหกรณ์แห่งชาติ ตามความเหมาะสม
2.5 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง
3. กิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560
โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เครือข่าย ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ และขบวนการ
สหกรณ์ จัดกิจกรรม ดังนี้
- พิธีทางศาสนา
- พิธีวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
- พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดพิทยาลงกรณ์
- พิธีมอบโล่ให้กับสหกรณ์ที่ส่งผลงานประกวดนวัตกรรม
- นิทรรศการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-24. ขั้นตอนการดาเนินการ แต่งตั้งคณะทางานฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย
- คณะทางานฝ่ายอานวยการ
- คณะทางานฝ่ายพิธีกร พิธีสงฆ์ และพิธีวางพุ่มสักการะ
- คณะทางานฝ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดพิทยาลงกรณ์
- คณะทางานฝ่ายต้อนรับและมอบโล่
- คณะทางานฝ่ายนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์
- คณะทางานสถานที่และยานพาหนะ
5. ระยะเวลาสถานที่ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 เพื่อน้อมราลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดา
แห่ง
การสหกรณ์ไทย”
6.2 เพื่อทาให้ระบบสหกรณ์สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้มีความเจริญได้อย่าง
ยั่งยืน
6.3 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้ในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้
เป็นที่
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@clt.or.th และ www.clt.or.th
***** ** *  * ** *****

กาหนดการ
โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
***** ** *  * ** ** ***

วัน/เวลา

กิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมพิธีสงฆ์/ พิธีวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและชมนิทรรศการ
07.30 น.

พิธีการในห้องประชุม
 เริ่มพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป โดย ประธานกรรมการดาเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีสงฆ์

08.30 น.

พิธีวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย บริเวณด้านลานพระรูปพระบิดาสหกรณ์ไทย
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดฯ มาถึงบริเวณงาน

09.00 น.

 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เสด็จถึงบริเวณงาน
 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดพิทยาลงกรณ์

09.30 น ถึง 11.00 น.

 ประธานกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และมอบโล่ให้สหกรณ์
ที่ส่งผลงานประกวดนวัตกรรม
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

11.00 น เป็นต้นไป

 ผู้แทนหน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ต่างๆ
องค์กร หรือคณะบุคคล วางพุ่มสักการะ ตามลาดับ
 ชมนิทรรศการ

* นิทรรศการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ปิดงาน

แบบตอบรับ
การเข้าร่วมกิจกรรม “งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560”
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
***** ** *  * ** *****

1. ชื่อสหกรณ์/หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร........................................................................................................................
ที่อยู.่ ................ถนน................................แขวง/ตำบล...........................................เขตอำเภอ........................................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์........................................................
โทรสำร.........................................E-mail / Website.................................................................................................
2. มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม “งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560” ดังนี้
 กิจกรรมพิธีทำงศำสนำ ถวำยภัตตำหำรเช้ำแด่พระสงฆ์ 9 รูป เวลำ 07.30 น. จานวน................คน
 กิจกรรมพิธีวำงพุ่มสักกำระพระรำชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ “พระบิดำแห่งกำรสหกรณ์ไทย”
เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป
จัดเตรียมพำนพุ่มมำเอง (พำนพุ่มดอกไม้สดหรือพำนพุ่มเงินพุ่มทอง)
ให้สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดเตรียมพำนพุ่มให้
3. รายชื่อผู้มาร่วมกิจกรรม “งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560” จำนวน......................คน ดังนี้
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง.......................................................................
หมายเหตุ : โปรดแจ้งการตอบรับการเข้าร่วมงานไปยังสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
สานักพัฒนาสหกรณ์ งานสหกรณ์สัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2669-3254-63 ต่อ 1041
โทรสาร 0-2241-1228 , 0-2241-1013

