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  รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ 
๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ฉบับนี้ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี 
สหกรณ์ไทย ได้รวบรวมผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด าเนินการตามกรอบระยะเวลา
กิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ๒๕๕๙  ซึ่งถือเป็นปีที่สหกรณ์ไทย
ครบรอบ ๑๐๐ ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐและขบวนการสหกรณ์  ได้แก่ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีกิจกรรมหรือได้
ท ากิจกรรมอยู่แล้ว   

โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์
ไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์
เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” รวมถึงแสดงออก
ถึงพลังความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย 
และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้ประชาชนได้ทราบทั่วกันว่า ระบบสหกรณ์
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  

และในโอกาสนี้ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม/โครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ 
๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ครั้งนี้ทุกท่าน และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างด ี

 
กลุ่มพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ 

ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการสหกรณ์
ไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับ
ขบวนการสหกรณ์ไทย ด าเนินการ “โครงการจัดงานเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย” เพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลง
กรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” รวมถึงแสดงออกถึงพลัง
ความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย  และ
ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้ประชาชนได้ทราบทั่วกันว่า ระบบสหกรณ์เป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม การด าเนินกิจกรรม/
โครงการ โดยให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ในขบวนการสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก ตั้งแต่
เดือน มกราคม – ธันวาคม 2559 ดังนี้ 
 

ที ่ เดือน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานหลัก 

1 มกราคม 
2559 

1. การประชาสมัพันธ์โครงการ 
2. การจดัท า แสตมป์ เหรยีญที่ระลึก หนังสืออนุสรณ์   

เสื้อ และ ของที่ระลึก 100 ปี สหกรณไ์ทย 

กรมส่งเสริมสหกรณ์/สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย  

3. การจัดงาน “100 ปี สหกรณไ์ทย พัฒนา
เศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง” เปิดตัว 
(Kick off) เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี 
สหกรณ์ไทย 

ส านักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ 



การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณไ์ทย  ~ 2 ~ 
 

ที ่ เดือน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานหลัก 

2 กุมภาพันธ์ 
2559 

การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2559 เนื่องในโอกาส  
ครบรอบ 100 ปี สหกรณไ์ทย 

กรมส่งเสริมสหกรณ ์

3 มีนาคม 
2559 

กิจกรรม “สร้างระบบการควบคมุภายในที่ดีให้กับ
สหกรณ์” 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

4 เมษายน 
2559 

1. โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าสหกรณ ์ ส านักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ “การสร้าง
เครือข่ายการผลิตและการตลาดผลิตภณัฑส์ินค้า
ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี”   

กองประสานงานโครงการ
พระราชด าร ิ

3. โครงการ “CSR 100 ปี สหกรณไ์ทย ปันน้ าใจให้ 
น้องน้อย” 

กองประสานงานโครงการ
พระราชด าร ิ

5 พฤษภาคม 
2559 

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ 100 ปี สหกรณไ์ทย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

6 มิถุนายน 
2559 

1. โครงการจดังาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์
นักเรียน ประจ าปี 2559” 

กรมส่งเสริมสหกรณ ์

2. โครงการสัมมนาโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนก
สามัญศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี “วัน
สหกรณ์นักเรยีน” 

ส านักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ ์

3. การจัดงาน  “ขบวนการสหกรณ์รว่มใจปลูก
ไทย… 
ในแบบพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ

กองประสานงานโครงการ
พระราชด าร ิ



การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณไ์ทย  ~ 3 ~ 
 

ที ่ เดือน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานหลัก 

เถลิงถวัลยราชสมบตัิครบ 70ปี 9 มิถุนายน 
2559  กิจกรรม “หุบกะพงแผ่นดินราชา” 

7 กรกฎาคม 
2559 

1. วันสหกรณ์สากล / งานสมัมนาวิชาการสหกรณ์
อาเซียน  

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์/ สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย /ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จ ากัด 

2. การจัดงานกิจกรรมครบรอบ 51 ปี เครดติ
ยูเนียนไทย 

ชุมนุมสหกรณเ์ครดติยเูนยีน แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

8 สิงหาคม 
2559 

โครงการ “ขบวนการสหกรณ์ ร่วมใจท าดี”  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559   

กองประสานงานโครงการ
พระราชด าริ 

9 กันยายน 
2559 

งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
คุณค่ าแห่ งปี  2559 และการเสวนาวิชาการ 
“เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยใน
ศตวรรษที่สอง”  

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
ม.เกษตรศาสตร์ และ สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย 

10 ตุลาคม 
2559 

“งานวันออมแห่งชาติ ประจ าปี 2559” ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย จ ากัด 

11 พฤศจิกายน 
2559 

โครงการ  100  ปี  สหกรณ์ไทย  สร้างเศรษฐกิจ
และสังคมไทย  โดยการจ าหน่ายสนิค้าสหกรณ์และ
สินค้าอุปโภค/บริโภค  ที่มีคุณภาพ/ราคาประหยดั  
ให้แก่สมาชิกสหกรณ ์

ชุมนุมร้านสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย จ ากัด 

12 ธันวาคม 
2559 

1. โครงการ “5 ธันวาคม สหกรณ์ไทย ท าดเีพื่อพ่อ” ชุมนุมสหกรณ์บริการ 
เดินรถแห่งประเทศไทย จ ากัด 

2. โครงการสร้างความดดี้วยวิถีสหกรณ์ถวายเป็น 
พระราชกุศล 

กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน
และร้านค้า 
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เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. กิจกรรมเปิดตัวโครงการ การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์

ไทย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  จังหวัด
ปทุมธานี 

2. สารคดี 2 นาที รายการอีซี่ เวนส์เดย์ ทุกวันพุธ ช่อง 5 เวลา 15.00–15.30 น. 
จ านวน 26 ตอน 

3. สปอตโทรทัศน์ 30 วินาที ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่วงเวลา 07.00 – 08.00 น. 
จ านวน 6 ครั้ง 

4. สปอตโทรทัศน์ 30 วินาที ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่วงเวลา 15.00 – 15.30 น. 
จ านวน 6 ครั้ง  

5. สนทนาในรายการ “แอทไทยแลนด์” เวลา 13.30 – 13.55 น. ช่อง 5 ความ
ยาว 10 นาท ี

6. เผยแพร่กิจกรรมครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ทุกกิจกรรมรายเดือน ผ่าน
รายการ “สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลพัฒนา” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ทุกวัน
อังคาร เวลา 05.30 – 05.55 น. จ านวน 12 ครั้ง 
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7. เผยแพร่กิจกรรมของทุกชุมนุมสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านหน้าสหกรณ์
ทางหนังสือพิมพ์ จ านวน 682 ครั้ง 

8. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทุกชุมนุมสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเคเบิ้ล
ทีวี รายการวิทยุของส านักงานสหกรณ์จังหวัด และสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ทุก
จังหวัด 

9. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 20 x 30 นิ้ว ใช้กระดาษอาร์ต 160 แกรม 
พิมพ์ 4 สี จ านวน 10,000 เล่ม  

10. สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 10 x 80 นิ้ว ใช้สติ๊กเกอร์พีวีซีใส ซิลค์สกรีน 
สีขาว พิมพ์ 4 สี จ านวน   10,000 เล่ม 

11. กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ 
กรมราชองครักษ์       เกียกกาย กรุงเทพฯ 

การก าหนดตราสัญลักษณ์ ค าขวัญ การจัดท าของที่ระลึก 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย 

1. ตราสัญลักษณ์ ขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้พิจารณาคัดเลือกตราสัญลักษณ์ 100 ปี สหกรณไ์ทย เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท า
เหรียญกษาปณ์ เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมอ่ืนๆ เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ดังภาพ 
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ความหมาย ของตรา
สัญลักษณ์ 

คน เปรียบเหมือนกลุ่ม
แรงขับเคลื่อนสถาบัน 
ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง
มาถึง 100 ปี  
เลข 100 ด้านในมีโล
โก้ของสถาบัน เปรียบ
เหมือนวงล้อในการ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ของสถาบันที่
ทันสมัยและพัฒนาสถาบัน 
ตลอดเวลา 100 ปี 
สี น  า เ งิ น เ ข้ ม  เ ป็ น
ตัวแทนของความรอบคอบ 
และมิตรภาพ 

 
2. ค าขวัญ 100 ปี สหกรณ์ไทย 

ขบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา
คัดเลือกค าขวัญ 100 ปี สหกรณ์ไทย ได้แก่ “100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนา
เศรษฐกิจก้าวไกล  สร้างสังคมไทยมั่นคง”  
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3. การจัดท าแสตมป์ที่ระลึก  
สั นนิ บ าตสหกรณ์ แห่ งประ เทศ ไทย เป็ น เ จ้ าภ าพหลั ก 

ประสานงานการจัดท าแสตมป์ที่ระลึกกับบริษัทไปรษณีย์ไทย และขออนุญาตการ
ใช้รูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาสหกรณ์ไทย บรรจุ
ภายในแสตมป์ เพ่ือให้เป็นสิ่งที่ระลึก เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย แสตมป์มีมูลค่าดวงละ 3 บาท ท าการผลิต 2 

แบบ คือ แบบเป็นชุด 4 ดวง จ านวน 50,000 ชุด จ าหน่ายราคาชุดละ 20 
บาท   และแบบมีปก จ านวน 15,000 ชุด จ าหน่ายในราคา ชุดละ 100 บาท 
ดังภาพ 
 

4) การจัดท าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การ

สหกรณ์ไทย จัดท าเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว 
(ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภท
ธรรมดา โดยมีลวดลาย ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย 
ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรี ยญเบื้ อ งล่ า งมี ข้อความ
ว่า  "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ด้านหลัง กลางเหรียญมี
รูปเกลียวเชือกล้อมด้วยเส้นวงกลม ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า 
"ครบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2559" เบื้องล่างมีข้อความบอก
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ราคาว่า "20 บาท" และข้อความว่า "ประเทศไทย" โดยมีลายไทยประดิษฐ์คั่น
ระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง  

5) การจัดท าหนังสืออนุสรณ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าหนังสือครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย เพ่ือแสดงถึง
วิวัฒนาการของสหกรณ์ไทยในรอบ 100 ปี ที่ผ่านมา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณชน รวบรวมเนื้อหาสาระการสหกรณ์เพ่ือให้ผู้สนใจศึกษา เรียนรู้ โดย
ก าหนดกรอบเนื้อหา ในการจัดท าหนังสือ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
               (1) บทน า 
                      - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เกี่ยวกับ
การสหกรณ ์
                      - พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และหม่อมเจ้าภีศ
เดช รัชนี 
                     - การก่อตั้งพระรูปและพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ 
                     - สารต่าง ๆ 
                (2) วิวัฒนาการสหกรณ์ 
                     - ประวัติสหกรณ์ 
                     - วิวัฒนาการประเภทสหกรณ์ 
                     - การสหกรณ์ในประเทศไทย 
                     - วิวัฒนาการกฎหมายสหกรณ์ 
                     - วิวัฒนาการหลักการสหกรณ์ 
                       - ข้อมูลสหกรณ์จากอดีตถึง
ปัจจุบัน 
                      - ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์
สู่อนาคต 
                     - ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์ 
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                     (3) วิวัฒนาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                      - กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
                      - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
                      - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
                      - สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
                      - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 (4) บทความเด่น 
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ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย 

1. กิจกรรมเปิดตัวโครงการ การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี 
สหกรณ์ไทย  
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต 
จังหวัดปทุมธานี 
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2. สารคดี 2 นาที รายการ อีซี ่เวนส์เดย์ ทุกวันพุธ ช่อง 5 เวลา 
15.00 – 15.30 น. จ านวน 26 ตอน 
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3. สปอตโทรทัศน์ 30 วินาที ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่วงเวลา 
07.00 – 08.00 น. จ านวน 6 ครั้ง 
4. สปอตโทรทัศน์ 30 วินาที ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่วงเวลา 
15.00 – 15.30 น. จ านวน 6 ครั้ง  
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5. สนทนาในรายการ “แอทไทยแลนด์”เวลา 13.30 – 13.55 น. ช่อง 
5 ความยาว 10 นาที 

 

6. เผยแพร่กิจกรรมครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ทุกกิจกรรมรายเดือน ผ่าน

รายการ “สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกล พัฒนา” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT 
ทุกวันอังคาร เวลา 05.30 – 05.55 น. จ านวน 12 ครั้ง 

7. เผยแพร่กิจกรรมของทุกชุมนุมสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านหน้าสหกรณ์
ทางหนังสือพิมพ์ จ านวน 682 ครั้ง 
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8. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน      
   เคเบิ้ลทีวี รายการวิทยุของส านักงานสหกรณ์จังหวัด และสื่อหนังสือพิมพ์    
   ท้องถิ่นทุกจังหวัด 
9. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 20 x 30 นิ้ว ใช้กระดาษอาร์ต 160 แกรม   
    พิมพ์ 4 สี  จ านวน 10,000 เล่ม 
 

 
 
10. สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 10 x 80 นิ้ว ใช้สติ๊กเกอร์พีวีซีใส ซิลค์
สกรีน สีขาว พิมพ์ 4 สี จ านวน 10,000 เล่ม 
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11. กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร
เอนกประสงค์ กรมราชองครักษ์เกียกกาย กรุงเทพฯ 
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การจัดงาน “100 ป ีสหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล 

สร้างสังคมไทยมั่นคง” เปิดตัว (Kick off) เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 100 ป ีสหกรณ์ไทย 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ :    ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
วันที ่และสถานที่จัดงาน 21 มกราคม 
2559  
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรม
หมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 

2. เพ่ือให้บุคลากรในขบวนการสหกรณ์รับทราบ ตระหนักในคุณค่า
ของสหกรณ ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสหกรณ์ให้เป็นรากฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศในอนาคต 

3. เพ่ือเป็นการเปิดตัวและชี้แจงกรอบการจัดงานเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรใน
ขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และร่วมขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

4. เพ่ือยกระดับการเรียนรู้การสหกรณ์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีสหกรณ์
ไทย 
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กลุ่มเป้าหมาย    ประกอบด้วย  บุคลากรสหกรณ์จากทั่วประเทศ และ
บุคลากรจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสิ้น จ านวน 4,323 คน 
ประกอบด้วย  

- ประธานกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้จัดการสหกรณ์ ชุมนุม
สหกรณ ์  

- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

- ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์   
- เจ้าหน้าที ่ผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ   

 
กิจกรรมในงาน 

1. พิธีเปิดตัวโครงการ “100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล 
สร้างสังคมไทยมั่นคง” 

2. การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ที่หน่วยงาน/องค์กร จะต้องรับทราบ
และร่วมขับเคลื่อน 

3. การชี้แจงแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ปี  2559 – 
2560 เพ่ือยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ โดยการจัดระดับชั้น
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ของสหกรณ์แต่ละประเภท จากสหกรณ์ทั้ งหมด และก าหนด
เป้าหมายที่จะด าเนินการและยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

4. การแสวนาทางวิชาการ โดยจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักและเห็นความส าคัญของระบบสหกรณ์ 
และร่วมมือกันพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศอย่างเข้มข้นและจริงจัง 

5. การจัดแสดงนิทรรศการโครงการ/กิจกรรม ที่ขบวนการสหกรณ์
ร่วมกันขับเคลื่อนตลอดปี พ.ศ.2559 และกิจกรรมทางสหกรณ์ที่
เกี่ยวข้องภายใต้การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์
ไทย ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินการจัดกิจกรรมส าคัญ ๆ ภายใต้
โครงการทั้งหมด ในส่วนรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์และ
หน่วยงานเจ้าภาพทุกหน่วยงาน  

5.1 จัดแสดงนิทรรศการ 100 ปี สหกรณ์ไทย กับบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และการก้าวสู่
อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

5.2 กิจกรรม/โครงการ ตาม Time line ตลอดป ี2559 
5.3 การจัดแสดงแสตมป์ที่ระลึก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก หนังสือ

ที่ระลึก เนื่องในโอกาส 100 ป ีสหกรณ์ไทย 
6. การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ เช่น กิจกรรมการออม กิจกรรม

การประกวด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
7. การด าเนินการเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ภายใต้การจัดงาน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย อาทิ การจัดแถลงข่าว
การใช้สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ การถ่ายทอดสด 
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1. การปาฐกถาพิเศษ โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)  

หัวข้อ “ก้าวผ่าน 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้าง
สังคมไทยม่ันคง”  

 
สรุปสาระส าคัญ ของการปาฐกถาพิเศษ มีดังนี ้

 1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย 
 2. การพัฒนาเริ่มกระจุกตัวในกลุ่มคน ไม่กระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
 3.  สั่งการของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วย
ดูแลเกษตรกร โดยสนับสนุนเงินงบประมาณลงไปในกองทุนหมู่บ้านให้สินเชื่อ
กับเกษตรกร  
 4. โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นด้านเกษตรกรรม เช่น ยุ้งฉาง ลาน
ตาก โรงสีข้าวชุมชน โรงงานแปรรูปขนาดเล็กของชุมชน เครื่องยนต์เครื่องจักร
บางประเภทที่เหมาะสม 
 5. การสร้างปัจจัยพื้นฐานให้แก่เกษตรกร โดยผ่าน
กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนงบประมาณต าบลละ 5 ล้านบาท 
 6. การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ซึ่งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร มีโครงการสร้างผู้น ากลุ่มเกษตรกรและช่วยพัฒนาเกษตรกรใน
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หมู่บ้านด้านการผลิต แปรรูป บรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้เป็นเกษตรกรที่มีความฉลาด 
(Smart farmer) เพ่ือเชื่อมโยงกับเกษตรกรในหมู่บ้าน เชื่อมโยงการผลิตและ
จ าหน่าย ก าหนดราคา สร้างแบรนด์ ท าการตลาด โครงการนี้ เรียกว่า 
โครงการ 1 ต าบล 1 SME 1 เกษตรกรรม  
 7. กระทรวงพาณิชย์ประสานกับทุกฝ่ายและด าเนินการเรื่องตลาด
สินค้าเกษตร ตลาดกลาง 
 8. เรื่องประชารัฐ การขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ต้องการให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก พัฒนาแบบยั่งยืน  ปัจจัยที่ท าให้การผลิต 
การตลาด การแปรรูป การพัฒนาด้านต่าง ๆ ประสบความส าเร็จ คือ สหกรณ์ 
 9. การให้ข้อมูลข่าวสาร การแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน   
 10. การบริหารจัดการสหกรณ์ในประเทศไทยต้องทบทวน ใน 2 
ประเด็น คือ 
 1) ความส านึกและภารกิจ  
 2) ความสามารถ การบริหารจัดการนั้นต้องบริหารจัดการด้วย
คนที่มีความสามารถ  
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1. การบรรยาย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวข้อ 
“การวางนโยบายของและสหกรณ์เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของ
รัฐบาล” สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 
2.  นโยบายและเป้าหมายที่ท าให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดี

ขึ้น มีความเป็นอยู่ที่พอมีพอกินตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงกระทรวงเกษตรของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  มีการคิดวางแผนงาน วางแผนการ
ปฏิรูปทุกเรื่องด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือ
การวางรากฐาน  และการประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุน
และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน สหกรณ์จะเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการและการตลาด สหกรณ์ต้องกลับไปทบทวนบทบาท กรมส่งเสริม
สหกรณ์และสหกรณ์ต้องเพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็ง 
จะต้องจัดกลุ่มสหกรณ์ให้ชัดเจน  ต้องประสานความร่วมมือกับหอการค้า 
ประธานสภาหอการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย 1 
หอการค้าจังหวัดต่อ 1 สหกรณ ์ 

 
3. การบรรยาย “การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์” โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีรภัทร  ประยูร
สิทธิ) สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายการท างาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  
 ระยะที่ 1 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือบรรเทา
ความเดือดของประชาชนและเกษตรกร  
 ระยะที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับ
เกษตรกรในระยะยาว ภายใต้ข้อจ ากัดของสถานการณ์โลก โดย
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จะขับเคลื่อนผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก เรื่องเร่งด่วนที่อยู่
ระหว่างการแก้ไข ดังนี้ 
 เรื่องท่ี 1 การท าประมงที่ผิดกฎหมาย  
 เรื่องท่ี 2 การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร เช่น ราคายางพารา
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 เรื่องที่ 3 ปัญหาภัยแล้ง โดยการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 
4. การเสวนายุทธศาสตร์ความเข้มแข็งสหกรณ์ อธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)  
สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

การจัดชั้นสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
แบ่งสหกรณ์ออกเป็น 10 กลุ่ม 

ชั้นที่ 1 มีความรู้ความเข้มแข็ง พร้อมที่จะ
ให้พัฒนาต่อไปในทุกๆ ด้าน  

ชั้นที่ 2 อยู่ในชั้นกลาง ๆ ยังมีความบกพร่องอยู่บ้าง สามารถ
แก้ไขได ้กรมได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาสหกรณ์ในปี พ.ศ.2560  

ปัจจุบันมีสหกรณ์ชั้นที่ 1 ร้อยละ 27 ชั้นที่ 2  ร้อยละ 50 ชั้น
ที ่3 ร้อยละ 10 ชั้น ที่ต้องเลิกหรือช าระบัญชี 1,000 กว่าแห่ง  

ในปี พ.ศ.2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะพัฒนาสหกรณ์ที่เป็น
ชั้น 1 ให้ได้ถึงร้อยละ 65 ชั้นที่ 2 ร้อยละ 30 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนด
มาตรการพัฒนาสหกรณ์ 4 มาตรการ ได้แก่ 

๑. การสร้างความเข้มแข้งของสมาชิก เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะท า
ให้สหกรณ์เข้มแข็งสมาชิกต้องมีการพัฒนาในเรื่องจิตส านึก การมีส่วนร่วม 
องค์ความรู้ 
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2. ความสามารถในการเพ่ิมการด าเนินการทางธุรกิจ รอง
นายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้พูดถึงเรื่องการลงทุนในเชิงธุรกิจ 
การท าธุรกรรมในสหกรณ์ การให้การอุดหนุน และการเงิน 

3. การบริหารจัดการระบบธรรมาภิบาล ถือเป็นเรื่องส าคัญฝ่าย
บริหารสหกรณ์ ต้องแสดงออกถึงการสร้างธรรมาภิบาล ความเชื่อถือและ
ศรัทธาต่อสมาชิก  

4. การก ากับและตรวจสอบที่หน่วยงานภาครัฐโดย กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ต้องพัฒนาตัวเองไปสู่ประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งเรื่องการดูแลด้านการเงิน  ซึ่งมีหน่วยงาน ปปง. 
เป็นองค์กรพันธมิตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณไ์ทย  ~ 24 ~ 
 

 

การจัดงาน “วันสหกรณ์

แห่งชาติ” 
 
วันที ่และสถานที่จัดงาน :    วันที่  26 
กุมภาพันธ์ 2559  สถานที่จัดงาน ทั้งใน
กรุงเทพฯ และทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
1. กิจกรรม  การถ่ายทอดสดกล่าวเปิดการฉลองวาระครบรอบ 
100 ป ีสหกรณ์ไทย  
 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559   ณ ตึก
สันติไมตร ีท าเนียบรัฐบาล โดยมีการถ่ายทอดสดทางช่อง 
NBT เวลา 14.00 น. เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
รวมถึงขบวนการสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคได้รับฟังนโยบาย
ด้านการสหกรณ์จากท่านนายกรัฐมนตรี   โดยมีกิจกรรม  
ดังนี้ 
1) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ” 
2) การมอบโล่แก่นักสหกรณ์ดีเด่น และสหกรณ์ดีเด่นด้านต่าง ๆ ประจ าปี 

2559 



การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณไ์ทย  ~ 25 ~ 
 

3) การจัดนิทรรศการผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
จุดที ่1 พระบิดาสหกรณ์  ไปรษณีย์ไทย  กิจกรรมสันนิบาตสหกรณ์ 
จุดที ่2 ผลงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
จุดที ่3 นิทรรศการของสหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด 
จุดที ่4 การท าเกษตรแปลงใหญ่ในพ้ืนที่สหกรณ์นิคม 
จุดที ่5 กิจกรรมของสหกรณ์การเกษตร 
จุดที ่6 กิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
จุดที ่7 แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ไทย 
จุดที ่8 บทบาทและภารกิจ ก.พ.ส. 
จุดที ่9 โครงการประชารัฐโดยสหกรณ์ประมง 
จุดที ่10 โครงการประชารัฐโคเนื้อ 
จุดที ่11 ถังนม 

4) สหกรณต์่าง ๆ ทั่วประเทศ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
รับฟังการถ่ายทอดสดกล่าวเปิด
การฉลองวาระครบรอบ 100 
ป ีสหกรณ์ไทย 

 
 
2. กิจกรรมในวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559 ด าเนินการทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

1) การวางพานพุ่มสดุดีอนุสาวรีย์พระบิดาการสหกรณ์ไทย พระรา
ชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ์

2) กิจกรรมการท าบุญตักบาตร พิธีทางศาสนา 
 
 
 



การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณไ์ทย  ~ 26 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รับหน้าที่แทน พลเอกฉัตรชัย สาลิกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการวางพุ่มสักการะ 



การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณไ์ทย  ~ 27 ~ 
 

 
         โดยมี นายก๊ก ดอนส าราญ     ประธาน
กรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย กล่าวรายงาน พร้อมเดินชมนิทรรศการที่ชุมนุม
สหกรณ์ฯ    แต่ละประเภทจัดขึ้น เ พ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของขบวนการสหกรณ์ และ

เป็นการเฉลิมฉลองการเติบโตและเข้มแข็ง ในโอกาสครบรอบ “100 ปี 
สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยม่ันคง” 
 

 

กิจกรรม “สร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี

ให้กับสหกรณ์” 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

วันที ่และสถานที่จัดงาน  :  การจัดงานวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
เนื่องในโอกาสครบรอบ  64  ปี   วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์    
ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ  เขตพระ
นคร กรุงเทพฯ  
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  ประกอบด้วย ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการ และบุคลากรของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จ านวน 550 คน  



การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณไ์ทย  ~ 28 ~ 
 

 
            ประธาน ในพิ ธี เ ปิ ด   โ ดย  พลเอก 
ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกล่าวรายงานโดย 
นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 

   วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพ่ือให้ได้รับความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และวิธีการลดความเสี่ยง
จากธุรกรรมทางการเงินที่สหกรณ์จะน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
สหกรณ ์  
 

 
 
กิจกรรมในโครงการ 

- การมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (พลเอกประสาท  สุขเกษตร) 



การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณไ์ทย  ~ 29 ~ 
 

- การบรรยาย หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน” โดย 
นายรณดล  นุ่มนนท์  ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สายก ากับ
สถาบันการเงิน 

- การจัดนิทรรศการของสหกรณ์ต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ
โดยการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ 

- การเสวนา เรื่อง “กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลสหกรณ์”  ผู้ด าเนินรายการ  ได้แก่  นายอรรฑิตย์ฌาน  คูหา
เรืองรอง  โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

นางโสรนาท  อยู่อ าไพ   
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด 

นายชูชาต ิ อินสว่าง   
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จ ากัด 

นายดิเรก  แจ่มสุริยา 
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎรธ์านี จ ากัด 

นางสาวชนาภัทร  กลิ่นพุดตาน 
ผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย 

จ ากัด 

นายแพทย์วัฒนา  พารีศรี 
ประธานกรรมการร้านสหกรณ์สวัสดิการ 

รพร.ท่าบ่อ จ ากัด 

นายเกรียงศักดิ์  บุณยะสุต 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ขา้ราชการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ากัด 



การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณไ์ทย  ~ 30 ~ 
 

1. โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าสหกรณ์   

ความเป็นมา 
เนื่องในโอกาสครบ 100 ป ีการสหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสหกรณ์ เพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้ใช้การ
สหกรณ์ในระบบการศึกษาร่วมกับกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งสอดคล้องกับวาระ
แห่งชาติด้านการสหกรณ์ในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และ
ทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนที่
ร่วมกิจกรรมสามารถน าไปใช้ในวิถีชีวิตของตนตลอดจนครอบครัวได้ 

 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย 
 2. เพ่ือเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเรื่องการสหกรณ์
ให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะน าไปใช้ในวิถีชีวิตประจ าวันได้ 
 3. เพ่ือให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ในเรื่อง
การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน 



การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณไ์ทย  ~ 31 ~ 
 

 

 

 

 

 

วันทีแ่ละสถานที่จัดโครงการ 

 เดือนเมษายน 2559 จ านวน 4 รุ่น ๆ ละ 4 วัน สถานที่จัด
โครงการ ดังนี้  
 1) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 1 จังหวัดปทุมธานี 
 2) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา 
 3) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 9 จังหวัดเชียงใหม่ 
 4) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 17 จังหวัดสงขลา  
 



การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณไ์ทย  ~ 32 ~ 
 

กลุ่มเป้าหมาย    ได้แก่ คณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) และโรงเรียนที่น าแนว
พระราชด าริไปขยายผล  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ วิทยากร และผู้
สังเกตการณ ์4 ภาค มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมจ านวนทั้งสิ้น 752 คน   
 

ศูนย์ฯ วันที่จัดโครงการ แผน (คน) ผล (คน) 
ศูนย์ฯ 1 19 - 22 เมษายน 2559 175 177 
ศูนย์ฯ 5 25 - 28 เมษายน 2559 175 183 
ศูนย์ฯ 9 26 - 29 เมษายน 2559 175 200 
ศูนย์ฯ 17 27 - 30 เมษายน 2559   175 192 

รวม 700 752 

การด าเนินการ 
               ส านักงานสหกรณ์จังหวัดด าเนินการคัดเลือกนักเรียนที่เป็น
คณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ที่มีความโดดเด่นในการท ากิจกรรม
สหกรณ์ของโรงเรียนในโครงการ กพด. และโรงเรียนที่น าแนวพระราชด าริมา
ขยายผลเพ่ือร่วมค่ายในระดับชั้น ป.5 – ป.6 จัดท าฐานการเรียนรู้กิจกรรม
สหกรณ์ ประกอบด้วย ฐานอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ คุณค่า
สหกรณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนผู้ผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนสหกรณ์เข้าใจการสหกรณ์
มากยิ่งขึ้น และสามารถน าไปขยายผลในการเรียน และสามารถปรับใช้ในการ
ท ากิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและวิถีชีวิตได้ 
 2. นักเรียนผู้ผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสหกรณ์ สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปได้ 



การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณไ์ทย  ~ 33 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณไ์ทย  ~ 34 ~ 
 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายการผลิตและ

การตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

โครงการหลวง โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และกิจกรรม

สหกรณ์นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น

ทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมาร”ี 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กองประสานงานโครงการพระราชด าริ 
วันที่ด าเนินการ   20 – 22 เมษายน 2559  

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว และโรงแรมธารินทร์   
จังหวัดเชียงใหม่   

ผู้เข้าร่วมโครงการ   จ านวนรวมทั้งสิ้น 175 คน  
 
กิจกรรม   ประกอบด้วย 
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน  4  หวัข้อ ดังนี้ 

- บรรยายเรื่อง “การสร้างช่องทางการตลาด”  
- บรรยายเรื่อง “อุดมการณ ์หลักการ และวิธีการสหกรณ์”  
- การอภิปรายหัวข้อ “การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ ในพ้ืนที่โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี” 

- บรรยายเรื่อง “การน้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา   
  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน” 

2) การจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ  
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3) การจัดแสดงสินค้าจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โรงเรียนในพ้ืนที่โครงการ
พระราชด าริ โครงการหลวง และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. โครงการ “CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ าใจ

ให้น้องน้อย”  
หน่วยงานรับผิดชอบ   :   กองประสานงานโครงการ
พระราชด าริ  
 
ความเป็นมา 
 ในการด าเนินกิจการขององค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก 
ขนาดใหญ่ หรือภาคราชการ ภาคเอกชน สิ่งส าคัญอย่างยิ่งจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร คือการด าเนินกิจการภายใต้
หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งใน
ระดับไกลและใกล้ อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กรให้เป็นที่จดจ า ดังนั้นการจัดท าโครงการ “Corporate Social 
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Responsibility (CSR) ในองค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กร
จะต้องด าเนินการให้การสนับสนุน และสร้างคุณค่าให้กับองค์กร  
 สหกรณ์ เป็นสถาบันทางเศรษฐกิจ และขบวนการทางสังคม ซึ่ง
เป็นระบบที่สามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประชาชนในระดับฐานราก 
ตลอดจนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผล
ให้ประชาชนมีการกินดี อยู่ดี มีสันติสุข ด้วย
การช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ตามอุดมการณ์ของสหกรณ์สหกรณ์
ในประเทศไทยก าเนิดขึ้นและได้รับการจด
ทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2459 ชื่อว่าสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จ ากัดสินใช้ ตั้งอยู่อ าเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ด้วยทุนจดทะเบียน 3,080 บาท โดยเป็นเงินกู้จากแบงค์สยามกัมมาจล จ ากัด 
จ านวน 3,000 บาท และค่าธรรมเนียมของสมาชิกแรกเข้า 80 บาท มีสมาชิก
แรกตั้ง 16 คน ระบบสหกรณ์ได้แผ่ขยายครอบคลุมทั่วประเทศ และทุกสาขา
อาชีพ ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนกว่าแปดพันสหกรณ์ โดยมีทุน
ด าเนินงานของสหกรณ์กว่า 2.2 ล้านล้านบาท มีสมาชิกมากกว่า 11 ล้าน
ครัวเรือน จะเห็นได้ว่าสหกรณ์เข้าไปมีส่วนในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และคุณภาพชีวิตของสมาชิก  
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 ในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย และโอกาสที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้ร่วมสนองงาน  ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนภายใต้
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 25 ปี  กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงให้นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใช้วิธีการสหกรณ์เข้ามา
บริหารจัดการด้านผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน และได้มีพระกระแส

รับสั่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปช่วยดูและแนะน าตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ใน
การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน กรมฯ    จึงได้จัดท าโครงการ 
“CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ าใจให้น้องน้อย” เพ่ือให้ขบวนการสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือตามหลักการ
สหกรณ์ ข้อที่ 7 คือการเอ้ืออาทรต่อชุมชน และสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์
ให้เป็นที่จดจ าของสมาชิกและประชาชนทั่วไป  
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วัตถุประสงค์โครงการ     
               เพ่ือเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย  ส่งเสริมให้ขบวนการสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันท าความดีสู่สังคมและโรงเรียน  
และเพ่ือสร้างความสามัคคีในองค์กร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ขบวนการสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ทุกจังหวัด โรงเรียน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่  1- 2 

วันที่ด าเนินการ   2 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559  
 
วิธีการด าเนินกิจกรรม 
                  การท าจัดกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) 
ก าหนดเป็น 4  ด้าน ได้แก่  

1) ด้านเศรษฐกิจ เช่น จัดตั้งกองทุนส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ใน
โรงเรียน ทุนการศึกษา   แนะน านักเรียนไปเรียนรู้ฝึกการค้าขายในตลาดจริง 
การออมเงิน การสอนอาชีพ การหารายได้จากงานฝีมือ ฯลฯ  
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2) ด้านสังคม เช่น การน าอาหารไปจัดเลี้ยง จัดประกวด
กิจกรรมต่างๆ บริจาคเครื่องเขียน แบบเรียน สื่อการเรียนรู้ต่างๆ เสื้อผ้า

เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภค บริโภค จัดหาระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบ
น้ าดื่ม น้ าใช้ ซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียน อาคาร ห้องเรียน จัดหาถังขยะ 
ประกวดร้องเพลง สนับสนุนกีฬาจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ
โรงเรียน ฯลฯ 
 3) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น จัดทัศนศึกษานักเรียนไปร่วมปลูกป่า
และศึกษาธรรมชาติ จัดเก็บขยะในโรงเรียน ชุมชน แหล่งน้ า ปรับภูมิทัศน์ใน
โรงเรียน และห้องเรียน ฯลฯ 
     4) ด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น น านักเรียนไปร่วมท าบุญถือศีลร่วม
ท าความดี สนับสนุนการแสดงงานศิลปวัฒนธรรม และงานหัตถกรรม การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 5) ด้านอ่ืน ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ 
 5.1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 - 2  จัดประชุมร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใน
พ้ืนที่เพ่ือประชุมเครือข่ายขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตร และก าหนดกิจกรรม 
CSR และวิธีการด าเนินงานพร้อมก าหนดโรงเรียนที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะเข้า
ไปร่วมท ากิจกรรม CSR  
 5.2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่  1 – 2 ประสานโรงเรียนเป้าหมายพร้อมชี้แจง
รายละเอียดของกิจกรรม และก าหนดระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
 5.3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 – 2 ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ด าเนินการตาม 
Action plan ที่ก าหนด 
 5.4 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 - 2 ประเมินผลความส าเร็จของโครงการ และแจ้งให้
กองประสานงานโครงการพระราชด าริรวบรวมเพ่ือเสนอผู้บริหาร 
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    1.  โครงการศูนย์เรียนรู้ 100 ป ีสหกรณ์ไทย   

2. โครงการตลาดสนิค้าสหกรณ์ออนไลน์ (E-

COMMERCE)  

3. โครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 4 เนื่องในโอกาสครบ 

รอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย และครบรอบ 64 ป ีชสท. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 
วันที่ด าเนินการ     30 พฤษภาคม 
2559 ณ ส านักงานชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ถนน
งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ  
 
กิจกรรม  มีดังนี้ 
 - พิธีทางศาสนา 
 - การอบรมโครงการข้าวแกงสหกรณ ์รุ่นที่ 4 
 - พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย โครงการตลาดสินค้า
สหกรณ์ออนไลน์ E-commerce   
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ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสท.) เป็น
องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด ซึ่งมีสมาชิกเป็น
สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 จด
ทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2495 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้
สหกรณ์สมาชิกด าเนินกิจการร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวิธีการ
สหกรณ์ท่ีไม่หวังผลก าไร ภายใต้วิสัยทัศน์ ดังนี้ 
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“ชสท. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตร ที่ให้บริการแก่
สมาชิกอย่างครบวงจรในด้านการส่งเสริมการผลิต  จัดหาปัจจัยในการผลิต 
การตลาด ให้องค์ความรู้  และสวัสดิการ ตามอุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม” 

 

ดร. วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้  100 ปี 
สหกรณ์ไทย  โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ (E-
COMMERCE) และโครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 4 พร้อมทั้ง
ได้กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ระบบสหกรณ์มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี 
สหกรณ์ไทย ในปี 2559 กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์ไทยทั้ง 
7 ประเภท จัดกิจกรรมด้านสหกรณ์ข้ึนตลอดทั้งปี เพ่ือ 
เป็นการเทิดพระเกียรติ 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ “พระบิดา
แห่งการสหกรณ์ไทย”  และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะในวันนี้ทาง ชสท. 
ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพเดือนพฤษภาคม ได้เปิดโครงการศูนย์
เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย   โครงการตลาดสินค้า
สหกรณ์ออนไลน์ (E-COMMERCE) และโครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 4 ซึ่ง
เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อขบวนการสหกรณ์ จึงขอแสดง
ความชื่นชมและขอให้ก าลังใจต่อคณะกรรมการด าเนินการ  ชสท. และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการท างานเพ่ือพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง 
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป  
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นายศิริชัย  ออสุวรรณ  ประธาน
กรรมการด าเนินการ ชสท. กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 
64 ปี ชสท. ประกอบกับเป็นปีที่มีความส าคัญของ
ขบวนการสหกรณ์ไทย ซึ่งเป็นปีครบรอบ 100 ปี 
สหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่าน

มา ชสท. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ไทย ได้จัดกิจกรรมเฉลิม

ฉลองต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่ง ชสท. ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในเดือน
พฤษภาคม โดยจัด “โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย”  เพ่ือ
เป็นการเทิดพระเกียรติพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดา
แห่งการสหกรณ์ไทย” รวมทั้ง ศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย จะเป็น
แหล่งข้อมูลความรู้เรื่องสหกรณ์ ทั้งในประเทศไทย และสหกรณ์ทั่วโลก แก่
สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้รู้จักสหกรณ์
ได้มากยิ่งขึ้น โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้  
และการสื่อสารร่วมกับการศึกษาแบบสร้างสรรค์  ที่มีส่วนส าคัญในการกระตุ้น
การเรียนรู้ เ พ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพ เป็นการรวบรวมบุคคลส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์นักสหกรณ์ ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์  วิวัฒนาการของ
ระบบสหกรณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้ภายในศูนย์เรียนรู้จะมีการเผยแพร่
เนื้อหาด้วยระบบมัลติมีเดีย  แผ่นพับ และเอกสารประจ าศูนย์เรียนรู้  มีทีมงาน
ที่จัดให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ได้อย่างครบวงจร 
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“โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์” (E-COMMERCE) 
เป็นอีกหนึ่งโครงการฉลองครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย เพ่ือให้บริการเปิด
ช่องทางการตลาดของสหกรณ์สมาชิก และ เครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยไม่
มุ่งเน้นก าไร เนื่องจากปัจจุบันการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ในประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลกมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด มีนวัตกรรมในการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคู่กับการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายในการมองหา
เลือกซื้อสินค้า และราคา รวมถึงการช าระเงินและการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ 
โดยสหกรณ์การเกษตร
ยั ง ไม่ มี ก า ร ใช้ ร ะบบ
การตลาดแบบออนไลน์ 
ซ่ึง ชสท. ได้ตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าว จึงใช้
ระยะ 1 ปีเต็ม ใน
การศึ กษาถึ ง วิ ธี ก า ร
พั ฒ น า ร ะ บ บ สิ น ค้ า
สหกรณ์ออนไลน์ เพ่ือ
ให้บริการแก่สหกรณ์
สมาชิก และเครือข่าย
สหกรณ์  ได้ เข้ ามาใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการ
ซื้ อ ข า ย สิ น ค้ า ข อ ง
สหกรณ์ เพ่ือสามารถ
ก้าวเดินได้ในยุคดิจิตอล   
โดย ชสท. ได้ เปิดรับ
สมาชิก ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ที่สามารถผลิตสินค้า
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ที่ดี มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน พร้อมน าข้อมูลผลิตภัณฑ์มาบรรจุใน 
ระบบ E-COMMERCE ภายใต้ชื่อ “Co-op Click” 

นอกจากนี้ ชสท. ได้สานต่อ “โครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 
4” ภายใต้สโลแกน “ข้าวแกงสหกรณ์ อ่ิมอร่อย ครบคุณค่า พัฒนา
เกษตรกร” ซึ่ง ชสท. ได้ริเริ่มโครงการข้าวแกงสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงปัจจุบัน จ านวน 3 รุ่น โดยส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร
เข้าร่วมโครงการฯ จ าหน่ายข้าวแกง ราคาเริ่มต้น 10 บาท เพ่ือเป็นสวัสดิการ 
และลดปัญหาค่าครองชีพ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ
ประชาชนในชุมชน ได้บริโภคอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย มีโภชนาการที่ดีใน
ราคายุติธรรม อีกทั้งยังสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าของผลิตผลการเกษตร เพ่ือให้
สมาชิกที่เป็นเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดอุดมการณ์ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ์ เน้นการประหยัด เหมาะสมและเป็นธรรม 

การเปิดโครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 4 จะเป็นการฉลองครบ 
100 สาขา และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย พร้อมกันนี้ ชสท. 
ได้วางเป้าหมายที่ขยายผลโครงการฯ ในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ อย่าง
น้อยอ าเภอละ 1 แห่ง ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่สามารถด าเนินการได้จริง และเกิด
ประโยชน์สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และประชาชนในชุมชนอย่าง
แท้จริง 

 
 
        นายศิริชัย ออสุวรรณ เชิญชวนพ่ีน้องในเครือข่าย
สหกรณ์ และประชาชนทั่วไปร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย “โครงการศูนย์เรียนรู้ 100 
ปี สหกรณ์ไทย”  “โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์” 
(E-COMMERCE) และ “โครงการข้าวแกงสหกรณ์” ณ 
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ส านักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสท.) เลขที่ 79 
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตรง
ข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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1. การจัดงาน  “ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจปลูกไทย…ในแบบ

พ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 

70ปี 9 มิถุนายน 2559  กิจกรรม “หุบกะพงแผ่นดิน

ราชา” 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กองประสานงาน
โรงการพระราชด าริ 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 มีผู้เข้าร่วมงาน “ขบวนการสหกรณ์
ร่วมใจปลูกไทย…ในแบบพ่อ” กิจกรรม “หุบ
กะพงแผ่นดินราชา”  จ านวน 1,096 คน 
ประกอบด้วย 
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1. ผู้แทนขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน  30  คน 
2. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอชะอ า  จ านวน  82  คน 
3. นักเรียน นักศึกษา  จ านวน  554  คน 
4. บุคลากรหน่วยงานราชการ  จ านวน  239  คน 
5. ประชาชนทั่วไป  จ านวน  575  คน 
 

กิจกรรมในการจัดงาน  
1. พิธีกรรมทางศาสนา   
     - พระสงฆ์ จ านวน 79 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์  
     - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารพระสงฆ์  
     - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง 

2. กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ   
  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นตาล จ านวน  110  ต้น ณ บริเวณ

ด้านหน้าศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง  

3. กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  212  
คน   

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางโครงการตามพระราชประสงค์
หุบกะพง  

– สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดเพชรบุรี  
– โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ  

4. กิจกรรมการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
    - มีหน่วยงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการการบูรณาการหน่วยงาน
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ภาครัฐ เอกชน นิทรรศการในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี นิทรรศการประวัติ
ความเป็นมาของหุบกะพง และนิทรรศการโครงการพระราชด าริในจังหวัด
เพชรบุรี จ านวน  24  หน่วยงาน 

5. กิจกรรมสหกรณ์สอนอาชีพ มีหน่วยงานร่วมกิจกรรม จ านวน 6 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย 

5.1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด สอนการท ากระจกปิดทองเทียม 
การร้อยลูกปัดคริสตัล และการท าซุ้มกล้วยไม้จากเส้นพลาสติก 

5.2 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี สอนการเพ้นท์ลาย 
การท าพวงกุญแจ 

5.3 โรงเรียนบ้านหุบกะพง สอนการท าขนมตาล ขนมกล้วยทอด 
5.4 กลุ่มสตรีสหกรณ์ฯ ศิลปาชีพจักสานป่านศรนารายณ์ สาธิต 

และสอนการท าผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์ 
5.5 กลุ่มสตรีสหกรณ์ฯ ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน สาธิต และสอน

การท าครีมอาบน้ าสปาร์สมุนไพร 
5.6 กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย สาธิตและสอนการท าน้ าสมุนไพร 

 

 
6. กิจกรรมจ าหน่ายสินค้าราคาประหยัด มีหน่วยงานออกร้านจ าหน่าย 
จ านวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

6.1 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด จ าหน่ายสินค้าอุปโภค 
บริโภค 
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6.2 สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าปล้อง จ ากัด จ าหน่ายปลา
กระป๋อง 

6.3 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ าหน่าย
ข้าวสาร 

6.4 กลุ่มน้ ามันร าข้าวคิง จ าหน่ายน้ ามันร าข้าวคิง 
6.5 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จ าหน่ายไข่ไก่ราคาถูก  

 
7. กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี 

    - ระหว่างชาวบ้านในพ้ืนที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง 
และโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย กับ กลุ่ม Bigbike จังหวัด
เพชรบุรี 
8. กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ

เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ  70 ป ี9  มิถุนายน  2559  
    - พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน 

น าจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และน ากล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ  70 ปี 9  
มิถุนายน  2559 

    - ผู้เข้าร่วมงานชมการแสดงพลุ และดอกไม้ไฟ เฉลิมพระเกียรติ 
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9. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ของพสกนิกรในพื้นที่
โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ประกอบด้วย 

    9.1 การแสดงของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัด
เพชรบุรี 

    9.2 การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหุบกะพง 
    9.3 การแสดงกลองยาว  
    9.4 การแสดงของชมรมผู้สูงอายุหุบกะพง 
    9.5 การแสดงของ อสม.บ้านหุบกะพง 
    9.6 การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
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2. โครงการจัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์

นักเรียน ประจ าปี 2559” 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ความเป็นมา 
รัฐบาลได้ เห็นความส าคัญของระบบสหกรณ์  และได้มีมติ

คณะรัฐมนตรี ประกาศ วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
2555 และกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ดังนั้น จึงได้ก าหนดจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน ประจ าปี  2559 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการดังกล่าว อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ระบบสหกรณ์สู่ประชาชน โดยจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และเผยแพร่การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่ขยายทั่ว
ประเทศต่อไป  
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ส่วนภูมิภาค   โดย ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด  76 จังหวัด  
ส่วนกลาง    โดย ส านักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ ส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  2  
 

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่   นักเรียน คร ู
ผู้ปกครอง ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการกรมส่งเสริม
สหกรณ ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ประชาชนใน
จังหวัด   มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจ านวน 
35,220 คน  
 

 
กิจกรรมภายในงาน 
ประกอบด้วย  
1. หมวดความรู้ ประกอบด้วย    

- นิทรรศการการจัดการ
เรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน 

-นิทรรศการสื่อการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน 
- กิจกรรมการโต้วาที 

2. หมวดการประกวดผลงาน ประกอบด้วย 
- กิจกรรมประกวดผลงานการบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์นักเรียน
และการบันทึกบัญชี 

- กิจกรรมการประกวดเรียงความ 
- กิจกรรมการประกวดการวาดภาพ 
- กิจกรรมการประกวดชุมชนมีส่วนร่วม 
- กิจกรรมประกวดร้องเพลง 
- ประกวดผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์นักเรียน 

3. ท าการมอบรางวัล/เกียรติบัตร 
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วัตถุประสงค์โครงการ 
1.  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน 
2.  เพ่ือสร้างกิจกรรม วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย 
3.  เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 

 
ผู้ร่วมโครงการ   รวมทั้งสิ้น 19,800 คน  

ส่วนภูมิภาค จ านวน 76 หน่วยงาน ๆ ละ 1 รุ่น ๆ ละ 1 วัน รวม 
19,000 คน  ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ของโรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ประชาชนในจังหวัด ๆ ละ 2๕0 คน  

ส่วนกลาง  จ านวน 1 รุ่น (ส่วนกลาง ร่วมกับส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1, 2) ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ของโรงเรียน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์หน่วยงานของรัฐและเอกชน ประชาชนในจังหวัด ๆ ละ 800 คน  
 
วัน สถานที่จัดงาน    วันที่ 7 มิถุนายน 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ (77 
แห่ง)    สถานที่จัดงาน ณ สถานที่ในแต่ละหน่วยงานที่เหมาะสม 
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จ านวนผู้ร่วมโครงการ “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจ าปี 

2559” รวม 35,220 คน  ดังนี้ 
หน่วยงาน จ านวน (คน)  หน่วยงาน จ านวน (คน)  หน่วยงาน จ านวน(คน) 

สสพ.1 
911 

 หนองคาย 400  ตาก 385 
สสพ.2  ขอนแก่น 315  ก าแพงเพชร 576 
นนทบุรี 509  บึงกาฬ 319  นครสวรรค์ 428 
ปทุมธานี 376  มุกดาหาร 650  นครปฐม 315 
สมุทรปราการ 348  มหาสารคาม 397  สุพรรณบุรี 422 
ลพบุรี 721  กาฬสินธุ ์ 731  กาญจนบุร ี 873 
สระบุร ี 618  นครพนม 328  ราชบุรี 730 
อยุธยา 500  สกลนคร 463  เพชรบุรี 400 
ชลบุรี 408  เชียงใหม่ 650  ประจวบคีรีขันธ ์ 496 
ระยอง 837  แม่ฮ่องสอน 371  สมุทรสงคราม 404 
จันทบุรี 255  ล าพูน 315  สมุทรสาคร 568 
ตราด 334  ล าปาง 642  สงขลา 255 
นครนายก 348  พะเยา 203  พัทลุง 486 
ปราจีนบุรี 250  เชียงราย 560  ตรัง 542 
สระแก้ว 254  เพชรบูรณ์ 323  สตูล 315 
ชัยภูม ิ 415  สุโขทัย 644  ยะลา 368 
นครราชสีมา 468  พิษณุโลก 570  ปัตตานี 389 
บุรีรัมย์ 399  พิจิตร 558  นราธิวาส 660 
ศรีสะเกษ 360  อุตรดิตถ์ 396  นครศรีธรรมราช 750 
อุบลราชธานี 539  แพร ่ 800  สุราษฎร์ธาน ี 426 
อ านาจเจริญ 460  น่าน 486  ชุมพร 256 
ยโสธร 348  ชัยนาท 352  กระบี ่ 421 
ร้อยเอ็ด 297  สิงห์บุร ี 351  พังงา 1,035 
อุดรธานี 500  อ่างทอง 434  ภูเก็ต 298 
เลย 571  อุทัยธาน ี 456  ระนอง 343 
หนองบัวล าภู 339       
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3. โครงการสัมมนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศกึษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ป ี“วันสหกรณ์

นักเรียน”  

หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

วันที่และสถานที่ด าเนินการ     วันที่ 1๕ - ๑๗ มิถุนายน 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
อีสาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   
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กิจกรรม มีดังนี้ 

- การสัมมนาทางวิชาการ 
- นิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมสหกรณ์สามเณรนักเรียน และการ

จัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
- การประกวดผลงานสามเณรนักเรียน 
- ฐานการเรียนรู้วิถีสหกรณ์, ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
  สหกรณ ์

 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานกิจกรรมสหกรณ์สามเณรนักเรียน ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้ขยายผลอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 
กลุ่มเป้าหมาย    ได้แก่   โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จ านวน 

72 โรงเรียน รวมผู้เข้าร่วมสมัมนาทั้งสิ้น 928 รูป/คน  
ประกอบด้วย 

1) ประธานกลุ่มโรงเรียนหรือผู้แทน  
2) ผู้บริหารโรงเรียน หรือตัวแทนโรงเรียน 
3) ครูผู้สอน/ครูกิจกรรมวิชาการสหกรณ์  
4) กรรมการสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์  
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5) เจ้าหน้าที่/คณะท างาน/ผู้สังเกตการณ์   
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1. การจัดงานวันสหกรณ์

สากล 
หน่วยงานรับผิดชอบ   กรมส่งเสริมสหกรณ์  

ร่วมกับ  
สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย   

 
การประชุมสัมมนา  เรื่อง  100 ปี สหกรณ์
ไทย กับบทบาทสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวข้อ COOP : 
Building a Better World 
 
วันที่และสถานที่จัดงาน  4  –  8  กรกฎาคม  2559  ณ  โรงแรม  เอส ดี 
อเวนิว  กรุงเทพฯ   
 
วัตถุประสงคโ์ครงการ    เพ่ือเฉลิมฉลอง  100  ปี  สหกรณ์ไทย  และเผยแพร่
แนวคิดบทบาทของสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  สร้างความ
เข้มแข็งให้กับสหกรณ์อย่างยั่งยืน  รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้แทน
ประเทศต่างๆ  ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพ่ือร่วมกันหาแนวทาง  การพัฒนา
สหกรณ ์ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาสหกรณ์ในระดับภูมิภาค 
 
กลุ่มเป้าหมาย      ได้แก ่   ผู้แทนจากองค์กรสหกรณ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก  จํานวน  50  คน  และผู้นําสหกรณ์ไทย  และข้าราชการที่
เกี่ยวข้อง 
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การเสวนา และกิจกรรมในโครงการ  มีดังนี้ 
1. สหกรณ์กับการสร้างโลกให้ดีกว่าเดิม  โดย  Mr.  Li  Chunsheng  

ประธานองค์การ  ICA  AP 
2. ครบรอบ  100  ปี  สหกรณ์ไทย  และ  UN  SDGs      

โดยศาสตราจารย์  ดร.เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
3. วิสัยทัศน์ของ  ICA  ในปี  2020  :  การสร้างพลังขับเคลื่อน      

โดย  Mr.  Balu  lyer  ผู้อํานวยการส่วนภูมิภาค  ICA  AP 
4. อภิปราย  เรื่อง  บทบาทสหกรณ์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน

เอเชีย โดย 
 (1)   Mr.  Balu  lyer  ผู้อํานวยการส่วนภูมิภาค  ICA  AP 
 (2)   Mr.  C.V.  Nathan,  ประธาน  SASCO,  Singapore 
 (3)   ดร.ก๊ก  ดอนสําราญ,ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 (4)   Dr.  Asanee  Ratanamalai,  อดีตผู้อํานวยการสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทยผู้ดําเนินการอภิปราย 
5. ศึกษาดูงาน     1.  สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง  จํากัด     

จ.ปทุมธานี  (โรงสีข้าว) 
2.  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

       นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ  ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  ประธานเปิดงานประชุมสัมมนา   กล่าวเปิดงานและเน้นย้ําในการให้
ความสําคัญกับการสหกรณ์ในการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศไทยและ
ทุก ๆ ประเทศในอาเซียน โดยรัฐบาลไทยได้แบ่งสหกรณ์เป็น 4 ระดับ เพ่ือให้
สหกรณ์ท่ีมีความเข้มแข็งกว่าได้ช่วยเหลือสหกรณ์ใหม่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการบรรเทาและขจัดความ
ยากจนในประเทศ และการยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
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Mr.Li  Chuncheng,  ประธาน ICA AP  เห็นว่า การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้ งนี้ จะเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความประสบการณ์
และความรู้ร่วมกันและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่
สหกรณ์ ค ร อบรอบร้ อ ยปี  ใ นปร ะ เทศ ไทย ได้
วางรากฐานการสหกรณ์มากว่า  100 ปี และใน
ปัจจุบันมีสหกรณ์จํานวน 7,342 แห่ง ในภูมิภาค
อาเซียนมีการพัฒนาสหกรณ์อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ

ในประเทศเวียดนาม การพัฒนาสหกรณ์ให้ประสบความสําเร็จมีปัจจัยสําคัญ  
ดังนี้ 
 -  มีกลไกการบริหารจัดการที่ดี   
 -  มีความเป็นประชาธิปไตยในด้านการเป็นสมาชิกและการจัดการ 
 -  สามารถดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้ 
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อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ทําให้การพัฒนาสหกรณ์ประสบความสําเร็จ 
ได้แก่ ความมีประสิทธิภาพของรัฐบาล การควบกันของสหกรณ์  และ ความมี
ประสิทธิภาพในด้านการตลาดที่ช่วยลดต้นทุน 
 กลยุทธ์ในการพัฒนาสหกรณ์  ได้แก่ 
 -  การพัฒนาในการเผยแพร่สหกรณ์ 
 -  การพัฒนาจากนวัตกรรมสู่การปรับปรุง 
 -  การปรับรูปแบบองค์กรให้ดีขึ้น 
 -  หน้าที่ของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 -  การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ 
 -  สหกรณ์ทุกแห่งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนร่วมมือกันเพ่ือ
ทํางานร่วมกัน 
 

การบรรยาย หัวข้อ  “สหกรณ์ร้อยปีและเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ”   โดย  ศ.ดร.
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศ์ักดิ์   
 ICA ได้ก่อกําเนิดขึ้นมากว่า  121 ปี แต่จาก
ประสบการณ์พบว่า  อายุโดยเฉลี่ยของสหกรณ์ที่ประสบ
ความสําเร็จคือประมาณ  15  ปี  ไม่มีสหกรณ์ไหนที่มีอายุ
มากกว่า  100  ปี  โดยหลักเกณฑ์ที่ช่วยให้สหกรณ์ประสบ
ความสําเร็จโดยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น  สหกรณ์ควรใช้หลัก  
8E  ดังนี้ 
 1.  Efficiency  :  ประสิทธิภาพในการจัดการปัจจัยนําเข้าอย่างมี
ยุทธศาสตร์  เพ่ือให้ใช้ปัจจัยนําเข้าน้อยและได้ผลผลิตที่มากกว่า 
 2.  Excellent  :  ประสิทธิการในกระบวนการดําเนินการอย่างมี
ยุทธศาสตร์  โดยทุกกระบวนการในการพัฒนาและการจัดการควรอยู่ในระดับที่
ยอดเยี่ยมด้วยการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 
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 3.  Effectiveness  :    ประสิทธิผลในการสร้างผลผลิตอย่างมี
ยุทธศาสตร์  โดยผลของการจัดการควรเป็นผลผลิตที่มีประสิทธิผลซึ่งวัดได้จาก
ตัวชี้วัด 
   4.  Esteem  Valuableness  :  ประสิทธิคุณในการจัดการผลลัพธ์
อย่างมียุทธศาสตร์  โดยผลของการจัดการของสหกรณ์ในด้านพัฒนาควรมี
ผลลัพธ์ที่มีคุณค่า   
 5.  Esthetic  Worthiness  :    ประสิทธิสารในการบริหารผลลัพธ์ให้
เลอค่าอย่างมียุทธศาสตร์  โดยการพัฒนาควรได้รับคุณค่าในระดับสูง 
 6.  Exponentially  :  ประสิทธิคุณในการบริหารเพ่ือทวีคูณผลลัพธ์ที่
เลอค่าอย่างมียุทธศาสตร์  โดยสหกรณ์ควรขยายหรือเพ่ิมทวีคูณในสิ่งที่ดี   จน
นําไปสู่การจัดการและการดําเนินการที่ประสบความสําเร็จของสหกรณ ์
 7.  Externality  :    ประสิทธิภาพในการขยายผลลัพธ์ไปนอก
ขอบเขตอย่างมียุทธศาสตร์ 
 8.  Eschatonicty    :  ประสิทธิกาลในการบริหารเพ่ือผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
อย่างมียุทธศาสตร์ 
 หากสหกรณ์ต้องการประสบความสําเร็จในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
สหกรณ์ควรนําหลัก  8E  ไปปรับใช้  ซึ่งจะช่วยให้สหกรณ์บรรลุเป้าประสงค์
การพัฒนาขององค์การสหประชาชาติในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้  ซึ่งอยาก
ให้มีแรงกระตุ้นไปยังคณะกรรมการสหกรณ์  เพราะถ้าสหกรณ์ไม่มีแรงกระตุ้น  
สหกรณ์ก็ไม่สามารถพัฒนาได้  ปัญหาที่สหกรณ์เผชิญอยู่ในปัจจุบันเป็นเรื่อง
ของโครงสร้างในการควบคุมและกฎหมายที่ยังไม่เหมาะสม  หนทางแก้ปัญหา  
ได้แก่ 
 1.  การพัฒนาบุคลากร 
 2.  การริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
 3.  พลังของโครงสร้างที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้า 
 4.  การพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง 
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5.  ยุทธศาสตร์ในการจัดการ  (กลยุทธ์+การจัดอันดับก่อนหลัง+การ
มุ่งเน้น) 

6.  การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ 
7.  ความหลากหลายในธุรกิจ 
8. การปรับปรุงการจัดการและธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง       
    

ก า ร บ ร ร ย า ย  หั ว ข้ อ 
“วิสัยทัศน์ของ ICA ในปี 2020 
และการสร้างพลังขับเคลื่อน” โดย  
Mr.Balu Iyer, Regional  
Derector,  ICA-AP  
 ในปี  2020  สหกรณ์ควรมุ่งไป
ข้างหน้าเพ่ือสร้างโลกที่ดีกว่า  โดยคํานึง
ว่า จะช่วยเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรได้

อย่างไร  เราต้องช่วยกันให้เกิดความมั่นคง
ทางอาหารและอาหารสุขภาพ  สหกรณ์จะสามารถดัดแปลงใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม ่ๆ ได้อย่างไร เป็นเรื่องที่สําคัญมากในอีก  4 ปีข้างหน้าที่สหกรณ์
จะต้องเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเช่นเดียวกับการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า  เป็นคําถามที่
ต้องการคําตอบด้วยเช่นกันว่าสหกรณ์เราจะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  (Climate  Change)  ได้อย่างไร  ซึ่งคําถามนี้จะทําให้รู้ถึง
ความประสิทธิภาพที่เรามี  พวกเราต้องดูไปที่มูลค่า  สังคม  รูปแบบสหกรณ์  
บทบาทของสหกรณ์ในอนาคตเช่นเดียวกับการวัดการเติบโตของสหกรณ์  และ
ข้อมูลที่ทันสมัย  นี่คือความท้าทายของสหกรณ์ที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าสู่ปี  
2020 
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การอภิปราย  หัวข้อ “บทบาทสหกรณ์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในเอเชีย”  ผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย  
 (1)   Mr.  Balu  lyer  ผู้อํานวยการส่วนภูมิภาค  ICA  AP 
 (2)   Mr.  C.V.  Nathan,  ประธาน  SASCO,  Singapore 
 (3)   ดร.ก๊ก  ดอนสําราญ,  ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 
 (4)   Dr. Asanee  Ratanamalai,  อดีตผู้อํานวยการสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทยผู้ดําเนินการอภิปราย 
 

 
Mr.  Balu  lyer   

1.  การบรรเทาความยากจน  :  สหกรณ์มีบทบาทที่สําคัญในการลด
ปัญหาความยากจนในพ้ืนที่ชนบท  สหกรณ์ได้ช่วยให้ประชาชนให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึน  และมีชีวิตที่มีคุณภาพ 

2.  การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ  :  ในสหกรณ์ประมาณร้อย
ละ  60  สมาชิกเป็นเพศหญิง  อย่างไรก็ตามคําถามที่ยังคงมีอยู่ก็คือเราจะช่วย
ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในสหกรณ์ได้มากกว่าเดิมอย่างไร   และเราควรให้การ
สนับสนุนสตรีให้มีโอกาสมากขึ้นในด้านการศึกษา 
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3.  การให้การศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   :  
สหกรณ์ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมืองไม่ได้อยู่ในท้องที่ชนบท  สหกรณ์ควรใช้
เทคโนโลยีในการให้การศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์  ซึ่งการศึกษาไม่ได้หมายความ
ว่าการเรียนเพ่ือให้ได้ใบปริญญาแต่เป็นการให้ความรู้ที่แท้จริ งสําหรับเขา  
อย่างไรก็ตาม  ปัญหาที่สําคัญก็คือ 
 -  ขาดความสนใจของสมาชิก 
 -  ขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
 -  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี 
ด้วยเหตุนี้   สหกรณ์ต้องให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิก   เจ้าหน้าที่และ  
คณะกรรมการสหกรณ์ 
 
Mr.  C.V.  Nathan 

1.  สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี  ประเทศสิงคโปร์เป็น
ประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆ  ซึ่งไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ  มีเพียงอากาศเท่านั้น  
สหกรณ์ในประเทศสิงคโปร์มีความร่วมมือที่ดีกับประเทศญี่ปุ่น   ในการที่จะ
สหกรณ์ส่วนใหญ่มีโรงอาหารและจัดให้มีอาหารที่ดีต่อสุขภาพและสินค้าเกษตร
อินทรีย์ให้แก่สมาชิก   

2.  สร้างหลักประกันด้านความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดี   
ในประเทศสิงคโปร์  อาหารส่วนใหญ่จะนําเข้าจากต่างประเทศ  เช่น  ประเทศ
ไทยและประเทศมาเลเซีย  ประชาชนสิงคโปร์จะถือคติที่ว่าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่
ลูกชายและลูกสาวของเขา       

3.  การเข้าถึงน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคและสุขอนามัย  สิงคโปร์ขาด
แคลนน้ํา  ซึ่งบางครั้งประสบภาวะน้ําท่วม  อย่างไรก็ตามสิงคโปร์ยังคงต้อง
นําเข้าน้ําจากประเทศมาเลเซีย 
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 ดร.ก๊ก  ดอนส าราญ 

1.  สร้างหลักประกันให้มีพลังงานที่มั่นคง  
เราต้องคิดเกี่ยวกับการนําพลังงานลมและพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง  ซึ่งมีพืช
พลังงานมากมาย  เช่น  มันสําปะหลัง  อ้อย  ปาล์ม    
และเมล็ดละหุ่ง 

2.  สร้างอาชีพที่ยั่งยืน  สหกรณ์สามารถ
สร้างงานมากมายให้ประชาชน  ในประเทศฝรั่งเศส  มีสหกรณ์ว่า  21,000  
แห่ง  และสร้างงานให้ประชาชนกว่าหนึ่งล้านคน  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  มี
สหกรณ์จํานวน  30,000  แห่ง  และสร้างอาชีพให้ประชาชนกว่า  2  ล้านคน  
สําหรับในประเทศไทยมีสหกรณ์ประมาณ  8,000  แห่ง  และสร้างอาชีพให้คน
กว่า  10,000  คน 

3.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  สหกรณ์ควรสร้างความ
ตระหนักรู้ให้แก่นสมาชิกและประชาชนทั่วไปในการดูแลรักษาและการจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติ  เราควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ  อย่างเช่น  ดิน  น้ํา  และป่าไม ้
 

ความเห็นของผู้ร่วมอภิปราย เกี่ยวกับ “สิ่งส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทของสหกรณ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเอเชีย” 
1.  Mr.  Balu  lyer  :  ในการพัฒนาสหกรณ์จะต้องคํานึงถึงความเป็นผู้นํา 

การจัดการที่มีประสิทธิภาพ    ความโปร่งใส การสื่อสารระหว่างสมาชิก 
2.  Mr.  C.V.  Nathan   ความเป็นผู้นํา   ความรับผิดชอบ   ความจริงใจ    

ความซื่อสัตย์ 
3.  ดร.ก๊ก  ดอนสําราญ     ความเข้มแข็งของสหกรณ์   ความยั่งยืน    ความ

โปร่งใส    การให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสหกรณ์ 
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รายงานประเทศ  หัวข้อ สหกรณ์  :  การสร้างโลกที่ดีกว่าเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน   
1. Central Union of Agricultural Cooperatives of Japan (JA  

Zenchu)  By Mr. Takuo Uchiya,  Deputy General 
Manager, Inter cooperatio  Division 
 

        JA  Zenchu  เป็นองค์กรสูงสุด
ของขบวนการสหกรณ์การเกษตรของประเทศญี่ปุ่น เพ่ือยังประโยชน์ให้แก่
สมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรของพวกเขา JA Zenchu มีวัตถุประสงค์
สําคัญขององค์กร ดังนี้ 
  -  ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตร 
  -  การปรับปรุงสถานะทางการเงินและทางสังคมของเกษตรกร  
  -  การสร้างชุมชนท้องถิ่นที่ดีกว่าบนพ้ืนฐานของการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันมีสมาชิกที่สหกรณ์เป็นเกษตรกรกว่า 10 ล้านคน เป็นทั้งสมาชิกสามัญ
และสมาชิกสมทบ  เป็นผู้ใช้บริการของสหกรณ์
การเกษตร  ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร มีดังนี ้
  -  การขายผลผลิตทางการเกษตร 
  -  การผลิตปัจจัยการผลิต  
  -  การขายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 
  -  การรับฝากเงิน 
  -  การให้เงินเชื่อ 
  -  การประกันภัยในระยะยาว 
  -  การให้บริการทางการแพทย์ 
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JA  Zenchu  มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ช่วยส่งเสริมนโยบาย
และความร่วมมือจากประเทศในอาเซียน  ได้แก่  อินเดีย  อินโดนีเซีย  เกาหลี  
มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  ศรีลังกา  และเวียดนาม 
  นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อเกษตรกรชาวญี่ปุ่นและสหกรณ์
การเกษตรญี่ปุ่น  เนื่องจากสถานการณ์โดยรอบไม่ว่าจะเป็นการเกษตรและ
พ้ืนที่ชุมชนได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  การลดลงของจํานวนประชากร  การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การ
เปลี่ยนแปลงในประชาชนในชนบท  การเปลี่ยนรูปแบบ
นโยบายการเกษตร  โลกาภิวัตน์  การบูรณะปฏิสังขรณ์
หลังจากการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี  2011  
การเพ่ิมขึ้นในอุปสงค์ของอาหารโลก  การลดลงของการผลิต
อันเนื่องมาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเปลี่ยนยุคของเกษตรกร  การ
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เปลี่ยนแปลงในเรื่องการทานอาหาร  รูปแบบการใช้ชีวิต  และช่องทางการจัด
จําหน่าย 
  สหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่นได้มุ่งเน้นไปยังการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร  
ด้วยการเพ่ิมปริมาณการตลาด  โดยความร่วมมือกับภาคธุรกิจต่าง ๆ  ด้วย
วิธีการ  3  ประการ  ดังนี้ 
  -    การตลาดแบบขายตรงผ่านตลาดเกษตรกร 
  -    การขยายช่องทางการตลาดผ่านงานแสดงสินค้า 
  -    การขยายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ 
  สหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่นยังมีความกังวลในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร  
มีพระราชบัญญัติพ้ืนฐานสําหรับอาหาร  เกษตร  และพ้ืนที่ชนบท  (Food,  
Agriculture  and  Rural  Areas  Basis  Act)  ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจใน
การรักษาระดับวิถีชีวิตของประชาชนและให้ความสําคัญบนพ้ืนฐานของชีวิตที่มี
สุขภาพดี  การมีอาหารที่มีคุณภาพสูงให้แก่ประชาชนในราคาที่สมเหตุสมผล 
  

 
 

2. National Agricultural Cooperative Federation, Korea (NACF)  
By  Mr. JU WONSIK,  Manager and ICA AP,  Malaysia Business 
Office (MBO) 

  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ  (NACF)  เป็นผลมาจากการรวมตัว
กันของสหกรณ์การเกษตรและธนาคารเพ่ือการเกษตรในปี  1961  และได้
เปลี่ยนเป็นธุรกิจธนาคารสหกรณ์  สหกรณ์ได้มีการส่งเสริมขบวนการแซมาอึล  
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อย่างไรก็ตาม  NACF  ได้รวมเอาชุมนุมสหกรณ์การเกษตร  ชุมนุมสหกรณ์ปศุ
สัตว์   ชุมนุมสหกรณ์โสม  ปัจจุบัน  NACF  ได้ดําเนินธุรกิจปศุสัตว์ซึ่ ง
ประกอบด้วย  อุตสาหกรรมปศุสัตว์เกาหลี  และธุรกิจปศุสัตว์  NongHyup 
 
3. Vietnam Cooperative Alliance (VCA) Vietnam By  Ms. TRAN 

THU HANG, Vice  Director  International Cooperation 
Department, VCA 

 

  สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคม ภายหลังจาก 200 ปี ที่
สหกรณ์ได้จัดตั้งขึ้นในโลกนี้   สหกรณ์จํานวนมากมีการพัฒนา รวมทั้งใน
ประเทศเวียดนาม การพัฒนาที่สําคัญของสหกรณ์ในประเทศเวียดนาม ได้แก่  
ชุมชนที่ยั่งยืนเพ่ือยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และ การ
บรรเทาความยากจน 
  75  ปีหลังจากท่ีโฮจิมินห์จัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ยากจน สหกรณ์
มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  ในปัจจุบันมีจํานวนสหกรณ์  20,000 แห่ง 
และสมาชิก จํานวน 13.5 ล้านคน สหกรณ์เป็นองค์กรที่ช่วยประกันความ
มั่นคงทางอาหารในประเทศเวียดนาม ธุรกิจสหกรณ์มีส่วนช่วย GDP ของ
ประเทศ เช่นเดียวกับช่วยสร้างงานให้แก่ประชาชน VCA เป็นองค์กรสูงสุดของ
สหกรณ์ ซึ่งช่วยสหกรณ์ในการสร้างรูปแบบใหม่ ๆ ของธุรกิจและการจัดการ  
และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ให้แก่สหกรณ์  อย่างไรก็ตามสหกรณ์ยังคงมี
อุปสรรค  ต่าง ๆ ได้แก่ สินค้ามีคุณภาพต่ํา  ราคาสินค้าสูง  ไม่นิยมใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ประเทศเวียดนามได้ลงนาม MOU กับประเทศต่าง ๆ ในเรื่องของ
กําแพงภาษี สินค้าจํานวนมากของสหกรณ์ได้กระจายในตลาดหลักหลายแห่ง 
ซึ่งเกษตรกรได้ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ และช่วยกันจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งเป็นที่
คาดว่ าการผลิตในเวียดนามจะเป็นรูปแบบที่ ยั่ งยืน  โดยในรูปแบบนี้ 
ประกอบด้วย  ปัจจัยการผลิต   สินค้าเกษตร   เครื่องหมายทางการค้า ตลาด  
และ  เครือข่าย 
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ประเทศเวียดนามเห็นด้วยกับเป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ  ในปี  2018  สหกรณ์โคนมได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดหา
น้ํานมสดและลดการนําเข้าน้ํานมจากต่างประเทศ  ในปี  2020  เวียดนามจะมี
การจัดตั้งขบวนการสหกรณ์  VCA  ได้เรียกร้องความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ใน
ภูมิภาคเพ่ือร่วมกันสร้างโลกนี้ที่ดีกว่าเดิม     
 

2. การจัดงานกิจกรรมครบรอบ  51  ปี เครดิตยูเนี่ยน
ไทย   
 
วันที่และสถานที่ด าเนินการ  25  กรกฎาคม  2559  ณ  ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด 
 
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก ่ เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์  องค์กรอ่ืน  สมาชิกสหกรณ์
บุคคลทั่วไป  และบุคลากรจากส่วนราชการ  จํานวน  300  คน 
 
กิจกรรมภายในงาน  ได้แก่ 

1)  พิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม และพิธี   
     ทางศาสนา  คริสต์  พิธีตักบาตรพระสงฆ์จํานวน 51 รูป  
2)  กิจกรรมออกร้านจําหน่ายสินค้าของขบวนการสหกรณ์และสมาชิก  
     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
3)  นิทรรศการ 51 ปี เครดิตยูเนียนไทย ในโอกาสครบรอบ  100  ปี      
     สหกรณ์ไทย   
4)  การสัมมนาผู้นําเครดิตยูเนี่ยน  ในหัวข้อ  “เครดิตยูเนียนไทย  

เดินหน้าอย่างไรในยุคการเปลี่ยนแปลง”  มีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ 
(1)  ผศ.ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา  ที่ปรึกษา ช.ส.ค. อาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2)  นางวาศินี  ศุภบรรพต  ที่ปรึกษาชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยน  
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(3)  ผศ.อาภากร  มินวงษ์  เลขานุการ กรรมการดําเนินการ ช.
ส.ค. ชุดที่ 38 และประธานชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยน 

(4)  นางสาวเพ็ญสิริ  จันทนะโสติ์เบย์  ผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนบ้านแสงอรุณ จํากัด และประธานชมรมฝ่ายจัดการ 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประจวบ-ชุมพร 

(5)  ผู้ดําเนินการเสวนา โดย  คุณเครือวัลย์  ชลนัย  ผู้อํานวยการ
สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน เคยดํารงตําแหน่งประธานสภา
พัฒนาสตรีในอาเซียน (AWCF) 

ประเด็นการเสวนา 
1. วิวัฒนาการของเครดิตยูเนี่ยนในอดีต 
2. วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของเครดิตยูเนี่ยนในปัจจุบัน 
3. การมองเป้าหมายของเครดิตยูเนี่ยนอย่างไรในยุคการเปลี่ยนแปลง 

ผลที่ได้จากการเสวนา 
1. ได้รําลึกถึงประวัติศาสตร์เครดิตยูเนี่น 
2. ได้ทราบถึงโอกาสของเครดิตยูเนี่ยนในการเดินหน้า 
3. เป้หมายการพัฒนาเครดิตยู เนี่ยนร่วมกันสู่อนาคตในยุคการ

เปลี่ยนแปลง 
 

 
ดร.วิณะโรจน์   ทรัพย์ส่งสุข   อธิบดีกรม

ส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 51 ปี 
สหกรณ์เครดิตยูเนียนไทย และร่วมฉลองในโอกาส 100 ปี
การสหกรณ์ไทยโดยมี  นายสุภาพ  จันทร์ภิรมย์  ประธาน
กรรมการคณะกรรมการ  และ นายดาบชัย   ใจสู้ศึก 
ผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับ ณ ประชุมสหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยนแห่งประเทศไทย  จํากัด 
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ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง

ประเทศไทย  จ ากัด  (ช.ส.ค.)  องค์กร
ก ล า ง ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ค ร บ ว ง จ ร ข อ ง  
ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ใน
ฐานะองค์กรแม่ที่ ให้การกํากับดูแล  
ส่ ง เสริมและสนับสนุน   ให้ สมาชิ ก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศเป็น
สถาบันการเงินและสวัสดิการของชุมชน
อย่างแท้จริง  ตลอดจนเป็นผู้แทนให้  
ความคุ้มครอง  และรักษาประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางในการดํารงอยู่และ
ปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ดําเนินไปในทางสายกลาง   ให้มีความ
พอเพียง  และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง  ซึ่ง
จะต้องอาศัยความรู้ที่มีความรอบคอบและระมัดระวัง   ในการวางแผนและ
ดําเนินการทุกขั้นตอน  ทั้งนี้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดําเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์
และยั่งยืน  เพ่ือสามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง  ใน
การดําเนินการปัจจุบัน  หลักการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้เผยแพร่ในวงกว้าง
และขยายตัวมากยิ่งขึ้นเป็นลําดับ  ซึ่งในปัจจุบันมีสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
จํานวน  ๑,๒๐๕  แห่ง  มีสมาชิกรายบุคคลรวมกันทั่วประเทศมากกว่าหนึ่งล้าน
สามแสนคน  ครอบคลุมพ้ืนที่ใน  ๗๖  จังหวัดของประเทศไทย 
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 ในโอกาส  ครบรอบ  ๕๑  ปี  ของขบวนการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทย วันที่    ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙      ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศ
ไทย จํากัด (ช.ส.ค.) โดย นายสุภาพ  จันทร์ภิรมย์  
ประธานกรรมการด าเนินการ  และคณะกรรมการ
ดําเนินการ  พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการ  
ร่วมกับฝ่ายจัดการ  นําโดย นายดาบชัย  ใจสู้ศึก  

ผู้จัดการใหญ่  จัดให้มีกิจกรรมภายใต้ชื่องาน  “๕๑  ปี  เครดิตยูเนี่ยนไทย  
เนื่องในโอกาส  ๑๐๐  ปี  สหกรณ์ไทย” โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นการน้อม
รําลึกถึงวันก่อกําเนิดของขบวนการเครดิตยูเนี่ยน  รวมถึงประชาสัมพันธ์
ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนสู่สาธารณชน  ด้วยการเชิญผู้นําสหกรณ์  และสมาชิก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากทั่วประเทศ  ร่วมกันย้อนรอยประวัติศาสตร์เครดิตยู
เนี่ยนในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน 
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โครงการ  “ขบวนการสหกรณ์ ร่วมใจท าดี”  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม  
2559 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ    กองประสานงานโครงการ
พระราชดําริ 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  “ปลูกป่ารักษ์น้ า  สู่ความยั่งยืน”  โดยให้ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานรายการ ขบวนการสหกรณ์ และพสกนิกรร่วมแรงร่วมใจสร้าง
พ้ืนที่สีเขียว/ปลูกป่าเพ่ิมเติม เป้าหมายทั่วประเทศ 1,000,000 ต้น เป็นการ
ถวายความจงรักภักดีและเรียนรู้อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
พอเพียง โดยมีแนวทางการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
หน่วยงานส่วนกลาง 

1. จัดทําคําแนะนําการดําเนินงานตามโครงการ พร้อมแบบรายงานผลการ
ดําเนินงานให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัด และ สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  2 

2. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ จังหวัด
เชียงใหม่  
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หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
1. สํานักงานสหกรณ์จังหวัด สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 

พ้ืนที่ 1  2 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
โครงการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย และ
จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือกําหนดแผนงานการปลูกป่า วัน เวลา 
และสถานที่ จังหวัดละ 13,000 ต้น 

2. สํานักงานสหกรณ์จังหวัด/พ้ืนที่ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โครงการฯ ให้
ขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ และเข้าร่วมโครงการ 

3. สํานักงานสหกรณ์
จังหวัด/พื้นท่ี 
ประสานขบวนการ
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรในพ้ืนที่ 
และหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง 
ดําเนินการปลูกป่า
ตามแผน 

กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
ขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ และสถานที่   
 ดําเนินการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 15 กันยายน 2559 และ
ภายในเดือนสิงหาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ผลการด าเนินงาน 
 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
ขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้ จํานวน 
448,924 ต้น 
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เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2559  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข  อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  รองอธิบดี  เปิด
โครงการเฉลิมพระเกียรติขบวนการสหกรณ์   ร่วมใจทําดี  เพ่ือเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  และร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น  ไม้ป่า  เพ่ือปลูกจิตสํานึกการ
อนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  และเป็น
การแสดงพลังของสมาชิกสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์   และผู้แทนจาก
ขบวนการสหกรณ์ในภาคเหนือ  และประชาชนในพ้ืนที่  รวม  400  คน ร่วม
กิจกรรม  “ป่ารักษ์น้ํา  สู่ความยั่งยืน”  ณ  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ  
อําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ 
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งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี  
2559  และการเสวนาวิชาการ “เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การ
ปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง” 

หน่วยงานรับผิดชอบ  :  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ  

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
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วันที่ สถานที่จัดงาน     :   16  กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรม 
อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ  50 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ  โดยมี  ฯพณฯ  องคมนตรี  นายอําพล  เสนาณรงค์   เป็น
ประธานในพิธีเปิด 
 
 เนื่องในวาระปี  2559  เป็นปีครบรอบหนึ่ง
ศตวรรษของการสหกรณ์ไทย  สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์  และหน่วยงานภาคี  ภายใต้การสนับสนุน
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ได้จัดงาน
เสวนาวิชาการ  เรื่อง  “เดินเครื่องยุทธศาสตร์  สู่การ
ปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง”  โดยนําเอา
ประเด็นสําหรับเสาหลักยุทธศาสตร์การปฏิรูปสหกรณ์
ไทยที่จะใช้เป็นกรอบทิศทางการยกระดับการสหกรณ์ไทย
ในศรวรรษที่สองมาเปิดประเด็นการเสวนาเพ่ือการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นสู่สาธารณชน 
 วิทยากรร่วมเสวนา  จํานวน  5  คน  ประกอบด้วย 

1. ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล    ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ  (สปท.) 

2. ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข    อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3. รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล    รองผู้อํานวยการสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
4. ดร.ก๊ก  ดอนสําราญ    ประธานกรรมการดําเนินการ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
5. รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท    ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์ 
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ผู้ดําเนินรายการ  คุณศิริบูรณ์  ณัฐพันธ์  ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง  3 
 
กิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย 
1.  การมอบประกาศเกียรติคุณฯ  รางวัลนวัตกรรม 
2.  การปาฐกถาพิเศษ  โดยท่านประธานในพิธี 
3.  เวทีเสวนาวิชาการ  หัวข้อ 

-  “เดินเครื่องยุทธศาสตร์  สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง” 
-  “ตัวชี้วัดความสําเร็จสหกรณ์  อะไรที่ใช่  อะไรที่ไม่ใช่ 
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“งานวันออมแห่งชาติ  ประจ าปี  2559”  
 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 
 
มีกิจกรรม  ดังนี้  
1. กิจกรรมการระดมเงินออมของ  ชสอ.  โดยออก

ตั๋วสัญญา 
ใช้เงิน  เงินฝาก  และหุ้น 

2. กิจกรรมส่งเสริมการระดมเงินออมของสหกรณ์
ออมทรัพย์  โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แจ้งความ
จํานงเข้าร่วมโครงการและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม  การรับฝาก
เงินและเพ่ิมหุ้น  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  –  20  ตุลาคม  2559   

3. กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม  “ขยัน”  (ขยัน  คือ  ผู้ที่มีความตั้งใจเพียร
พยายามทําหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร   สู่
งานมีความพยายาม  ไม่ท้อถอย  กล้าเผชิญอุปสรรค  รักงานที่ทํา  ตั้งใจ
ทําหน้าที่อย่างจริงจัง)  โดยสหกรณ์เป็น 

ผู้คัดเลือก  กรรมการ  เจ้าหน้าที่  สมาชิกสหกรณ์  ที่ประสบความสําเร็จใน
ชีวิตและการทํางานเป็นที่ประจักษ์ต่อสหกรณ์  จํานวน  1  คน  จะได้รับเข็มที่
ระลึกวันออมแห่งชาติ 

กิจกรรมส่งเสริมการออม  “ออมทรัพย์  ออมความดี”  (กิจกรรม
ต่อเนื่อง)  เป็นการประสานความร่วมมือส่งเสริมการออมระหว่าง   ชสอ.  
สหกรณ์ออมทรัพย์  โรงเรียน  และนักเรียนทั่วประเทศ  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
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ที่เข้าร่วมโครงการมีการออมทรัพย์อย่างสม่ําเสมอ  สร้างนิสัย  พฤติกรรม  และ
จิตสํานึกรักการออม  โดยเชิญชวนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านมา  จํานวน  
40  แห่ง  ร่วมรับเข็มที่ระลึกวันออมแห่งชาติ,  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

การแถลงข่าวจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจ าปี 2559 ตั้งเป้าระดมเงินออม 
100,000 ล้านบาท 

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) 
จัดแถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ ประจําปี 
2559 ณ ห้องประชุม อาคารศาลารักษ์ปทุม 
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติ
จาก นายสุรชัย ขันอาสา  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว 
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พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการดําเนินการ ชสอ. กล่าวว่า การ
จัดงานวันออมแห่งชาติครั้งนี้ นับเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
เด็กและเยาวชน ประชาชน ทั้งประเทศได้ตระหนักถึงความสําคัญของวันออม
แห่งชาติ เห็นคุณค่าของการออมทรัพย์ ได้เป็นอย่างดี ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กําหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วัน
ออมแห่งชาติ” เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ประหยัดและการออม ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะระดม
เงินออมในภาคประชาชน โดย ชสอ. ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดงานวันออมแห่งชาติประจําปี 2559 ซึ่งได้กําหนดจัดกิจกรรมเดิน-
ปั่น วันออมแห่งชาติและมอบเข็มที่ระลึก ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ ศาลา
กลางจังหวัดปทุมธานี และกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “100 ปี สหกรณ์ไทย 
ส่งเสริมคนไทย ใส่ใจการออม” วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ 
จังหวัดนนทบุรี 
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม โดยระดมเงินออมของ ชสอ. 
และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรม
ประกวดคําขวัญวันออมแห่งชาติ เพ่ือรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของประเทศได้
มองเห็นและเข้าใจในความสําคัญของการออมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ขบวนการสหกรณ์ไทย โดยตั้งเป้าการรณรงค์ให้สหกรณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ออม คาดว่าจะมีเงินออมในภาคสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ิมขึ้น 100,000 ล้าน
บาท สําหรับ ชสอ. ได้เพ่ิมช่องทางการออมให้กับสหกรณ์ โดยการเปิดจําหน่าย
เงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น “วันออมแห่งชาติ” ระยะเวลาฝาก 
12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.90-3.20 % ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน–15 

พฤศจิกายน 2559 โดย เมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2559 มียอดเงินฝาก 
1,086.40 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าเมื่อ
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สิ้นสุดระยะเวลาจะมีสหกรณ์มาร่วมออมเงินกว่า 10,000 ล้านบาท  
สําหรับการจัดกิจกรรมเดิน-ปั่น วันออมแห่งชาติ ในปีนี้ได้รับ

ความร่วมมือจาก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ขบวนการสหกรณ์ใน
จังหวัดปทุมธานี และชมรมคนจักรยานอาสาปทุมธานี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยจุดเริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 
ระยะทางเดิน ประมาณ 2.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 
และระยะทางปั่น ประมาณ 26 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ศูนย์ประชุมและฝึกอบรม
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี และมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ออมความดี และเข็มที่ระลึกวันออม
แห่งชาติให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดมเงินออมและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
รวมถึงพิธีมอบธงให้แก่ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเจ้าภาพ
จัดงานวันออมแห่งชาติในปี 2560 โดยมีชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละ
ภูมิภาค สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน
และชมรมคนจักรยานอาสาปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คน 
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โครงการ  100  ปี  สหกรณ์ไทย  สร้างเศรษฐกิจและ
สังคมไทย   
 
เจ้าภาพหลัก  :  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย  จํากัด   
 
วัตถุประสงค์โครงการ  :  เพ่ือจําหน่ายสินค้าสหกรณ์และ
สินค้าอุปโภคบริโภค  ที่มีคุณภาพ  ราคาประหยัด ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี  สหกรณ์ไทย 
 
ผลการด าเนินการ      ไม่ได้ดําเนินกิจกรรมใด ๆ ในเดือนพฤศจิกายน  2559  
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชการที ่ 9  เสด็จ
สวรรคต   
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1.  โครงการ  “5  ธันวาคม  สหกรณ์ไทย  ท าดี
เพื่อพ่อ”   
 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :   
ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย  
จํากัด 
 
ความเป็นมา    

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 
เสด็จสวรรคต มีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมากราบพระบรมศพ ณ 
ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังเป็นจํานวนมาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จํากัด และสหกรณ์แท็กซี่ 
ได้ดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
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วันที่ 1  ธันวาคม 2559  ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข  อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย พลตรี สนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ 11  และนายวิฑูรย์  แนวพานิช ประธานชุมนุมสหกรณ์เดินรถแห่ง
ประเทศไทย จํากัด ร่วมกันปล่อยขบวนรถแท็กซี่ "โครงการ 5  ธันวาคม 
สหกรณ์ไทย ท าดีเพื่อพ่อ” ณ สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อการสหกรณ์ในประเทศ
ไทย  โดยจะให้บริการรับส่งประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 

ระหว่างเวลา 10.00 - 16.00 น.  มีรถแท็กซี่เข้าร่วมกิจกรรม 400 คัน 

ดําเนินกิจกรรมให้บริการรับส่งผู้โดยสารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (บริการฟรี) ตาม
เส้นทางท่ีกําหนด  จํานวน 2 เส้นทาง ได้แก่  
 1) จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – สนามหลวง (ไป-กลับ)  
 2) จากเซ็นทรัลพระราม 2 – สนามหลวง (ไป-กลับ) 

โดยในโครงการ มีสหกรณ์แท็กซี่เข้าร่วมกิจกรรม รวมจํานวน 11 
สหกรณ์ ได้แก่ 

1. ส ห ก ร ณ์ แ ท็ ก ซี่
สยาม จํากัด 

2. ส ห ก ร ณ์
แท็ กซี่ มิ ต ร
แท้ จํากัด 

3. สหกรณ์ เจริญ
เ มื อ ง แ ท็ ก ซี่ 
จํากัด 

4. ส ห ก ร ณ์
ป ทุ ม วั น
แท็กซี่ จํากัด 
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5. สหกรณ์แท็กซี่เหลืองทอง จํากัด 

6. สหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัคร จํากัด 

7. สหกรณ์แท็กซี่ภูมิพลัง จํากัด 

8. สหกรณ์สหมิตรแท็กซี่ จํากัด 

9. สหกรณ์บวรแท็กซ่ี จํากัด 

10. สหกรณ์ราชพฤกษ์แท็กซี่ จํากัด 

11. สหกรณ์แท็กซี่ไทย จํากัด 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะขึ้นรถจากสนามหลวง  ขึ้นรถได้ที่จุดจอดรถบริเวณ  
โรงแรมรอยัล  รัตนโกสินทร์  สําหรับที่พระราม  2  ขึ้นรถได้ที่จุดจอดรถ
บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม  2  โดยในวันที่  5  ธันวาคม  
2559  เริ่มให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. เป้าหมายใน
การให้บริการประชาชน 4 รอบต่อคัน   
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ส าหรับสหกรณ์อ่ืน ๆ มีกิจกรรม ดังนี้ 
 สหกรณ์เดินรถแม่สอด จ ากัด  ทําพิธีลงนามถวายอาลัยในหลวง และ
บริการ รับ-ส่ง ผู้โดยสารบริเวณอําเภอแม่สอด ฟรี ตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 
น. ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 
 เครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ สามล้อ สี่ล้อเล็ก  ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรม “100 ปี สหกรณ์ไทย ร้อยใจบริจาค
โลหิต” เพ่ือถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลย
เดช  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ 
สถานีโทรทัศนไ์ทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ มีผู้บริจาคโลหิตประมาณ 
250 คน 
 สหกรณ์เดินรถเกาะสมุย จ ากัด จัดโครงการ “รถสองแถวเกาะสมุย 
บริการฟรี ทําดีเพ่ือพ่อหลวง” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยกลุ่มสองแถวภาค
กลางวัน บริการรับ-ส่งผู้โดยสารฟรีรอบเกาะสมุย ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 
น. 
 สหกรณ์สหมิตรแท็กซี่ จ ากัด ร่วมกับศูนย์วิทยุแท็กซ่ีนครชัย และ สน.
บุคคโล  จัดโครงการ “บริการ รับ-ส่ง ฟรี ทําดีถวายพ่อ” ให้บริการรถแท็กซ่ีฟรี
สําหรับประชาชนที่จะเดินทางไปสนามหลวง ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 
18.00 น.  
 สหกรณ์มิตรแท้แท็กซี่ จ ากัด และผู้ประกอบการแท็กซ่ี กลุ่มรถตู้แวน
เรสซิ่ง ร่วมกับกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 คณะ กต.ตร.สน. และที่ปรึกษา 
บก.น.9 บริการรถแท็กซี่และรถตู้ รับ-ส่งฟรี เพ่ือให้ประชาชนร่วมถวายความ
อาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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2.  โครงการสร้างความดีด้วยวิถีสหกรณ์ถวายเป็นพระ
ราชกุศล   

 
หน่วยงานรับผิดชอบ    กองพัฒนาสหกรณ์ด้าน
การเงินและร้านค้า 
 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มออมตั้งแต่วันที่  1  
ธันวาคม 2559  ถึง  28  กุมภาพันธ์  2560 
 
ง บ ป ร ะ ม า ณ    ใ ช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์  78,000  บาท 
 
ความเป็นมา   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จสวรรคต  เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  2559  ถือว่าเป็น
การสูญเสียและความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของประชาชนชาวไทยทั้ง
ประเทศ  การจะแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยที่ดีที่สุด  คือเจริญรอย
ตามพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธาน  กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้น้อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานราชการ  และประชาชน
นําไปใช้ลด  ละ  เลิกพฤติกรรมการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์   หรือการ
บริโภคที่เกินพอดี  การใช้จ่ายเงินอย่างไร้สาระ  การซื้อในสิ่งที่ไม่ควรซื้อ  เป็น
ต้น  แล้วหันมาดํารงชีวิตอย่างพอเพียง  รู้จักประหยัด  ใช้จ่ายเงินอย่าง
เหมาะสม  ไม่โลภ  ไม่เบียดเบียนกัน  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน  เอ้ืออาทร  
ช่วยเหลือสังคม  และแบ่งปันแก่ผู้ด้วยโอกาส  สังคมก็จะเป็นสุข  โดยลด
รายจ่ายในส่วนนี้นํามาเก็บออม  แล้วนําเงินออมแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส  ซึ่งเงิน
หนึ่งบาทอาจมองว่าเป็นเพียงเศษเงินแทบไม่มีค่าอะไรเลย  แต่ในอีกด้านหนึ่ง
กลับมีค่ามากมายมีความหมายต่อพวกเขามาก  ช่วยให้ชีวิตเขาอยู่รอดได้  มี
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คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและสามารถช่วยได้อีกหลายคน  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
 
 
 
 
 
การด าเนินการ 
 ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   ข้าราชการ  ลูกจ้าง  
พนักงานราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั่วประเทศ  และหน่วยงานอ่ืน  
รวมถึงประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมโครงการ  จํานวนไม่น้อยกว่า  15,600  คน  
(จังหวัด/พ้ืนที่  แห่งละ  ไม่น้อยกว่า  200  คน)  พ้ืนที่ดําเนินการ  77  
จังหวัดทั่วประเทศ  ออมเงินวันละ  1  บาท  เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็น
เงินจํานวน  1,404,000  บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนสี่พันบาท
ถ้วน) 
 คาดว่าผู้ร่วมโครงการสามารถน้อมนําแนว
พระราชดําริ  “เศรษฐกิจพอเพียง”  มาใช้เป็นแนวทาง
ในการดํา เนินชี วิตอย่ าง เป็นรูปธรรมแก่สมาชิก  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยการประหยัดและใช้จ่ายอย่างประหยัดและ
ใช้จ่ายอย่างพอเพียง  สะสมเงินออมเพ่ือใช้เป็นทุนของครัวเรือน  เกิดความ
มั่นคงและยั่งยืน  อีกทั้งยังได้แบ่งปันแก่คนอีกกลุ่มหนึ่งของสังคมที่รอรับการ
หยิบยื่นโอกาสอยู่ 
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สรุปผล โครงการสร้างความดีด้วยวิถีสหกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล  
(1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560) รวม 90 วนั  ดังนี้ 
 

รายการ ส่วนกลาง ส่วนภูมภาค 
รวม  
(ผล) 

แผน 
ร้อยละ 

(เปรียบเทียบ
แผน-ผล) 

จํานวนจังหวัด 1 76 77 77 100 

หน่วยงานท่ีเข้าร่วม 16 1,140 1,156 - - 

จํานวนคนที่เข้าร่วม 777 33,190 33,967 15,600           218  
เงินท่ีออมได้ (บาท) 81,873 6,630,162 

6,712,035 1,404,000           478  
เงินท่ีร่วมสมทบ (บาท) 493 423,832 

เงินท่ีประสงค์แบ่งปัน 
(บาท) 

78,882 3,837,781 3,916,663 - - 
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 จากตาราง  จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ มีจํานวน 77 จังหวัด 
หน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ หน่วยงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมจํานวน 1,156 หน่วยงาน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 33,967 คน เมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่กําหนด 
จํานวน 15,600 คน คิดเป็นร้อยละ 218 เงินที่ออมได้รวมทั้งสิ้น จํานวน 
6,712,035 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่กําหนด จํานวน 1,404,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 478  และประสงค์แบ่งปันเงินที่ออมได้ให้แก่สังคม 
จํานวน 3,916,663 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.35  

การออมเงินตามโครงการ"สร้างความดีด้วยวิถีสหกรณ์ถวายเป็นพระ
ราชกุศล" จํานวน 78,882 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบสองบาท
ถ้วน) ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน
ส่วนกลาง โดยเมื่อวันที่  3  เมษายน 2560 ณ โรงเรียนพระดาบส 
กรุงเทพมหานคร นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
ประธานส่งมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เพ่ือนําไปเป็นค่าใช้จ่าย
ของมูลนิธิ โดยมี ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนพระดาบส 
เป็นผู้แทนรับมอบ 
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ภาพการร่วมโครงการของหน่วยงานและการแบ่งปันเงินออมให้แก่สังคม 
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ภาคผนวก 
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