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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 

 

อบรมรุ่นท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 17 - 18 พฤษภาคม 2560 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน 
 

 
 

 
 

            
 



 
                                                                                                               รายงานผลการด าเนินงานปี 2560  

                                                                                                                 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
http://web.cpd.go.th/loei | 106 

“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 

 
 
 
 
ประกอบด้วย 

     1. สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด    
     2. สหกรณ์การเกษตรผาขาว จ ากัด     
     3. สหกรณ์การเกษตรหนองหินพัฒนา จ ากัด   

 

 

กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ   
 

1.สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง  จ ากัด 
1. ประเภทของสหกรณ์  การเกษตร 
2. จ านวนสมาชิกสหกรณ์  ณ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ จ านวน ๑,๗๙๓ ราย 
3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์   ข้าว  

        4. ธุรกิจท่ีสหกรณ์ด าเนินการ จ านวน 4 ธุรกิจ ดังนี้ 

๑. ธุรกิจสินเช่ือ   
๒. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
๓. ธุรกิจรับฝาก          
๔. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์  คือ ธุรกิจสินเช่ือ 

           5. ผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นของสหกรณ์ การด าเนินธุรกิจสินเช่ือ 
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2. สหกรณ์การเกษตรผาขาว จ ากัด 

๑.  ประเภทของสหกรณ์   การเกษตร 
๒. จ านวนสมาชิกสหกรณ์  ณ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ จ านวน  ๑,๒๓๔  ราย 
๓. ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์   ข้าว 
๔. ธุรกิจท่ีสหกรณ์ด าเนินการ  จ านวน 4 ธุรกิจ ดังนี้ 

๑. ธุรกิจสินเช่ือ   
๒. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
๓. ธุรกิจรับฝาก          
๔. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์  คือ ธุรกิจสินเช่ือ 

๕. ผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นของสหกรณ์  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
 

3.  สหกรณ์การเกษตรหนองหินพัฒนา  จ ากัด  (สหกรณ์ต้ังใหม่ปี 2559) 
1.ประเภทของสหกรณ์ การเกษตร 
2.จ านวนสมาชิกสหกรณ์  ณ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐  จ านวน  ๕๖  ราย 
3.ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์  ข้าว 
4.ธุรกิจท่ีสหกรณ์ด าเนินการ จ านวน 1 ธุรกิจ คือ ธุรกิจสินเช่ือ 
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อบรมรุ่นท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 22 - 23 พฤษภาคม 2560 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลภูเรือ อ าเภอภูเรือ 
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ประกอบด้วย 

     1. สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จ ากัด     
     2. สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จ ากัด  
 
กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ  
  

1.  สหกรณ์การเกษตรภูเรือ  จ ากัด 
 1. ประเภทของสหกรณ์ การเกษตร 
 2. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ ณ 31 มีนาคม   2560 จ านวน ๑,๑๑๑    ราย 
 3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์  ข้าว  ข้าวโพด  มันส าปะหลัง  ยางพารา 
 4. ธุรกิจท่ีสหกรณ์ด าเนินการ 
   4.1.ธุรกิจ รับฝากเงินจากสมาชิก  
   4.2.ธุรกิจ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
   4.3.ธุรกิจ จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายแก่สมาชิก 
   โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์ คือ ธุรกิจ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 5. ผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นของสหกรณ์ ในพื้นท่ีแดนด าเนินงานของสหกรณ์ เป็นพื้นท่ีมี
การปลูกพืชหลากหลายชนิด  เช่น  ข้าว  ข้าวโพด  มันส าปะหลัง  ยางพารา  นอกจากนั้นสหกรณ์
ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากหลายๆองค์กร  ท้ังในหน่วยงานราชการ  และสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 
 
 
 6. บทบาทของสหกรณ์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายของรัฐ ดังนี้  

6.๑ สหกรณ์ได้ให้การสนับสนุนโครงการ ศพก.ในพื้นท่ีท้ังในเรื่องสถานท่ี ปัจจัยการ 
ผลิต และองค์ความรู้เรื่องกระบวนการกลุ่มเชิงสหกรณ์ ทุก ๆ โครงการ 
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  6.๒  โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
  

2.  สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย  จ ากัด    
๑. ประเภทของสหกรณ์  การเกษตร 
๒. จ านวนสมาชิกสหกรณ์  ณ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐  จ านวน  ๙๔๖  ราย 
๓. ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์  ข้าว 
๔. ธุรกิจท่ีสหกรณ์ด าเนินการ จ านวน 3  ธุรกิจ  ดังนี้ 

๑. ธุรกิจสินเช่ือ   
๒. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย   
๓.  ธุรกิจเงินรับฝาก  
โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์  คือ  ธุรกิจสินเช่ือ 


