
 
 

                                                                             รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙  
                                                ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  

   “๑๐๐ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

 

กันยายน ๒๕๕๙ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 



 
 

                                                                             รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙  
                                                ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  

   “๑๐๐ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

 

กันยายน ๒๕๕๙ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 



 
 

                                                                             รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙  
                                                ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  

   “๑๐๐ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง” 

 
จากการท างานในปี ๒๕๕9 ที่ผ่านมา จังหวัดอุตรดิตถ์ประสบผลส าเร็จทั้งส่วนของส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความแนะน าส่งเสริม  โดยส านักงานสหกรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการดีเด่น และ กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านร้องประดู่ เป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประเภท
กลุ่มเกษตรกรท านา ประจ าปี 2559 ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

สิ่งส าคัญที่ท าให้การท างานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ประสบผลส าเร็จ ได้แก่ การ
บริหารที่ดี ซึ่ง "หัวใจ" ของการบริหาร อยู่ที่ "การท างานให้ส าเร็จ โดยอาศัยสิ่งอ่ืน" ซึ่งประกอบด้วยการ
วางแผน (Planning) โดยร่วมกันก าหนดโครงการและวางแผนปฏิบัติงานต่างๆ ไว้ล่วงหน้า การจัด
องค์การ (Organizing) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) เพ่ือสร้าง
ก าลังใจให้เกิดคนเก่งและคนดีในองค์กร การอ านวยการ (Directing) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ในทางที่ดี การควบคุม (Controlling) เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น  การประสานงาน 
(Coordinating) เพ่ือการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ การเสนอรายงาน (Reporting) เพ่ือขอการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่ และสุดท้ายคือการจัดท างบประมาณ (Budgeting) เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้และควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ าสุด 

การด าเนินงานตามหลักการบริหารที่ดี  สามารถด าเนินงานได้อย่างประสบผลส าเร็จ ต้อง
ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถ ขอขอบคุณสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ที่ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานโครงการต่างๆ  รวมทั้งขอขอบคุณหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งใน
จังหวัดอุตรดิตถ์และส่วนกลาง ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จั งหวัดอุตรดิตถ์
อย่างดียิ่ง 
  
 ลายเซ็น………............………..…………….. 
                        (นายถาพร  ณ นคร) 
 ต าแหน่ง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
                (เดือน กันยายน / ปี 2559) 
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บทสรุปผูบ้ริหาร  

(Executive Summary) 

 ผลของการด าเนินงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559       
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ปฏิบัติงานแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามระบบ
การส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion System:CPS) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม สร้างระบบการส่งเสริมสหกรณ์ที่ เอ้ือต่อการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน  
56,532,579.03 บาท  ได้แก่  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  36,600,479.03บาท กองทุนพัฒนา
สหกรณ ์ 256,900บาท  (ร้อยละ 0.45)  งบประมาณจังหวัด 19,438,000 บาท งบประมาณกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มีผลการด าเนินงานและโครงการเด่น ๆ ดังนี้ 
 ชื่องาน/โครงการ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชน  ได้จัดจังหวัดเคลื่อนที่รวมทั้งหมด  8  ครั้ง ได้ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ พร้อมทั้งแจกเอกสาร 
 ชื่องาน/โครงการ วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจ าปี  ๒๕๕9  ขบวนการสหกรณ์ใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2559 พร้อมเพรียงกัน  
เสริมสร้างความสามัคคีในขบวนการสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดพลังแห่งความสามัคคี ในการท างาน
ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ 
 ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตผลการเกษตร โดยระบบสหกรณ์
แบบครบวงจร วงเงินงบประมาณ 19,243,100 บาท   
 ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
กลุ่มเกษตรกระท านาบ้านร้องประดู่ ได้รับการคัดเลือกเป็น กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจ าปี 
2559 ประเภทกลุ่มเกษตรกรท านา ซึ่งผู้แทนของกลุ่มได้เข้ารับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  และได้รับเงินรางวัล 100,000.- บาท จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  สหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์
มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับต่างๆ โดยน ามาจัดมาตรฐาน จ านวน 88 สหกรณ์ และไม่
น ามาจัดมาตรฐานสหกรณ์ 4 สหกรณ ์กลุ่มเกษตรกรมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จ านวน 54 กลุ่ม ไม่ผ่านมาตรฐาน 4 กลุ่ม 
 ชื่องาน/โครงการ คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร  คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัด เข้าประชุมร้อยละ 100.00 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 ชื่องาน/โครงการ ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   
 ชื่องาน/โครงการ ส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มีการบันทึกรายงานการประชุม จัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีและเลือกตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จ านวน 2 แห่ง  จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์งานสหกรณ์ให้กับนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์/ผู้ตรวจสอบกิจการ 
และครูที่รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ จ านวน 30 คน จัดประกวดการบันทึกรายงานการประชุม และ
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การประกวดการบันทึกบัญชีสหกรณ์ พร้อมมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวด คือ โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบุญธรรม - บุญพริ้ง  
 ชื่องาน/โครงการ ส่งเสริมสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ “โครงการรักษ์น้ า เพื่อพระแม่
ของแผ่นดิน” จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จ านวน 1 รุ่น 30 คน  
 ชื่อโครงการ  โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร                  
ปี 2558/59 
 ชื่องาน/โครงการ ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรใน 
สถาบันเกษตรกร เกษตรกรและสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีสภาพคล่องด้านเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
เมล็ดพันธุ์มากข้ึน  เกิดการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพไปสู่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป 
 ชื่องาน/โครงการ  สหกรณ์สอนอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน  สมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร/ประชาชนทั่วไป น าความรู้ไปปฏิบัติจริงในครัวเรือนเพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
เพ่ิมรายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ชื่องาน/โครงการ  ยกระดับคุณภาพผู้ผลิตสินค้าการเกษตร ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ผู้ผลิตเป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ดีขึ้น 

ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  สนับสนุนเงินทุนให้แก่สหกรณ์เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งสามารถเป็นที่พ่ึงของมวลสมาชิก และมีเงินทุนเป็นของตนเอง จ านวน 51 สหกรณ์ วงเงิน 
199,990,000 บาท   ติดตามเร่งรัดการส่งช าระหนี้ของสหกรณ์ที่รับเงินกู้ ปี พ.ศ.2558 ให้เป็นไป
ตามก าหนดเวลาของปีงบประมาณ 2559 จ านวน 74 สัญญา จ านวนเงิน 141,360,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 100 ของหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ 

 ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อพัฒนาธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์   

 ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์แก่สหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัยและ
อ่ืนๆ สหกรณ์เป้าหมายจ านวน 1 สหกรณ์ คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
พิจารณาอนุญาตให้สหกรณ์กู้เงิน 1 สหกรณ์ วงเงิน 1,500,000.-บาท  

 ชื่องาน/โครงการ เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ตลอดมูลค่าของห่วงโซ่การผลิต Whole Value 
Chain Network ปี 2559  สุกร   

ชื่องาน/โครงการ ยกระดับการผลิตและกากระจายเมล็ดพันธุ์ดีของสถาบันเกษตรกร 

 ชื่องาน/โครงการ  พัฒนาศักยภาพศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

 ชื่องาน/โครงการ มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง  สหกรณ์เป้าหมายทั้ง 34 สหกรณ์ มีมติเข้าร่วมโครงการฯ และจัดท าค าขอกู้เสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของ
โครงการฯ คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์พิจารณาอนุมัติให้สหกรณ์กู้เงิน 34  
สหกรณ์ วงเงิน 53,420,000.-บาท  
ชื่องาน/โครงการ  สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร  ติดตามเร่งรัดการส่งช าระหนี้ของ
กลุ่มเกษตรกร ที่รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ.
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2559 จ านวน 31 สัญญา  จ านวนเงิน 7,886,840.- บาท คิดเป็นร้อยละ 96.875 ของหนี้ที่ถึง
ก าหนดช าระ 

 ชื่องาน/โครงการ  สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิต
และการตลาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  กลุ่มเกษตรกรจ านวน 34 กลุ่ม มีมติเข้าร่วมโครงการและ
จัดท าค าขอกู้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รวมทั้งยินยอมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ  คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ พิจารณาอนุญาตให้กลุ่มเกษตรกรกู้
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในการผลิตและการตลาด จ านวน 34 กลุ่มเกษตรกร วงเงิน 16,880,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
ชื่องาน/โครงการ อบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์  หลักสูตร   
“การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน  การก ากับและคุ้มครองระบบสหกรณ์” ผู้ตรวจการสหกรณ์ และ
พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการงานร่วมกันและน าความรู้เรื่อง  การวิเคราะห์งบการเงิน  
น าไปใช้ในการตรวจการสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ชื่องาน/โครงการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์ หลักสูตร  “การน าผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร” เกิดแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์  และป้องกันแก้ไขปัญหา   ข้อบกพร่อง  พฤติกรรมหรือ
การกระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการด าเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 ชื่องาน/โครงการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน
แก่สหกรณ์ หลักสูตร“การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” 
เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปฏิบัติได้ถูกต้อง  และทราบถึงลักษณะที่เข้าข่ายต้องรายงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ชื่องาน/โครงการ ระบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว) เกษตรกรสมาชิกจ านวน 770 
ครอบครัว พ้ืนที่ด าเนินการ 20,000 ไร่หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการ 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก 
 ชื่องาน/โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนแบบรวมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ด้วยวิธีการสหกรณ์ 
(การปรับเปลี่ยนโครงการสร้างการผลิต ตามแผนที่ Agri-Map) โคขุน  500  ตัว ปลูกหญ้าเนเปียร์ 
500  ไร่ จัดอบรมเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 
  ชื่องาน/โครงการ  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป มีจิตส านึก มีความเข้าใจ ใน
การอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่นให้มีอยู่ตลอดไปมิให้สูญหาย และรู้จักการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชอย่าง
ยั่งยืน   สมาชิกสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์พันธุ์พืชโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เพ่ิมมูลค่า เช่น สมุนไพรต่างๆเป็นการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ โดยเกษตรกรรวมกลุ่มกัน และด าเนิน
กิจกรรมในรูปแบบสหกรณ์ ท าให้สมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ทางพันธุ์กรรมพืช 
เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ เยี่ยมชม และขยายผลการปลูกและอนุรักษ์พืชพันธุ์ที่สามารถ
ปลูกได้ในแปลงสาธิตของสมาชิกสหกรณ์เอง 
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