
ยนิดต้ีอนรับผู้ร่วมอบรมทุกท่าน

ผู้บรรยาย นายขจรรัฐ  สุระโคตร : ผู้จดัการฝ่ายการตลาด
ประสบการณ์ : ศึกษาและท าระบบเกษตรอนิทรีย์และข้าวอนิทรีย์มาตรฐานสากลมากว่า 8 ปี
วสิาหกจิชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง  155 ม.7 ต.ดู่ อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ  โทรศัพท์ 086-8754838

Case Study #ข้าวอนิทรีย์ลุงบุญมี 
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(Ban Um-Sang Rice Community Enterprise)

A model organization for Ban Um-sang  rice Community 

Our Organic area 20,716 rai

Rasi Salai district And Sila Lat District 
( 5th district, 22 villages) Members 1,258 people

ขอ้มูล ณ วนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560

กลุ่มวิสาหกจิชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทพิย์) 
จัดตัง้ 30 มีนาคม พ.ศ. 2547

จดทะเบียนวิสาหกจิชุมชน 13 มีนาคม พ.ศ. 2549
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วิสัยทัศน์  (vision)

แปรรูปข้าวอนิทรีย์ครบวงจร

ลดต้นทุน เพิม่ผลผลติ

เกษตรกรเป็นเจา้ของกิจการการเกษตรครบวงจร บริหารกิจการยดึหลกั
โปร่งใส สมาชิกมีส่วนร่วม โดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

แนวทางด าเนินการ พฒันากลุ่ม และเครือข่าย ใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ทีขเขม้แขง็

Cost reduction, Increase productivity

We offer total services for Organic rice
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ข้าวสาร

แกลบ

ร า

ยุ้งฉางชุมชน

โรงสีข้าวอนิทรีย์
บ้านอุ่มแสง

โรงงานสกดัน า้มนัร า

โรงงานไฟฟ้า
ชีวมวล

รวมกลุ่มเกษตรกร

จัดรูปที่ดนิใหม่

เพาะปลูก

“Agro Commodity Industry”

บริโภค

บริโภค

บริโภค

รายได้/เงนิปันผล

ท าการตลาดและขาย

ทีขดินนาย ก
ทีขดินนาย ข

ถนนเขา้แปลง
คูระบายน ้า

1

2

3

เกบ็เกีย่ว

4

5

ผลผลติที่ได้

เพิม่มูลค่า

เพิม่มูลค่า

6

7วสิาหกิจชุมชน

ปลูกพืชหมุนเวยีนเพ่ือ
บ ารุงดนิและสร้างรายได้

เสริม

นาย ก มหุ้ีนอยู่ X %

นาย ข มหุ้ีนอยู่ Y %

คูส่งน ้า

การบริหารจัดการแปลงใหญ่ (Group Management)
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โครงสร้างพนักงานแผนกโรงสีข้าวอินทรีย์บ้านอุ่มแสง
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โครงสร้างพนักงานแผนกโรงแพ็คบรรจุ
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โครงสร้างพนักงานฝ่ายส่งเสริม

นางสาวศุภนุช  บุฟบุญ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

นางสาววชุิดา  มูลเซอร์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

นางสาวภารดา  ผาสุก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

นายธนพล  วรรณโคตร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

นางสาวบุษรินทร์ สุระโคตร
แม่ครัว

นายสัญญา  ศรีมะเรือง
เจ้าหน้าที่ดูแลแปลง
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การบริหารจดัการ : คณะกรรมการกลุ่ม

การบริหารจดัการสมาชิก : ผูต้รวจสอบภายใน

การบริหารจดัการผลิตภณัฑ ์: โรงสี,โรงแพค็,การควบคุมคุณภาพ

ดินและพนัธ์ุขา้ว เกบ็เกีขยว
แปรรูปและ

พฒันาผลิตภณัฑ์

การบริหารจัดการฟาร์ม (Farm Management)

ทุกขั้นตอนถูกควบคุมภายใตม้าตรฐาน
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ห่วงโซ่ระบบเกษตรอนิทรีย์ (Organic chain system)

Farm
ฟาร์ม/แปลง

ปลกู

Factory 
โรงงานแปรรูป/

โรงสี

Seller
ผู้ขาย/ผู้สง่ออก

Consumer 
ผู้บริโภค

-Organic EU,NOP,JAS

-Fairtrade 

-Codex GMP,HACCP,

BRC

-Organic EU,NOP,JAS
-Fairtrade 

-Organic EU,NOP,JAS

-Fairtrade 

Certified
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การเตรียมแปลงและปัจจัยการผลติ

ส่งเสริมและสนบัสนุนการบ ารุงดิน 
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การเตรียมแปลงและปัจจัยการผลติ

ส่งเสริมและสนบัสนุนการปลูกพืชบ ารุงดิน
หรือการปลูกพืชเศรษฐกิจทีขสามารถเกบ็เกีขยวได/้บ ารุงดินได้
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การเตรียมแปลงและปัจจัยการผลติ

ส่งเสริมและสนบัสนุนการปลูกพืชบ ารุงดิน
หรือการปลูกพืชเศรษฐกิจทีขสามารถเกบ็เกีขยวได/้บ ารุงดินได้

เมลด็พนัธ์ุ
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การเตรียมแปลงและปัจจัยการผลติ

ปุ๋ยอนิทรีย์
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การเตรียมแปลงและปัจจัยการผลติ

ลงทะเบียนและตรวจแปลงเพ่ือการขอรับรองจากภายนอก
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การเตรียมแปลงและปัจจัยการผลติ

ลงทะเบียนและตรวจแปลงเพ่ือการขอรับรองจากภายนอก
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การเตรียมแปลงและปัจจัยการผลติ

ตรวจสอบกจิกรรมในแปลงและจัดท ารายงานเพ่ือขอรับรอง
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การเตรียมแปลงและปัจจัยการผลติ

ตรวจสอบกจิกรรมในแปลงที่ขอรับรอง
Jasmine Rice,Thai Cargo Hom 

Mali Rice
Red Rice

-Black  (Cargo) Rice, Black sticky Rice

Long grain 
(ข้าวแข็ง)
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เตรียมรวบรวมผลผลติเข้าโรงงาน/โรงสี
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เตรียมรวบรวมผลผลติเข้าโรงงาน/โรงสี
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เตรียมรวบรวมผลผลติเข้าโรงงาน/โรงสี
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โรงงานแปรรูป/โรงสี

แปรรูปข้าว
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โรงงานแปรรูป

เตรียมรวบรวมผลผลติเข้าโรงงาน/โรงสี
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สินค้าและผลติภัณฑ์
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สินค้าและผลติภัณฑ์ต่อยอด
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มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ไทย (Organic Thailand)

มกอช. ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ตลาดภายในประเทศ
- Green market

- Modern trade

- Lemon farm
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มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์สากล (Organic Standard)

Europe Standard

ตลาดต่างประเทศ (ส่งออก)
- สหภาพยโุรป EU

- สหรัฐอเมริกา NOP
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มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์สากล (Organic Standard)

Europe Standard
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ใบรองเกษตรอนิทรีย์ (Organic Certification)

ผลิตภณัฑ/์ผลผลิตทีขไดรั้บการรับรอง
- ขา้วหอมมะลิ
- ขา้วหอมมะลิแดง
- ขา้วมะลินิน
- ขา้วชยันาท 1
- ขา้วเหนียว
- ขา้วไรซ์เบอรีข
- ถัขวเหลือง พนัธ์ุเชียงใหม่ 60
- ตะไคร้
- มนัหวานญีขปุ่น
- กระเทียม
- ฟักทอง
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การบริหารจัดการด้านการตลาด (Marketing Management )

80%

15%
5%

การกระจายสินค้า  (ร้อยละ)

สง่ออกต่างประเทศ

สง่ภายในประเทศ (แบรนด์ลงุบญุมี)

รับจ้างผลิต (OEM)
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ระบบการส่งเสริมและให้ความรู้ข่าวสารกบัสมาชิก

- ทีมส่งเสริมทีขเป็นพนกังานของกลุ่มและคณะกรรมการผูต้รวจสอบ
ภายใน

- ประชุม/อบรมยอ่ยแต่ละหมู่บา้น 2 คร้ัง/ปี
- อบรมเกีขยวกบัมาตรฐานการผลิตจากผูต้รวจสอบจากภายนอก 

Bioagricert
- ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี / ประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี
- ศูนยเ์รียนรู้พลงัเกษตรสร้างสุขสยามคูโบตา้- เกษตรทิพย์
- ศูนยเ์รียนรู้การเพิขมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร
- อบรมยอ่ยตามโครงการ/นโยบายของภาครัฐ
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ระบบสวัสดกิารทีก่ลุ่มจ่ายให้ (benefit)

คณะกรรมการและพนักงาน สมาชิก

- มีระบบเงินออมกบัสถาบนัการเงิน
- มีกรมธรรมป์ระกนัชีวติและเงิน

ออม
- มีเงินโบนสัทุก 6 เดือน
- มีเบ้ียเล้ียงและค่าเดินทาง
- มีสวสัดิการอาหารกลางวนั
- มีทุนการศึกษาส าหรับบุตร
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- เงินปันผล

- จ่ายค่าตรวจรับรองแปลง
- ใหย้มืและใหเ้ครดิตในการใชเ้มลด็

พนัธ์ุและปุ๋ยอินทรีย ์
- มีเบ้ียเล้ียงและค่าเดินทางในการ

อบรมนอกสถานทีข
- มีทุนการศึกษาส าหรับบุตร
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- เงินปันผล



ขอบคุณ
โทรศพัท ์086-8754838  E-mail : kasedtip@gmail.com

สามารถติดตามและดูขอ้มูลไดที้ข FB : ขา้วอินทรียลุ์งบุญมี


