โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
***** ** *  * ** *****

1. หลักการเหตุผล
ในโอกาสที่วันสหกรณ์แห่งชาติได้เวียนมาบรรจบในวัน อัง คารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ไทย และเครือข่าย 7 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนด
จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในงาน “วัน สหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ .ศ. 2562” เพื่อถวายสักการะและราลึกถึง พระ
กรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ” เพื่อส่งเสริม และพัฒนา
ระบบสหกรณ์ให้ เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้าง
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งนาไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อราลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่ง
การสหกรณ์ไทย”
2.2 เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ ร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ
และวิธีการสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับของขบวนการสหกรณ์
2.3 เพื่อให้สหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดงาน
วันสหกรณ์แห่งชาติ ตามความเหมาะสม
2.4 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง
3. กิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562
โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เครือข่าย ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ และขบวนการสหกรณ์
จัดกิจกรรม ดังนี้
- พิธีทางศาสนา
- พิธีวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
- นิทรรศการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จาหน่ายสินค้าสหกรณ์
- คลินิกกฎหมายสหกรณ์

-24. ขั้นตอนการดาเนินการ ประกอบด้วย
1. ขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ
2. แต่งตั้งคณะทางานฝ่ายต่างๆ
3. ประสานงานสหกรณ์และเครือข่ายนาสินค้ามาจาหน่าย
4. สรุปประเมินผลโครงการฯ
5. ระยะเวลาสถานที่ ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานพระบรมรูปพระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” สันนิบาตสหกรณ์ฯ
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 เพื่อน้อมราลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”
6.2 เพื่อให้สหกรณ์ตระหนัก และเห็นความสาคัญของระบบสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
6.3 เพื่อเผยแพร่งานสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมมากขึ้น
6.4 ทาให้ตลาดสินค้าสหกรณ์กระจายถึงผู้บริโภคด้วยตรง
7. ผู้รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
1. ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ (กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ)
โทรศัพท์ 02 669 – 3254 - 62 ต่อ 1041 โทรสาร 02 241 – 1228 , 02 241-1013
2. ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจการค้าสหกรณ์ /ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ (กิจกรรมจาหน่ายสินค้าสหกรณ์)
โทรศัพท์ 02 669 – 3254 - 62 ต่อ 1003, 1022 โทรสาร 02 241 – 4468

**** ** *  * ** *****
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กาหนดการ
โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
***** ** *  * ** ** ***

วัน/เวลา

กิจกรรม

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมกิจกรรมพิธีสงฆ์/ พิธีวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย/ชมนิทรรศการ/การจาหน่ายสินค้าสหกรณ์ และ
คลินิกกฎหมายสหกรณ์
07.00 น.

ลงทะเบียนร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2562

07.00 น.

พิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 เริ่มพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป โดย ประธานกรรมการดาเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีสงฆ์

08.00 น.

 พิธีกรประชาสัมพันธ์กิจกรรมกาหนดการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้มาร่วมงาน
การจัดแสดงนิทรรศการ และวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

08.30 น.

พิธีวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย บริเวณด้านลานพระรูปพระบิดาสหกรณ์ไทย
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดฯ มาถึงบริเวณงาน

09.00 น.

 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เสด็จถึงบริเวณงาน

09.30 - 11.00 น.

 ประธานกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี และพระประยูรญาติ ทรงวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบของที่ระลึกให้ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
 ประธานกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบของที่ระลึกให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-4วัน/เวลา
11.00 น เป็นต้นไป

กิจกรรม
 ผู้แทนหน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ต่างๆ
องค์กร หรือคณะบุคคล วางพุ่มสักการะ ตามลาดับ
 ชมนิทรรศการ
* นิทรรศการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สสท./กสส./กตส./ชุมนุมทุกชุมนุม)
 คลินิกกฎหมายสหกรณ์
* ให้คาแนะนากฎหมายสหกรณ์

จาหน่ายสินค้าสหกรณ์และการแสดง
11.00 – 18.00 น.

 จาหน่ายสินค้าสหกรณ์

15.00 น – 18.00 น.  กิจกรรมบนเวทีและการแสดงดนตรี

ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
09.00 – 18.00 น.

 จาหน่ายสินค้าสหกรณ์

15.00 น – 18.00 น.  กิจกรรมบนเวทีและการแสดงดนตรี

แบบตอบรับ
การเข้าร่วมกิจกรรม “งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562”
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
***** ** *  * ** *****

1. ชื่อสหกรณ์/หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร..................................................................................................................................................
ที่อยู่.............................ถนน............................................แขวง/ตาบล...............................................เขตอาเภอ........................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์.....................................................................................................
โทรสาร......................................................................E-mail / Website.....................................................................................................
2. มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม “งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562” ดังนี้
 กิจกรรมพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป เวลา 07.00 น. จานวน................คน
 กิจกรรมพิธีวางพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

จัดเตรียมพานพุ่มมาเอง (พานพุ่มดอกไม้สดหรือพานพุ่มเงินพุ่มทอง)
ให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดเตรียมพานพุ่มให้ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

3. รายชื่อผู้มาร่วมกิจกรรม “งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562” ดังนี้
1. ชือ่ ......................................................................นามสกุล................................................... ผู้เชิญพานพุ่ม
2. คณะผูม้ าร่วมวางพานพุ่ม จานวน .................. คน
ลงชื่อ............................................................................
(...........................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................................
หมายเหตุ: โปรดแจ้งการตอบรับการเข้าร่วมงานไปยังสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ สายงานส่งเสริม
โทรศัพท์ 02-669-3254-63 ต่อ 1041
โทรสาร 02-241-1228 , 02-241-1013

