การประชุ ม ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ไทย
National Cooperative Summit on “Thai Coop Movement Moving Forward Together”
เนื่องในวันกาเนิด สั นนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมรามาการ์ เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิ ต กรุ งเทพฯ
หลักการและเหตุผล
สั นนิ บ าตสหกรณ์ แห่ ง ประเทศไทย ได้ถื อก าเนิ ดขึ้ นมาจากแนวคิ ดในการจัดตั้ง สหภาพสหกรณ์ ข้ ึ นใน
ประเทศไทย โดยกรมสหกรณ์เดิม ได้เรี ยกเก็บค่าช่วยจัดสหภาพสหกรณ์จากสหกรณ์ทุกสหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492
เป็ นต้นมา ในอัตราพันละหนึ่งของทุ นดาเนิ นงาน ในวันสิ้ นปี ทางบัญชี แต่ไม่เกิน 1,000 บาท เงินทุนดังกล่าวเรี ยกว่า
“เงิ นทุนสะสมช่ วยจัดสหภาพสหกรณ์ ” โดยทางราชการได้รวบรวมเงิ นจานวนนี้ ฝากไว้กบั ธนาคารเพื่อการเกษตร
(ปั จจุบนั คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2509 กระทรวงพัฒนาการแห่ งชาติ
ได้จดั ท าลู่ ท างการจัดตั้ง สหภาพสหกรณ์ การพิ จารณาแล้วเสร็ จ เมื่ อวันที่ 30 พฤษภาคม 2509 และให้ใ ช้ชื่ อว่า
“สันนิบาตสหกรณ์” แทนชื่อ “สหภาพสหกรณ์”
22 กุมภาพันธ์ 2510 คณะผูร้ ิ เริ่ มก่อตั้งสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย จานวน 22 คน ได้เริ่ มประชุ มกัน
เป็ นครั้ งแรก นาโดยนายปกรณ์ อังศุสิงห์ ปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่ งชาติ เป็ นประธาน โดยมีสาระสาคัญตาม
รายงานการประชุ ม คือเห็ นสมควรจัดตั้งสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ขึ้นเป็ นชุ มนุ มสหกรณ์ โดยมีความมุ่ง
หมายที่ ส่งเสริ มความเจริ ญแก่ กิ จการของบรรดาสหกรณ์ ตลอดจนยังความสะดวกให้เกิ ดแก่ กิจการของสหกรณ์
เหล่านั้นด้วย และเพื่อจะได้ใช้เป็ นที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ให้สามารถปฏิบตั ิงานของสหกรณ์โดยถูกต้อง
ด้วยตนเอง ทั้งจะเป็ นศูนย์กลางทางการเงิ นของสหกรณ์ อีกด้วยในที่สุด โดยที่ประชุ มเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
มีมติให้ดาเนินการยืน่ ขอจดทะเบียน และกาหนดให้วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 เป็ นวันจดทะเบียน และวันทาพิธี
วางศิ ล าฤกษ์ อ าคารส านั ก งานของสั น นิ บ าตสหกรณ์ โดยได้รั บ จดทะเบี ย นเป็ นสมาคมสหกรณ์ ประเภท
ชุ มนุ มสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2471 มี ชื่อว่า สันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย จากัด
สิ นใช้ ครั้ นเมื่ อ 19 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2511 ได้ มี ป ระกาศใช้ พระราชบัญ ญัติ ส หกรณ์ พ.ศ.2511 ยัง ผลให้
สันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย จากัดสิ นใช้ ได้มีการเปลี่ยนฐานะจากการเป็ นสหกรณ์ มาเป็ นสถาบัน มีชื่อว่า
“สันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย” (The Cooperative League of Thailand: CLT) โดยเริ่ มมีผลตั้งแต่วนั ถัดไป
ในประกาศในราช-กิ จจานุ เบกษา (19 มิถุนายน 2511) คือวันที่ 20 มิถุนายน 2511 เป็ นต้นไป มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
ส่ งเสริ มความก้าวหน้าแก่ กิจการสหกรณ์ ทุ ก ประเภททัว่ ราชอาณาจัก ร อันมิ ใช่ การแสวงหาก าไร หรื อรายได้ม า
เพื่อแบ่งปั นกัน
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ด้วยหลักการและเหตุ ผลดังกล่ าวสันนิ บาตสหกรณ์ ฯ จึงได้จดั การประชุ มทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ ไทย
National Cooperative Summit on “Thai Coop Movement moving Forward Together”เนื่ องในวันกาเนิ ด สันนิ บาต
สหกรณ์แห่ งประเทศไทย ขึ้น โดยให้สหกรณ์ทุกประเภทมารวมกัน เพื่อเสนอปั ญหาอุปสรรค และสิ่ งที่ตอ้ งการให้
ภาครั ฐ อานวยความสะดวก ช่ วยเหลื อ และแนะนาสหกรณ์ ให้สามารถดาเนิ นธุ รกิ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ท ธิ ผ ล ทาให้ส มาชิ ก สหกรณ์ มี ค วามเป็ นอยู่ที่ ดีข้ ึ นต่ อไป โดยจะมี ก ารจัดการประชุ ม เพื่ อ ราลึ ก วันก าเนิ ด
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ซึ่งจะมีการจัดการประชุม และมีกิจกรรมลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็ นประจาทุกปี ปี ละ 1 ครั้ง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อกาหนดวันกาเนิดสันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขึ้นอย่างเป็ นทางการ
2.เพื่อกาหนดให้มีการจัดประชุมทางวิชาการ เพื่อ แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นกาหนดแนวทางการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาสหกรณ์ให้มีความ เข้มแข็ง และยัง่ ยืน
3.เพื่อขจัดปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริ หารกิจการสหกรณ์ รวมทั้งได้รับ
การแก้ไขอย่างเหมาะสม และถูกต้อง
4.เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
มีการจัดกิจกรรม 3 ส่ วน ประกอบด้ วย
1) การจัดประชุ ม National Cooperative Summit on “Thai Coop Movement moving Forward Together”
โดยมีวตั ถุประสงค์
1.1 เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานของสหกรณ์ท้ งั 7 ประเภท สันนิบาตสหกรณ์ฯ และ สหกรณ์ใน
ต่างประเทศ
1.2 เพื่อรวบรวม วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค ที่ส่งผลกระทบทางตรงหรื อทางอ้อมต่อการบริ หาร
กิจการสหกรณ์
1.3 เพื่อร่ วมกันกาหนดแนวทางการแก้ไขปั ญหาการดาเนินงานต่างๆ ของสหกรณ์ ให้บรรลุเป็ นผลสาเร็ จ
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม จานวน 200 คน ประกอบด้ วย
1.นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานที่ประชุม
2.คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จานวน 26 คน
3.ประธานคณะกรรมการฯ หรื อผูแ้ ทนชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ 7 ชุมนุมๆละ 2 คน จานวน 14 คน
4. ประธานคณะกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์ตามกลุ่มวิชาชีพ หน่วยงานละ 1 คน จานวน 14 คน
5. ประธานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย จานวน 1 คน
6. สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัด 35 จังหวัดๆละ 1 คน
7. คณะกรรมการดาเนิ นการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ผูต้ รวจสอบกิจการ และที่ปรึ กษาสันนิบาตสหกรณ์ แห่ง
ประเทศไทย จานวน 21 คน
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8. ประธานฯ หรื อผูแ้ ทนบริ ษทั สหประกันชีวติ จากัด (มหาชน) จานวน 1 คน
9. ผูแ้ ทนสหกรณ์ต่างประเทศ หรื อ ผูแ้ ทนองค์การ ICA จานวน 10 คน
10. ผูท้ รงคุณวุฒิ นักวิชาการ และนักสหกรณ์แห่งชาติ จานวน 10 คน
11. ประธานรุ่ น ผูน้ าสหกรณ์ข้ นั สู ง / นักบริ หารสหกรณ์ข้ นั สู ง รุ่ น ที่ 1-13 จานวน 13 คน
12. ผูเ้ ข้าอบรมโครงการพัฒนาผูน้ าสหกรณ์ รุ่ นที่ 14 จานวน 35 คน
13. เจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ ระดับหัวหน้าฝ่ ายขึ้นไป จานวน 20 คน
14. ชมรมผูต้ รวจสอบกิจการ จานวน 2 คน
15. กลุ่มผูส้ อบบัญชี จานวน 2 คน
16. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จานวน 2 คน
17. สานักงานคณะกรรมการการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) จานวน 2 คน
18. เลขาธิการ สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จานวน 2 คน
หมายเหตุ กรณี มาเกินกว่าจานวนที่กาหนด เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม (สาหรับค่าอาหารกลางวันและเครื่ องดื่ม)
คนละ 800.00 บาท
2) จัดนิทรรศการ ประวัติ การพัฒนาการขบวนการสหกรณ์
2.1 เพื่อร้อยเรี ยงเรื่ องราว จุดกาเนิดการก่อตั้งสันนิบาตสหกรณ์ฯ และจุดกาเนิดของสหกรณ์แต่ละประเภท
3) จัดแสดงสิ นค้ าสหกรณ์ ต้นแบบ
3.1 เพื่ อประชาสัม พันธ์ สิ น ค้า และบริ ก ารของสหกรณ์ ที่ มี ก ารพัฒ นาคุ ณภาพสิ น ค้า ให้เป็ นที่ นิ ย มของ
ผูบ้ ริ โภค และเป็ นสหกรณ์ตน้ แบบที่มีการพัฒนาบรรจุหีบห่ อ ทาให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าและ
บริ การของตนเอง
สถานทีจ่ ัดการประชุ ม ณ โรงแรมรามาการ์ เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิ ต กรุ งเทพฯ โทร 02-5587888 โทรสาร
02-5587889
สั นนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย รับผิดชอบค่ าอาหารกลางวัน /ค่ าเครื่องดื่ม/ อาหารว่าง/เอกสาร
ประกอบการประชุ ม (ฟรี)
1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ และค่าเครื่ องดื่ม 2 มื้อ
2. ค่าเอกสาร อุปกรณ์ เครื่ องเขียนแบบพิมพ์และ กระเป๋ าใส่ เอกสาร
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ผลทีค่ าดว่าได้ รับ
1. กาหนดให้วนั ที่ 20 มิถุนายน ของทุกปี เป็ นวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ในระดับประเทศ เป็ นประจาทุกปี
3. ขบวนการสหกรณ์ องค์กรภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสหกรณ์
ให้มีความมัน่ คง ยัง่ ยืน และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาต่างๆ เพื่อให้สหกรณ์ เป็ นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สาคัญ
ของประเทศอย่างแท้จริ ง
4. จัดทาบทสรุ ปผลการดาเนินงาน/แนวคิด/ทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาสหกรณ์ ทั้ง 7 ประเภท
5. จัดทาบทสรุ ปผลการดาเนินงาน/แนวคิด/ทิศทางการพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
6. จัดทาบทสรุ ปแนวคิดการพัฒนาสหกรณ์ไทย ในมุมมองขององค์กรสหกรณ์ระหว่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบโครงการ สั นนิบาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย โทร.02- 6693254-62 ต่ อ 1026,1053
หมายเหตุ : กรณี ต้องการสารองที่พกั
1) ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ฝ่ ายต้อนรับ โทร.02-6693254-60 ต่อ 1044 อัตราค่าบริ การ
700.00 – 800.00 บาท (รวมอาหารเช้า)
2) ณ โรงแรมรามาการ์ เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิ ต กรุ งเทพฯโทร 02-5587888
อัตราค่าบริ การ 2,000.00 - 2,500.00บาท (รวมอาหารเช้า)
**********************
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การประชุ ม ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ไทย
National Cooperative Summit on “Thai Coop Movement Moving Forward Together”

เนื่องในวันกาเนิด สั นนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิ ต กรุ งเทพฯ
วัน/เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00 -9.00 น.
เวลา 09.00 -09.15 น.

เวลา 09.15-10.00 น.

เวลา 10.00-12.00 น.

เวลา 12.00-13.00 น
เวลา 13.00 -16.00 น.

เวลา 16.00 น.

รายละเอียด
ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดการจัดงาน
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มาถึงบริเวณงาน
-ประธานกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์ ฯ
: กล่าวต้อนรับ และเชิญผูม้ ีเกียรติทุกท่าน ชมวีดีทศั น์ ประวัติความเป็ นมาของ สสท.
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :
กล่าวรายงาน ต่อ ประธานในพิธีเปิ ดการประชุม
พิธีเปิ ดการประชุม
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี : กล่าวเปิ ดประชุม และ กล่าวปาฐกถาพิเศษ
เนื่องในวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย ชี้แจง แนวนโยบายการพัฒนาสหกรณ์ ผลกระทบต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการบริ หารกิจการสหกรณ์ ในมุมมองภาครัฐ
นาเสนอผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ ในการพัฒนาสหกรณ์
(หน่วยงานละไม่เกิน 15 นาที)โดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
- ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ 7 ประเภท
- ชุมนุมวิชาชีพ และชุมนุมเกษตรฯลฯ
- สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัด
- องค์กรสหกรณ์ระหว่างประเทศ ICA
รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟต์ นานาชาติ)
เปิ ดเวที หารือ ระดมแนวคิด และมุมมอง กาหนดทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ และขบวนการ
สหกรณ์ เพื่อแก้ไขปั ญหาอุปสรรคในการบริ หารกิจการสหกรณ์ แบบยัง่ ยืน
โดย คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ
(รมต.เกษตรฯ อธิบดี กสส. กตส. ประธานฯ สสท. และผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ดาเนินรายการ : จากภาคเอกชน

ประธานกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กล่าวขอบคุณและปิ ดการประชุมฯ
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.00 -10.30 น. (เช้า) บ่าย เวลา 14.00 -14.30 น.
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การประชุ
ม ทิงศความจ
ทางการพัานงเข้
ฒนาสหกรณ์
ไทย ม
หนั
งสือแจ้
าร่วมประชุ
National Cooperative Summit on “Thai Coop Movement moving Forward Together”
เนื่องในวันกการประชุ
าเนิด สันนิมบทิาตสหกรณ์
ประเทศไทย
ศทางการพัแห่ฒงนาสหกรณ์
ไทย
ณ โรงแรมเซ็Cooperative
นทารา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการ
น่ เซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ moving
National
Summit
on คอนเวนชั
“Thai Coop
Movement
Forward Together”
เนื่องในวันกาเนิด สันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิ ต กรุ งเทพฯ

สหกรณ์/หน่วยงาน.........................................................................................................................................
ที่อยู่ เลขที.่ ..................... ถนน........................................ตาบล ..................................อาเภอ........................
จังหวัด ..............................................รหัสไปรษณีย์ .....................หมายเลขโทรศัพท์...............................
มีความประสงค์ ส่งชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1)

นาย/นาง/นางสาว.......................................นามสกุล.................................... ตาแหน่ง.............................

2)

นาย/นาง/นางสาว.........................................นามสกุล.................................... ตาแหน่ง.............................

3)

นาย/นาง/นางสาว..........................................นามสกุล.................................... ตาแหน่ง.............................

4)

นาย/นาง/นางสาว.............................. ...........นามสกุล.................................... ตาแหน่ง.............................

*** กรณีมาเพิม่ จากจานวนกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด ชาระค่าอาหารและเครื่องดื่ม ในวันลงทะเบียนเข้าประชุม คนละ
800.00 บาท

(แปดร้อยบาทถ้วน)

(....................................................................)
นาย/นาง/นางสาว.........................................
ผู้แจ้งความจานง
โปรดส่งกลับไปยัง : ฝ่ายบริหารทั่วไป สายงานบริหาร สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือทางโทรสารหมายเลข 02–241–3332

