
 

 

ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ ์
http://webhost.cpd.go.th/cooputt 

ส านักงานสหกรณจ์ังหวัดอุตรดิตถ ์

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๗  

สาสนจ์ากสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ ์

นายถาพร  ณ นคร 

สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ ์

 
   การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 แสดงให้เห็นถึงการบริหารการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  และ
ความก้าวหน้าในการพัฒนาสถาบันเกษตรกรภายใต้การให้ค าแนะน า ส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ฯ  ตลอดจนการให้ความร่วมมือช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจน
ท าให้ผลการประเมินส านักงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ในระดับที่ 3 ของเขตตรวจราชการสหกรณ์
ที่ 17 อยู่ในระดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ 17 จังหวัด  และอยู่ในระดับที่ 10 ของการ
ประเมินผลส านักงานฯ ทั้งประเทศ  
   ความส าเร็จดังกล่าว  เป็นความภาคภูมิใจของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้
ร่วมกันท างานด้วยความเสียสละ  ร่วมแรงร่วมใจและรับผิดชอบร่วมกัน ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณ
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาท่ีสนับสนุนให้การ
ช่วยเหลือส านักงานฯ ด้วยดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์และจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  มีโครงสร้างส านักงานประกอบด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป  กลุ่มจัดตั้งและ
ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์ กลุ่มตรวจ
การสหกรณ์  นิคมสหกรณ์ฟากท่าและนิคมสหกรณ์พิชัย  อัตราก าลังทั้งสิ้น 74 คน จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ในความแนะน าส่งเสริม จ านวน 148 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ 90 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 58 แห่ง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ได้รับ งบประมาณ ทั้งสิ้น  ๑๗๒,๙๘๓,๖๗๔ บาท  แยกเป็น งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
54,799,942 บาท  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 107,754,232 บาท และงบพัฒนาจังหวัด 10,429,500 บาท  
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ปฏิบัติงานแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการ
ส่งเสริม (Cooperatives Promotion System:CPS)   ปรากฏผลการด าเนินงานและโครงการเด่น ดังน้ี 
กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 

 โครงการการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น  ในปีน้ีกลุ่มเกษตรกรท านาบ่อทอง อ าเภอทองแสนขัน 
ได้รับการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจ าปี 2557 ประเภทกลุ่มเกษตรกรท านา 

 โครงการการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน มีสหกรณ์ทั้งหมด 91 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 
2 แห่ง อยู่ในเกรด A 33 แห่ง  เกรด  B 42 แห่ง  เกรด C  7 แห่ง และเกรด F 7 แห่ง  และกลุ่มเกษตรกร 58 
แห่ง             กลุ่มเกษตรกร  มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  จ านวน  51 กลุ่ม ฯ  ไม่ผ่านมาตรฐาน 7 
กลุ่มฯ 

 โครงการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร มีการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอ าเภอและ
ระดับจังหวัด เข้าประชุมร้อยละ 100.00 จ านวน 3 ครั้ง 

 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   ในการจัดกิจกรรมนี้สมาชิก
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้รายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน โดยจัดท าบัญชีครัวเรือน   สามารถลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ลดต้นทุนในการผลิตในอาชีพหลักและอาชีพเสริมของครัวเรือน มีการออมเงินเพิ่มขึ้น 

 โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผลการจัดโครงการ
มีการจัดทัศนศึกษาดูงานให้กับนักเรียน จ านวน 3 0 คน  การประกวดการบันทึกรายงานการประชุม และการ
ประกวดการบันทึกบัญชี การประเมินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนฯ  

 โครงการส่งเสริมสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ “โครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” มีการจัดการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม 2557 ณ ศาลาวัดน้ าลี ม.6 ต.น้ าหมัน อ.ท่าปลา โดยมีประชาชนใน
พื้นที่โครงการ จ านวน 3๕ ราย  

 โครงการคลินิกเกษตร ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยได้จัด
กิจกรรมคลินิกเกษตรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความรู้และบริการประชาชนด้านต่างๆ ใน
พื้นที่ จ านวน 4 ครั้ง 

 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และส่งเสริมแนวทางการรวมกลุ่มและน ารูปแบบของการสหกรณ์ไปใช้
ในการบริหารจัดการกลุ่มในหมู่ 4 บ้านหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 

 โครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS  (การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)   ผู้ช าระ
บัญชีได้ช าระบัญชีสหกรณ์ 2 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 7 แห่ง ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยไม่
มีงานค้างแต่อย่างใด   

 โครงการการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง  ( Smart Farmer)มีเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 50 ราย ได้รับความรู้ด้านการสหกรณ์เพิ่มขึ้น 
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 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร (บูรณาการกระทรวง)  ได้จัดให้สมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ า
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านน้ าอ่าง จ ากัด จ านวน 35 ราย  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการ 
อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และแนวทางการรวมด าเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร  สหกรณ์การเกษตรบ้านโคก จ ากัด ร่วมกับโรงเรียนวัดนาขุม 
และสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จ ากัด ร่วมกับโรงเรียนวังแดง 2  ได้ให้ความรู้การสหกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ตามแนวพระราชด าริ และพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการพัฒนาเด็ก 
เยาวชนและแนวคิด วิธีการสหกรณ์   ซึ่งสหกรณ์การเกษตรบ้านโคก จ ากัด ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 
จ านวน 4 ทุนๆ ละ 2,000.- บาท/ปี   

 โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์   ประชาชนในชาติมีความรู้และเข้าในการสหกรณ์มาก
ยิ่งข้ึน ทั้งในด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ พร้อมทั้งน ารูปแบบการสหกรณ์ไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมของ
กลุ่มเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างยั่งยืน 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

 โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วเขียว  มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จ านวน  6 แห่ง พื้นที่เพาะปลูก 
4,500 ไร่  จัดฝึกอบรม จ านวน 6 รุ่น 345 คน ส่งมอบเมล็ดพันธ์ุถั่วเขียวท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน จ านวน 
150.600 ตัน 

 โครงการเช่ือมโยงการผลิตการตลาดสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ จ านวน 6 แห่ง  และมีการเชื่อมโยงธุรกิจ จ านวน 5 แห่ง 

 โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีสหกรณ์เข้าร่วม จ านวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์
การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด 

 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามระหว่างการด าเนินงานโครงการแบบมีส่วนร่วม กิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิตและจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Farmer Market) กลุ่มขยายผล จัด
ประชุมกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง    1 ครั้ง จ านวน 20 คน 

 โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกรปี                
๒๕๕7   สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด และสหกรณ์นิคม
พิชัยพัฒนา จ ากัด  

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก
เดิม จ านวน 2 เครือข่าย ได้แก่ 1.เครือข่ายข้าว 2.เครือข่ายเมล็ดพันธ์ุ  

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์  มีการรณรงค์ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่สร้าง
ภูมิคุ้มกันโดยการออมอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลานับตั้งแต่เริ่มโครงการถึง เดือนกันยายน 2557  จ านวนท้ังสิ้น 
22,656 คน จ านวนเงินออมท้ังสิ้น 326,071,614 บาท 

 โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายระดับ
จังหวัด  เกิดเครือข่ายความร่วมมือจ านวน 2 เครือข่าย ได้แก่  

 - เครือข่ายการพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน   
 - เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพสินค้าของเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตข้าว  
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพระดับภาคเหนือ  

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดของกลุ่มอาชีพอ่ืน ส าหรับน ามาปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในแต่ละพื้นท่ี  

ค 
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 โครงการอบรมลดการใช้สารเคมีและให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทน เพื่อการลดต้นทุนการเพาะปลูกของชาวนา 
ผลการจัดกิจกรรมนั้นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยสั่งตัดเพิ่มขึ้น และ
มีทัศนคติที่ดีในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต โดยลดการใช้สารเคมีและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้น  

 การปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และตามแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)  สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้รับการพัฒนามีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจ านวน 112 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.68 ของจ านวนสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด  

 โครงการการขอรับรองมาตรฐานสินค้า สมส.  ประจ าปี ๒๕๕๗  ผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่ม
อาชีพ วิสาหกิจชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐาน สมส. จ านวน  3 ผลิตภัณฑ์   
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

 โครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์   ให้แก่สหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งสามารถเป็นท่ีพึ่งของ
มวลสมาชิก และมีเงินทุนเป็นของตนเอง  จ านวน 49 สหกรณ์ วงเงิน 107,300,000 บาท  ติดตามเร่งรัดการส่ง
ช าระหนี้ของสหกรณ์ที่รับเงินกู้ ปี พ.ศ.2556 จ านวน 54 สัญญา จ านวนเงิน 108,001,477.15  บาท               
คิดเป็นร้อยละ 104.83 ของหนี้ท่ีถึงก าหนดช าระ 

 โครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ขนาดเล็ก  คณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์พิจารณาอนุญาตให้สหกรณ์กู้เงิน 3 สหกรณ์ วงเงิน 4,200,000.-บาท  

 โครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ขนาดเล็ก                      
ได้พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์อนุญาตให้สหกรณ์ กู้เงิน 3 สหกรณ์ วงเงิน 9,000,000บาท  

 โครงการขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์  สหกรณ์เป้าหมายทั้ง 3 สหกรณ์ มีมติพิจารณาอนุญาตให้
สหกรณ์กู้เงิน 3 สหกรณ์ วงเงิน 6,700,000.-บาท  

 โครงการยกระดับการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธ์ุดีของสถาบันเกษตรกร ได้พิจารณาอนุญาตให้สหกรณ์
กู้เงิน 2 สหกรณ์ วงเงิน 5,000,000  บาท  

 โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ติดตามการใช้เงินทุน  จ านวน 32 สถาบัน วงเงิน 
7,886,840.-บาท   และติดตามประเมินผลการใช้เงินทุนของสถาบันเกษตรกรที่รับเงินกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556  จ านวน 26 สถาบัน วงเงิน 7,200,000.-บาท 

 การด าเนินการตามโครงการพักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยท่ีมีหนี้คงค้างต่ ากว่า   
500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ปีท่ี 1) ได้แจ้งความจ านงเข้าร่วมโครงการ จ านวน 22 แห่ง แยกเป็น 
สหกรณ์ 18 สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร 4 กลุ่ม สมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจ านวน 15,680 ราย มูลหนี้จ านวน  
1,647,885,563.81 บาท 

 การด าเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบ
อุทกภัย ปี ๒๕๕๔ (ปีท่ี ๓)  ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 11  สหกรณ์  สมาชิกจ านวน 3,676 ราย  ดอกเบี้ย
ชดเชย จ านวน 33 ,878,154.34 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 100  ของผลการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย มีความมุ่งมั่นในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาพึ่งพาตนเองได้ และ
เป็นที่พ่ึงให้แก่สมาชิกได้ 

 
 
 
 

ง 
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ค าน า 

 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด

อุตรดิตถ์  ได้จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการแนะน าส่งเสริม
และช่วยเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดจนกลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ในสังกัดขององค์กรดังกล่าว เช่น กลุ่ม
สตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ฯลฯ ให้พัฒนาก้าวหน้าไปจน
สามารถเป็นที่พ่ึงแก่มวลสมาชิกได้ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 อนึ่ง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของส านักงานฯ เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 
 
       ส านกังานสหกรณ์จงัหวัดอุตรดติถ์ 

           ธันวาคม ๒๕๕7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ 



 

 

ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ ์
http://webhost.cpd.go.th/cooputt 

ส านักงานสหกรณจ์ังหวัดอุตรดิตถ ์

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๗  

สารบัญ 

 
สาส์นจากสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ก 
บทสรุปผู้บริหาร ข 
ค าน า จ 
สารบัญ ฉ 
ส่วนที่ 1 บทน า 1 
 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์   1 
 2. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  2 
 3. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  6 
 4. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน  10 
 5. สรุปสถิติท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  11 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 15 
 1. ผลการด าเนินงาน/โครงการส าคัญ ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 16 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 22 
- กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 25 
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 49 
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 80 
- กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 96 
- นิคมสหกรณ์ฟากท่า 97 
- นิคมสหกรณ์พิชัย 98 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 103 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 182 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 239 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 253 

 2. สรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
             ตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 
265 

 3. งบการเงินประจ าปีของหน่วยงาน  294 
ส่วนที่ 3 อ้างอิง  299 
 1. ภาพกิจกรรมเด่นหรืองาน/งานประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ในรอบปี  2557 300 
บรรณานุกรม 331 
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 ๑. ภาพ
กิจกรรม
เด่น/งาน
ประชาสั
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ในรอบปี 
๒๕๕๗ 


