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สาส์นจากสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        นายถาพร  ณ นคร 
                 สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จากการท างานในปี ๒๕๕ 8 ที่ผ่านมา จังหวัดอุตรดิตถ์ประสบผลส าเร็จทั้งส่วนของส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความแนะน าส่งเสริม  โดยส านักงานสหกรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานและระบบการบริหารจัดการประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕8  ผ่านเกณฑ์วัดผลระดับดีเด่นอันดับ 6 ของประเทศ และรับโล่ประกาศเกียรติคุณที่มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระดับดีเด่น อันดับ 3 ของกลุ่มจังหวัด              
ขนาดใหญ่  โล่เกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้              
ส่วนเสีย  ในความพึงพอใจมากที่สุด  และรับใบประกาศเกียรติคุณเป็นส านักงานสหกรณ์จังหวัดที่มีผลงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ดีเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 2558  อีกท้ัง ในการส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มเกษตรกร
ให้ได้รับพระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕ 8 กลุ่มเกษตรกรดีเด่น
ประเภทท านา ซึ่งได้แก่ กลุ่มเกษตรกรท านา บ้านคลองกล้วยเหนือ อ าเภอพิชัย  จังหวัด อุตรดิตถ์   

สิ่งส าคัญท่ีท าให้การท างานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ประสบผลส าเร็จ ได้แก่ การ
บริหารที่ดี ซึ่ง "หัวใจ" ของการบริหาร อยู่ที่ "การท างานให้ส าเร็จ โดยอาศัยสิ่งอ่ืน" ซึ่งประกอบด้วยการ
วางแผน (Planning) โดยร่วมกันก าหนดโครงการและวางแผนปฏิบัติงานต่างๆ ไว้ล่วงหน้า การจัดองค์การ 
(Organizing) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดคนเข้าท างาน ( Staffing) เพ่ือสร้างก าลังใจให้เกิดคน
เก่งและคนดีในองค์กร การอ านวยการ ( Directing) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในทางท่ีดี การควบคุม 
(Controlling) เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น  การประสานงาน ( Coordinating) เพื่อการ
ท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ การเสนอรายงาน ( Reporting) เพ่ือขอการสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่ และสุดท้ายคือการจัดท างบประมาณ ( Budgeting) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้และควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ าสุด 

การด าเนินงานตามหลักการบริหารที่ดี  สามารถด าเนินงานได้อย่างประสบผลส าเร็จ ต้อง
ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่าย  ทุกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ รวมทั้งขอขอบคุณหน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์และส่วนกลาง ที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ  
 
 ลายเซ็น ………............………..…………….. 
                         (นายถาพร   ณ นคร) 
 ต าแหน่ง    สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
                           กันยายน 2558 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

ผลของการด าเนินงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัด อุตรดิตถ์  ในปีงบประมาณ พ.ศ.255 8 ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ ์ ได้ปฏิบัติงานแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
(Cooperatives Promotion System:CPS) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในจังหวัด อุตรดิตถ์ 
สร้างความเข้มแข็ง ให้สหกรณ์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  สร้างระบบการส่งเสริม
สหกรณ์ที่เอื้อต่อการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

ในปีงบประมาณพ.ศ.255 8 ส านั กงานสหกรณ์จังหวัด อุตรดิตถ์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น                         
๑92,503,263.15  บาท แยกเป็น งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  40,620,463.15 บาท  เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ 144,850,000บาท งบพัฒนาจังหวัด 7,032,800 บาท มีผลการด าเนินงานและโครงการเด่น ๆ ดังนี้ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 โครงการ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่  “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ” 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์  และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ได้จัดจังหวัดเคลื่อนที่รวมทั้งหมด  8 คร้ัง โดยการให้ค าแนะน า ให้ความรู้ พร้อมทั้งแจกเอกสาร 

 กิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี  ๒๕๕๘ เพื่อเชื่อมความสามัคคีของขบวนการ
สหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์  ด าเนินจัดกิจกรรม พิธีท าบุญเลี้ยงพระ วางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์
ไทย แข่งขันกีฬา  มอบโล่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบโล่โรงเรียนต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้การสหกรณ์ งานเลี้ยงสังสรรค์สหกรณ์สัมพันธ์ และพิธีมอบธงกีฬาให้เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาปีต่อไป  
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

 โครงการการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 255 8  กลุ่มเกษตรกรท านา
บ้านคลองกล้วยเหนือ ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจ าปี 2558 ประเภทกลุ่มเกษตรกร
ท านา ซึ่งผู้แทนของกลุ่มได้เข้ารับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มณฑลพิธีสนามหลวงเมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และได้รับเงินรางวัล 100,000.- บาท จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 โครงการการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มข้ึน 4 
แห่ง และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น 1 แห่ง สหกรณ์ทั้งหมด 91 สหกรณ์ จัดมาตรฐาน 89 ไม่จัดมา ตรฐาน 2  แยก
เป็นกรดได้ A – 33,  B - 44,  C – 5,  F- 7  กลุ่มเกษตรกรจ านวน  55 กลุ่ม ไม่ผ่านมาตรฐาน  3 กลุ่ม 

 โครงการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร  คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัด เข้าประชุมร้อยละ 100.00 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด   

 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  จัดอบรมให้ความรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน จัดท าแผนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 โครงการ ส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  แนะน า
ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ให้มีการ
บันทึกรายงานการประชุม จัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและเลือกตั้ง
คณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จ านวน 2 แห่ง  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์งาน
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สหกรณ์ของสหกรณ์นักเรียน จัดประกวดการบันทึกรายงานการประชุม และการประกวดการบันทึกบัญชีสหกรณ์
ภายในจังหวัด พร้อมมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวด คือ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง 

 โครงการส่งเสริมสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ “โครงการรักษ์น้ า  เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน                    
 ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและน ารูปแบบของการสหกรณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม  จัดเวทีชาวบ้าน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชน เกษตรกรในพื้นที่โครงการและ
เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นที่เก่ียวข้อง  

 โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองอุดมการณ์ 
หลักการ วิธีการสหกรณ์ หลักเกณฑ์การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การด าเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ ให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่ใช้น้ าโครงการน้ าริด ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ านวน 35 คน 

 โครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ได้คัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งตามแผนปฏิบัติงานปี 2558 ที่ก าหนด   

 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร   ฝึกอบรมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร 
“การส่งเสริมการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะกรรมการ ” เพื่อร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและส่งเสริมการจัดท าแผน  
กลยุทธ์ของกลุ่มเกษตรกร โดยอิงวิธีการจัดท าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์  

 โครงการการสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสหกรณ์ “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศย่ังยืน”             
โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ จ านวน  ๕ สหกรณ์ คือ ๑. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จ ากัด                  
๒. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด    ๓. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จ ากัด  ๔. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ
ล าน้ าน่าน จ ากัด  ๕. สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จ ากัด 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

 โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร  ติดตามผลการ
รวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว ประสานแนะน าสหกรณ์ในการจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนิน
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ให้แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการแนะน าตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวของสหกรณ์ในโครงการ  

 โครงการสร้างระบบคุ้มครองการเงินของสหกรณ์  จัดเวทีอภิปรายโดยเชิญกรรมการและ/หรือฝ่ายจัดการ
ของสหกรณ์ทุกประเภทเข้าร่วมเวทีอภิปราย  สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 35 สหกรณ์ รวมจ านวน 103 
คน  

 โครงการพัฒนาเครือข่ายการเงินในระบบสหกรณ์ รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์งบการเงินและการสร้าง
เครือข่ายทางการเงินในระบบสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการเงินในระบบสหกรณ์ 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ การจัดประชุมเพื่อชี้แจงและเผยแพร่โครงการแก่
ผู้น าสหกรณ์ ผู้บริหารโรงเรียน และกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน  

 โครงการเพ่ิมช่องทางการตลาดสหกรณ์ปศุสัตว์และประมง สหกรณ์สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า
เกษตรระหว่างสหกรณ์และชุมชนเพิ่มข้ึนโดยสหกรณ์น าสินค้าไปจ าหน่ายที่ตลาดเกษตรกร Farmer Marketและ
ตลาดนัดชุมชนในจังหวัด และสหกรณ์มีการเชื่อมโยงการด าเนินธุรกิจระหว่างสหกรณ์โดยการเพิ่มช่องทาง
การตลาดสหกรณ์ปศุสัตว์และประมงเพิ่มข้ึน  

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของขบวนการสหกรณ์ สหกรณ์ใน
จังหวัดอุตรดิตถ์สมัครใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของขบวนการ
สหกรณ์จ านวน 11 แห่ง  ซึ่งสินค้าที่สหกรณ์น ามาจ าหน่าย ได้แก่ ข้าวสาร เม็ดมะม่วงหิมพานต์ น้ าดื่ม เมล็ด
พันธุ์ข้าว และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป 

ค 
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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์   จัดประชุม   จัดกิจกรรมคาราวานสินค้า
สหกรณ์เพื่อให้ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่ได้รับการอุดหนุนรถบรรทุกสินค้าจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามหลักการ วิธีการ และอุดมการณ์ของสหกรณ์ ด้วยการรวมกันซื้อเพื่อลดต้นทุนสินค้า  

 โครงการส่งเสริมเพ่ือยกระดับการจัดชั้นมาตรฐานสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  ส่งเสริมให้
สหกรณ์วางแผนและขยายการด าเนินธุรกิจให้ตรงตามความต้องการของสมาชิก โดยเอ้ือประโยชน์ให้บริการแก่
สมาชิกได้อย่างทั่วถึง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย  จ านวน 7 แห่ง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณ
ธุรกิจเพิ่มขึ้น จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.71   
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ์
ภารกิจที่ 1 เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  

 โครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์   สนับสนุนเงินทุนให้แก่สหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
สามารถเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก  ติดตามเร่งรัดการส่งช าระหนี้ของสหกรณ์ที่รับเงินกู้ ปี พ.ศ.2557                 
ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาของปีงบประมาณ 2558 ส ารวจความต้องการเงินกู้ของสหกรณ์เพื่อเสนอแผนงาน
สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 โครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ขนาดเล็ก สหกรณ์เป้าหมาย
ทั้ง 3 สหกรณ์ มีมติเข้าร่วมโครงการฯ  และจัดท าค าขอกู้เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการฯ 

 โครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ขนาดเล็ก  สหกรณ์
เป้าหมายทั้ง 3 สหกรณ์ จัดท าค าขอกู้เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการฯ  วงเงิน 9,000,000.-บาทผลการสะสมทุนของสมาชิก ทุนเรือนหุ้น
เพิ่ม 8,041,570บาท เงินรับฝาก 2,834,175.68บาท และทุนส ารองเพิ่ม 3,250,012.56 บาท 

 โครงการขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์   สหกรณ์เป้าหมายทั้ง 3 สหกรณ์ มีมติเข้าร่วม
โครงการฯและจัดท าค าขอกู้เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการฯ วงเงิน 6,700,000.-บาท 

 โครงการยกระดับการผลิตและกา รกระจายเมล็ดพันธุ์ดีของสถาบันเกษตรกร สหกรณ์เป้าหมาย                      
2 สหกรณ์ มีมติเข้าร่วมโครงการฯและจัดท าค าขอกู้เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการฯวงเงิน 5,000,000.-บาท 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า  สหกรณ์เป้าหมาย  1 สหกรณ์ มีมติ
เข้าร่วมโครงการฯและจัดท าค าขอกู้เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการฯวงเงิน 5,000,000.-บาท 
ภารกิจที่ 2 เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  

 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร สนับสนุนเงินทุนให้แก่สถาบันเกษตรกร  มีเงินทุนเป็น
ของตนเอง จ านวน 32 สถาบัน วงเงิน 7,886,840.-บาท  ติดตามเร่งรัดการส่งช าระหนี้ของสหกรณ์ที่รับเงินกู้ 
ปี พ.ศ.2557 ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาของปีงบประมาณ 2558 จ านวน 32 สัญญา จ านวนเงิน 
7,886,840.-บาท  คิดเป็น ร้อยละ 100ของหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ 
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

 โครงการ  ก ากับ  ดูแล  และคุ้มครองระบบสหกรณ์   สหกรณ์ทุกแห่งได้รับการตรวจการอย่างน้อย                
2 คร้ังต่อปีงบประมาณ และได้รับการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง  หรือโครงการตามนโยบาย
รัฐบาล สหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขเสร็จ  

ง 
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ค าน า 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255 8 ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์  ได้จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการแนะน าส่งเสริมและ
ช่วยเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดจนกลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ในสังกัดขององค์กรดังกล่าว เช่น กลุ่มสตรี
สหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ฯลฯ ให้พัฒนาก้าวหน้าไปจนสามารถเป็นที่
พ่ึงแก่มวลสมาชิกได้ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 การด าเนินงานตามหลักการบริหารที่ดี  สามารถด าเนินงานได้อย่างประสบผลส าเร็จ ต้อง
ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่าย  ทุกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ รวมทั้งขอขอบคุณหน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์และส่วนกลาง ที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ 
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