ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สหกรณ

การเกษตร
ชนบท จํากัด

สหกรณ
การเกษตรชนบท จํากัด

จ

ดทะเบียนตาม พรบ.สหกรณ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2514 ประเภท สหกรณ
การเกษตร เลขทะเบียน 373/11713

จ�ดเดนของสหกรณ
สมาช�กเปนเกษตรกรและเปนเมืองเกา
เมืองทองเที่ยว มีสินคาที่มีช�่อเสียงคือ
ผาไหมมัดหมี่ ซ�่งเปนกลุม อาช�พของสหกรณ
เปนผูผลิต

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
ดูงานผาไหมมัดหมี่ตั้งแตเร�่ม ผลิตเสนไหม ถึงทอเปนผาไหมลายตาง ๆ

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

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
กลุม อาช�พการผลิตผาไหม
• ทีพ
่ กั

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
หองรับประทานอาหาร รองรับได 200 คน
ไมมี

• รานขายของทีร่ ะลึก
รานของกลุม สตร�สหกรณ กลุม อาช�พสหกรณ

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
หองประชุม รองรับได 50 คน

• ทีจ่ อดรถ
พืน้ ทีจ่ อดรถ ขนาด 2 ไร

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
หองประชุมอําเภอ รองรับได 400 คน

• หองนํา้
มีหอ งนํา้ 15 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม
งานผาไหมมัดหมี่ของดีเมืองชนบท
ธันวาคม
งานไหมขอนแกน

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
สหกรณการเกษตรชนบท จํากัด เลขที่ 2 หมู 10
ถนนแจงสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแกน 40180
• ช�่อผูประสานงาน นายทักษิณ สารมณี
• เบอร โทรศัพท 043-286000
• Facebook คนหา สหกรณการเกษตรชนบท จํากัด
• E-mail chonnabot_coop@hotmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

โคนม

ขอนแกน จํากัด

สหกรณ
โคนมขอนแกน จํากัด

ส

หกรณโคนมขอนแกน จํากัด ดําเนิน
กิจกรรมเกีย่ วกับการรวบรวมนํา้ นมดิบจาก
สมาช�ก จํานวน 178 ครัวเร�อน ปร�มาณนมที่รับ
โดยเฉลี่ย 50 ตัน/วัน สมาช�กมีโคนมทั้งสิ้น จํานวน
9,612 ตัว และมีธุรกิจอื่น ๆ อีก 8 ประเภท ดังนี้
1. ธุรกิจรวบรวมนํ้านมดิบ
2. ธุรกิจแปรรูปนํ้านมดิบ
3. ธุรกิจสินเช�่อ
4. ธุรกิจสงเสร�มบร�การการเกษตร
5. ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย
6. ธุรกิจเง�นรับฝาก
7. ธุรกิจแปรรูปอาหารสัตว
8. ธุรกิจโคสาวทดแทนฝูง

2 ไมซ เพื่อชุมชน

จ�ดเดนของสหกรณ
สหกรณฯตั้งอยูติดถนนมิตรภาพ และอยูในจ�ดทีไป –มา
สะดวก หางาย นอกจากนั้น สหกรณยังผลิตนมสด
100% และไอศคร�มนมสด อีกดวย

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
เปนแหลงเร�ยนรูในเร�่อง
1. การผลิตอาหารสัตว ประเภทอาหารชน,อาหารTMR
2. การเลี้ยงโคนมทดแทน
3. การแปรรูปผลิตภัณฑเกี่ยวกับนํ้านม

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

• กิจกรรมสันทนาการ

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• ทีพ
่ กั
ในพื้นที่ใกลเคียงมีที่พักบร�การ
จํานวน 10 หอง ๆ ละ 2 คน และอีก 2 หอง ๆ ละ 3 คน
รวมรับรองทั้งหมด 26 คน
• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
จํานวน 2 หอง หอง 1 รองรับ จํานวน 100 คน
หอง 2 รองรับ จํานวน 15 คน

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

ไมมี

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร

ไมมี

• รานขายของทีร่ ะลึก

ไมมี

เร�่องนารูเกี่ยวกับการจัดคณะมาประชุม
• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เยี่ยมชมการผลิตอาหารสัตว จํานวน 1 ชั่วโมง (ตลอดทั้งป)
เยี่ยมชมการเลี้ยงโคทดแทน จํานวน 1 ชั่วโมง (ตลอดทั้งป)
เยี่ยมชมการผลิตนม จํานวน 30 นาที (ยกเวนเดือนมีนาคม เมษายน และตุลาคม)

ไมซ เพื่อชุมชน
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ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
เลขที่ 241 หมู 8
ถ.มิตรภาพ ต.บานคอ อ.เมือง
จ.ขอนแกน 40000
• เบอร โทรศัพท 043 -009918
• Facebook สหกรณ โคนมขอนแกน จํากัด
• ID line สหกรณ โคนมขอนแกน จํากัด
• Website สหกรณ โคนมขอนแกน จํากัด
• E-mail kkc_cop@hotmail.co.th
• ช�่อผูประสานงาน นางสุมาณี พันธหงษ

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ
กสิกรรมไรสารพิษ

ในเขตปฏิรูปที่ดินอําเภอวังนํ้าเข�ยว จํากัด

สหกรณกสิกรรมไรสารพิษ
ในเขตปฏิรูปที่ดินอําเภอวังนํ้าเข�ยว จํากัด

จ

ดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2543 ปจจ�บันมีสมาช�กรวม 297 ราย
การดําเนินธุรกิจ 1.จัดหาสินคามาจําหนาย
2.รวบรวมผลผลิต
3.สินเช�่อ
ธุรกิจหลัก คือธุรกิจรวบรวมผลผลิต ซ�่งเปนผักสดและผลไม โดยมีสมาช�กที่รวมรวม 70
รายๆ ละ ประมาณ 2 ไร รวมพื้นที่ 140 ไร ชนิดพืชประมาณ 109 ชนิดพืช
จ�ดเดนของสหกรณ
ผลิตผักเปนระบบกลุม เนนการทําเกษตรอินทร�ย
ต อ งการให ส มาช� ก ประกอบอาช� พ เกษตรอย า ง
ปลอดภัยและยัง่ ยืนจนถึงลูกหลาน และผลิตอาหาร
ที่ปลอดภัย สําหรับผูบร�โภคไดรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทร�ยจากกรมว�ชาการเกษตร

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. การทําปุยหมัก
3. การเพาะกลาผัก
5. ชมแปลงสมาช�ก
7. การทํานํ้ายาอเนกประสงค

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

2. การทํานํ้าหมักจ�ลินทร�ย
4. การปลูกผัก
6. การเผาถาน
8. การทําแชมพู

• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

- กิจกรรมทําฝายมีช�ว�ต
- การแปรรูปอาหาร

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
- แปลงสาธ�ต
- แปลงสมาช�ก

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
- สามารถรองรับได 60-100 คน

• ทีพ
่ กั
- บานพักๆ หองละ 2 คน จํานวน 6 หอง
- เร�อนนอนชาย, หญิง(พักรวม) พักไดหลังละ 60 คน (หองนํา้ รวม)

• รานขายของทีร่ ะลึก
- เมล็ดพันธ
- สินคาชุมชน
- สินคาเพือ่ สุขภาพ
- ตนไม

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
- สามารถรองรับได 60-100 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
- ตามฐานงานตางๆ รองรับไดจด� ละไมเกิน 20 คน

• ทีจ่ อดรถ
- รถบัส ไมเกิน 3 คัน รถเล็กสามารถจอดร�มถนน
• หองนํา้
- จํานวน 20 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-มีนาคม
อากาศเย็นและมีผลผลิตใน
แปลงเยอะเหมาะแกการเยี่ยมชม
เมษายน-พฤษภาคม อากาศเร�่มรอนแตก็ยังเหมาะ
ในการเยี่ยมชม
มิถุนายน-ตุลาคม
เร�่มมีฝนตกชุกพื้นที่ไมเหมาะ
ในการเยื่ยมชม
พฤศจ�กายน-ธันวาคม เร�่มเขาฤดูหนาวอากาศเย็น
เหมาะแกการเยี่ยมชม

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
14 หมู 11 ต.วังนํ้าเข�ยว อ.วังนํ้าเข�ยว จ.นครราชสีมา 30370
โทรศัพท : 081-9778699 , 087-2536515
• ช�่อผูประสานงาน น.ส.ฝากฝน หมายยอดกลาง
นางวราภรณ พรหมมา
• เบอร โทรศัพท 081-9778699 , 087-2536515
• Facebook สหกรณกสิกรรมไรสารพิษในเขตปฏิรูปที่ดิน
อ.วังนํ้าเข�ยว
• ID line 087-2536515
• E-mail organicwnk@gmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

กลุมเกษตรกร

ทําสวน

บานโนนเขวา

กลุมเกษตรกร
ทําสวนบานโนนเขวา

ก

ลุมเกษตรกรทําสวนบานโนนเขวา ตั้งอยูที่บานโนนเขวา สํานักงานเลขที่ 50 หมู
ที่ 3 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแกน เลขทะเบียนกลุมเกษตรกรที่ ขก 4/2559
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
จ�ดเดนของสหกรณ
- เปนกลุม ทีข่ บั เคลือ่ นนโยบายของกระทรวงกระเกษตรและสหกรณสพ
ู นื้ ทีบ่ า นโนนเขวา เปนหมูบ า น
เปาหมายสํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดขอนแกน บูรณาการรวมกับหนวยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานภาคี นโยบายแปลงใหญ เปนแปลงใหญผัก จํานวน
370 ไร นโยบายเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทร�ยโดยเนนใหสมาช�กที่ไดรับรองมาตรฐาน GAP
เปนกลุมนํารองเพื่อปรับเปลี่ยนใหเปนพื้นที่ ลด ละ เลิก การใชสารเคมี สรางแรงจ�งใจใหเกษตรกร
หันมาผลิตผักมาตรฐานอาหารปลอดภัยสูผูบร�โภค นโยบาย Zoning–by-agrimap ปรับเปลี่ยน
พืน้ ทีท่ ไี่ มเหมาะสม มาทํากิจกรรมผลิตผักทีไ่ ดมาตรฐาน การใชปยุ อินทร�ยส ตู รพระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธ�ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การใชไสเดือนฝอย เปนแหลงศึกษาดูงาน
ของพื้นที่ตางๆ
- เปนกลุมเกษตรกร ที่มีการจัดทําตลาดนําการผลิตโดยไดนําภาคเอกชน คือ บร�ษัทเทสโกโลตัส
เขามาดําเนินการดานการตลาดรับซ�อ้ ผลผลิตจากเกษตรกร ไดแก ผักชนิดตางๆ จํานวน 12 ชนิด

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- ดูแปลงสาธ�ต การปลูกผักปลอดภัย
- ดูกิจกรรมการตลาดนําการผลิต
- ศึกษากระบวนการดําเนินงานกลุมเกษตรกร
• กิจกรรมสันทนาการ
สมาช�กรวมในการสาธ�ต และลงมือตรวจสารเคมี เตร�ยมดิน
เตร�ยมแปลง และลงมือปลูกผัก

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
รวมกิจกรรมในชุมชนทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เชน กิจกรรมรวมทํา
ความสะอาดชุมชน

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
๑. จ�ดตอนรับผูม าศึกษาดูงานทีก่ ลุม ฯ โดยใชพนื้ ทีศ่ าลา SML ประจําหมูบ า น
ในการดําเนินการตอนรับสมาช�ก พรอมทัง้ บรรยายเกีย่ วกับความเปนมา
ของกลุม ฯ กระบวนการทํางานของกลุม ฯ ในเบือ้ งตน และนําผูเ ขาศึกษา
ดูงานดูในสวนตางๆ ตอไป
๒. แปลงผักปลอดภัย โดยหลักกลุม ฯ จะมีแปลงสาธ�ตทีเ่ ตร�ยมไวสาํ หรับผูท ี่
เขามาศึกษาดูงาน ซ�ง่ เปนแปลงทีส่ ามารถใชศกึ ษาดูงาน เปนแปลงเนือ้ ทีโ่ ดย
ประมาณ ๓ ไร ดูกระบวนการตัง้ แตการจัดเตร�ยมดินจนถึงการลงแปลง
ปลูกผัก พรอมทัง้ มีสมาช�กกลุม ฯ ทีร่ บั ผิดชอบคอยอยูด าํ เนินการในจ�ด
แปลงสาธ�ต
๓. โรงคัดบรรจ�ผกั และผลไม ซ�ง่ เปนสถานทีด่ าํ เนินการของกลุม ฯ ซ�ง่ ไดรบั
การสนับสนุนจากเกษตรและสหกรณจงั หวัดขอนแกน อนุญาตใหกลุม ฯ
ใชพนื้ ทีแ่ ละอาคารในการดําเนินงาน ผูเ ขาศึกษาดูงานจะไดดถู งึ กระบวนการ
ในการดําเนินการตางๆ ตัง้ แตสมาช�กมาสงผัก การบรรจ� การเตร�ยมผัก
เพือ่ สงบร�ษทั เทสโกโลตัส ตัง้ แตเร�ม่ ตนจนสิน้ สุดกระบวนการ
๔. ดูกระบวนการตรวจสารเคมีในผัก ซ�ง่ กลุม ฯ มีการจัดเตร�ยมสถานที่
สําหรับการสาธ�ตใหผเู ขาศึกษาดูงานเกีย่ วกับว�ธก� ารตรวจสารเคมี
๕. ชมสถานทีร่ อบๆ แปลงผักของสมาช�ก สภาพพืน้ ที่ สภาพแหลงนํา้
• ทีพ
่ กั
กลุม ฯไมมใี นสวนของทีพ่ กั รองรับสําหรับผูม าศึกษาดูงานแตสถานทีพ่ กั เปน
โรงแรมและร�สอรทใกลเคียง

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
กลุม ฯ ใชสถานที่ คือ ศาลา SML ประจําหมูบ า นซ�ง่ เปนอาคารโลง
กลางหมูบ า นสามารถรองรับผูม าศึกษาดูงานไดจาํ นวน ๑๐๐ คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
กลุม ฯ มีสถานทีบ่ ร�เวณรอบโรงแพ็คบรรจ�ผกั และผลไมของกลุม ฯ
ในการจัดประชุมนอกอาคาร ซ�ง่ จะมีการจัดเตร�ยมเต็นทผา
จํานวน ๒ หลัง พรอมทัง้ เกาอีไ้ วสาํ หรับรองรับผูม าศึกษาดูงานได
จํานวน ๕๐ คน
• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
กลุม ฯ ใชสถานที่ คือ ศาลา SML ประจําหมูบ า นซ�ง่ เปนอาคารโลง
กลางหมูบ า น สามารถรองรับผูม าศึกษาดูงานไดจาํ นวน ๑๐๐ คน
ไมมี

• รานขายของทีร่ ะลึก
• ทีจ่ อดรถ
พืน้ ทีบ่ ร�เวณรอบโรงแพ็คบรรจ�ผกั และผลไมของกลุม ฯ
ซ�ง่ เปนทีโ่ ลง สามารถจอดรถสําหรับผูม าศึกษาดูงานได
จํานวน ๒๐ คัน พืน้ ที่ ๑ ไร
• หองนํา้
มีหอ งนํา้ รองรับผูเ ขาศึกษาดูงานจํานวน ๒ หอง
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-มีนาคม
ในชวงที่จัดงานเกษตรที่มหาว�ทยาลัยขอนแกน
กลุมเกษตรกรทําสวนบานโนนเขวา
ไดนําผลผลิตผักของกลุมฯ ไปจัดแสดงในงาน
เมษายน-ธันวาคม สามารถเขาศึกษาดูงานที่กลุมฯ ได เนื่องจาก
สมาช�กกลุมฯ มีการทําผลผลิตตลอดทั้งป

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
โรงคัดบรรจ�พืชผัก ผลไมสด Packing House หมูที่ 3 ตําบลดอนหัน อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40260
• ช�่อผูประสานงาน นายอภิสิทธ�์ ชุมยางสิม
• เบอร โทรศัพท 084-5160085 , 097-3209049
• Facebook กลุมเกษตรกรทําสวนบานโนนเขวา หร�อคนหา กลุมเกษตรกรทําสวนบานโนนเขวา
• ID line 097-3209049
• E-mail Noonkhao.khonkaen@gmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร
พิมาย จํากัด

สหกรณ
การเกษตรพิมาย จํากัด

ส

หกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 15
พฤศจ�กายน 2517 ปจจ�บันมีสมาช�ก 11,470 คน รวม 118 กลุม มีทุนดําเนิน
งาน 1,344,343,811.43 บาท (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)
จ�ดเดนของสหกรณ
1. เปนแหลงศึกษาแลกเปลี่ยนเร�ยนรูดานการสหกรณ
2. เป น แหล ง ถ า ยทอดเพื่ อ การเร� ยนรู  ก ารดํ า เนิ น งาน
สหกรณที่มีประสิทธ�ภาพและครบวงจร
3. เปน แหลงเพิ่มพูนองคความรูสามารถนําไปพัฒนา
ตนเองและองคกรได

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. การรับฝากเง�น,สินเช�่อ และสวัสดิการสมาช�ก
2. การรวบรวมผลผลิตและโรงสีขาว
3. การผลิตและปรับปรุงเมล็ดพันธุขาว
4. การจัดหาสินคามาจําหนายและศูนยกระจายสินคาสหกรณ
5. โรงผลิตปุยสหกรณ
6. กระบวนการกลุมสมาช�ก การเอื้ออาทรตอชุมชนและกลุมอาช�พ

• กิจกรรมสันทนาการ
1. ประชุมกลุมสมาช�ก ปละ 2 ครั้ง
2. งานกีฬาสหกรณจังหวัดนครราชสีมา
ไมมี
• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• ทีพ
่ กั
1. โรงแรมพิมายอินน 80 หอง
2. โรงแรมอามาธารา 80 หอง
3. โรงแรมพิมายพาราไดว 50 หอง
4. โรงแรมพิมายบุร� 40 หอง
5. ร�สอรท 20 หอง 3 ที่
6. โฮมสเตยบานเตย
7. โฮมสเตยบานรังกาใหญ
• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
1. หองประชุมเล็ก 2 หอง รองรับได 35 คน
2. หองประชุมใหญ 1 หอง รองรับได 400 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
บร�เวณรอบสหกรณฯ
• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
มีกลุมแมบานรับทําอาหารให

• รานขายของทีร่ ะลึก
1. ขาวหอมมะลิ,ไรซเบอรร�่,ขาวมะลิแดง,ขาวกลอง
2. ผาไหม, ผาฝาย
3. หมี่พิมายปรุงสําเร็จ
4. ชาตนออนขาวหอมมะลิ
5. ชาเข�ยวพรอมดื่ม
6. ผลิตภัณฑกะลามะพราว
7. เสื่อกก
8. ผลิตภัณฑจากหวาย
9. ขาวเมา
10. กระยาสารท
11. ขาวเกร�ยบสมุนไพร
12. หมวกใบตาล
• ทีจ่ อดรถ

ไมมี

• หองนํา้

ไมมี
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ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด
เลขที่ 67 หมู 6 ต.ในเมือง อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา 30110
• เบอร โทรศัพท 044-471128, FAX 044-481766
• Facebook
สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด
• Website
http://www.sahakornthai.com/phimai
• ช�่อผูประสานงาน นางปาณชญา บวชสันเทียะ

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร
โนนสูง จํากัด

สหกรณ
การเกษตรโนนสูง จํากัด

ส

หกรณจดทะเบียนประเภทสหกรณการเกษตร เลขที่ กสก.109/2519 เมื่อวัน
ที่ 16 ตุลาคม 2519 ประมาณ สมาช�ก ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2561 จํานวน
5,114 คน มีการดําเนินธุรกิจดานตาง ๆ ดังนี้ 1. ธุรกิจสินเช�่อ 2. ธุรกิจรับฝากเง�น
3.ธุรกิจสถานีบร�การนํ้ามันเช�้อเพลิง 4.รานคาสหกรณ 5. โรงสีขาว และโรงงานผลิตปุย
จ�ดเดนของสหกรณ
สหกรณการเกษตรโนนสูง จํากัด เปนสหกรณฯ
ที่สมาช�กมีการปลูกขาวหอมมะลิและสหกรณได
รวบรวมผลผลิตจากสมาช�กเกษตรกรในพื้นที่
คุณภาพขาวไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP
,GACCP , มอก.2581-2556 มาตรฐานจังหวัด
สินคา/ผลิตมีขนาดบรรจ� 1,5,15 และ 50 กิโลกรัม
ปจจ�บนั ไดสง จําหนายทัว่ ประเทศทัง้ ภาคเอกชนเคร�อ
ขายสหกรณ โรงแรมตาง ๆ

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. แหลงโบราณคดีบานปราสาท
2. กลุมผลิตทองมวนบานบิง
3. กลุมผูปลูกมะขามเทศ
4. กลุมผูปลูกแคนตาลูป

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
1. การสงเสร�มกีฬาเยาวชน เนนสุขภาพพลานามัย
หางไกลยาเสพติดและการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
สนับสนุนงบประมาณและสถานที่ในการแขงกีฬาเยาวชน
2. สงเสร�มกิจกรรมทําบุญกฐ�นประจําป รวมกับสมาช�กสหกรณ
3. สนับสนุนกิจกรรมชุมชนตามความเหมาะสมแกการอนุเคราะห

• กิจกรรมสันทนาการ
การละเลน การแสดงกิจกรรมกลุมอนุรักษรําโทน
(บานปราสาท, บานวังมวง)

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
แหลงโบราณคดีบา นปราสาท

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
รับรองไดไมนอ ยกวา 150 คน

• ทีพ
่ กั
1. มีบา นพักโฮมเสตย และกิจกรรมอนุรกั ษวฒ
ั นธรรมพืน้ บาน
(ตักบาตรพระสงฆตอนเชา)
2. ร�สอรท (กลางนาร�สอรท) จํานวน 12 หอง

• รานขายของทีร่ ะลึก
ผลิตภัณฑจากเสือ่ กก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
หองประชุมสหกรณการเกษตรโนนสูง จํากัด สามารถรองรับผูเ ขาประชุมได
ประมาณ 300 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

ไมมี

• ทีจ่ อดรถ
รับรองรถไดประมาณ 100 คัน
• หองนํา้
มีจาํ นวน 20 หอง
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม
กลุมผูปลูกมะขามเทศ/กลุมสตร�สหกรณบานปราสาทผลิตภัณฑจากกก)/กลุมอาช�พขนมทองมวน
กุมภาพันธ กลุมสตร�สหกรณบานปราสาท และกลุมอาช�พขนมทองมวน
มีนาคม
กลุมสตร�สหกรณบานปราสาท และกลุมอาช�พขนมทองมวน
เมษายน
กลุมผูปลูกแคนตาลูป/กลุมสตร�สหกรณบานปราสาทผลิตภัณฑจากกก)/กลุมอาช�พขนมทองมวน
พฤษภาคม กลุมสตร�สหกรณบานปราสาท และกลุมอาช�พขนมทองมวน
มิถุนายน
กลุมสตร�สหกรณบานปราสาท และกลุมอาช�พขนมทองมวน
กรกฎาคม กลุมผูปลูกแคนตาลูป/กลุมสตร�สหกรณบานปราสาทผลิตภัณฑจากกก)/กลุมอาช�พขนมทองมวน
สิงหาคม
กลุมสตร�สหกรณบานปราสาท และกลุมอาช�พขนมทองมวน
กันยายน
กลุมสตร�สหกรณบานปราสาท และกลุมอาช�พขนมทองมวน
ตุลาคม
กลุมผูปลูกแคนตาลูป/กลุมสตร�สหกรณบานปราสาทผลิตภัณฑจากกก)/กลุมอาช�พขนมทองมวน

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
สํานักงานเลขที่ 215/2 หมู 2 บานสี่เหลี่ยม ต.ใหม อ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา 30160
โทร.044-379177 โทรสาร.044-379177 ตอ 12
• ช�่อผูประสานงาน นายธ�รวัฒน สุภนิติกร
• เบอร โทรศัพท 098-7491459
• Facebook คนหา สหกรณการเกษตรโนนสูง จํากัด
• Website. www.coopthai.com/nonsung/
• E-mail nay19781@gmail.com
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สหกรณ

การเกษตร
ดานขุนทด จํากัด

สหกรณ
การเกษตรดานขุนทด จํากัด

ส

หกรณการเกษตรดานขุนทด จํากัด มีสภาพพื้นที่ราบสูง สภาพภูมิอากาศแหงแลง
และเกษตรกรมีฐานะยากจน ขาดแคลนเง�นทุนในการประกอบอาช�พ ถูกเอารัดเอา
เปร�ยบ เกษตรกรจ�งรวมตัวกันตัง้ สหกรณขน�้ เปนสหกรณหาทุน ซ�ง่ ไดจดทะเบียนตาม พรบ.
สหกรณ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2514 เลขทะเบียนที่ 392/11744 มีสมาช�ก 410
ครัวเร�อน สังกัด 14 กลุม มีทุนเร�อนหุน 199,600 บาท ปจจ�บันมีสมาช�ก 10,660 ครัว
เร�อน มีทุนเร�อนหุน 250,926,370 บาท

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. การผลิตอาหารสัตว (สุกร) แบบอัดเม็ดแข็ง
2. การอบลดความช�้นขาวโพด ขนาด 500 ตันตอวัน
• กิจกรรมสันทนาการ

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

1. ชวยเหลือสมาช�กที่ไดรับผลกระทบวาตภัย ใหความชวยเหลือ
ข�้นอยูกับความรุนแรงที่ไดรับผลกระทบ
2. ชวยเหลือสมาช�กชาวอําเภอเทพารักษ ที่ไดรับผลกระทบจาก
อุทกภัย

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
1. ชุมชนบานดอนกลอย เปนชุมชนดีเดน 5 ป ซอน
2. โรงงานผลิตอาหารสัตวอดั เม็ดแข็ง กระบวนการอบขาวโพดขนาดใหญ
• ทีพ
่ กั
1. ร�สอรทตรงเปะ จํานวน 10 หอง
2. ร�สอรทตนเคร�อ่ ง จํานวน 10 หอง
3. หวานเย็นร�สอรท จํานวน 10 หอง
4. ร�น่ รมยรส� อรท จํานวน 10 หอง

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
1. ครัวสหกรณ
2. ครัวดอยชาง
3. ครัวโสเหล

ไมเกิน 100 ทีน่ งั่
ไมเกิน 50 ทีน่ งั่
ไมเกิน 50 ทีน่ งั่

• รานขายของทีร่ ะลึก
1. เหร�ยญหลวงพอคูณ
2. ผาทอ
3. กลวยแปรรูป

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
อาคารสํานักงานชัน้ 3 รองรับได 400 คน

• ทีจ่ อดรถ
ทีจ่ อดรถได 100 คัน

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
บร�เวณอาคารโรงงานแปรรูปอาหารสัตว รองรับได 500 คน

• หองนํา้
มีจาํ นวน 15 หอง

ไมซ เพื่อชุมชน
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-ตุลาคม
เยี่ยมชมหมูบานดอนกลอย
อ.ดานขุนทด
พฤศจ�กายน
การอบลดความช�้นขาวโพด
ขนาด 500 ตัน
ธันวาคม
การรวบรวมผลผลิตทางการ
เกษตร ขาวโพด มันสําปะหลัง
เพื่อแปรรูปเปนอาหารสัตว

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
สหกรณการเกษตรดานขุนทด จํากัด ที่ตั้ง 333 หมูที่ 6
ตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
• ช�่อผูประสานงาน นายกฤษฎา จาระนัย
• เบอร โทรศัพท 081-760-8551 , 081-067-2738
• Facebook กฤษฎา จาระนัย
• ID line kj19112519
• E-mail krisada699@gmail.com

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร
ปกธงชัย จํากัด

สหกรณการเกษตร
ปกธงชัย จํากัด

ส

หกรณการเกษตรปกธงชัย จํากัด ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้ง โดยการควบ
สหกรณ ในอําเภอปกธงชัยทุกสหกรณเขาเปนสหกรณการเกษตร เมื่อวันที่ 1
พฤศจ�กายน 2518 ตอมา ไดควบสหกรณกับสหกรณ โคนมปกธงชัย จํากัด โดยใชช�่อ
“สหกรณการเกษตรปกธงชัย จํากัด” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557
สหกรณไดดําเนินงานมีความกาวหนามาโดยตลอด และมีความมั่นคงทางการเง�นเปนที่พึ่งของสมาช�กให
อยูดี กินดี และมีสวนชวยเหลือ พัฒนาเศรษฐกิจของอําเภอปกธงชัย และอําเภอวังนํ้าเข�ยว และสามารถที่จะปนผล
กําไรนี้คืนสูสมาช�กสหกรณ ก็ยิ่งนับเปนประโยชนอยางมาก อยางไรก็ตาม สหกรณจะดําเนินงานไดดวยดีนั้น คณะ
กรรมการดําเนินการและฝายจัดการของสหกรณ จะตองมีความซ�่อสัตยสุจร�ต เห็นประโยชนสวนรวมมากกวา
สวนตน ตลอดจนสมาช�กของสหกรณจะตองใหความรวมมือและภักดีตอสหกรณอยางจร�งจัง รวมกันพัฒนา
สหกรณใหเจร�ญรุงเร�อง ทั้งนี้สหกรณยังไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสร�มสหกรณในโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ไดรับการสนับสนุนโรงอบลดความช�้นขาวโพดขนาด 500 ตัน ตอวัน และ
โกดังขนาด 8,000 ตัน เพื่อชวยชะลออุปทานชวงตนฤดูเก็บเกี่ยว
ขาวโพด รอจําหนายหร�อ รอการแปรรูปของสหกรณในชวงผลิตออก
มาก สามารถยกระดับราคาสินคาเกษตร สรางความมั่นใจในระบบการ
ผลิตและระบบการตลาดสินคาเกษตรใหแกเกษตรกรและสมาช�กสหกรณ
สามารถพัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานภายใตอปุ กรณที่ ไดรบั การ
อุดหนุน สรางความเขมแข็งในการดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูป
ผลผลิตพืชผลทางการเกษตร

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร
และกระบวนการอบลดความช�้นขาวโพดและขาวเปลือก
- ศึกษาดูงานศูนยรับนํ้านมดิบ และฟารมของสมาช�ก
• กิจกรรมสันทนาการ
- ไหวพระทําบุญ 9 วัด ในเขตพื้นที่อําเภอปกธงชัย
- เยี่ยมชมจ�มทอมปสันฟารม
- หมูบานทองเที่ยววัฒนธรรมไหมหมูบานจะโปะ
- เข�่อนลําพระเพลิง

จ�ดเดนของสหกรณ
- สหกรณมีการรวมรวมผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาว
มันสําปะหลัง ขาวโพด สหกรณไดรับการสนับสนุนจากกรม
สงเสร�มสหกรณในโครงการไทยนิยมยั่งยืน (โครงการ
แกมลิง) ไดรับการสนับสนุนโรงอบลดความช�้นขาวโพด
ขนาด 500 ตันตอวัน และโกดังขนาด 8,000 ตัน เพื่อชวย
ชะลอ อุปทานชวงตนฤดูเก็บเกีย่ วขาวโพด รอจําหนายหร�อรอ
การแปรรูป และไดรับสนับสนุนงบจังหวัด โรงอบลดความช�้น
ขาวเปลือก ขนาด 50-60 ตันตอวัน
- สหกรณมีศูนยรับนํ้านมดิบเพื่อรวบรวมนํ้านมดิบจาก
สมาช�ก
- สหกรณมีโรงสีขาวเพื่อแปรรูปจําหนายใหกับสมาช�กและ
บุคคลทั่วไป

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

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
- ศึกษาดูงานเกีย่ วกับการรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร
และกระบวนการอบลดความช�น้ ขาวโพดและขาวเปลือก
- ศึกษาดูงานศูนยรบั นํา้ นมดิบ และฟารมของสมาช�ก

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
รองรับได ประมาณ 50-60 คน

• ทีพ
่ กั
- โรงแรมมัลเบอรร�่ เฮา (ทีพ
่ กั ใกลเคียง)
- อัมพรเพลส (ทีพ
่ กั ใกลเคียง)

• รานขายของทีร่ ะลึก
ในเขตใกลเคียงสหกรณมรี า นขายของทีร่ ะลึกเกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑผา ไหม ช�อ่ รานมัชชาดาไหมไทย

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
จํานวน 1 หอง สามารถรองรับผูเ ขารวมอบรมไดประมาณ 50-60 คน

• ทีจ่ อดรถ
มีพนื้ ทีใ่ นการจอดรถ 5 ไร

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

ไมมี

• หองนํา้
มี 6 หอง ชาย 3 หญิง 3
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• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-ตุลาคม
ศึกษาดูงานรวบรวมนํ้านมดิบและสงเสร�ม
การเลี้ยงโคนมของสมาช�ก
พฤศจ�กายน
ดูขบวนรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร
และกระบวนการอบลดความช�้นขาวโพด
และขาวเปลือก
ธันวาคม
ดูขบวนรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร
และกระบวนการอบลดความช�้นขาวโพด
และขาวเปลือก

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
เลขที่ 98 หมูที่ 1 ตําบลง�้ว อําเภอ ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
• ช�่อผูประสานงาน นายพฤฒินันท ชูเกษม
• เบอร โทรศัพท 44 441040
• E-mail pat_chai2011@hotmail.co.th

4 ไมซ เพื่อชุมชน

สหกรณ

การเกษตร
ปากชอง จํากัด

สหกรณ
การเกษตรปากชอง จํากัด

ส

หกรณการเกษตรปากชอง จํากัด จดทะเบียนเปนสหกรณประเภทสหกรณการ
เกษตร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2518 ที่ตั้ง เลขที่ 30 ถ.เทศบาล 28 ต.ปากชอง
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
จ�ดเดนของสหกรณ
ที่ตั้งอยูใกลสถานที่ทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาใหญ
พื้นที่อําเภอปากชอง ประชากรสวนใหญประกอบอาช�พทาง
การเกษตร ทําไรขาวโพด มันสําปะหลัง ทําสวน และเลี้ยงโคนม
ปลูกผัก และผลไมที่มีช�่อเสียงของอําเภอปากชอง คือ นอยหนา

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน

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

ศึกษาดูงานการปลูกผักอินทร�ยที่สวนผักปากชอง
เชน ดูการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิก ไมปลูกลงดิน
• กิจกรรมสันทนาการ
1. ทองเที่ยวเช�งเกษตร เชน ดูไร ดูสวน ดูการเลี้ยงโคนม ดูการปลูกผัก
และดูการเก็บผลไม
2. ทองเที่ยวเช�งธุรกิจ เชน สองสัตว เดินปา ที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ
ดูถํ้า ลองเร�อแคนนูที่นํ้าผุดบานทาชาง

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
สวนผักปากชอง

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
รองรับได 50 คน

• ทีพ
่ กั
โรงแรมและร�สอรท ภายในอําเภอ

• รานขายของทีร่ ะลึก
มีผลไมตามฤดูกาล เชน นอยหนา มะมวง
แกวมังกร อะโวคาโด ทุเร�ยน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
จํานวน 1 หอง รองรับได 50 คน
• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

• ทีจ่ อดรถ
รองรับได 50 คัน
ไมมี

• หองนํา้
มีจาํ นวน 10 หอง แยกเปน ชาย 5 หอง หญิง 5 หอง

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
เลขที่ 30 ถ.เทศบาล 28 ต.ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130
• ช�่อผูประสานงาน นายพศรัณย ว�ระพงษสุชาติ ตําแหนง ผูจัดการ
• เบอร โทรศัพท 044-311836, 044-313296
• E-mail pc_coop_30@hotmail.com

ไมซ เพื่อชุมชน
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สหกรณ

การเกษตร
สีคิ้ว จํากัด

สหกรณ
การเกษตรสีคิ้ว จํากัด

ส

หกรณการเกษตรสีคิ้ว จํากัด จดทะเบียนเปนสหกรณประเภทสหกรณการเกษตร
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2517 เลขทะเบียน กสก.96/2517 ตั้งอยูเลขที่ 400 ถนนสีคิ้ว
– ชัยภูมิ ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
จ�ดเดนของสหกรณ
รานนมโค-ราช และที่ตั้งอยูใกลเคียงกับมูลนิธ�หลวงปูโตพรหมรังสี
(ว�หารหลวงปูโตบานโนนกุม) ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ใกลเคียงกับสถานที่ทองเที่ยวตากอากาศของโรง
ไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา เปนโรงไฟฟาพลังนํ้าแบบสูบกลับ
มีลักษณะเปนโรงไฟฟาใตดินแหงแรกและแหงเดียวของประเทศไทย
และภาพเข�ยน 4,000 ป วัดเขาจันทรงาม แวะเที่ยวสองขางทางชวง
โคราช - สีคิ้ว พื้นที่ของอําเภอสีคิ้วประชากรสวนใหญประกอบ
อาช�พทางการเกษตร ทําไรขาวโพด มันสําปะหลัง ทํานา ทําสวนผัก
และเลี้ยงโคนม และยังมีกลุมตร�สหกรณที่ประกอบอาช�พทอผาซ�น
ญวนที่มีช�่อเสียงอีกแหงหนึ่งอีกดวย

2 ไมซ เพื่อชุมชน

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑนม ยูเอซที
และนมพาสเจอรไรส ของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมของ
สหกรณการเกษตรสีคิ้ว จํากัด
• กิจกรรมสันทนาการ

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
สงเสร�มการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ใหแกโรงเร�ยนตาง ๆ
ในเขตอําเภอสีคิ้ว และอําเภอใกลเคียง

1. ทองเที่ยวเช�งนิเวศและเช�งอนุรักษ ศึกษาดูงานของโรงไฟฟา
ลําตะคองชลภาวัฒนา ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว
2. ทองเที่ยวเช�งวัฒนธรรม เขากราบสักการะรูปปนสมเด็จ
พระพุฒาจารย (โตพรหมรังสี)

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมสหกรณการเกษตรสีคิ้ว จํากัด

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
รองรับได 300 คน

• ทีพ
่ กั
โรงแรมและร�สอรทมากมายในอําเภอสีคิ้ว

• รานขายของทีร่ ะลึก
มีรานขายขนมเหมาะเปนของฝาก เชน รานแดงขนมหวานสีคิ้ว

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
จํานวน 1 หอง รองรับได 100 คน

• ทีจ่ อดรถ
รองรับได 50 คัน

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร

ไมมี

• หองนํา้
มีจํานวน 12 หอง แยกเปน ชาย 6 หอง หญิง 6 หอง
(ปม ปตท.สหกรณ)

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
สหกรณการเกษตรสีคิ้ว จํากัด เลขที่ 400 หมู 1
ถนนสีคิ้ว – ชัยภูมิ ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทร. 044-412025-6
• ช�่อผูประสานงาน นางสาวกานติศา เหมากระโทก
ตําแหนง ผูจัดการบร�หารงานทั่วไป
• เบอร โทรศัพท 044-412025-6 มือถือ 089-2864233

ไมซ เพื่อชุมชน
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สหกรณ

การเกษตร
สูงเนิน จํากัด

สหกรณ
การเกษตรสูงเนิน จํากัด

ส

หกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด ไดกอตั้งข�้นจากการควบรวมสหกรณในอําเภอ
สูงเนิน 43 แหง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2512 ถึงปจจ�บันเปนเวลา 49 ป
มีสมาช�กเร�่มตน 699 คน ทุนดําเนินงาน 293,850.00 บาท ปจจ�บันมีสมาช�ก 3,821 คน
จํานวน 76 กลุม
ครอบคลุมทุกหมูบ า นในอําเภอสูงเนิน ทุนดําเนินงานทรัพยสนิ และหนีส้ นิ รวม 636,648,284.70 บาท
โดยมีมูลคาหุน 114,650,540.00 บาท ดําเนินธุรกิจประกอบดวย การบร�การสินเช�่อ การเง�นการ
ธนาคาร การรับซ�้อผลิตผลและแปรรูปขาวสาร การจําหนายสินคาอุปโภค - บร�โภค ปุย พันธุพืช ยาปราบ
ศัตรูพืช การจําหนายนํ้ามัน ของบร�ษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด การจัดสรางโรงงานอุตสาหกรรม
ใหเชา โรงงานผลิตนํ้าดื่ม ตราสหทิพย ศูนยซอมบํารุงและบร�การ และการสงเสร�มอาช�พสมาช�ก

2 ไมซ เพื่อชุมชน

จ�ดเดนของสหกรณ
พ.ศ.2517 - ไดรับโลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในฐานะเปน
สหกรณการเกษตรมีผลงานดีเดนในประเทศไทย
พ.ศ.2546 - สหกรณดเี ดนระดับภาคประเภทสหกรณการเกษตรของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
- ไดรับโลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธ�ราชฯ สยามมกุฏราช
กุมาร ในฐานะเปน “สหกรณดเี ดนแหงชาติ” เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม
2546
พ.ศ.2547 - รางวัลผูขายนํ้ามันใสยอดเยี่ยม ประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บร�ษัทบางจากฯ
พ.ศ.2549 - กลุมสตร�ดีเดนระดับภาคของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทกลุม
สตร� “กลุมนวดแผนไทยบานกุดจ�ก”
- ไดรับเคร�่องหมายตราสัญลักษณผลิตภัณฑ (ขาวสาร) มาตรฐาน
จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ.2559 - สหกรณดีเดน ในโอกาสครบรอบ 100 ป สหกรณไทย วันที่ 26
กุมภาพันธ 2559
พ.ศ. 2560 - สหกรณที่มีคุณคาแหงป 2559 โดยสถาบันว�ชาการดานสหกรณ คณะ
เศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. กิจกรรมบรรยายประวัติความเปนมาและผลการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ
2. กิจกรรมเยี่ยมชมขบวนการผลิตนํ้าดื่ม รองเทาของโรงงานใหเชา
3. กิจกรรมเยี่ยมชมการแปรรูปขาวสาร / ศูนยเร�ยนรูเศรษฐกิจพอเพียง
4. กิจกรรมเยี่ยมชมการดําเนินธุรกิจอื่นๆ
5. กิจกรรมเยี่ยมชมกลุมอาช�พสมาช�กสหกรณ

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
1. สงเสร�มการเพาะปลูกเมล็ดพันธุขาวพื้นเมือง
2. สงเสร�มเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสมาช�ก

• กิจกรรมสันทนาการ
1. เยี่ยมชมสักการะกราบไหวขอพร พระพุทธไสยาสตร
(หลวงพอพระนอน) สมัยทวารวดี อายุ 1,300 ป
2. เยี่ยมชมโบราณสถานของอําเภอ ปราสาทเมืองเสมา
ปราสาทเมืองแขก ปราสาทโนนกู ปราสาทเมืองเกา
3. เยี่ยมชมธรรมชาติ เสนนํ้าลําตะคอง วังเณร วังคาวบอย
ลานทาไทร ลานนํ้าสะพานดํา
4. เยี่ยมชมสถานีรถไฟสูงเนิน บานพักรถไฟเกา

ไมซ เพื่อชุมชน
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สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
1. สํานักงานสหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด
2. โรงงานผลิตนํา้ ดืม่ โรงงานใหเชา
3. โรงสีขา วสหกรณ / ศูนยเร�ยนรูเ ศรษฐกิจพอเพียง
4. กลุม อาช�พสมาช�กสหกรณ
• ทีพ
่ กั
1. สูงเนินร�สอรท
2. ฉัตรทิพยรส� อรท
3. วนารมยรส� อรท
4. สกุลเพชรร�สอรท

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
1. รานฉันทมติ ร หานพะโล 150 คน
2. รานลาบบานเหลา 150 คน
3. รานตะวัน 100 คน
4. ฉัตรทิพยรส� อรท 500 คน
5. รานสามหนุม 300 คน
• รานขายของทีร่ ะลึก
1. รานลูกกระเทียม ซาลาเปาทอด ซาลาเปานมสด
2. รานโบตเบเกอรร�่ เคก ขนมปง
3. วัดธรรมจักรเสมาราม รูปพระนอน ผลิตภัณฑพนื้ บาน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
1. หองประชุมสหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 100 คน
2. หองประชุมศูนยวจ� ยั มหาว�ทยาลัยมหิดล 400 คน
3. หองประชุมอําเภอสูงเนิน 1,000 คน
4. หอประชุมกาญจนาภิเษก ร.ร.สูงเนิน 800 คน

• ทีจ่ อดรถ
1. ลานตากสหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 12,000 ตร.ม.
2. ร.ร.สูงเนิน
3. ร.ร.ระดมว�ทยานุสรณ
4. ร.ร.แหลมทองว�ทยานุสรณ

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
1. ลานตากสหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 5,000 คน
2. อาคารโดม ร.ร.สูงเนิน 3,000 คน
3. สนามบอล ร.ร.สูงเนิน 10,000 คน

• หองนํา้
1. สํานักงานสหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด
2. ร.ร.สูงเนิน
3. ร.ร.ระดมว�ทยานุสรณ
4. ร.ร.แหลมทองว�ทยานุสรณ

4 ไมซ เพื่อชุมชน

• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม-ธันวาคม
1. กิจกรรมบรรยายประวัตคิ วามเปนมาและ
ผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
2. กิจกรรมเยีย่ มชมขบวนการผลิตนํา้ ดืม่
รองเทาของโรงงานใหเชา
3. กิจกรรมเยีย่ มชมการแปรรูปขาวสาร /
ศูนยเร�ยนรูเศรษฐกิจพอเพียง
4. กิจกรรมเยีย่ มชมการดําเนินธุรกิจอืน่ ๆ
5. กิ จ กรรมเยี่ ย มชมกลุ  ม อาช� พ สมาช� ก
สหกรณ

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
เลขที่ตั้ง 663/3 หมู 11 ถ.มิตรสัมพันธ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา 30170 โทร.044-419-137
• ช�่อผูประสานงาน นายอภิชาติ พึ่งสูงเนิน
• เบอร โทรศัพท 087-250-6258

ไมซ เพื่อชุมชน
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สหกรณ

การเกษตร
ว�สัย จํากัด

สหกรณ
การเกษตรว�สัย จํากัด

ส

หกรณการเกษตรว�สัย จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 21 หมู 11 ตําบลดงครั่งใหญ อําเภอ
เกษตรว�สัย จังหวัดรอยเอ็ด ทุนดําเนินงานทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
339,569,403.35 บาท มีสมาช�ก 8,993 คน ดําเนินการโดยมีคณะกรรมการ 15 คน มี
ฝายจัดการ จํานวน 1 คน เปนสหกรณที่ดําเนินธุรกิจดานการเกษตรอยางครบวงจร
มีการสนับสนุน สงเสร�ม และหนุนเสร�มสมาช�ก ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และ
ปลายนํ้ า ผ า น
โครงการตางๆ ที่
ไดรบั การสนับสนุน
ทั้ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชน โดย
สหกรณการเกษตรว�สัย จํากัด
เปน แหลงรวบรวมผลผลิตที่ดี
ทีส่ ดุ ใประเทศไทย การแปรรูปทีไ่ ด
มาตรฐานสากลมีสนิ คาในรูปแบบ
ของ Package ที่หลากหลาย
พรอมสงตรงถึงมือผูบร�โภค
2 ไมซ เพื่อชุมชน

จ�ดเดนของสหกรณ
- เปนสหกรณที่อยูใจกลางทุงกุลารองไห
- เปน แหลงรวบรวมผลผลิตขาวที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทย
- มีกําลังการผลิตขาวสารที่เพียงพอตอความ
ตองการของลูกคาทัง้ ในและตางประเทศ
- มีไซโลเปาลมเย็นทั้งขาวสารและขาวเปลือก
- มีการเช�่องโยงธุรกิจดานสหกรณกับองคกร
เอกชนเคร�อขายทั่วประเทศ

กิจกรรมของสหกรณ
• กิจกรรมศึกษาดูงาน
- กิจกรรมทํานาตามชวงฤดูกาล เชน ไถนาตามว�ถีชนบท ลงแขก
ปกดํา เกี่ยวขาว นวดขาว ฯลฯ
- กิจกรรมกระบวนการรวบรวมเพื่อแปรรูปขาวสารผานเคร�่องจักร
ที่ทันสมัย
- กิจกรรมทอผาไหมและเคร�่องจักสาน กับสมาช�กสหกรณการ
เกษตรว�สัย จํากัด
• กิจกรรมสันทนาการ
- การละเลนพื้นเมือง
- ชมการแสดงจากชุมชน เชน รําวงชาวบาน

• กิจกรรมดาน CSR
(Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน ที่สหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด
การพัฒนา)
- กิจกรรมสงเสร�มสมาช�กในทุกๆ ดานของการเกษตร
- กิจกรรมลงแขก ปกดํา เกี่ยวขาว
- กิจกรรมจับปลาในบอปลา, แมนํ้า

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
• จ�ดดูงานทีส่ าํ คัญ
o โรงงานของโรงสีสหกรณการเกษตรเกษตรว�สยั จํากัด
o แหลงแปรรูปขาวเมา และเคร�อ่ งจักรสาน
o พืน้ ทีเ่ กษตรอินทร�ย
• ทีพ
่ กั
o โฮมสเตยของสมาช�กสหกรณ บานกูก าสิงห / บานโพนฮาด
o สําราญการเดนแอนดรส� อรท

• สถานทีร่ บั ประทานอาหาร
o สามารถรองรับได 100 – 150 คน
• รานขายของทีร่ ะลึก
o ศูนยกระจายสินคาสหกรณ
o ผาไหมกูก าสิงห
o เคร�อ่ งจักรสาน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
o จํานวนหองประชุม 2 หอง สามารถบรรจ� ไดสงู สุด 150 คน

• ทีจ่ อดรถ
o สามารถรองรับรถบัส จํานวน 30 คัน
o รถยนตสว นตัว 50 คัน

• สถานทีจ่ ดั ประชุมนอกอาคาร
o บร�เวณลานสํานักงาน สามารถบรรจ�ได 100 คน

• หองนํา้
o จํานวนหองนํา้ บนอาคาร 8 หอง
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เร�่องนารูเกี่ยวกับการจัดคณะมาประชุม
• ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชม
เดือน
กิจกรรมเดน
มกราคม
วันขาวหอมมะลิโลก ที่จังหวัดรอยเอ็ด
กุมภาพันธ งานบุญคูณลาน ณ ที่วาการอําเภอเกษตรว�สัย
มีนาคม
กินขาวปุน บุญผะเหวด ฟงเทศนมหาชาติ ตําบลดงครั่งใหญ
เมษายน
ประเพณีบุญสงกรานต บานดงครั่งใหญ
พฤษภาคม ประเพณีบุญบั้งไฟ บานดงครั่งใหญ
มิถุนายน
เที่ยวทะเลสาบทุงกุลา บานไพรขลา
กรกฎาคม ประเพณีเขาพรรษา อําเภอเกษตรว�สัย
สิงหาคม
บุญขาวประดับดิน บานดงครั่งใหญ
กันยายน
บุญเบิกบาน บานดงครั่งใหญ
ตุลาคม
บุญออกพรรษา กวนขาวทิพย บานนกเหาะ
พฤศจ�กายน บุญกฐ�น บานดงครั่งใหญ
ธันวาคม
บุญเขากรรม (ปฏิบัติธรรม)

ติดตอสหกรณ
• สถานที่ตั้ง
215 หมู.11 ตําบลดงครั่งใหญ อําเภอเกษตรว�สัย
จังหวัดรอยเอ็ด
• ช�่อผูประสานงาน
1. ดร.บุญลวน อุดมพันธ 081-9544513
2. นางสาวว�ภาพร เมืองเหนือ 086-1004350
• เบอร โทรศัพท 043-039853
• Facebook https://www.facebook.com/kasetcoop101
หร�อคนหา สหกรณการเกษตรว�สัย จํากัด
• ID line 0819544513
• E-mail Kasetcoop@hotmail.com
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