กลุมธุรกิจสหกรณการเกษตร
ใหการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถและสรางความ
เข็มแข็งในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการ พัฒนาธุรกิจ พัฒนา
สินคา และบริการของสหกรณ/กลุมเกษตรกร สงเสริมสนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนํา การ
ดําเนินธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกรสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน พัฒนาสินคา
สหกรณและกลุมเกษตรกรใหไดมาตฐานตามความตองการของตลาด พัฒนารูปแบบการ
บรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาพัฒนาธุรกิจและสงเสริมการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
เผยแพรสินคาสหกรณ วิเคราะหความตองการของตลาดสินคาสหกรณและสรางเครือขาย
การเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณกับสหกรณ สหกรณกับเอกชน ทั้งในและตางประเทศ
วิเคราะหขอมูลดานการตลาดทั้งในและตางประเทศเพื่อสรางระบบเตือนภัยลวงหนาสินคา
สหกรณพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การบํารุงรักษาของธุรกิจสหกรณ
และเกษตรกร ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับหมอบหมาย
จากภาวะเศรษฐกิจสหกรณภาคการเกษตรจํานวน 3,695 แหง ประกอบดวย 3
ประเภทสหกรณ คือ สหกรณการเกษตร สหกรณประมง และสหกรณนิคม มีสมาชิกรวม 6.3
ลานคนเศษ คิดเปน รอยละ 9.40ของประชากรทั้งประเทศ ดําเนินธุรกิจภายใตทุนดําเนินการ
1.40 แสนลานบาท บริหารจัดการ 5 ธุรกิจหลักใหบริการ สรางมูลคาธุรกิจขยายตั วเพิ่มขึ้น
รอยละ 8.85 และทํากําไรสุทธิไดทุกประเภทสหกรณเพิ่มขึ้นรอยละ10.57 เมื่อเทียบกับป
2552
• ในจังหวัดขอนแกนนั้น มีการรวม
กลุมสหกรณทั้งสิ้น 47 แหง
(http://www.coopinthailand.com/search.php?advance_search=
1&specific=0&coop_name=&innovation=&region_id=&province_id=6&categ
ory_id= ) มีรายชื่อดังนี้
 สหกรณการเกษตรชนบท จํากัด
 ชุมนุมสหกรณการเกษตรขอนแกน จํากัด
 สหกรณการเกษตรหนองหวาย จํากัด






























สหกรณการเกษตรแวงใหญ จํากัด
สหกรณการเชาที่ดินดงมูลสอง จํากัด
สหกรณการเกษตรตําบลนาหนองทุม จํากัด
สหกรณการเชาที่ดินดงมูลหนึ่ง จํากัด
สหกรณกองทุนสวนยางขอนแกน จํากัด
สหกรณโคนมน้ําพอง จํากัด
สหกรณการเกษตรหนองสองหอง จํากัด
สหกรณการเกษตรกระนวน จํากัด
สหกรณการเกษตรชุมแพ จํากัด
สหกรณการเกษตรเปอยนอย จํากัด
สหกรณการเกษตรพระยืน จํากัด
สหกรณโคนมกระนวนสามัคคี จํากัด
สหกรณการเกษตรอุบลรัตน จํากัด
สหกรณการเกษตรบานแฮด จํากัด
สหกรณการเกษตรสีชมพูธนศิริ จํากัด
สหกรณการเกษตรภูผามาน จํากัด
สหกรณการเกษตรบานไผพัฒนา จํากัด
สหกรณการเกษตรศุภนิมิตเมืองพล จํากัด
สหกรณการเกษตรศุภนิมิตอุบลรัตน จํากัด
สหกรณการเกษตรศุภนิมิตแวงใหญ จํากัด
สหกรณการเกษตรแวงนอย จํากัด
สหกรณชาวไรออยมัญจาคีรี จํากัด
สหกรณการเกษตรซําสูง จํากัด
สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด
สหกรณการเกษตรโนนศิลา จํากัด
บริษัท กูหลินโฟโมซาเทคโนโลยี จํากัด
สหกรณการเกษตรมัญจาคีรี จํากัด
สหกรณการเกษตรหนองเรือ จํากัด


















สหกรณการเกษตรกระนวน จํากัด
สหกรณการเกษตรน้ําพอง จํากัด
สหกรณโคนมของแกน จํากัด
สหกรณการเกษตรภูเวียง จํากัด
สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. ขอนแกน จํากัด
ชุมนุมสหกรณการเกษตรขอนแกน จํากัด
สหกรณการเกษตรบานไผ จํากัด
สหกรณการเกษตรบานฝาง จํากัด
สหกรณการเกษตรเมืองพล จํากัด
บริษัท พรหมพันธุ ดิสทริบิวชั่น จํากัด
สหกรณการเกษตร
สหกรณการเกษตรเมืองขอนแกน จํากัด
สหกรณการเกษตรเขาสวนกวาง จํากัด
สหกรณกองทุนสวนยางขอนแกน จํากัด
สหกรณการเกษตรชนบท จํากัด
สามัคคี

จากการระดมความคิดสมาชิกสหกรณที่ไดประชุม ไดขอมูลจากการคัดเลือก แบงเปน
การรวมตัวจากเกษตรกรจากชุมชนตางๆ ดังนี้
จํานวนกลุม

สมาชิกทั้งหมด(คน)

อําเภอเมือง

27

17,686

อําเภอชนบท
อําเภอภูเวียง
อําเภอฝาง
อําเภอหนองเรือ

7
9
7
11

3,127
1,476
3,121
6,398

มีการนําเสนอรายละเอียดของกลุมสหกรณในจังหวัด ไดขอมูลขั้นตน แบงเปนประเภท
ตางๆดังนี้
 สหกรณชุมชน
 โรงสีขาว
 โรงอบไซโล
 รานขายวัสดุการเกษตร ปุย ยาฆาแมลง เมล็ด พันธพืุ ช
 OTOP ผาไหม ผามัดหมี่ ขาวแตน เซรามิค สมุนไพร หัตถกรรม
ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นตรงกัน วาจากเงื่อนไขตางๆ สมควรพิจารณาบางสหกรณ ไดแก
สหกรณหนองเรือ พระยืน บานฝาง เพราะมีความเขมแข็งในตัว กลาวคือ มีจํานวน
สมาชิกที่รวมกลุมเหนียวแนน ทราบความตองการที่ชัดเจน มีเจตนารมณแรงกลาที่จะ
เดินกาวไปขางหนา
บานฝาง

พื้นที่ 200 ตรม. ประเภทสินคา อุปโภค
บริโภค การเกษตร สมาชิกสามัญ/สมทบ
4,000 ราย

ความตองการ
พัฒนาคาสง คาปลีก
พัฒนาความยั่งยืน

หนองเรือ

สมาชิก 700 ราย
ผลตอบแทน 5% ตอป
สินคาอุปโภคบริโภค และเมล็ดพันธ อาหาร
สัตว (อ. พระยืน)

ความตองการ
แหลงเงินทุน การจัดการ สต็อก
การจัดราน

เขื่อนอุบลรัตน

สมาชิก 12,000 ราย

รายละเอียด มีดังนี้
ชื่อ
หมวดหมูสินคา
สหกรณการเกษตรบาน ขาว
ฝาง จํากัด
สหกรณการเกษตรหนอง ปุย
เรือ จํากัด
ปุย
สหกรณการเกษตรอุบล
รัตน จํากัด

ที่อยู
143 หมู 2 ต.บานฝาง
อ.บานฝาง 40270
294/1 ต.หนองเรือ
อ.หนองเรือ 40210
271 ต.เขื่อนอุบลรัตน
อ.อุบลรัตน 40250

ผลจากการวิเคราะหหวงโซมูลคา ดังนี้
ตนน้ํา

สหกรณทั่วประเทศ
•สหกรณภาคการเกษตร
จํานวน3,695 แหง
•สมาชิกรวม 6.3 ลานคนเศษ

กลางน้ํา

สหกรณขอนแกน
•ขอนแกน กลุมสหกรณทั้งสิ้น 47
แหง
ระดมความคิด พิจารณา
•สหกรณชุมชน
•โรงสีขาว
•โรงอบไซโล
•รานขายวัสดุการเกษตร ปุย ยาฆา
แมลง เมล็ด พันธพืช
•OTOP ผาไหม ผามัดหมี่ ขาว
แตน เซรามิค สมุนไพร หัตถกรรม

ปลายน้ํา

•ขาว สงสหกรณ กระจายสูตลาด
•ปุยอินทรีย สงสหกรณ กระจาย
สูตลาด

ธุรกิจเกี่ยวของ/สนับสนุน

การสนับสนุนจากภาครัฐ

R elated & S upporting

G ov. agency

• กรมสงเสริมการเกษตร

•กรมพัฒนาชุมชน

•กลุมพัฒนางานชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชน

•ธกส
•กองทุนหมูบาน

สหกรณขอนแกน

จังหวัดขอนแกน

โทรศัพท
043377296
043294031
04372168

ขบวนการตนน้ํา
สหกรณทั่วประเทศ
• สหกรณภาคการเกษตรจํานวน3,695 แหง (ขอมูลจาก กรมสงเสริมสหกรณ และ
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ)
• สมาชิกรวม 6.3 ลานคนเศษ (ขอมูลจาก กรมสงเสริมสหกรณ และสํานักพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ)
ขบวนการกลางน้ํา
 สหกรณขอนแกน ขอนแกน กลุมสหกรณทั้งสิ้น 47 แหง
 ระดมความคิด พิจารณา
• สหกรณชุมชน
• โรงสีขาว
• โรงอบไซโล
• รานขายวัสดุการเกษตร ปุย ยาฆาแมลง เมล็ด พันธพืช
• OTOP ผาไหม ผามัดหมี่ ขาวแตน เซรามิค สมุนไพร
หัตถกรรม
ขบวนการปลายน้ํา
 ขาว รวบรวมไปยังสหกรณการเกษตรบานฝาง จํากัด เพื่อจําหนายสูโรงสี
 ปุย รวบรวมไปยังสหกรณการเกษตรหนองเรือ จํากัด และ สหกรณ
การเกษตรอุบลรัตน จํากัด เพื่อจําหนายสูตลาด

