ภาคเหนือ

สหกรณ

การเกษตร

ดอยสะก็ดพัฒนา จํากัด

สหกรณการเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด

หกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัดตั้งอยูเลขที่ 2/2 ถ.เช�ยงใหม-เช�ยงราย
หมู 3 ต.เช�งดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เช�ยงใหม 50220 มีจํานวนสมาช�กกวา 350 ครัว
เร�อน พื้นที่ปลูกกาแฟ 12,000 ไร ที่มีพื้นที่เฉพาะอยูในเขตโครงการหลวงปาเมี่ยง ตําบล
เทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเช�ยงใหม ตั้งอยูหางจากตัวเมืองเช�ยงใหม ประมาณ
35 กิโลเมตร มีสภาพพื้นที่เปนภูเขาสูงระดับนํ้าทะเล ตั้งแต 900-1,500 เมตร สภาพอากาศ
เย็นช�้นเหมาะแกการปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ในเร�่องรสชาติที่
เขมขน หอมนุม ชวนดื่ม ซ�่งสหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัดได ใหการสงเสร�ม
สนับสนุน ทําการรวบรวม และแปรรูป
กาแฟ โดยใหการเอาใจใสดูแลสมาช�ก
ผู  ผ ลิ ต ให มี คุ ณ ภาพช� ว � ต ที่ ดี ร ว มกั น
รักษาคุณภาพกาแฟ เอาใจใส ในความ
ปลอดภัยของผูบร�โภค และชวยอนุรักษา
สิ่งแวดลอม

2 ไมซ เพื่อชุมชน

จ�ดเดนของสหกรณ
1. อยูติดถนนเช�ยงใหม – เช�ยงราย ปมนํ้ามัน
บางจาก กอนข�้นเขาสูเช�ยงราย
2. แหลงเพาะปลูกกาแฟพันธุอ าราบีกา อยูใ นพืน้ ที่
ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เช�ยงใหม
3. กาแฟมีรสชาตินุม หอมหวน ชวนดื่ม
4. ดานการบร�การของบาร�สตา

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ ซ�่งเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อ
สืบสานวัฒนธรรมไตลื้อคงคูอยูกับชุมชนไปตลอด เปนการถายทอด และ
เผยแพรวัฒนธรรมไตลื้อใหเปนที่ประจักษแกบุคคลทั่วไป ประกอบดวย
1. ศูนยการเร�ยนรูภูมิปญญาไทยไตลื้อบานใบบุญ
2. ตุกตาไมบานนายโถ

• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility:
กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณ
สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม
ใหเกิดการพัฒนา)

ไมมี

ไมซ เพื่อชุมชน
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สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร

1. สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด
2. ศูนยการเร�ยนรูภ มู ปิ ญ
 ญาไทยไตลือ้ บานใบบุญ ต.ลวงเหนือ
3. ตุก ตาไมบา นนายโถ ต.ลวงเหนือ
• ทีพ
่ กั

ณ ศูนยการเร�ยนรูภูมิปญญาไทยไตลื้อบานใบบุญ
จํานวนที่รองรับไดประมาณ 30 คน
• รานขายของทีร่ ะลึก
ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
- หองประชุม จํานวน 1 หอง จํานวนที่รองรับไดประมาณ 30 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

ไมมี

- สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด
ผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟ
- ของที่ระลึกจากศูนยการเร�ยนรูภูมิปญญาไทยไตลื้อบานใบบุญ
- ตุกตาไม จากตุกตาไมบานนายโถ
• ทีจ่ อดรถ
- สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด
- ศูนยการเร�ยนรูภูมิปญญาไทยไตลื้อบานใบบุญ
รองรับไดรถตู จํานวน 6 คัน
• หองนํา้
- สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด จํานวน 4 หอง
- ศูนยการเร�ยนรูภูมิปญญาไทยไตลื้อบานใบบุญ จํานวน 2 หอง

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด
ตั้งอยูเลขที่ 2/2 หมู 3 ถนนเช�ยงใหม – เช�ยงราย ตําบลเช�งดอย
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเช�ยงใหม 50220
โทร.053-495078 , 081-9938487
• ช�่อผูประสานงาน นายประหยัด เสนนอง ผูจัดการ
หร�อ น.ส.อัจฉพรรณี สุระเดช เจาหนาที่ธุรการ-ไอที
เบอร โทรศัพท 053-495078 , 081-9938487 , 097-9248157
• เบอร โทรศัพท 0979248157
• ID line 081-9604963
• Facebook www.facebook.com/doisaketpattacoop
สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด
• Website http://www.doisaketpattanacoop.com/
• E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

นิคม

แมแตง จํากัด

สหกรณ
นิคมแมแตง จํากัด

หกรณนิคมแมแตง จํากัด ไดดําเนินการรับสมัครสมาช�ก จากบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจาก
นิคมสหกรณแมแตง กรมสงเสร�มสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใหบุคคลที่ไดรับ
เลือกเขาทําประโยชนในที่ดินของรัฐ ที่จัดสรรใหราษฎรทํากิน ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการประกอบอาช�พ พ.ศ.2511 มีพื้นที่ดําเนินการตั้งอยูในเขตตําบลข�้เหล็ก ตําบลสันมหาพน
ตําบลแมแตง ตําบลอินทข�ล อําเภอ
แมแตง จังหวัดเช�ยงใหม สถานที่ตั้ง
เลขที่ 135 หมูที่ 9 ตําบลข�้เหล็ก อําเภอ
แมแตง จังหวัดเช�ยงใหม หางจาก
อําเภอเมืองเช�ยงใหม ประมาณ 50
กิโลเมตร

2 ไมซ เพื่อชุมชน

จ�ดเดนของสหกรณ
สหกรณไดเขารวมโครงการผลิตเมล็ดพันธุถั่วเหลือง
พันธุดี ของกรมสงเสร�มสหกรณตั้งแตป 2554 จนถึง
ปจจ�บัน สหกรณสงเสร�มสมาช�กทางดานถั่วเหลือง
โดยเนนการตลาดนําการผลิต ป 2561
- สหกรณไดสงเสร�มถั่วเหลืองแปลงใหญ ไดรับ
รางวั ล ชนะเลิ ศ สหกรณ ดี เ ด น ระดั บ ชาติ ด า นนิ ค ม
สหกรณ ป 2559
- สหกรณไดรับรางวัลลําดับที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
พอเพียงในสหกรณ ป 2560

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานกลุมเกษตรอินทร�ย สหกรณนิคมแมแตง จํากัด
- การทําปุยหมักข�้หมู
- การทําอาหารสัตวอินทร�ย
- การทํานํ้าหมักจากฟารมปศุสัตว
- ศึกษาดูงานการเลี้ยงไกประดูหางดํา
• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

ไมมี
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน
ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• ทีพ
่ กั

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
หองประชุม 1 หอง สามารถรองรับผูเขารวมประชุม ไดประมาณ 60 ทาน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
- สํานักงานกลุม เกษตรอินทร�ย บานดอนเจ�ยง
- สํานักงานกลุม เกษตรอินทร�ย บานทาขาม

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร

ไมมี

• รานขายของทีร่ ะลึก
- กลุมสินคาเกษตรอินทร�ย ถั่วเหลือง ขาว ผลิตภัณฑดานอินทร�ย
- กลุมทํานํ้าเสาวรส

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
ใชเวลา ประมาณ 8 ชั่วโมง
• กิจกรรมเดนในชวงเวลานั้น
เยี่ยมชมกลุมการผลิตสินคาอินทร�ย
o การปลูกผักอินทร�ย
o การทําปุยหมัก
o การทําอาหารสัตวอินทร�ย
o การทํานํ้าหมักจากฟารมปศุสัตว

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
เลขที่ 135 หมู 9 ต.ข�้เหล็ก อ.แมแตง จ.เช�ยงใหม 50150
• ช�่อผูประสานงาน นายไพศาล หวยสวัสดิ์
• เบอร โทรศัพท 053-047077
• Facebook สหกรณนิคมแมแตง จํากัด
• ID line 081-9604963
• E-mail coopnikommaetang@gmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

ไฟฟา
โครงการหลวง
แมกําปอง จํากัด

สหกรณไฟฟา
โครงการหลวงแมกําปอง จํากัด

จ�

ดเร�่มตนของโรงไฟฟา มีมาตั้งแตป 2524 จากแนวคิดที่วา "ที่นี่มีนํ้าพอที่จะผลิต
ไฟฟาได" ทําใหแกนนําชาวบานและผูนําทางศาสนาใหความสนใจ ถึงกับไปดูตัวอยาง
โรงไฟฟาพลังนํ้าทีอ่ ําเภอฝาง และอําเภอดอยสะเก็ด เมื่อนําขอมูลมาหาร�อกันภายใน
ชุมชนจ�งไดลงมติวาจะผลิตพลังงานไฟฟาจากนํ้า จากนั้นจ�งแจงขอทําโครงการตอกรม
พัฒนาพลังงานฯ
ในป 2529 "สหกรณไฟฟาโครงการหลวงแมกําปอง" จ�งถูกจัดตั้งข�้น เพื่อทํา
หนาที่ดูแลจัดการโรงไฟฟา บร�หารจัดการรายไดจากการขายไฟฟาในชุมชน การปนผลสู
สมาช�ก การจัดการเง�นกองทุนสหกรณเพื่อใช ในสาธารณประโยชนของชุมชน
สหกรณ ไฟฟาโครงการหลวงแมกําปอง จํากัด จัดตั้งสหกรณเ มื่อวันที่ 21
เมษายน 2529 เปนสหกรณประเภท บร�การ ตั้งอยูที่ 78/1 หมู 3 ต.หวยแกว
อ.แมออน จ.เช�ยงใหม 50130 ปจจ�บันมีสมาช�ก
182 ราย สหกรณดําเนินธุรกิจ ไดแก ธุรกิจสินเช�่อ
ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย ธุรกิจสงเสร�มการ
ทองเที่ยวเช�งอนุรักษ และธุรกิจบร�การกระแสไฟฟา

2 ไมซ เพื่อชุมชน

จ�ดเดนของสหกรณ
1. สหกรณฯ ตั้งอยูท ี่หมูบานแมกําปอง(หมูบานเล็กในปาใหญ) ซ�่งอยูทามกลางหุบเขา แวดลอมดวยไรชา กาแฟ และธรรมชาติแหง
แมกไมนานาพันธุ เปนแหลงทองเที่ยวเช�งเกษตรอนุรักษ ดวยอุณหภูมิเฉลี่ย 10-18 องศา ตลอดทั้งป กับความสูง 1,300 เมตร
เหนือระดับนํ้าทะเล
2. ใกลตัวเมืองเช�ยงใหม เดินทางจากตัวเมืองถึงสหกรณ โดยระยะทางประมาณ 51 กิโลเมตร
3. มีที่พักโฮมสเตยเช�งอนุรักษ มีรานอาหาร รานกาแฟ ดื่มด่ำทามกลางธรรมชาติ น้ำตก และอากาศที่บร�สุทธ�์
4. พื้นที่เหมาะแกการเพาะปลูกกาแฟ เมี่ยง และพืชผักตาง ๆ
5. ไดรับการสนับสนุน และชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. โรงไฟฟาพลังนํ้า
2. รานคาสหกรณ
• กิจกรรมสันทนาการ
1. เดินปา เพื่อชมนกชมไม
2. เดินชมตนนํ้า และชมนํ้าตก
3. ชมสวนกาแฟ และสวนปาเมี่ยง
4. ชมพิพิธภัณฑคนปาเมี่ยง

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
1. บร�จาคนมสดพลาสเจอรไรสใหกับสหกรณในวาระตางๆ เชน
งานวันสหกรณแหงชาติ งานประชุม
2. บร�จาคนมสดพลาสเจอรไรส ไอศกร�มนมสด ใหโรงเร�ยนตางๆ
ในจังหวัดเช�ยงราย ในการจัดงานวันกิจกรรมสหกรณนักเร�ยน

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
1. ศูนยโครงการหลวงตีนตก
2. เดอะใจแอนท รานกาแฟบนตนไม

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
ศูนยเร�ยนรูชุมชน ประมาณ 100 คน สํารองจองอาหารกอน
(อาหารบุฟเฟ ,ขันโตก หร�ออื่น ๆ)

• ทีพ
่ กั
ที่พักโฮมสเตย จํานวน 17 หลัง และบานพักอื่นๆ
(ตองสํารองจองที่พักลวงหนา)

• รานขายของทีร่ ะลึก
1. กาแฟสด (เมล็ดกาแฟ และกาแฟบด)
2. เสื้อชุดพื้นเมือง
3. ใบชาแหง
4. หมอนใบชา

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
หองประชุมศูนยเร�ยนรูชุมชน สามารถรองรับได ประมาณ 100 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
หองประชุมศูนยโครงการหลวงตีนตก จากสหกรณใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที

• ทีจ่ อดรถ
1. ศูนยเร�ยนรูชุมชน
2. วัดแมกําปอง
• หองนํา้
- ศูนยเร�ยนรูชุมชน 2 หอง
รานอาหารตาง ๆ

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-พฤษภาคม เดินปา ดูตนนํ้า ดูนํ้าตก ชมสวนกาแฟ
ชมสวนปาเมี่ยง
มิถุนายน-กันยายน ชมสวนกาแฟ ชมสวนปาเมี่ยง
ตุลาคม-ธันวาคม
เดินปา ดูตนนํ้า ดูนํ้าตก ชมสวนกาแฟ
ชมสวนปาเมี่ยง

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
78/1 หมู 3 ต.หวยแกว อ.แมออน จ.เช�ยงใหม 50130
สหกรณไฟฟาโครงการหลวงแมกําปอง จํากัด อยูในหมูบานแมกําปอง
ต.หวยแกว อ.แมออน จ.เช�ยงใหม
– หากเปนรถยนตและมอเตอรไซค : จากตัวเมืองเช�ยงใหม ใชเสน 1141 ขาม
ถนนซุปเปอรไฮเวย เช�ยงใหม – ลําปาง และ ถนนสมโภชเช�ยงใหม 700 ป จาก
นั้นตรงตอไปยังเสน 1317 และตอดวย 3005 แลวว�่งข�้นไปทางตําบลหวย
แกว ทางศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก ระยะทางรวมประมาณ 55
กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงกวาๆ หร�อถาออกจากตัวเมือง
เช�ยงใหม ทางฝงชางเผือกและตลาดวโรรส ใหออกเสน 118 ถนนเช�ยงใหม
– ดอยสะเก็ด แลวเลี้ยวขวาเขาเสน 3005
• ช�่อผูประสานงาน นายสมจ�ตร บุญเลิศ
• เบอร โทรศัพท 095-5890335

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร
ดอยสะเก็ด จํากัด

สหกรณ
การเกษตรดอยสะเก็ด จํากัด

ส

หกรณการเกษตรดอยสะเก็ด จํากัด สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 480/1 หมูที่ 3 ตําบล
เช�งดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเช�ยงใหม จดทะเบียนเปนสหกรณการเกษตร
ดอยสะเก็ด จํากัด เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2514 โดยการควบรวมสหกรณไมจํากัดสินใช
จํานวน 28 สหกรณเขาดวยกัน มีสมาช�กแรกตั้งจํานวน 854 คน ปจจ�บันมีพื้นที่ดําเนิน
งานจํานวน 12 ตําบล มีสมาช�กทั้งหมด 2,931 คน รวม 39 กลุม ณ 30 มิถุนายน
2561
จ�ดเดนของสหกรณ
1. สภาพภูมิศาสตรเหมาะสม การเดินทางสะดวก สามารถ
เดินทางตอไปจังหวัดเช�ยงรายได
2. สามารถดําเนินธุรกิจประสบผลสําเร็จมีกําไรทุกป
3. สมาช�กเขมแข็งและพึ่งตนเองได

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. กิจกรรมทอผาบานไทลื้อ
2. กิจกรรมทําที่นอนยัดนุน
3. กิจกรรมการทํากระเทียมดอง
4. กิจกรรมการทําแคบหมู
5. กิจกรรมการผลิตหมวกคาวบอย
6. ผลิตภัณฑเสื้อผาจากผาฝาย
7. ผลิตภัณฑเซรามิก
8. ศูนยศึกษาพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร� รัชกาลที่ 9
• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR
ไมมี
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานที่สําคัญ
1. ศูนยศึกษาพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร�รัชกาลที่ 9
2. ผลิตภัณฑเซรามิก
3. งานทอผาบานไทลื้อ

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
รับรองไดจํานวน 120 คน

• ที่พัก
1. วังธารร�สอรท
2. ศูนยพืชสวนดอยสะเก็ด
3. สวนทว�ชล

• ทีจ่ อดรถ
เนื้อที่ 1 ไร จอดรถใหญได 7 คัน รถเล็กได 80 คัน

• รานขายของทีร่ ะลึก
บานไทลื้อ, ราน OTOP ใจนางผลิตภัณฑไมมะมวง

• หองนํา้
จํานวน 30 หอง แยกหองนํ้าชาย–หญิง.

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
จํานวน 1 หอง รับรองผูเขารวมสัมมนา จํานวน 300 คน
• สถานที่จัดประชุมนอกอาคาร

ไมมี

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม
สะพานแขวนเข�่อนแมกวงดอยสะเก็ด
มีตลอดป
กุมภาพันธ
งานซะปะของดีดอยสะเก็ด
เมษายน
งานไทลื้อ, งานปใหมเมือง

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
480/1 หมูที่ 3 ตําบลเช�งดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเช�ยงใหม 50220
โทรศัพท, โทรสาร 053-495033, 053-495063, 093-5370361, 086-4475957
• ช�่อผูประสานงาน นายอาทร งวนหอม
• เบอร โทรศัพท 084 - 8851472
• Facebook สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ด
• ID line: Doisaketcoop-credit
• Website www. facebook.com/doisaketcoop
• E-mail. Doisaketcoop@hotmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร
สะเมิง จํากัด

สหกรณ
การเกษตรสะเมิง จํากัด

อ

ําเภอสะเมิง เดิมมีฐานะเปนกิ่งอําเภอสะเมิง ข�้นกับอําเภอแมร�ม จังหวัดเช�ยงใหม และ
ตอมาไดยกฐานะข�น้ เปนอําเภอสะเมิง ตัง้ อยูห า งจากตัวจังหวัดประมาณ 51 กิโลเมตร
ประชากรสวนใหญประมาณรอยละ 80 มีอาช�พในทางเกษตรกร พืชที่สําคัญ ไดแก
กระเทียม กระหลํ่าปลี ถั่วตาง ๆ และผลไมเมืองหนาว เชน สตรอเบอร�่ ลิ้นจ�่ เปนตน
และดวยอําเภอสะเมิงเปนอําเภอซ�่งตั้งใหม อยูหางไกลตัวเมือง พื้นที่เปนภูเขาสูง การ
คมนาคมลําบาก การขาดเง�นทุนในการประกอบอาช�พ การตลาด และการขนสงจ�งเปน
ปญหาสําคัญของเกษตรกรดวยเหตุนี้ในป พ.ศ. 2521 จ�งไดมีการจัดตั้งสหกรณการ
เกษตรข�้น
จ�ดเดนของสหกรณ
- มีการรวบรวมสตรอเบอร�่ , แปรรูปไวนสตรอเบอร�่
- สมาคมใหความรวมรวมมือ และศรัทธาในตัวสหกรณเปนอยางดี
- กิจกรรมของสหกรณที่รองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- นํ้าพุรอนโปงกราว ตําบลสะเมิงเหนือ
- สวนสตรอเบอร�่บอแกว ตําบลบอแกว
- หมูบานปกาเกอะญอ ตําบลสะเมิงใต (บานแมลานคํา)
- วัดพุทธบาทปากลวย ตําบลสะเมิงใต
• กิจกรรมสันทนาการ
- เก็บสตรอเบอร�่
- แปรรูปกลวย
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
- รวมงานสตรอเบอร�่ของดีอําเภอสะเมิง
- การแปรรูปกลวย

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานที่สําคัญ
- ดูสวนสตรอเบอร�่
- นํ้าพุรอนโปงกราว
• ที่พัก
- เช�่อมโยงเคร�อขายภายในหมูบาน
• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
- 20-30 คน
• สถานที่จัดประชุมนอกอาคาร
- ในกลุมของเกษตรกร

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
20 – 30 คน ณ สถานที่ดูงาน
• รานขายของทีร่ ะลึก
- ไวนสตรอเบอร�่
- สตรอเบอร�่อบแหง
- แปรรูปกลวย
• ทีจ่ อดรถ
10 – 15 คัน
• หองนํา้
- เปนของชุมชน
- ของสหกรณมีหญิง 3 หอง ชาย 3 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-กุมภาพันธ ดูสวนสตรอเบอร�่
มีนาคม-พฤศจ�กายน ดูหมูบานปกาเกอะญอ , ดูชาง
ธันวาคม
ดูสวนสตรอเบอร�่

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
สหกรณการเกษตรสะเมิง จํากัด ที่อยู 78 หมู 4 ต.สะเมิงใต
อ.สะเมิง จ.เช�ยงใหม 50250
โทรศัพท 053-487043
เยี่ยมชมสหกรณการเกษตรสะเมิง ในการผลิตไวน สตรอเบอร�่
• ช�่อผูประสานงาน นางสาวธวัลรัตน ศิร�กุลอนันตญา
ตําแหนงผูจัดการ
• เบอร โทรศัพท 089-8519573
• Facebook https://www.facebook.com/coopsamoeng

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร

หมูบ า นสหกรณสนั กําแพง จํากัด

สหกรณการเกษตร
หมูบานสหกรณสันกําแพง จํากัด

โ

ดยเร�่มแรกโครงการหมูบานสหกรณ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเช�ยงใหม เปนโครงการ
ตามพระราชดําร�ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจ�บัน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ไมมีที่ดินเปนของตนเอง ใหถือครองที่ดินเพื่อ
อยูอาศัย และทําการเกษตรในรูปแบบหมูบานสหกรณการเกษตร โดยเกษตรกรสมาช�ก
โครงการจะไมไดรับกรรมสิทธ�์ในที่ดิน ที่ดินที่เกษตรกรไดรับยังคงเปนของโครงการอยู
แตสามารถตกทอดถึงลูกหลานได เร�่มดําเนินการตามโครงการเมื่อประมาณปลายป พ.ศ.
2518 โดยสํานักงานเรงรัดพัฒนาช�วต� ชนบท ไดขอใชพนื้ ทีป่ า แมออนจากกรมปาไม
ประมาณ 22,296.25 ไร นํามาจัดสรรใหราษฎรเขาทําประโยชนตอมา เมื่อโครงการดําเนิน
มาได 5 ป เกษตรกรสมาช�กโครงการได
รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณการเกษตรข�้น
วัตถุประสงคเพื่อ“ชวยเหลือตนเอง และ
ชวยเหลือซ�่งกันและกัน” โดยนายทะเบียน
ไดรับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2524 โดยใชช�่อวา “สหกรณการเกษตร
หมูบานสหกรณ สันกําแพง จํากัด ”
2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1.ธรรมชาติบําบัด
2. สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น

จ�ดเดนของสหกรณ
1. ใกลแหลงทองเที่ยว และตลาด
2. สมาช�กใหความรวมมือและทําธุรกิจกับทางสหกรณเปนอยางดี

• กิจกรรมสันทนาการ
1. ทําไขเค็มนํ้าแร

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
1. รวมสนับสนุนกิจกรรมในดานประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานที่สําคัญ
1. นํ้าพุรอนสันกําแพง
2. ถํ้าเมืองออน
• ที่พัก
บานพักนํ้าพุรอนสันกําแพง 18 หลัง
• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
หองประชุมกิจการนํ้าพุรอนสันกําแพง
สามารถรองรับได 100 คน
• สถานที่จัดประชุมนอกอาคาร
ลานกิจกรรมนํ้าพุรอนสันกําแพงสามารถรองรับคนเขารวม
ไดมากกวา 100 คน

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
บร�เวณลานกิจกรรมนํ้าพุรอนสันกําแพง
• รานขายของทีร่ ะลึก
1. รานขายสมุนไพร
2. รานขายกระเปาพื้นเมืองและชุดพื้นเมือง
3. รานขายผาไหม
4. รานขายเคร�่องนวดแผนโบราณ
• ทีจ่ อดรถ
1. บร�เวณลานจอดหนานํ้าพุรอน
2. บร�เวณลานจอดดานใน
• หองนํา้
15 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน

3

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม
กางเตนนอนอาบนํ้าแรตมไขและชมดอกไมนานาชนิด
กุมภาพันธ
กางเตนนอนอาบนํ้าแรตมไขและชมดอกไมนานาชนิด
มีนาคม
อาบนํ้าแรตมไขและชมดอกไมนานาชนิด
เมษายน
เที่ยวพักผอนชมดอกไมถายรูป
พฤษภาคม
เที่ยวพักผอนชมดอกไมถายรูป
มิถุนายน
เที่ยวพักผอนชมดอกไมถายรูป
กรกฎาคม
อาบนํ้าแรตมไขและชมดอกไมนานาชนิด
สิงหาคม
อาบนํ้าแรตมไขและชมดอกไมนานาชนิด
กันยายน
อาบนํ้าแรตมไขและชมดอกไมนานาชนิด
ตุลาคม
กางเตนนอนอาบนํ้าแรตมไขและชมดอกไมนานาชนิด
พฤศจ�กายน
กางเตนนอนอาบนํ้าแรตมไขและชมดอกไมนานาชนิด
ธันวาคม
กางเตนนอนอาบนํ้าแรตมไขและชมดอกไมนานาชนิด

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
115/1 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัดเช�ยงใหม 50130
• ช�่อผูประสานงาน คุณนัทธมน อุตตโม ตําแหนงผูจัดการ
• เบอร โทรศัพท 089-6346141
• Facebook Nattamon
• ID line 089-6346141
• E-mail sahakorn1234@hotmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

โคนม

เช�ยงราย จํากัด

สหกรณ
โคนมเช�ยงราย จํากัด

หกรณโคนมเช�ยงราย จํากัด มีสมาช�ก ทัง้ สิน้ 54 ราย เลีย้ งโคนม จํานวน 40 ฟารม
มีจาํ นวนปร�มาณนํา้ นมดิบ 5.6 ตัน/วัน รวบรวมผลผลิต และ แปรรูปนมพาสเจอร
ไรส โครงการอาหารเสร�ม (นม) โรงเร�ยน และแปรรูปผลิตภัณฑ MILK CURD ไอศกร�ม
นมกรอบ ช�ส

จ�ดเดนของสหกรณ
- รับซ�้อนํ้านมดิบจากเกษตรกรโดยตรง
- แปรรูปผลผลิตนํ้านมดิบ
- มีโรงงานแปรรูปนมพาสเจอรไรส อัตรากําลัง
การผลิต 24 ตัน/วัน

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมสันทนาการ

- ศึกษาการรวบรวมนํ้านมดิบจากเกษตรกร
- การแปรรูปผลิตภัณฑจากนํ้านมโค

- แปรรูปผลิตภัณฑนํ้านมโคดวยตัวเอง
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility:
กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณ
สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม
ใหเกิดการพัฒนา)
1. บร�จาคนมสดพลาสเจอรไรสใหกับสหกรณในวาระตางๆ เชน
งานวันสหกรณแหงชาติ งานประชุม
2. บร�จาคนมสดพลาสเจอรไรส ไอศกร�มนมสด ใหโรงเร�ยนตางๆ
ในจังหวัดเช�ยงราย ในการจัดงานวันกิจกรรมสหกรณนักเร�ยน

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรซ

พื้นที่โลงกวาง บร�เวณหนาอาคารโรงงาน
รองรับไดประมาณ 25 - 30 คน

• ทีพ
่ กั

ไมมี

• รานขายของทีร่ ะลึก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

ไมมี

• ทีจ่ อดรถ

ไมมี

- บร�เวณรอบอาคารโรงงาน สามารถจอดรถยนต ได 10-20 คัน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
- อาคารโลง ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 12 เมตร
จัดเกาอี้นั่งประชุมไดประมาณ 25 ที่นั่ง

• หองนํา้
- หองนํ้าหญิง จํานวน 2 หอง
- หองนํ้าชาย จํานวน 1 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน

3

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-ธันวาคม แปรรูปผลิตภัณฑ

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
104 หมู 8 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เช�ยงราย 57250
• ช�่อผูประสานงาน นางศร�วรรณ ช�่นชูชน
• เบอร โทรศัพท 081-2879171
• ID line 081-9604963
• E-mail Milkcr.dairy@gmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

ประมง
พาน จํากัด

สหกรณ
ประมงพาน จํากัด

1. จัดหาสินคามาจําหนายใหกับสมาช�ก
2. บร�การจับปลาใหกับสมาช�ก
3. บร�การดานการรับฝากเง�น
4. บร�การดานสินเช�่อใหกับสมาช�ก
5. บร�การอบรมและใหความรูทางว�ชาการแกสมาช�ก
6. รานคาสหกรณ และการแปรรูปผลิตภัณฑจากปลานิล

จ�ดเดนของสหกรณ
จําหนายปลานิลสด และปลานิลแปรรูป ในพื้นที่
อําเภอพาน มีนํ้าดี อากาศดี และปลาไมมีกลิ่นคาว

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
ดูงานบอปลาของสมาช�กสหกรณ การเลี้ยงปลา และการจับปลา
• กิจกรรมสันทนาการ

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชนที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มให
เกิดการพัฒนา)
สงเสร�มใหมีการอบรมใหความรูแกสมาช�กในเร�่องการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากปลานิล

ไมมี

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
การบร�การจัดการ ในการเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร
บอปลาสมาช�กสหกรณฯ ร.ต. จ�รัฏฐกิตติ์ คุยเภียภูมิ

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
จํานวนที่รับรองในหองประชุมสหกรณประมงพาน จํากัด
จํานวน 20 - 50 ทาน

• ทีพ
่ กั
1. มีหองพักเปนอาคาร 1 หลัง
2. มีหองพัก 1 หอง

• รานขายของทีร่ ะลึก
- กลุมสินคาเกษตรอินทร�ย ถั่วเหลือง ขาว ผลิตภัณฑดานอินทร�ย
- กลุมทํานํ้าเสาวรส

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
ณ สํานักงานสหกรณประมงพาน จํากัด

• ทีจ่ อดรถ
มีพื้นที่จอด จํานวน 5- 10 คัน

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

ไมมี

• หองนํา้
มีหองนํ้า จํานวน 2 จ�ด ในอาคาร หองนํ้าชาย 3 หอง
หองนํ้าหญิง 1 หอง นอกอาคาร มีหองนํ้าชายจํานวน 2 หอง
หองนํ้าหญิง 2 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน

3

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-ธันวาคม
การบร�หารจัดการ แบบครบวงจร ที่บอปลาสมาช�ก

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
242 หมูที่ 4 ต.สันติสุข อําเภอพาน จังหวัดเช�ยงราย 57120
• ช�่อผูประสานงาน นางสาวขวัญจ�ตร ออนหวาน
• เบอร โทรศัพท 0870550408
• ID line kwunjit.9
• E-mail pramongphan123@gmial.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร
เช�ยงแสน จํากัด

สหกรณ
การเกษตรเช�ยงแสน จํากัด

ส

หกรณการเกษตรเช�ยงแสน จํากัด จดทะเบียนตาม พรบ.สหกรณ ป 2511 เมื่อวันที่
1 พฤศจ�กายน 2514 ปจจ�บันมีสมาช�ก 3,550 คน สหกรณดําเนินธุรกิจเพื่อ
ชวยเหลือสมาช�ก 4 ดาน ไดแก ธุรกิจสินเช�่อ, ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย, ธุรกิจ
รวบรวม และธุรกิจแปรรูป และผลิตสินคา ปจจ�บันสหกรณมีทุนดําเนินงาน จํานวน 469
ลานบาท
จ�ดเดนของสหกรณ
สหกรณ มี จ � ด เด น ในด า นการแปรรู ป ข า วเปลื อ กเป น
ขาวสาร โดยขาวเปลือกที่สหกรณทําการผลิต จะเปน
ชนิดพันธุขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ กข.15 โดย
สหกรณจะใหสมาช�กผลิตขาวระบบ GAP นําเขาแปรรูปที่
โรงสีดวยระบบ GMP และขาวสารของสหกรณ เคย
ไดรับรางวัลชนะเลิศแหงประเทศไทย เมื่อป พ.ศ.2547

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
สหกรณรวมกับชุมชนบานทาขันทอง โดยนําคณะดูงานเขาไปดู
ว�ถีช�ว�ตของชุมชนบานทาขันทอง ซ�่งคณะดูงานสามารถเขาพักที่
โฮมสเตยของชุมชน และรับประทานอาหารทองถิ่นของชุมชนได
ทําใหชุมชนมีรายได และคุณภาพช�ว�ตที่ดีข�้น

• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. กิจกรรมดูงาน พักผอน มาตะตอนยอนที่เจ�ยงแสน
- นั่งรถราง เที่ยวชมเมืองโบราณ
- ทานอาหารพื้นบานของเช�ยงแสน
2. กิจกรรมทํานา ชมสวน ชวนทานเมลอน
• กิจกรรมสันทนาการ
1. กิจกรรมดูงาน พักผอน มาตะตอนยอนที่เจ�ยงแสน
2. กิจกรรมทํานา ชมสวน ชวนทานเมลอน

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
1. สหกรณการเกษตรเช�ยงแสน จํากัด
2.ชุมชนบานทาขันทอง อ.เช�ยงแสน

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
รองรับได ไมเกิน 80 คน

• ทีพ
่ กั
1. โฮมสเตยบานทาขันทอง รองรับไดไมเกิน 80 คน
2. รุงตะวัน ร�สอรท รองรับไดไมเกิน 30 คน

• รานขายของทีร่ ะลึก
1. ขาวสารหอมมะลิ
2.สมุนไพร 3 รส
3. ผลไมตามฤดูกาลจากสวนของเกษตรกร

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
จํานวน 1 หอง รองรับผูเขารวมประชุมได ไมเกิน 80 คน

• ทีจ่ อดรถ
รองรับรถยนตไดไมเกิน 50 คัน

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

ไมมี

• หองนํา้
หองนํ้าชาย ภายในอาคาร 3 หอง ภายนอกอาคาร 5 หอง
หองนํ้าหญิง ภายในอาคาร 3 หอง ภายนอกอาคาร 5 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน

3

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-มิถุนายน กิจกรรมดูงาน พักผอน
มาตะตอนยอนที่เจ�ยงแสน
กรกฎาคม-สิงหาคม กิจกรรมดูงาน พักผอน
มาตะตอนยอนที่เจ�ยงแสน, กิจกรรมทํานา
ชมสวน ชวนทานเมลอน
กันยายน
กิจกรรมดูงาน พักผอน
มาตะตอนยอนที่เจ�ยงแสน
ตุลาคม-พฤศจ�กายน กิจกรรมดูงาน พักผอน
มาตะตอนยอนที่เจ�ยงแสน, กิจกรรมทํานา
ชมสวน ชวนทานเมลอน
ธันวาคม
กิจกรรมดูงาน พักผอน
มาตะตอนยอนที่เจ�ยงแสน

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
สหกรณการเกษตรเช�ยงแสน จํากัด
เลขที่ 169 หมู 13 ต.ปาสัก อ.เช�ยงแสน จ.เช�ยงราย
57150
• ช�่อผูประสานงาน นางสาวศร�ไพร สุขใจมุข
• เบอร โทรศัพท 06-3204-6985, 053-955-791
• Facebook…สหกรณการเกษตรเช�ยงแสน จํากัด
• E-mail cscoop41@hotmail.co.th

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร

เมืองเช�ยงราย จํากัด

สหกรณ
การเกษตรเมืองเช�ยงราย จํากัด

ส

สหกรณการเกษตรเมืองเช�ยงราย จํากัด เปนสหกรณประเภทสหกรณการเกษตร
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2517 เลขทะเบียน 42/2517 ปจจ�บันมีสมาช�ก
8,000 ครอบครัว
จ�ดเดนของสหกรณ
สหกรณการเกษตรเมืองเช�ยงราย จํากัด มีการบร�หารงานแยกเปน 5 สาขา และ 1
สํานักงานใหญ ซ�่งการวางระบบบัญช�แบบแยกบร�หารงาน แตละสาขาจะมีงบการเง�นของแตละสาขา
สามารถดูผลประกอบการตามสาขา หร�อตามประเภทธุรกิจได มีการบร�หารงานที่ชัดเจน โปรงใส
สามารถตรวจสอบได สหกรณฯ มีกระบวนการตรวจสอบการทํางานของฝายจัดการ และฝาย
บร�หาร โดยมีทั้งผูตรวจสอบกิจการซ�่งไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ และยังมีฝายตรวจ
สอบภายใน ซ�่งเปนเจาหนาที่สหกรณที่ผานประสบการณการทํางานในสหกรณฯ มานาน อีกทั้งมี
ความเช�่ยวชาญในการตรวจสอบหาขอบกพรองตาง ๆ ในสหกรณฯ และสหกรณการเกษตร
เมืองเช�ยงราย จํากัด เปนสหกรณที่มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร (Software) เปนของ
สหกรณฯ เอง ซ�่งครอบคลุมการทํางานทั้งระบบทุกสวนของสหกรณฯ
และยังเปน แหลงเร�ยนรูของสหกรณในเร�่องของการผลิตนํ้าดื่ม ที่มีความสะอาด
ใชเคร�่องจักร ที่ทันสมัย ผลิตนํ้าดื่มใหกับสมาช�ก และบุคคลทั่วไป ที่มาใชบร�การ

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
1. สหกรณไดรวมบร�จาคนํ้าดื่มใหแกหนวยงานราชการ หร�อ
ชุมชนตาง ๆ ที่อยูในเขตบร�การของสหกรณ เพื่อใชในงาน
กิจกรรมของชุมชน
2. สหกรณไดรวมงานกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนที่สหกรณฯ
ตั้งอยู อาทิเชน รวมบร�จาคถวยรางวัลใหกับงานมหกรรม
ของดีตําบลนางแล ในการประกวดพืชผลทางการเกษตร

• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. ศึกษาดูงานมการผลิตนํ้าดื่ม “เกลียวทิพย”
2. ศึกษาดูงานการตัดแตงสับปะรดภูแล การคัดแยก การตัดแตง
ทําความสะอาด และการบรรจ�หีบหอ
3. เยี่ยมชมแปลงปลูกสับปะรดที่ไดมาตรฐาน GAP
• กิจกรรมสันทนาการ
1. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑบานดํา
2. เยี่ยมชมวัดหวยปลากั้งและกราบไหวสักการะพบโชคธรรมเจดีย
ที่ วัดหวยปลากั้ง

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
1. โรงงานนํา้ ดืม่ เกลียวทิพย ซ�ง่ ตัง้ อยูท สี่ หกรณการเกษตร
เมืองเช�ยงราย จํากัด สาขานางแล
2. โรงตัดแตงสับปะรดภูแล ซ�ง่ ตัง้ อยูท สี่ หกรณการเกษตร
เมืองเช�ยงราย จํากัด สาขานางแล
3. แปลงปลูกสับปะรดของสมาช�ก ซ�ง่ ตัง้ อยูท ตี่ าํ บลนางแล
• ทีพ
่ กั

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
1. หองประชุมขนาดเล็กบรรจ�คนได 30 คน
2. หองประชุมขนาดกลาง บรรจ�คนไดประมาณ 150 คน
3. หองประชุมขนาดใหญ บรรจ�คนไดประมาณ 400 คน

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
1 หองประชุมขนาดเล็กบรรจ�คนได 30 คน
2 หองประชุมขนาดกลาง บรรจ�คนไดประมาณ 150 คน
3 หองประชุมขนาดใหญ บรรจ�คนไดประมาณ 400 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

• รานขายของทีร่ ะลึก
1. รานขายของฝาก ของที่ระลึก อยูตรงขามโรงเร�ยนบานดู
อ.เมือง จังหวัดเช�ยงราย
2. รานนันทวรรณของฝาก อยูทางไปสนามบินแมฟาหลวง
จังหวัดเช�ยงราย
• ทีจ่ อดรถ
พื้นที่จอดรถยนตไดประมาณ 100 - 150 คัน

ไมมี

• หองนํา้
มีหองนํ้าไวใหบร�การ 5 จ�ดบร�การ
- ภายในอาคาร 3 จ�ด
- ภายนอกอาคาร 2 จ�ด

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เยี่ยมชมสวนสับปะรดไดตลอดทั้งป
เนื่องจากสับปะรดภูแล จะมีผลผลิตทั้งป

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
สหกรณการเกษตรเมืองเช�ยงราย จํากัด สาขานางแล
เลขที่ 16 ม.3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เช�ยงราย 57100
โทรศัพท 053-702176
• ช�่อผูประสานงาน นายบุญตรง เทพอุดม
• เบอร โทรศัพท 090 – 3167855

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร
เมืองพาน จํากัด

สหกรณ
การเกษตรเมืองพาน จํากัด

ส

หกรณการเกษตรเมืองพานจํากัด
เกิดจากการควบเขาดวยกันของสหกรณ
ประเภทหาทุน เดิมรวมกันกับสหกรณการเกษตรเมืองพาน จํากัด อําเภอพาน
จังหวัดเช�ยงราย จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2517 โดยการควบรวมสหกรณตางๆ
ในเขตอําเภอพาน จํานวน 36 สหกรณ มีสมาช�กตอนควบรวม จํานวน 3,826 คน มีทุน
ดําเนินงาน 9,763,509.46 บาท มีเขตดําเนินงานทองที่อําเภอพาน จํานวน 15 ตําบล
เมื่อป พ.ศ. 2529 ไดรับโลพระราชทานสหกรณดีเดนเมื่อป 2529 ประเภทสหกรณ
การเกษตร จากพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 สหกรณ มีสมาช�ก จํานวน 5,247 คน
มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ ใหบร�การสินเช�่อ รวมกันซ�้อ รวมกันขาย และสงเสร�มอาช�พ
จ�ดเดนของสหกรณ
สหกรณมีบร�การรับเง�นฝากจากสมาช�ก โดยใหอัตราดอกเบี้ยเง�นรับฝากที่สูงกวาธนาคารพาณิชย และไมมีการหักภาษีดอกเบี้ยจากเง�น
รับฝาก มีการปลอยสินเช�่อ,และปุยที่สหกรณผลิตเอง ตราแกวเกา ใหกับสมาช�กโดยตรง และมีการนําสินคามาจําหนายตามความตองการ
ของสมาช�ก รวมถึงมีปมนํ้ามันไวบร�การใหสมาช�กและบุคคลทั่วไป และที่สํานักงานสาขาแมเย็น นอกจากจะมีสินคามาจําหนาย และมีปมนํ้ามัน
ไวบร�การใหสมาช�กและบุคคลทั่วไปแลว ยังมีการรับซ�้อขาวเปลือกตามฤดูกาล และยังมีโรงสีไวแปรรูปขาวที่รวบรวมจากฤดูนาป ไวจําหนาย
ใหกับลูกคาอีกดวย

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- ชมการสาธ�ตว�ธ�การตีมีดของหมูบานปาสักใต
- พาชมปางควาย บานดงเจร�ญ ตําบลหัวงม
• กิจกรรมสันทนาการ
- ข�่ควายชมทุง
- รวมถายรูปดอกบัวยักษ ที่สวนฟาใสว�คตอเร�ย
- หลบรอนที่ นํ้าตกปูแกง (อุทยานแหงชาติดอยหลวง)
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
- มอบทุนการศึกษาใหกับนักเร�ยน
- สนับสนุนการทําโรงทาน , ชวยเหลือสมาช�กที่ประสบภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
ชุมชนทองเทีย่ วบานปาสักใต ตําบลทานตะวัน อําเภอพาน จังหวัด
ภูมปิ ญ
 ญาลานนาทองถิน่ และยังมีกจิ กรรมตาง ๆ ใหไดเร�ยนรูอ กี มากมาย
• ทีพ
่ กั
ภูพานร�สอรท & สปอรตคลับ

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
ในชุมชนมีฐานอาหารชุมชนไวรองรับนักทองเที่ยว
โดยรายการอาหารและวัตถุดิบของชุมชน สามารถรองรับ
นักทองเที่ยวไดเปนจํานวนมาก
• รานขายของทีร่ ะลึก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

ไมมี

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

ไมมี

• ทีจ่ อดรถ
***มีที่จอดรถไวบร�การ ***จอดไดเฉพาะรถยนต รถตู
• หองนํา้
มีหองนํ้าไวบร�การนักทองเที่ยว ตามจ�ดที่นักทองเทียวแวะชมทุกที่

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
กุมภาพันธ
กิจกรรมทุกอยางในชุมชนบาน
มีนาคม
ปาสัก หลังจากฤดูทํานา
เมษายน

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
สหกรณการเกษตรเมืองพาน จํากัด 981 หมู 2 ถนน
พหลโยธ�น ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัด
เช�ยงราย 57120 โทร 053-721296 โทรสาร
053-635223
• ช�่อผูประสานงาน นายสุรสิทธ�์ กันทา
• เบอร โทรศัพท 089-633477
• E-mail Kolanaya.aom@gtmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร
แมจนั จํากัด

สหกรณ
การเกษตรแมจัน จํากัด

ส

หกรณการเกษตรแมจนั จํากัด กอตัง้ และจดทะเบียนเมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2513 และ
เร�ม่ ดําเนินงานวันที่ 17 กุมภาพันธ 2514 ตัง้ อยูเ ลขที่ 47 หมู 8 ตําบลแมจนั อําเภอ
แมจนั จังหวัดเช�ยงราย มีสมาช�ก ณ. 27 มีนาคม 2562 จํานวน 5,854 คน ทุนเร�อนหุน 316
ลานบาท เง�นรับฝาก 295 ลานบาท คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 15 คน การดําเนิน
ธุรกิจสหกรณ ประกอบดวย ธุรกิจสินเช�อ่ ธุรกิจรับฝากเง�น ธุรกิจรวบรวมธุรกิจ จัดหา
ปจจัยการผลิต ธุรกิจเมล็ดพันธุข า ว สถานีบร�การนํา้ มัน บร�การหองพัก และหองประชุม
จ�ดเดนของสหกรณ
1. ความตอเนื่องการเปนสมาช�ก จากรุนสูรุน , การประชุมกลุมอยางสมํ่าเสมอ
2. การดําเนินธุรกิจของสหกรณที่โดดเดน และสงผลตอความเปนอยูของสมาช�ก เชน การจัดหาปจจัยการผลิต การรวบรวมขาว
3. มีตลาดนัดเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดี
4. เปนศูนยกระจายสินคาสหกรณ
5. เปนศูนยการเร�ยนรูด านการสหกรณ
6. โครงการปรับปรุงประสิทธ�ภาพและการผลิตเมล็ดพันธุขาว
7. โครงการสงเสร�มและสนับสนุนปจจัยการผลิต
8. เอื้ออาทรตอชุมชนตามหลักและว�ธ�การสหกรณ โดยการมอบทุนตางๆ อาทิ ทุนเอื้ออาทรผูชราและผูยากไร,ทุนอาหารกลางวันใหกับ
โรงเร�ยนตางๆ ,ทุนการศึกษาของบุตรสมาช�กที่เร�ยนดี เปนตน

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. กิจกรรม ชมหมูบานทองเที่ยวโอทอปนวัตว�ถี บานโพธนาราม
และชมกิจกรรมตามฐานตางๆ
2. กิจกรรม ชมศูนยเร�ยนรูการสหกรณ
สหกรณการเกษตรแมจัน จํากัด
• กิจกรรมสันทนาการ
1. รับชมการแสดงอาทิ การฟอนเช�ยงราย ,การฟอนเล็บ ของชุมชน
2. รับชมการแสดง ของ เยาวชนบุตรหลานสมาช�กสหกรณ
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
1. กิจกรรมการรวมมอบของขวัญวันเด็กแกโรงเร�ยนตางๆ
2. กิจกรรมเอื้ออาทรตอชุมชนตามหลักและว�ธ�การสหกรณขอที่ 7
3. รวมกิจกรรมงานกีฬาของชุมชนตางๆ

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานที่สําคัญ
1. ดูการบร�หารการจัดการดานขยะและเยี่ยมชมฐานบร�หารจัดการของ
ชุมชนบานโพธนาราม
2. ศึกษาเร�ยนรูการสหกรณของศูนยเร�ยนรูสหกรณการเกษตร
แมจัน จํากัด

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
รองรับผูเขารวมประชุมและรับประทานอาหารได สูงสุด 200 คน
• รานขายของทีร่ ะลึก
สินคาผลิตภัณฑชุมชน , ขาวสารเจามะลิ 105
ขาวไรซเบอรร�่ อื่นฯ

• ที่พัก
1. สหกรณมีหองพักรับรอง หองพักเกลียวจันรองรับไดจํานวน 50 ทาน • ทีจ่ อดรถ
จํานวน รถตู ได 10 คัน
2. มีที่พักโรงแรมและร�สอรท อยูในพื้นที่ใกลเคียงจํานวย หลายแหง
จํานวน รถบัสได 4 คัน
3. มีโฮมสเตยของชุมชนบานโพธนาราม รองรับไดจํานวน 100 คน
• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
1. มีหองประชุมรองรับผูเขารวมประชุมได สูงสุด 300 คน
2. มีอาคารเอนกประสงคติดเคร�่องปรับอากาศของชุมชนบาน
โพธนารามไดสูงสุด 100 คน

• หองนํา้
หองนํ้าสะอาด ชาย จํานวน 5 หอง
หองนํ้าสะอาด หญิง จํานวน 5 หอง
หองนํ้าผูพิการ จํานวน 1 หอง

• สถานที่จัดประชุมนอกอาคาร
1. สหกรณมีลานสําหรับจัดกิจกรรมประชุมนอกอาคารโดยรองรับ
ผูประชุมได จํานวน 300 คน
2. ลานอาคารอเนกประสงคชุมชนบานโพธนาราม

ไมซ เพื่อชุมชน

3

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-ธันวาคม ศูนยเร�ยนรูการสหกรณ,
ทองเที่ยวหมูบานโอทอปนวัตว�ถีชุมชน
บานโพธนาราม

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
47 หมู 8 บานศาลา ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน
จังหวัดเช�ยงราย 57110
โทร 053-153696, 053-65319
• ช�่อผูประสานงาน นายสมมิตร นันชัย
• เบอร โทรศัพท 053-153696, 053653193
• Facebook สหกรณการเกษตรแมจัน จํากัด
• Website www.coop-maechan.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร
แมสาย จํากัด

สหกรณ
การเกษตรแมสาย จํากัด

ส

หกรณการเกษตรแมสาย จํากัด เกิดจากการควบเขาดวยกันของสหกรณประเภท
หาทุน เดิมรวมกันกับสหกรณการเกษตรแมจัน จํากัด อําเภอแมจัน จังหวัดเช�ยงราย
หลังจากนั้นไดแยกออกจากสหกรณการเกษตรแมจัน จํากัด แลวจดทะเบียนควบสหกรณ
หาทุนเขาดวยกันจํานวน 18 สหกรณ และไดจดทะเบียนเปนสหกรณประเภทสหกรณ
การเกษตรตามพระราชบัญญัติสหกรณ เมื่อวันที่ 1พฤศจ�กายน 2514 ทะเบียนเลขที่
396/11756 เร�่มดําเนินงานตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม 2515 เปนตนมา จํานวนสมาช�กแรก
ตั้ง 318 คน ทุนเร�อนหุนแรกตั้ง 169,300 บาท ผลการดําเนินงานปแรก มีปร�มาณธุรกิจ
1,446,915.34 บาท มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ ใหบร�การสินเช�่อ รวมกันซ�้อ รวมกันขาย
และสงเสร�มอาช�พ
จ�ดเดนของสหกรณ
สหกรณมีบร�การรับเง�นฝากจากสมาช�ก โดยใหอัตราดอกเบี้ยเง�นรับฝากที่สูงกวาธนาคารพาณิชย และไมมีการหักภาษีดอกเบี้ยจากเง�น
รับฝาก มีการปลอยสินเช�่อใหกับสมาช�ก มีการนำสินคามาจำหนายตามความตองการของสมาช�ก รวมถึงมีปมน้ำมันไวบร�การใหสมาช�ก
และบุคคลทั่วไป และที่สำนักงานสาขาศร�เมืองชุม นอกจากจะมีสินคามาจำหนาย และมีปมน้ำมันไวบร�การใหสมาช�กและบุคคลทั่วไปแลว ยัง
มีการรับซ�้อขาวเปลือกตามฤดูกาล และยังมีโรงสีไวแปรรูปขาวที่รวบรวมจากฤดูนาป ไวจำหนายใหกับลูกคาอีกดวย

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- ชมการสาธ�ตว�ธ�ทํากระดาษสา และเร�่องราวของการผลิตกระดาษสา
จากตนสา
- ชมการหลอเทียนที่บานเทียน
- ศึกษาการตีมีดแบบโบราณดวยว�ธ�ของชาวลานนา
• กิจกรรมสันทนาการ
- ทํากระดาษสาหนึ่งเดียวในโลก
- ปางหาหนาใส ใยไหมทองคํา
- แวะช�มขนมพื้นบานชาวไทลื้อ บานขนมล็อคนา
- แชเทาสมุนไพร

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
- ทํากลองกระดาษสา
- ทําถุงกระดาษสา
- ร�ไซดเคิลอนุรักษโลก
- สักการะพระพุทธรูป สิงหสานชนะมาร พระที่สานดวยไมไผทั้งองค
และว�หารที่ทําจากไมทั้งหลัง ณ วัดหิรัญญาวาส

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานที่สําคัญ
• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
ชุมชนทองเที่ยวบานปางหา ตําบลเกาะชาง อําเภอแมสาย จังหวัดเช�ยงราย ในชุมชนมีฐานอาหารชุมชนไวรองรับนักทองเที่ยว โดยรายการ
เปนแหลงทองเที่ยวเช�งเกษตรและประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา
อาหารและวัตถุดิบของชุมชน สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดเปน
ลานนาทองถิ่น และยังมีกิจกรรมตาง ๆ ใหไดเร�ยนรูอีกมากมาย
จํานวนมาก
• ที่พัก
ในหมูบานปางหายังมีบานพักแบบโฮมสเตย รองรับนักทองเที่ยวอยู 8
หลัง สามารถรองรับนักทองเที่ยวได 4 – 20 คน และยังมีโรงแรม
เคร�อขายที่รองรับนักทองเที่ยวไดอีก เชน โรงแรมศิลามณีร�สอรท
แอนดสปา โรงแรมภูตะวัน

• รานขายของทีร่ ะลึก
จ�ดขายของที่ระลึกที่โรงงานกระดาษสาจ�นนาลักษณ จะเปน
ผลิตภัณฑตาง ๆ เกี่ยวกับกระดาษสา และจ�ดจําหนายของฝาก
ตามฐานกิจกรรม เชน บานเทียนก็จะขายเทียน
บานมีดก็จะขายมีด

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
ในโรงงานจ�นนาลักษณ มีอาคารตอนรับที่จะใชเปนสถานที่ตอนรับ
นักทองเที่ยว รองรับไดสูงสุดถึง 150 คน

• ทีจ่ อดรถ
ที่จอดรถไวบร�การ ที่โรงงานกระดาษสาจ�นนาลักษณ แตถาเปน
รถบัสจะจอดไวที่สนามโรงเร�ยนบานปางหา หางจากโรงงาน
กระดาษสาจ�นนาลักษณ ประมาณ 50 เมตร แลวจะมีรถบร�การ
นักทองเที่ยวของหมูบานพาทัวรตามแหลงทองเที่ยวของชุมชน

• สถานที่จัดประชุมนอกอาคาร

ไมมี

• หองนํา้
มีหองนํ้าไวบร�การนักทองเที่ยว ตามจ�ดที่นักทองเทียวแวะชมทุกที่

ติดตอสหกรณ

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-ธันวาคม กิจกรรมทุกอยางในชุมชนบานปางหา
สามารถรับนักทองเที่ยวไดตลอดทั้งป

• สถานที่ตั้ง
สหกรณการเกษตรแมสาย จํากัด 616 หมู 8 ถนนพหลโยธ�น
ต.แมสาย อ.แมสาย จ.เช�ยงราย 57130
โทร 053-642231 โทรสาร 053-642265
• ช�่อผูประสานงาน นางพัสสนันท สุขสิงหคลี
• เบอร โทรศัพท 081-5953353
• Facebook coopmaesai@gmail.com
• ID line passanan_suk
• Website www.sahakornthai.com/maesai/index.php./th/
• E-mail Sakakorn-maesai@hotmail.com

ไมซ เพื่อชุมชน
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สหกรณ

ชา

ดอยตุง จํากัด

สหกรณ
ชาดอยตุง จํากัด

เ

ปนสหกรณทมี่ รี ปู แบบใหสนิ เช�อ่ กับสมาช�กและรวบรวมใบชาเพือ่ นํามาแปรรูปเปนเคร�อ่ ง
ดื่มชาสําเร็จรูป และจําหนาย

จ�ดเดนของสหกรณ
รับซ�้อชาอินทร�ยของเกษตรกรสมาช�ก โดยมีการตรวจสอบกอน
เพือ่ ใหไดชาอินทร�ยท มี่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน ปราศจากสารเคมี ตลอด
จนเปนศูนยเร�ยนรูก ารเพิม่ ประสิทธ�ภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.)
ของอําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเช�ยงราย

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
ไมมี
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)

• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- ศึกษากรรมว�ธ�แปรรูปใบชา
- ศึกษาลงพื้นที่แปลงชา ณ โครงการพัฒนาดอยตุง
จํานวน 4,000 ไร
- ศึกษาลงพื้นที่แปลงโกโก โดยมีว�ทยากรใหความรู
ทั้งการปลูกและการดูแล การเก็บใบชา การเก็บโกโก
• กิจกรรมสันทนาการ
1. การเก็บชา
2. การเก็บโกโก

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานที่สําคัญ
จ�ดศึกษาแปรรูปผลิตภัณฑชา แปลงชาอินทร�ยโกโกและ
สวน 4000 ไร โครงการพัฒนาดอยตุงไรผลไม

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
• รานขายของทีร่ ะลึก
ผลิตภัณฑชาอินทร�ย, สบูสมุนไพร

• ที่พัก
บัวบานร�สอรท ปุณยมันตราร�สอรท

• ทีจ่ อดรถ
รองรับรถยนตไดไมเกิน 10 คัน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
จํานวน 1 หอง รองรับผูเขารวมประชุมได ไมเกิน 50 คน
• สถานที่จัดประชุมนอกอาคาร

ไมมี

• หองนํา้
จํานวน 3 หอง
ไมมี

ติดตอสหกรณ
• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-พฤษภาคม เก็บโกโก, สวนสมุนไพร, ผลไมผสมผสาน
มิถุนายน-ธันวาคม เก็บชา, เก็บโกโก, สวนสมุนไพร, แปรรูปชา
ชวงฤดูฝนเขาชมไรชาอาจไมไดรับ
ความสะดวก

• สถานที่ตั้ง
สหกรณชาดอยตุง จํากัด เลขที่ 109 หมู 17 ต.แมฟาหลวง
อ.แมฟาหลวง จ.เช�ยงราย
• ช�่อผูประสานงาน นายสุนันตทา แซบู นายคมสัน สุยะใหญ
• เบอร โทรศัพท 086-9112589, 052-6288982
• Facebook คนหา สวนชาดอยตุง Organic Tea
• ID line suanchadoitung, sukurenosang
• E-mail suanchadoitung@hotmail.com

ไมซ เพื่อชุมชน
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สหกรณ

การเกษตร

ปฏิรปู ทีด่ นิ ทาวังผา จํากัด

สหกรณการเกษตร
ปฏิรูปที่ดินทาวังผา จํากัด

เ

ปนสหกรณประเภทการเกษตร มีสมาช�ก จํานวน 1,216 คน มีคณะกรรมการบร�หาร
งาน จํานวน 15 คน สงเสร�มและรวบรวมผลิตทางการเกษตรจากสมาช�กเกษตรกร
และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนาน อาทิเชน ฟกเข�ยว ฟกทอง กะหลํ่าปลี พร�ก มะเข�อเทศ นํา
สงตลาดปลายทางโดยทําสัญญาลวงหนา เชน เทสโก โลตัส ตลาดไท บร�ษัทไทยอิมพอรต
เอกฟอรด ฯ
จ�ดเดนของสหกรณ
เปนสหกรณการเกษตรทีส่ ง เสร�ม แนะนําสมาช�กเกษตรกร ใน
พื้นที่จังหวัดนาน เกี่ยวกับการปลูกพืชผักปลอดภัยโดยมี
แบรนดของสหกรณ คือ “ผักปลอดภัยลุมนํ้ายาง” และ
ดําเนินการรวบรวมผลผลิตจากสมาช�ก เกษตรกรมาแปรรูป
และคัดสรรในโรงคัดระบบ GMP (Codex) นําสงตลาดปลาย
ทาง( เทสโกโลตัสและบร�ษัทอื่น ๆ) และเปนโรงคัดพืชผักผลไม
ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข (386) แหงแรกของจังหวัดนาน

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาดูงานแปลงสาธ�ตการปลูกพืชผัก
ปลอดภัยตามฤดูการผลิต และแปลงพืชผักของ
สมาช�กเกษตรกรในชุมชนที่ไดรบั การรับรอง
มาตรฐานการผลิตที่ดีในแปลงผลิต (GAP)
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานระบบโรงคัดแยกที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานระบบ GMP (Codex)
ไมมี

• กิจกรรมสันทนาการ

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
กิจกรรมสงเสร�มและใหองคความรูการลดการใชสารเคมีโดยการ
สาธ�ตการใชและทําสารช�วภัณฑ ใหกับเยาวชนและเกษตรกร และ
ชาวบานในชุมชนตําบลยม และตําบลจอมพระ อําเภอทาวังผา
จังหวัดนาน

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานที่สําคัญ
1. แปลงสาธ�ตการปลูกพืชผักปลอดภัยตามฤดูกาล
2. โรงคัดแยกบรรจ�หีบหอพืชผักผลไมระบบ GMP

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
ใชบร�เวณโรงคัดแยกบรรจ�หีบหอพืชผักผลไมสหกรณการเกษตร
ปฏิรูปที่ดินทาวังผา จํากัด

• ที่พัก
1. ภูพิพัฒนร�สอรท
2. วัดบานกง

• รานขายของทีร่ ะลึก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
จํานวน 1 หอง จํานวนผูเขารวมประชุมที่รองรับได 40 คน
• สถานที่จัดประชุมนอกอาคาร
โรงคัดแยกบรรจ�หีบหอพืชผักผลไม รูปแบบการสาธ�ตการแปรรูป/
การทําสารช�วภัณฑ จํานวนผูเขารวมประชุมที่รองรับได 50 คน

ไมมี

• ทีจ่ อดรถ
พื้นที่ 120 ตารางเมตร สามารถรองรับรถบัส รถตู
และรถอื่น ๆ ได รวม จํานวน 20 คัน
• หองนํา้
มีจํานวนหองนํ้ารองรับ จํานวน 3 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม
แปลงสาธ�ตพร�กช�้ฟา/ แปลงสาธ�ตฟกเข�ยว แปลงสาธ�ตฟกทอง /สาธ�ตแปรรูปฟกทอง
กุมภาพันธ
แปลงสาธ�ตพร�กช�้ฟา /แปลงสาธ�ตฟกเข�ยว แปลงสาธ�ตฟกทอง/ สาธ�ตแปรรูปฟกทอง
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
แปลงสาธ�ตฟกเข�ยว/ แปลงสาธ�ตฟกทอง /แปลงสาธ�ตมะเข�อเทศโทมัส/สาธ�ตแปรรูปฟกทอง
มิถุนายน
แปลงสาธ�ตฟกเข�ยว/ แปลงสาธ�ตฟกทอง /แปลงสาธ�ตมะเข�อเทศโทมัส/สาธ�ตแปรรูปฟกทอง
กรกฎาคม
แปลงสาธ�ตฟกเข�ยว/ แปลงสาธ�ตฟกทอง /แปลงสาธ�ตมะเข�อเทศโทมั/สาธ�ตแปรรูปฟกทอง
สิงหาคม
แปลงสาธ�ตฟกเข�ยว
กันยายน
แปลงสาธ�ตฟกเข�ยว
ตุลาคม
แปลงสาธ�ตฟกเข�ยว
พฤศจ�กายน
แปลงสาธ�ตพร�กช�้ฟา/ แปลงสาธ�ตขาวโพดเหนียวมวง
ธันวาคม
แปลงสาธ�ตพร�กช�้ฟา/ แปลงสาธ�ตขาวโพดเหนียวมวง

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
สํานักงานสหกรณ 302 ม.1 ต.ยม อ.ทาวังผา จ.นาน
โรงคัดแยกฯ 93 ม.3 ต.จอมพระ อ.ทาวังผา จ.นาน
เบอรโทรศัพท.054-70575
• ช�่อผูประสานงาน นายพนมเทียน พินิจทะ
• เบอร โทรศัพท 081-9937270
• Facebook สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินทาวังผา จํากัด
• Website http://www.sahakornthai.com/landwangthapha/index.php/contact
• E-mail. mail SPK.wangpha@gmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร
พรหมพิราม จํากัด

สหกรณ
การเกษตรพรหมพิราม จํากัด

เ

กิดข�้นจากการรวบรวมของ 3 สหกรณฯ เดิมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ไดแก สหกรณ
การเกษตรพรหมพิรามหนึ่ง จํากัด สหกรณการเกษตรพรหมพิรามสอง จํากัด และ
สหกรณการประมงพิษณุ จํากัด ดวยว�สัยทัศน “เปนสหกรณผูผลิตเมล็ดพันธุขาว
ชั้นนําของพิษณุโลก มีการจัดการทีท่ ันสมัย เพื่อ มวลสมาช�กอยางยั่งยืน” ใหบร�การ
ดานธุรกิจสินเช�่อ ธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตร (ปรับปรุงเมล็ดพันธุ) ธุรกิจตลาด
กลางและโรงสี ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย(การตลาด) บร�การเง�นฝาก และซ�้อหุนแก
สมาช�ก นอกจากนี้ยังข�้นช�่อเร�่องการผลิตเมล็ดพันธุขาวโดยมีโรงงานปรับปรุงสภาพ
เมล็ดพันธุ โรงคัดเมล็ดพันธุขาวเปนของตัวเอง และ
จ�ดเดนของสหกรณ
สงเสร�มสมาช�กเพาะปลูกขาวคุณภาพเพื่อจําหนายเปน
เมล็ดพันธุ พรอมบร�การจัดหาและจําหนายเมล็ดพันธุ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร
ขาวแกสมาช�ก อาทิ พล.2, กข41, กข29, กข57 ,กข 49 ปรับปรุงเมล็ดพันธุ ธุรกิจตลาด
,ขาวดอกมะลิ 105 และปจจ�บันยังเปน 1 ใน 12 สหกรณ กลางและโรงสี การจัดหาสินคามา
ที่เขารวมโครงการสงเสร�มสมาช�กสหกรณปลูกขาว จําหนาย พรอมทั้งระบบเง�นฝาก
พันธุ กข43 นาปแปลงใหญ (นา+ขาว GAP และมี
ของสหกรณ
โรงสี GMP) ของกรมสงเสร�มสหกรณ ที่เขารวม
โครงการโดยมีพื้นที่ปลูกมากที่สุด 5,014 ไร
2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- การคัดเมล็ดพันธุขาว
- การตรวจรับซ�้อขาว
- การดูแลแปลงเมล็ดพันธุ
• กิจกรรมสันทนาการ
- กิจกรรมโยนขาว
- กิจกรรมตรวจรับซ�้อขาว

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
- มอบทุนการศึกษา
- สนับสนุนการจัดกีฬาประจําหมูบาน

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานที่สําคัญ
1. การรวบรวมและแปรรูป / การผลิตเมล็ดพันธุขาว
ณ โรงคัดเมล็ดพันธุขาว จ�ดบร�การสหกรณฯ สาขาที่ 1
หอกลอง 99 ม.4 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
2. ธุรกิจการรับฝาก/สินเช�่อ ณ สํานักงานสหกรณการเกษตร
พรหมพิราม จํากัด เลขที่ 89 ม.1 ต.พรหมพิราม
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
• ที่พัก
โรงแรมทาชางร�สอรท จํานวน 10 หอง
• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
1 หอง รองรับ 500 ราย

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
1 หอง รองรับ 250 ราย
• รานขายของทีร่ ะลึก
ขาวสารพันธุ กข 43 ตราสหกรณการเกษตรพรหมพิรามจํากัด,
เคร�่องจักสาน, ผาพื้นเมือง และไมกวาด
• ทีจ่ อดรถ
11,000 ตรม.
• หองนํา้
6 หอง

• สถานที่จัดประชุมนอกอาคาร
จ�ดบร�การสหกรณฯ สาขาที่ 1 หอกลอง จัดเปน ฐานใหความรู
จํานวนผูเขารวมประชุม 1,000 ราย

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มีนาคม
ตรวจรับซ�้อขาว
เมษายน
โยนขาว
กรกฎาคม
ตรวจรับซ�้อขาว
สิงหาคม
โยนขาว
พฤศจ�กายน
ตรวจรับซ�้อขาว
ธันวาคม
โยนขาว

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
89 ม.1 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
• ช�่อผูประสานงาน นางสาวปยาพัชร สุจรรยา
• เบอร โทรศัพท 081-7859005, 055 369 035
• Facebook สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด
• Website www.phromphiramcoop.com
• E-mail Coop_Phromphiram@hotmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร
สบปราบ จํากัด

สหกรณ
การเกษตรสบปราบ จํากัด

หกรณการเกษตรสบปราบ จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 28 หมู 14 ตําบลสบปราบ อําเภอ
สบปราบจังหวัดลําปางเกิดจากการควบสหกรณหาทุนเดิมในทองถิน่ อําเภอสบปราบ
จํานวน 28 สหกรณเขาดวยกันมีสมาช�ก 385 คน ไดรับการจดทะเบียนตาม พระราช
บัญญัติ สหกรณ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 เลขทะเบียนเลขที่ 197/11504
เร�่มดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2514 เปนตนมา ในปจจ�บันนี้มีสมาช�กทั้งหมด 4,631 คน ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 จํานวนสมาช�ก 44 กลุม กระจายทั่วทั้งตําบล 46 หมูบานภายในทองที่
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง มีคณะกรรมการดําเนินการทั้งหมด 13 คน มีพนักงานฝายจัดการ
รวม 50 คน ณ 30 มิถุนายน 2561 สินทรัพย 988,668,155.03 บาท หนี้สิน 723,955,074.57 บาท
ทุนของสหกรณ 264,713,080.46 บาท

2 ไมซ เพื่อชุมชน

จ�ดเดนของสหกรณ
1. สหกรณดําเนินงานดวยทุนภายในของสหกรณ
2. สหกรณบร�การสมาช�กแบบครบวงจรดานเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดลอม
3. เปนศูนยเร�ยนรูการสหกรณ

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมสันทนาการ

1. การปลูกผักปลอดภัย
2. ตลาดเกษตรกร Sobprab Farmers Market

1.ดนตร�พื้นเมือง
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility:
กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน ที่สหกรณ
สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม
ใหเกิดการพัฒนา)
การพัฒนากลุมอาช�พ
- ทอผา
- ไมกวาด

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร

1. ตลาดเกษตรกร Sobprab Farmers Market
2 การปลูกผักปลอดภัย
• ทีพ
่ กั

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
60 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
60 คน

200 คน
ไมมี

• รานขายของทีร่ ะลึก
ขาว, ผลิตภัณฑผา ทอ, ตะกรา, ไมแกะสลัก, รูปภาพ, เซรามิค
• ทีจ่ อดรถ
50 คัน
• หองนํา้
1. หญิง 20 หอง
2. ชาย 20 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม
ผักปลอดภัย
กุมภาพันธ ผักปลอดภัย
มิถุนายน
การปลุกขาว
กรกฎาคม การปลูกขาว
พฤศจ�กายน การเก็บเกี่ยวขาว , ผักปลอดภัย
ธันวาคม
การเก็บเกี่ยวขาว , ผักปลอดภัย

ผักตามฤดูกาล,
จักสาน

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
28 หมูที่ 14 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง 52170
โทร 0 5429 6110 , 0 5434 4637 โทรสาร 0 5434 4637
• ช�่อผูประสานงาน นางสาวสมคิด อุนแกว, นางสุภาวดี หลวงใน
• เบอร โทรศัพท 089-9155323, 085-7153322
• Website sobprab.com
• E-mail sobprab_coop@hotmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร

บานปางมวง จํากัด

สหกรณการเกษตร
บานปางมวง จํากัด

บ

านปางมวง หมูที่ 10 ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตั้งอยูในพื้นที่
อุทยานแหงชาติแจซอน สูงจากระดับนํ้าทะเล 900 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอด
ทั้งป อูณหภูมิ 18-25 องศาเซลเซ�ยส พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูงสลับซับซอนบนพื้นที่
ปาไมอุดมสมบูรณ มีแมนํ้าไหลผานเพื่อใหชาวบานใชอุปโภคบร�โภค ทางเขาหมูบานเปน
ทางลูกรัง แคบ และชัน สลับกับทางลาดปูนซ�เมนต รถว�่งไดทางเดียว
ชาวบานทั้งหมดเปนชาวไทยภูเขาเผามูเซอ (ลาหู) สวนใหญนับถือศาสนาคร�สต
จํานวน 90 ครอบครัว มีการประกอบอาช�พเกษตรกรรมโดยการทําสวนกาแฟ และ
แมคคาเดเมียเปนหลักกวา 560 ไร ไดผลผลิตเมล็ดกาแฟปละ 300 ตัน โดยกาแฟที่ได
มีกลิ่นหอมเปนเอกลักษณ เพราะปลูกใตตนไม ใหญเหมาะกับการปลูกกาแฟ โดยภาครัฐ
ไดเขาไปชวยสงเสร�มใหทําการรวมกลุมจัดตั้งเปนสหกรณ และแปรรูปเมล็ดกาแฟ
จําหนายเองในนาม Pang Muang Co-op Coffee
นอกจากนี้ ชาวบานยังมีประเพณีสําคัญในชวงวันข�้นปใหม ชาวเผาจะแตงชุดประจํา
เผา รวมแขงกีฬาและกิจกรรมพื้นบาน เชน การตีลูกขวาง เลนสะบา การแขงลอเลื่อน เลน
โยนขวงของหนุมสาว และเตนรําเฉลิมฉลองตามจังหวะดนตร�ทองถิ่น
2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ

จ�ดเดนของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมพื้นที่การปลูกกาแฟและช�มกาแฟของสหกรณ

ว�ถีชุมชน คนอยูกับปา
เยี่ยมชมพื้นที่การปลูกกาแฟ
และช�มกาแฟของสหกรณ

• กิจกรรมสันทนาการ
แตงชุดประจําเผา รวมแขงกีฬาและกิจกรรมพื้นบาน
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
ปลูกปาในพื้นที่ของหมูบาน

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานที่สําคัญ
พื้นที่ปลูกกาแฟและลานกิจกรรม

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
• รานขายของทีร่ ะลึก
มีกาแฟแปรรูปของสหกรณจําหนาย

• ที่พัก
มีโฮมเสตยของชาวบานในพื้นที่ รองรับแขกไดไมเกิน 25 คน
• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
• สถานที่จัดประชุมนอกอาคาร
อาจจะใชลานสาธารณะของหมูบานแทน

ไมมี

ไมมี

• ทีจ่ อดรถ
รถเล็กจอดไดตามขางทาง
• หองนํา้
มีหองนํ้าของบานที่ทําโฮมสเตย

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-ธันวาคม เยี่ยมชมไดทั้งป

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
หมูบานปางมวง อําเภอแจซอน จังหวัดลําปาง
(อยูระหวางการกอสรางและขอเลขที่ตั้ง)
• ช�่อผูประสานงาน ศิร�นันทา กิติคุณ (รัตน)
• เบอร โทรศัพท 061-3563157
• ID line 061-3563157

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร
ประตูปา จํากัด

สหกรณ
การเกษตรประตูปา จํากัด

ส

หกรณการเกษตรประตูปา จํากัด เปนสหกรณตําบล ปจจ�บันมีสมาช�กจํานวน 508
คน ธุรกิจหลักที่ทํา คือ รวบรวมผลไมลําไย เพื่อสงขายในตลาด Modern trade
และตลาดทั่วไป เฉลี่ยปละ 1,000 ตัน และรวบรวมลิ้นจ�่สด เฉลี่ยปละ 400 ตัน
จ�ดเดนของสหกรณ
สหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด ตั้งอยูในชุมชนที่มีสิ่ง
แวดลอมประกอบไปดวย แหลงเพาะปลูก โดยชุมชนปลูกผล
ไม คือ ลําไยเปนหลัก และจะมีผลไมอื่นปลูกแซมบาง เชน
กลวยหอมทอง ฝรั่งกิมจ� และในชุมชนจะมีวัฒนธรรมเปน
ของตนเองคือ วัฒนธรรมคนยองประตูปา มีวัดชุมชนที่
สวยงาม มีว�ถีช�ว�ตชุมชนที่ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิม และ
มีว�ถีตลาดชุมชนใหศึกษา

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. ดูสวนลําไย สาธ�ตว�ธ�การเก็บเกี่ยว
2. ดูจ�ดรวบรวมลําไยสด
3. ดูการแปรรูปลําไย (อบแหงเปลือก)
4. ดูการแปรรูปลําไย (อบแหงเนื้อสีทอง)
5. ทองเที่ยวชม 5 วัด (สถาปตยกรรมโบสถ พระธาตุ หอไตร
และหอธรรม) และว�ธ�การเตร�ยมตนสลากภัต

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
1. จัดใหมีตลาดนัดชุมชน
2. จัดกิจกรรมปนจักรยานชมสวน

• กิจกรรมสันทนาการ
1. การควานลําไย เพื่อทําลําไยอบแหงเนื้อสีทอง
2. ทํานํ้าพร�กลําไย นํ้าลําไย
3. เก็บลําไยในสวน
4. ไหวพระ

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานที่สําคัญ
1. จ�ดรวบรวมลําไย สหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด
2. จ�ดสาธ�ตการเก็บเกี่ยวผลลําไยในสวน
3. โรงงานแปรรูปลําไย 2 แหง
4. วัดในพื้นที่ 5 แหง
• ที่พัก
• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
จํานวน 2 หอง
1. 1 หอง ขนาด 50 คน
2. 1 หอง ขนาด 100 คน
• สถานที่จัดประชุมนอกอาคาร
1. ในสวนลําไย จํานวน 50 คน
2. โรงอบลําไยแหงเปลือก จํานวน 100 คน
3. โรงอบลําไยแหงเนื้อ จํานวน 30 คน

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
1. สหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด จํานวน 100 คน
2. โรงอบลําไยแหงเปลือก จํานวน 100 คน
3. อาคารเอนกประสงคหมูบาน จํานวน 30 คน
ไมมี

• รานขายของทีร่ ะลึก
1. ผลไมอบแหงประกอบดวยลําไย (เนื้อ + เปลือก) มะมวง
กลวยหอมทอง และแกวมังกร
2. ผาทอมือ , กระเปาเย็บดวยมือ
3. ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว
• ทีจ่ อดรถ
พื้นที่ จํานวน 2 ไร
• หองนํา้
1. จํานวน 7 หอง ที่สหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด
2. จํานวน 3 หอง ที่จ�ดดูงานโรงงานแปรรูป

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
กันยายน-พฤศจ�กายน เทศกาลเก็บเกี่ยวลําไย
เทศกาลการเตร�ยมตนสลากภัต
ประเพณีลอยกระทง

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
เลขที่ 92 หมูที่ 5 ตําบลประตูปา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
เบอรโทรศัพท 080 - 8608270
แฟกซ 053 - 001290
• ช�่อผูประสานงาน นางมาลี เปรมมณี
• เบอร โทรศัพท 089-9544391

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

นิคม

หนองบัวพัฒนา จํากัด

สหกรณ
นิคมหนองบัวพัฒนา จํากัด

หกรณนิคมหนองบัวพัฒนา จํากัด เปนองคกรที่สมาช�กเปนเจาของ ตั้งข�้นในเขต
นิคมสหกรณหนองบัว ซ�่งไดจัดสรรที่ดินทํากินใหกับเกษตรกร แลวใหเกษตรกร
เหลานั้นรวมตัวกันจัดตั้งเปนสหกรณข�้น ตาม พ.ร.บ.สหกรณ เปนสหกรณประเภท
สหกรณนิคม ปจจ�บันมีที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ ๖๕/๗ หมูที่ ๘ ตําบลหนองบัว อําเภอ
ศร�นคร จังหวัดสุโขทัย และสาขาปากนํ้า ตั้งอยู เลขที่ 62 หมูที่ ๓ ตําบลเมืองบางยม อําเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
จ�ดเดนของสหกรณ
สหกรณจัดตั้งข�้น ตาม พ.ร.บ. สหกรณ และจัดสรรที่ดินทํากินใหกับเกษตรกรสมาช�ก ภายใต
พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองช�พ พ.ศ. ๒๕๑๑ ดังนั้น เกษตรกรสมาช�กจ�งมีที่ดินทํากินที่เหมาะ
สมกับทําการเกษตร มีแปลงเกษตรที่ไดรับเปนรูปแบบเสมือนการจัดรูปที่ดิน มีถนนทางลําเลียง
เขาถึงแปลงไดทุกแปลง ดินมีความอุดมสมบูรณและมีความเหมาะสมกับพืชหลาย ๆ อยางที่
เกษตรกรทั่วไปทํา ไดแก นาขาว ออยโรงงาน และพืชเฉพาะถิ่นที่ปลูกไดเฉพาะที่นี่ เชน การทําแปลง
เมล็ดพันธุผักบุง พร�ก และใบยาสูบ ระบบนํ้าชลประทานเปนแบบสถานีสูบนํ้าไดดิน และแบบที่
เกษตรกรพึ่งพาตนเองมีทั้งแบบใชนํ้าจาก หวยหนอง คลอง บึง และสูบนํ้าบาดาลมาใช จากความ
พร อ มดั ง กล า วทํ า ให ใ นพื้ น ที่ ข องสหกรณ เ ป น แหล ง เพาะปลู ก แล ว ได ผ ลผลิ ต คุ ณ ภาพดี
(โดยเปนตนนํ้าของสายการผลิตชั้นดี)

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- โครงการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ เพื่อการจําหนาย สามารถใหผูมาศึกษา
ดูงาน และทดลองสัมผัส ฝกปฏิบัติไดตั้งแต ลงดํานา ดูแปลงนา ตัดพันธุปน
เก็บเกี่ยว การตรวจสอบคุณภาพ ขั้นตอนกระบวนการปรับปรุงและรับรอง
คุณภาพ (เร�ยกไดวาครบทุกกระบวนการผลิตฯ ข�้นอยูกับชวงระยะเวลาที่ผู
ศึกษาดูงานมา)
- โครงการปลูกพืชใหแข็งแรง ไดผลผลิตแข็งแรง เพื่อผูบร�โภคแข็งแรง สามารถ
ใหผูมาศึกษาดูงานลงมือปฏิบัติไดในทุกขั้นตอน ตั้งแต การเตร�ยมดิน การเพาะ
เมล็ดผัก การลงแปลง การดูแลรักษา การตัดผักสด ๆ จากแปลงลวน ๆ
มาปรุงอาหารแบบใหม สด ตามสั่ง หร�อตัด - แพ็ค เองกลับบานได
• กิจกรรมสันทนาการ
- นําเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมประจําถิ่น อาทิ ตลาด ๘๐๐ ป ณ อุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย มรดกโลก ในเย็นวันศุกร เสาร อาทิตย โดยรถโดยสาร
ทีเ่ ปนเอกลักษณของสุโขทัย รถคอกหมู, หร�ออุทยานประวัตศิ าสตรศร�สชั นาลัย
, สวนไมผล รถไฟสายประวัติศาสตรซ�่งยังคงเอกลักษณ ยังเดินรถอยู
ไมมี
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน ที่
สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ

ไมมี

• ทีพ
่ กั

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
จํานวน ๑ หอง จํานวนผูเขารวมประชุม ๒๐๐ คน

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
อาหาร สามารถจัดไดครบตามจํานวนผูมารวมประชุม รายการ
และราคาตามรายการที่สั่ง
• รานขายของทีร่ ะลึก
สหกรณ ฯ มีแผนงานที่จะดําเนินการ อยูระหวางดําเนินการ
สงเสร�มอาช�พ และจะรวบรวมมาจําหนาย

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
เปนอาคารเอนกประสงค จัดประชุมแบบจัดเกาอี้นั่งได จํานวน ๓๕๐ คน

ไมซ เพื่อชุมชน
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ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
• ช�่อผูประสานงาน นายภานุพัจน คชพันธุ
• เบอร โทรศัพท 092-6289641
• E-mail nong.bua@hotmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร
เมืองลับแล จํากัด

สหกรณ
การเกษตรเมืองลับแล จํากัด

สาขาสํานักงานใหญ

หกรณการเกษตรเมืองลับแล จํากัด มีสมาช�กทั้งหมด ประมาณ 8,000 คน ประกอบ
อาช�พหลัก 3 กลุมอาช�พ คือ ทํานาขาว ปลูกหอมแดง ทําสวนผลไม สหกรณ
ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งหมด 4 ประเภท คือ 1. ธุรกิจสินเช�่อ 2. ธุรกิจรับฝากเง�น
3. ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย และศูนยกระจายสินคาสหกรณ เชน ขาวสาร ปจจัยทางการ
เกษตร และสินคาอุปโภคบร�โภค 4. ธุรกิจแปรรูปและสงเสร�มการเกษตร เชน โรงงานผลิต
แปง โรงงานผลิตเมล็ดพันธุสหกรณฯ ธุรกิจรวบรวมขาวเปลือก และแปรรูปขาว

สาขาไผลอม
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สาขาหัวดง

สาขาตลิ่งตํ่า

สาขาชัยจ�มพล
จ�ดเดนของสหกรณ
สหกรณการเกษตรเมืองลับแล จํากัด มีจ�ดเดนที่แตกตางจากที่อื่น ในเร�่อง “การบร�หารงานสาขา” เนื่องจากสหกรณอื่นๆ
จะมีจ�ดบร�การสมาช�กเพียงจ�ดเดียว สวนสหกรณฯ มีทั้งหมด 5 สาขา การบร�หารสาขาของสหกรณ โดยการขยายสาขาเพื่อ
การบร�การสมาช�กใหตรงจ�ด เพื่อใหสมาช�กไดรับความสะดวกสบาย ซ�่งหากนับเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ สมาช�กสหกรณจะประหยัด
เวลาในการติดตอทําธุรกรรม และสามารถกลับไปทําไรทําสวนตอได สหกรณเล็งเห็นวาจะทําใหเกิดประโยชนกับสมาช�กโดยตรง
อยากใหบร�การสมาช�กใหถึงจ�ดที่สมาช�กไดรับความสะดวก ดังนั้น จ�งมีโครงการขยายสาขา โดยการสรางความมีสวนรวมของ
สมาช�ก การจะทําใหสหกรณเจร�ญและพัฒนาไปขางหนา สหกรณตองอาศัยความรวมมือของสมาช�กเปนหลัก และสิ่งที่สมาช�กจะ
ใหความรวมมือนั้นสมาช�กตองไดรับความพึงพอใจ ไดรับความสะดวกสบายในการติดตองานสหกรณฯ และสหกรณยังตอง
บร�หารงานภายในองคกรใหเกิดประสิทธ�ภาพ และบร�หารจัดการกลุมสมาช�กโดยการจัดชั้นกลุม จัดชั้นสมาช�ก (จัดชั้นกลุมดวย
รูปแบบคณะกรรมการบร�หารกลุม)
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กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมสันทนาการ

1. กิจกรรมบรรยายภาพรวมสหกรณ
2. ศึกษาดูงานแตละธุรกิจของสหกรณ โดยการเยี่ยมชมธุรกิจ
ของสาขา จํานวน 5 สาขา
3. ทองเที่ยวเช�งเกษตร (ตามฤดูกาล ตั้งแตเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม)

ไมมี

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน
ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิดการพัฒนา)
1. การจัดอบรมโครงการครอบครัวอบอุน
2. กิจกรรมอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
3. กิจกรรมแขงขันกีฬาสัมพันธ
4. กิจกรรมสงเสร�มเยาวชน และโรงเร�ยนตางๆ

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ

ไมมี

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร

ไมมี

• ทีพ
่ กั

ไมมี

• รานขายของทีร่ ะลึก

ไมมี

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
มีหองประชุมทั้งหมด 3 หอง
1. หองประชุมหอมแดง รองรับได 1-20 ทาน
2. หองประชุมชั้น 2 รองรับได 1-50 ทาน
3. หองประชุมศูนยเร�ยนรูฯ รองรับได 1-200 ทาน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
มีจํานวน 1 หอง
1. อาคารอเนกประสงค สาขาชัยจ�มพล รองรับได 1-200 ทาน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
ระยะเวลาการเยี่ยมชม 08.30 น. - 16.30. น.
• กิจกรรมเดนในชวงเวลานั้น
1. ศึกษาการบรรยายภาพรวมของสหกรณ
เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
2. รับประทานอาหาร เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
3. เยี่ยมชมสาขา 5 สาขา เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
4. ศึกษาดูงานตามแพคเกจบุฟเฟตทุเร�ยน
เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม
เวลา 14.00 น. – 16.30 น.

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
เลขที่ 206 หมู 13 ถนนอินใจมี ต.ฝายหลวง
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ
• ช�่อผูประสานงาน นางสาวปร�ยาภรณ ปนจันทร
• เบอร โทรศัพท 055-431032 โทรสาร 055-431598
• Website http://www.sahakornthai.com/mueanglaplae
• E-mail Cooplablae@gmail.com
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