
ภาครัฐ

ภาคเอกชน

1. บริหารจัดการแปลง
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
4. จับพิกัดรายแปลงและท าแผนที่ zoning
5. เมล็ดพันธ์ุข้าว/ชุดปรับคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ 
    (งบกลุ่มจังหวัด)
6. สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์
7. จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซัง
8. ส่งเสริมการผลิตมาตรฐาน GAP

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)
        การบริหารจัดการ

1. สนับสนุนเคร่ืองหย่อนกล้าข้าว
2. พัฒนาทมีผูจ้ัดการนาประณีต
3. สนับสนุนพันธุไ์ก่ด า KU ภูพาน
4. สนับสนุนพันธุป์ลาหมอทอง

ท าอะไร....
1. ตรวจรับรองมาตรฐาน 
GAP และอินทรีย์
2. เมล็ดพันธ์ุมาตรฐาน
3. แปรรูปขา้ว GAP และ
อินทรีย์

เพิ่มคุณภาพผลผลิต

ท าอะไร.... 
1. ตลาดเกษตรกร
2. Social Media
3. สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า Contract farming 
ได้อะไร....
1. มีตลาดแนน่อน
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้

การตลาด

      พื้นที่     
 ปลูกข้าว 3,026 ไร่  
เป็นพื้นที่ S2 = 314 ไร่ 

S3=972 ไร่ และ N=1,030 ไร่

  แปลงย่อย  217 แปลง
 นอกเขตชลประทานทั้งหมด                                                          

    สินค้า
เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105, กข 6
 ข้าวไรซ์เบอร่ี
 แปรรูปเป็นข้าวกล้อง/ ข้าวสาร
 คุณภาพ GAP/ อินทรีย์ระยะปรับเปล่ียน
 ต้นทุน 3,126  บาท/ไร่ (นาหว่าน)

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต

ท าอะไร....
1. บริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชน
2. บริหารจัดการ ศจช.
3. บริหารจัดการใช้เคร่ืองจักรการเกษตร
4. บริหารจัดการการผลิตและการตลาด.
5. บริหารจัดการธนาคารปุย๋
6. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้

การบริหารจัดการ
ได้อะไร....
1. มีผลผลิตเพียงพอกับตลาด
2. มีความม่ันใจเร่ืองราคาและตลาด
3. มีเคร่ืองจักรกลทดแทนแรงงาน
4. เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการ
ขายเมล็ดพันธุพ์ืชตระกูลถ่ัว ปลูกผัก
จักสาน เลีย้งปลา และไก่พื้นเมือง

ท าอะไร....
1.ใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร 
รถไถ รถเก่ียวขา้ว รถหย่อนกล้า
 เคร่ืองหยอด เคร่ืองโรย
2. ลดการใช้เมล็ดพันธุ์
3. ลดการใช้สารเคมี
4. ธนาคารปุย๋อินทรีย์
5. ใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน
4. ปลูกพืชตระกูลถ่ัวบ ารุงดิน

ลดต้นทุนการผลิต
ได้อะไร....
ลดต้นทุนจาก 3,126 
บาท/ไร่
เหลือตน้ทุน 2,525 
บาท/ไร่ 
(คิดเป็นร้อยละ19.2)

ท าอะไร.... 
1. ใช้เมล็ดถ่ัวเขยีว ถ่ัวพร้า 
ปอเทืองปรับปรุงบ ารุงดิน
4. ไถกลบตอซัง
5. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
6. ใช้สารชีวภัณฑ์

เพิ่มผลผลิต
ได้อะไร....
ผลผลิตเพิ่มจาก 373 
กิโลกรัม /ไร่ เป็น 390 
กิโลกรัม/ไร่ 

          ทมีผู้จัดการ
  เกษตรอ าเภอ  นายภาณุวัฒน์ ทิพยต์า
  นายก อปท.
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 คณะกรรมการกลุ่ม
 อกม.
 จนท.ต าบล/จนท.งานข้าว

       คน
สมาชิก 217 ราย 
 Smart Farmer 13 ราย
 วิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม
 ศูนย์ข้าวชุมชน 1 ศูนย์

ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ชัยภูมิ

1. สนับสนุนการโดโลไมท์และพืชตระกูลถั่ว
ปรับปรุงบ ารุงดิน
2. ผลิตน้ าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก
3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
  

สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด

ชัยภูมิ

ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

ชัยภูมิ

1. ให้ความรู้เรื่องการตลาด
2. งานแสดงสินค้า
3. พื้นที่เป้าหมายข้าวไรซ์เบอรีอินทรีย์

ธกส.คอนสวรรค์ ให้ความรู้เร่ืองสินเช่ือและการตลาด

สนง.กษ.ชัยภูมิ  1. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายแปลง
2. พัฒนากลุ่มแปรรูป (สร้างแบรนด์)

ศูนย์วิจัยข้าว
ชุมแพ

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์ชัยภูมิ

1. บญัชีต้นทุนอาชีพ
2. พัฒนาครูบัญชีอาสา

1. สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ 10 ตัน
2. สนับสนุนเครื่องหยอด 8 แถว /4  แถว/
เครื่องโรยข้าวงอก อย่างละ 1 เครื่อง
3.ชุดปรับคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ 
4. สนับสนุนแปลงเรียนรู้
5. ตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม

ได้อะไร....
1. ผลผลติได้
มาตรฐาน GAP และ
เกษตรอินทรีย์
2. เมล็ดพันธ์ุ
คุณภาพ
3. ขา้วสารคุณภาพ

1. ห้องปฏบัิติการผลิตสารชีวภัณฑ์
2. ส่งเสรมิการแปรรูปผลติภัณฑ์
3. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว

อบต.
ศรีส าราญ

สหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิ

1. ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว
2. พัฒนาการรวมกลุ่ม

ปศุสัตว์ 
จ.ชัยภูมิ

ปัจจัยการผลติปศุสัตว์

การบริหารจัดการ

วางแผนการผลิตและการตลาด

ประมง
จ.ชัยภูมิ

ส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชและท าอาหาร
เลี้ยงปลาอย่างง่าย

พลังงาน
จ.ชัยภูมิ

1. โครงการลดต้นทุนด้านพลังงาน
2.  ปลูกผักด้วยระบบสูบน้ าแสงอาทิตย์

ชลประทาน
ชัยภูมิ

1. พัฒนาเกษตรกรผู้น า
2.  ขุดลอกบึงนกโง่

บริษัทเมดิฟูดส์ จ ากัด (โรงสีเลียงเจรญิ)



ภาครัฐ

ภาคเอกชน

1. บริหารจัดการแปลง
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
4. จับพิกัดรายแปลงและท าแผนที่ zoning
5. เมล็ดพันธ์ุข้าว/ชุดปรับคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ 
 โรงสีข้าว / เครื่องหยอดข้าว(งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
6. สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์
7. จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซัง
8. ส่งเสริมการผลิตมาตรฐาน GAP

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด มหาชน
        

การบริหารจัดการ
1. โครงการ CSR
2. เงินทุน
3. วัสดุอุปกรณ์
4. เช่ือมโยงการตลาดกับพันธมิตร
ทางการคา้

ท าอะไร....
1. ตรวจรับรองมาตรฐาน 
GAP และอินทรีย์
2. เมล็ดพันธ์ุมาตรฐาน
3. แปรรูปขา้ว GAP และ
อินทรีย์

เพิ่มคุณภาพผลผลิต

ท าอะไร.... 
1. ตลาดเกษตรกร
2. Social Media
3. สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า Contract farming
4. งานแสดงสินค้า
5. ร้าน Black Canyon
ได้อะไร....
1. มีตลาดแนน่อน
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

การตลาด

      พื้นที่     
 ปลูกข้าว 1,477 ไร่  

  เป็นพื้นที่ S2 และ S3 และ N

  แปลงย่อย   198   แปลง
 นอกเขตชลประทานทั้งหมด                                                          

    สินค้า
เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105, กข 6
 แปรรูปเป็นข้าวฮางงอก/ข้าวกล้อง/ 
   ข้าวสาร/ ข้าวผงชงดื่ม
 คุณภาพ GAP/ อินทรีย์ระยะปรับเปล่ียน
 ต้นทุน 4,350 บาท/ไร่ (นาหว่าน)

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต

ท าอะไร....
1. บริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชน
2. บริหารจัดการ ศจช.
3. บริหารจัดการใช้เคร่ืองจักรการเกษตร
4. บริหารจัดการการผลิตและการตลาด.
5. บริหารจัดการธนาคารปุย๋
6. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้

การบริหารจัดการ
ได้อะไร....
1. มีผลผลิตเพียงพอกับตลาด
2. มีความม่ันใจเร่ืองราคาและตลาด
3. มีเคร่ืองจักรกลทดแทนแรงงาน
4. เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการ
ขายเมล็ดพันธุพ์ืชตระกูลถ่ัว ปลูกผัก
จักสาน เลีย้งปลา และไก่พื้นเมือง

ท าอะไร....
1.ใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร 
รถไถ รถเก่ียวขา้ว เคร่ืองหยอด
2. ลดการใช้เมล็ดพันธ์ุ
3. ลดการใช้สารเคมี
4. ธนาคารปุย๋อินทรีย์
5. ใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน
4. ปลูกพืชตระกูลถ่ัวบ ารุงดิน

ลดต้นทุนการผลิต
ได้อะไร....
ลดต้นทุนจาก 4,350 
บาท/ไร่
เหลือตน้ทุน 3,500 
บาท/ไร่ 
(คิดเป็นร้อยละ19.5)

ท าอะไร.... 
1. ใช้เมล็ดพันธุด์ี
3. ปลูกถ่ัวเขยีว ถ่ัวพร้า 
ปอเทืองปรับปรุงบ ารุงดิน
4. ไถกลบตอซัง
5. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
6. ใช้สารชีวภัณฑ์

เพิ่มผลผลิต
ได้อะไร....
ผลผลิตเพิ่มจาก 380 
กิโลกรัม /ไร่ เป็น 420 
กิโลกรัม/ไร่ 

          ทมีผู้จัดการ
  เกษตรอ าเภอนายไพจิตร  ศรไีพจิตรวรกุล
  นายก อปท.
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 คณะกรรมการกลุ่ม
 อกม.
 จนท.ต าบล/จนท.งานข้าว

       คน
สมาชิก 198 ราย 
 Smart Farmer 8 ราย
 วิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม
 ศูนย์ข้าวชุมชน 1 ศูนย์

ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ชัยภูมิ

1. สนับสนุนการโดโลไมท์และพืชตระกูลถั่ว
ปรับปรุงบ ารุงดิน
2. ผลิตน้ าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก
3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
  

สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด

ชัยภูมิ

ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

ชัยภูมิ

1. ให้ความรู้เรื่องการตลาด
2. งานแสดงสินค้า

ธกส.เมืองชัยภูมิ ให้ความรู้เร่ืองสินเช่ือและการตลาด

สนง.กษ.ชัยภูมิ  ประสานงานเครือข่าย

ศูนย์วิจัยข้าว
ชุมแพ

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์ชัยภูมิ

1. บญัชีต้นทุนอาชีพ
2. พัฒนาครูบัญชีอาสา

1. สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ 10 ตัน
2. สนับสนุนเครื่องหยอด 4  แถว 2 เครื่อง
3.ชุดปรับคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ 
4. สนับสนุนแปลงเรียนรู้
5. ตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม
6. ตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ 1 กลุ่ม

ได้อะไร....
1. ผลผลติได้
มาตรฐาน GAP และ
เกษตรอินทรีย์
2. เมล็ดพันธ์ุ
คุณภาพ
3. ขา้วสารคุณภาพ

  ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวอบต.
โพนทอง

สหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิ

1. ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว
2. พัฒนาการรวมกลุ่ม

ปศุสัตว์ 
จ.ชัยภูมิ

ปัจจัยการผลติปศุสัตว์

บริษัทเมดิฟูดส์ จ ากัด (โรงสีเลียงเจรญิ)

การบริหารจัดการ

วางแผนการผลิตและการตลาด

ประมง
จ.ชัยภูมิ

ส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชและท าอาหาร
เลี้ยงปลาอย่างง่าย

พลังงาน
จ.ชัยภูมิ

1. โครงการลดต้นทุนด้านพลังงาน
2. เตาประหยัดพลังงาน

ชลประทาน
ชัยภูมิ พัฒนาเกษตรกรผู้น า

แปลงใหญ่ประชารัฐ (ข้าว) ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 



ภาครัฐ

ภาคเอกชน

1. บริหารจัดการแปลง
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
4. จับพิกัดรายแปลงและท าแผนที่ zoning
5. เมล็ดพันธ์ุข้าว/ชุดปรับคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ 
    เครื่องหยอดข้าว (งบกลุ่มจังหวัด)
6. สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์
7. จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซัง
8. ส่งเสริมการผลิตมาตรฐาน GAP

ห้าง Tesco Lotus
        การบริหารจัดการ

รับซ้ือพืชผักจากสมาชิก

ท าอะไร....
1. ตรวจรับรองมาตรฐาน 
GAP และอินทรีย์
2. เมล็ดพันธ์ุมาตรฐาน
3. แปรรูปขา้ว GAP และ
อินทรีย์

เพิ่มคุณภาพผลผลิต

ท าอะไร.... 
1. ตลาดเกษตรกร
2. Social Media
3. สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า Contract farming 
ได้อะไร....
1. มีตลาดแนน่อน
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้

การตลาด

      พื้นที่     
 ปลูกข้าว 1,857 ไร่  

  เป็นพื้นที่ S2 และ S3 และ N

  แปลงย่อย   171 แปลง
 ในเขตชลประทานทั้งหมด                                                          

    สินค้า
เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105, เหลืองใหญ่
 แปรรูปเป็นข้าวกล้อง/ ข้าวสาร
 คุณภาพ GAP/ อินทรีย์ระยะปรับเปล่ียน
 ต้นทุน 2,625 บาท/ไร่ (นาหว่าน)

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต

ท าอะไร....
1. บริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชน
2. บริหารจัดการ ศจช.
3. บริหารจัดการใช้เคร่ืองจักรการเกษตร
4. บริหารจัดการการผลิตและการตลาด.
5. บริหารจัดการธนาคารปุย๋
6. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้

การบริหารจัดการ

ได้อะไร....
1. มีผลผลิตเพียงพอกับตลาด
2. มีความม่ันใจเร่ืองราคาและตลาด
3. มีเคร่ืองจักรกลทดแทนแรงงาน
4. เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการขาย
เมล็ดพันธุพ์ืชตระกูลถ่ัว ปลูกผักจักสาน 
เลีย้งปลา และไก่พื้นเมือง

ท าอะไร....
1.ใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร 
รถไถ รถเก่ียวขา้ว รถหย่อนกล้า
 เคร่ืองหยอด เคร่ืองโรย
2. ลดการใช้เมล็ดพันธุ์
3. ลดการใช้สารเคมี
4. ธนาคารปุย๋อินทรีย์
5. ใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน
4. ปลูกพืชตระกูลถ่ัวบ ารุงดิน

ลดต้นทุนการผลิต
ได้อะไร....
ลดต้นทุนจาก 2,625 
บาท/ไร่
เหลือตน้ทุน 2,525 
บาท/ไร่ 
(คิดเป็นร้อยละ 3.8)

ท าอะไร.... 
1. ใช้เมล็ดพันธุด์ี
3. ปลูกถ่ัวเขยีว ถ่ัวพร้า 
ปอเทืองปรับปรุงบ ารุงดิน
4. ไถกลบตอซัง
5. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
6. ใช้สารชีวภัณฑ์

เพิ่มผลผลิต
ได้อะไร....
ผลผลิตเพิ่มจาก 350 
กิโลกรัม /ไร่ เป็น 370 
กิโลกรัม/ไร่ 

          ทมีผู้จัดการ
  เกษตรอ าเภอ นางล าเยาว์  วงศ์สุขสิน 
  นายก อปท.
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 คณะกรรมการกลุ่ม
 อกม.
 จนท.ต าบล/จนท.งานข้าว

       คน
สมาชิก 171 ราย 
 Smart Farmer 10 ราย
 วิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม
 ศูนย์ข้าวชุมชน 1 ศูนย์

ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ชัยภูมิ

1. สนับสนุนการโดโลไมท์และพืชตระกูลถั่ว
ปรับปรุงบ ารุงดิน
2. ผลิตน้ าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก
3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
  

สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด

ชัยภูมิ

ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

ชัยภูมิ

1. ให้ความรู้เรื่องการตลาด
2. งานแสดงสินค้า

ธกส.จัตุรัส ให้ความรู้เร่ืองสินเช่ือและการตลาด

สนง.กษ.ชัยภูมิ  ประสานงานเครือข่าย

ศูนย์วิจัยข้าว
ชุมแพ

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์ชัยภูมิ

1. บญัชีต้นทุนอาชีพ
2. พัฒนาครูบัญชีอาสา

1. สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ 10 ตัน
2. สนับสนุนเครื่องหยอด 4  แถว 2 เครื่อง
3. ชุดปรับคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ 
4. สนับสนุนแปลงเรียนรู้
5. ตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม

ได้อะไร....
1. ผลผลติได้
มาตรฐาน GAP และ
เกษตรอินทรีย์
2. เมล็ดพันธ์ุ
คุณภาพ
3. ขา้วสารคุณภาพ

ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว
อบต.

กุดน้ าใส

สหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิ

1. ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว
2. พัฒนาการรวมกลุ่ม

ปศุสัตว์ 
จ.ชัยภูมิ

ปัจจัยการผลติปศุสัตว์

การบริหารจัดการ

วางแผนการผลิตและการตลาด

ประมง
จ.ชัยภูมิ

ส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชและท าอาหาร
เลี้ยงปลาอย่างง่าย

พลังงาน
จ.ชัยภูมิ

โครงการลดต้นทุนด้านพลังงาน

ชลประทาน
ชัยภูมิ พัฒนาเกษตรกรผู้น า

บริษัทเมดิฟูดส์ จ ากัด (โรงสีเลียงเจรญิ)

โรงสีรุ่งเรืองการเกษตร

การบริหารจัดการ

วางแผนการผลิตและการตลาด

แปลงใหญ่ประชารัฐ (ข้าว) ต าบลกุดน  าใส อ าเภอจัตุรัส จังหวดัชัยภูม ิ



ภาครัฐ

ภาคเอกชน

1. บริหารจัดการแปลง
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
4. จับพิกัดรายแปลงและท าแผนที่ zoning
5. เมล็ดพันธ์ุข้าว/ชุดปรับคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ 
 พัฒนากลุ่มแปรรูป สร้างแบรนด์ (งบกลุ่มจังหวัด)
6. สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์
7. จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซัง
8. ส่งเสริมการผลิตมาตรฐาน GAP

ท าอะไร....
1. ตรวจรับรองมาตรฐาน 
GAP และอินทรีย์
2. เมล็ดพันธ์ุมาตรฐาน
3. แปรรูปขา้ว GAP และ
อินทรีย์

เพิ่มคุณภาพผลผลิต

ท าอะไร.... 
1. ตลาดเกษตรกร
2. Social Media
3. สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า Contract farming 
ได้อะไร....
1. มีตลาดแนน่อน
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้

การตลาด

      พื้นที่     
 ปลูกข้าว 2,468ไร่  

  เป็นพื้นที่ S2 และ S3 และ N

  แปลงย่อย  160 แปลง
 นอกเขตชลประทานทั้งหมด                                                          

    สินค้า
เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105, กข.6
 แปรรูปเป็นข้าวกล้อง/ ข้าวสาร
 คุณภาพ GAP/ อินทรีย์ระยะปรับเปล่ียน
 ต้นทุน 4,500 บาท/ไร่ (นาด า)

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต

ท าอะไร....
1. บริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชน
2. บริหารจัดการ ศจช.
3. บริหารจัดการใช้เคร่ืองจักรการเกษตร
4. บริหารจัดการการผลิตและการตลาด.
5. บริหารจัดการธนาคารปุย๋
6. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้

การบริหารจัดการ
ได้อะไร....
1. มีผลผลิตเพียงพอกับตลาด
2. มีความม่ันใจเร่ืองราคาและตลาด
3. มีเคร่ืองจักรกลทดแทนแรงงาน
4. เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการ
ขายเมล็ดพันธุพ์ืชตระกูลถ่ัว ปลูกผัก
จักสาน เลีย้งปลา และไก่พื้นเมือง

ท าอะไร....
1.ใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร 
รถไถ รถเก่ียวขา้ว รถหย่อนกล้า
 เคร่ืองหยอด เคร่ืองโรย
2. ลดการใช้เมล็ดพันธุ์
3. ลดการใช้สารเคมี
4. ธนาคารปุย๋อินทรีย์
5. ใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน
4. ปลูกพืชตระกูลถ่ัวบ ารุงดิน

ลดต้นทุนการผลิต
ได้อะไร....
ลดต้นทุนจาก 4,900 
บาท/ไร่
เหลือตน้ทุน 4,500
บาท/ไร่ 
(คิดเป็นร้อยละ 8.2)

ท าอะไร.... 
1. ใช้เมล็ดพันธุด์ี
3. ปลูกถ่ัวเขยีว ถ่ัวพร้า 
ปอเทืองปรับปรุงบ ารุงดิน
4. ไถกลบตอซัง
5. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
6. ใช้สารชีวภัณฑ์

เพิ่มผลผลิต
ได้อะไร....
ผลผลิตเพิ่มจาก 365 
กิโลกรัม /ไร่ เป็น 430
กิโลกรัม/ไร่ 

          ทมีผู้จัดการ
  เกษตรอ าเภอ นายชัยณรงค์  วชิัยวงศ์
  นายก อปท.
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 คณะกรรมการกลุ่ม
 อกม.
 จนท.ต าบล/จนท.งานข้าว

       คน
สมาชิก 160 ราย 
 Smart Farmer 9 ราย
 วิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม
 ศูนย์ข้าวชุมชน 1 ศูนย์

ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ชัยภูมิ

1. สนับสนุนการโดโลไมท์และพืชตระกูลถั่ว
ปรับปรุงบ ารุงดิน
2. ผลิตน้ าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก
3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
  

สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด

ชัยภูมิ

ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

ชัยภูมิ

1. ให้ความรู้เรื่องการตลาด
2. งานแสดงสินค้า
3. พื้นที่เป้าหมายข้าวไรซ์เบอรีอินทรีย์

ธกส.คอนสวรรค์ ให้ความรู้เร่ืองสินเช่ือและการตลาด

สนง.กษ.ชัยภูมิ  ประสานงานเครือข่าย

ศูนย์วิจัยข้าว
ชุมแพ

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์ชัยภูมิ

1. บญัชีต้นทุนอาชีพ
2. พัฒนาครูบัญชีอาสา

1. สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ 10 ตัน
2. สนับสนุนเครื่องเครื่องโรยข้าวงอก 3 เครื่อง
3.ชุดปรับคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ 
4. สนับสนุนแปลงเรียนรู้
5. ตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม

ได้อะไร....
1. ผลผลติได้
มาตรฐาน GAP และ
เกษตรอินทรีย์
2. เมล็ดพันธ์ุ
คุณภาพ
3. ขา้วสารคุณภาพ

1. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
2. ส่งเสรมิการปลูกผักสวนครัว

เทศบาล
นาหนองทุ่ม

สหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิ

1. ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว
2. พัฒนาการรวมกลุ่ม

ปศุสัตว์ 
จ.ชัยภูมิ

ปัจจัยการผลติปศุสัตว์

การบริหารจัดการ

วางแผนการผลิตและการตลาด

ประมง
จ.ชัยภูมิ

ส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชและท าอาหาร
เลี้ยงปลาอย่างง่าย

พลังงาน
จ.ชัยภูมิ

1. โครงการลดต้นทุนด้านพลังงาน
2.  ปลูกผักด้วยระบบสูบน้ าแสงอาทิตย์

ชลประทาน
ชัยภูมิ

1. พัฒนาเกษตรกรผู้น า
2.  ขุดลอกคลองโคกล่าม

บริษัทเมดิฟูดส์ จ ากัด (โรงสีเลียงเจรญิ)

แปลงใหญ่ประชารัฐ (ข้าว) ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ



ภาครัฐ

ภาคเอกชน

1. บริหารจัดการแปลง
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
4. จับพิกัดรายแปลงและท าแผนที่ zoning
5. เมล็ดพันธ์ุข้าว/ชุดปรับคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ 
 พัฒนากลุ่มแปรรูป สร้างแบรนด์ (งบกลุ่มจังหวัด)
6. สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์
7. จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซัง
8. ส่งเสริมการผลิตมาตรฐาน GAP

ท าอะไร....
1. ตรวจรับรองมาตรฐาน 
GAP และอินทรีย์
2. เมล็ดพันธ์ุมาตรฐาน
3. แปรรูปขา้ว GAP และ
อินทรีย์

เพิ่มคุณภาพผลผลิต

ท าอะไร.... 
1. ตลาดเกษตรกร
2. Social Media
3. สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า Contract farming 
ได้อะไร....
1. มีตลาดแนน่อน
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้

การตลาด

      พื้นที่     
 อยู่ระหว่างการเก็บ

รวบรวมและประเมนิผล
ข้อมูล

    สินค้า
เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105
 แปรรูปเป็นข้าวกล้อง/ ข้าวสาร
 คุณภาพ GAP

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต

ท าอะไร....
1. บริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชน
2. บริหารจัดการ ศจช.
3. บริหารจัดการใช้เคร่ืองจักรการเกษตร
4. บริหารจัดการการผลิตและการตลาด.
5. บริหารจัดการธนาคารปุย๋
6. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้

การบริหารจัดการ
ได้อะไร....
1. มีผลผลิตเพียงพอกับตลาด
2. มีความม่ันใจเร่ืองราคาและตลาด
3. มีเคร่ืองจักรกลทดแทนแรงงาน
4. เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการ
ขายเมล็ดพันธุพ์ืชตระกูลถ่ัว ปลูกผัก
จักสาน เลีย้งปลา และไก่พื้นเมือง

ท าอะไร....
1.ใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร 
รถไถ รถเก่ียวขา้ว รถหย่อนกล้า
 เคร่ืองหยอด เคร่ืองโรย
2. ลดการใช้เมล็ดพันธุ์
3. ลดการใช้สารเคมี
4. ธนาคารปุย๋อินทรีย์
5. ใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน
4. ปลูกพืชตระกูลถ่ัวบ ารุงดิน

ลดต้นทุนการผลิต
ได้อะไร....
ลดต้นทุนลงไม่นอ้ยกวา่
รอ้ยละ 5

ท าอะไร.... 
1. ใช้เมล็ดพันธุด์ี
3. ปลูกถ่ัวเขยีว ถ่ัวพร้า 
ปอเทืองปรับปรุงบ ารุงดิน
4. ไถกลบตอซัง
5. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
6. ใช้สารชีวภัณฑ์

เพิ่มผลผลิต
ได้อะไร....
ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10

          ทมีผู้จัดการ
  ผอ. ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
  เกษตรอ าเภอ นายธนสบื ประจงค้า
 นายก อปท. /ก านนั/ผู้ใหญ่บ้าน
 คณะกรรมการกลุ่ม
 อกม.
 จนท.ต าบล/จนท.งานข้าว

       คน
สมาชิก ประมาณ 160-200 คน 
   (อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูล)
 วิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม
 ศูนย์ข้าวชุมชน 1 ศูนย์

ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ชัยภูมิ

1. สนับสนุนการโดโลไมท์และพืชตระกูลถั่ว
ปรับปรุงบ ารุงดิน
2. ผลิตน้ าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก
3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
  

สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด

ชัยภูมิ

ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

ชัยภูมิ

1. ให้ความรู้เรื่องการตลาด
2. งานแสดงสินค้า
3. พื้นที่เป้าหมายข้าวไรซ์เบอรีอินทรีย์

สนง.กษ.ชัยภูมิ  ประสานงานเครือข่าย

ศูนย์วิจัยข้าว
ชุมแพ

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์ชัยภูมิ

1. บญัชีต้นทุนอาชีพ
2. พัฒนาครูบัญชีอาสา

1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ 10 ตัน
2. สนบัสนุนเครื่องหยอดข้าว 4 แถว 
จ านวน 3 เครื่อง
3.ชุดปรับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
4. สนับสนุนแปลงเรียนรู้
5. ตรวจรับรอง GAP แบบกลุม่

ได้อะไร....
1. ผลผลติได้
มาตรฐาน GAP และ
เกษตรอินทรีย์
2. เมล็ดพันธ์ุ
คุณภาพ
3. ขา้วสารคุณภาพ

สหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิ

1. ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว
2. พัฒนาการรวมกลุ่ม

แปลงใหญ่ประชารัฐ (ข้าว) ต าบลเกาะมะนาว อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ



ภาครัฐ

ภาคเอกชน

1. บริหารจัดการแปลง
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer
3. พัฒนาวิสาหกจิชุมชน
4. จับพิกัดรายแปลงและท าแผนท่ี zoning
6. สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์
7. จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซัง
8. ส่งเสริมการผลติมาตรฐาน GAP

ท าอะไร....
1. ตรวจรับรองมาตรฐาน 
GAP และอินทรีย์
2. เมล็ดพันธ์ุมาตรฐาน
3. แปรรูปขา้ว GAP และ
อินทรีย์

เพิ่มคุณภาพผลผลิต

ท าอะไร.... 
1. ตลาดเกษตรกร
2. Social Media
3. สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า Contract farming 
ได้อะไร....
1. มีตลาดแนน่อน
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้

การตลาด

      พื้นที่     
 พื้นที่ปลูก 1,225 ไร่
 อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อ

วิเคราะห์พื้นที่ Zoning

    สินค้า
เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6
 แปรรูปเป็นข้าวกล้อง/ ข้าวสาร
 คุณภาพ GAP

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต

ท าอะไร....
1. บริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชน
2. บริหารจัดการ ศจช.
3. บริหารจัดการใช้เคร่ืองจักรการเกษตร
4. บริหารจัดการการผลิตและการตลาด.
5. บริหารจัดการธนาคารปุย๋
6. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้

การบริหารจัดการ
ได้อะไร....
1. มีผลผลิตเพียงพอกับตลาด
2. มีความม่ันใจเร่ืองราคาและตลาด
3. มีเคร่ืองจักรกลทดแทนแรงงาน
4. เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการ
ขายเมล็ดพันธุพ์ืชตระกูลถ่ัว ปลูกผัก
จักสาน เลีย้งปลา และไก่พื้นเมือง

ท าอะไร....
1.ใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร 
รถไถ รถเก่ียวขา้ว รถหย่อนกล้า
 เคร่ืองหยอด เคร่ืองโรย
2. ลดการใช้เมล็ดพันธุ์
3. ลดการใช้สารเคมี
4. ธนาคารปุย๋อินทรีย์
5. ใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน
4. ปลูกพืชตระกูลถ่ัวบ ารุงดิน

ลดต้นทุนการผลิต
ได้อะไร....
ลดต้นทุนลงไม่นอ้ยกวา่
รอ้ยละ 5

ท าอะไร.... 
1. ใช้เมล็ดพันธุด์ี
3. ปลูกถ่ัวเขยีว ถ่ัวพร้า 
ปอเทืองปรับปรุงบ ารุงดิน
4. ไถกลบตอซัง
5. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
6. ใช้สารชีวภัณฑ์

เพิ่มผลผลิต
ได้อะไร....
ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10

          ทมีผู้จัดการ
  ผอ. ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
  เกษตรอ าเภอ นายอนันต์ แพนทิพย์
 นายก อปท. /ก านนั/ผู้ใหญ่บ้าน
 คณะกรรมการกลุ่ม
 อกม.
 จนท.ต าบล/จนท.งานข้าว

       คน
สมาชิก 187 คน 
ศูนย์ข้าวชุมชน 1 ศูนย์

ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ชัยภูมิ

1. สนับสนุนการโดโลไมท์และพืชตระกูลถั่ว
ปรับปรุงบ ารุงดิน
2. ผลิตน้ าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก
3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
  

สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด

ชัยภูมิ

ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

ชัยภูมิ

1. ให้ความรู้เรื่องการตลาด
2. งานแสดงสินค้า
3. พื้นที่เป้าหมายข้าวไรซ์เบอรีอินทรีย์

สนง.กษ.ชัยภูมิ  ประสานงานเครือข่าย

ศูนย์วิจัยข้าว
ชุมแพ

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์ชัยภูมิ

1. บญัชีต้นทุนอาชีพ
2. พัฒนาครูบัญชีอาสา

1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ 10 ตัน
2. สนบัสนุนเครื่องหยอดข้าว 4 แถว 
จ านวน 1 เครื่อง/เครื่องโรยข้าวงอก 
จ านวน 2 เครื่อง
3.ชุดปรับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
4. สนับสนุนแปลงเรียนรู้
5. ตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม

ได้อะไร....
1. ผลผลติได้
มาตรฐาน GAP และ
เกษตรอินทรีย์
2. เมล็ดพันธ์ุ
คุณภาพ
3. ขา้วสารคุณภาพ

สหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิ

1. ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว
2. พัฒนาการรวมกลุ่ม

แปลงใหญ่ประชารัฐ (ข้าว) ต าบลกุดเลาะ  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภูม ิ



ภาครัฐ

ภาคเอกชน

1. บริหารจัดการแปลง
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer
3. พัฒนาวิสาหกจิชุมชน
4. จับพิกัดรายแปลงและท าแผนท่ี zoning
6. สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์
7. จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซัง
8. ส่งเสริมการผลติมาตรฐาน GAP

ท าอะไร....
1. ตรวจรับรองมาตรฐาน 
GAP และอินทรีย์
2. เมล็ดพันธ์ุมาตรฐาน
3. แปรรูปขา้ว GAP และ
อินทรีย์

เพิ่มคุณภาพผลผลิต

ท าอะไร.... 
1. ตลาดเกษตรกร
2. Social Media
3. สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า Contract farming 
ได้อะไร....
1. มีตลาดแนน่อน
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้

การตลาด

       พื้นที่     
 อยู่ระหว่างการเก็บ

รวบรวมและประเมนิผล
ข้อมูล

    สินค้า
เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6
 ข้าวตลาดเฉพาะ
 แปรรูปเป็นข้าวกล้อง/ ข้าวสาร
 คุณภาพ GAP

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต

ท าอะไร....
1. บริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชน
2. บริหารจัดการ ศจช.
3. บริหารจัดการใช้เคร่ืองจักรการเกษตร
4. บริหารจัดการการผลิตและการตลาด.
5. บริหารจัดการธนาคารปุย๋
6. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้

การบริหารจัดการ
ได้อะไร....
1. มีผลผลิตเพียงพอกับตลาด
2. มีความม่ันใจเร่ืองราคาและตลาด
3. มีเคร่ืองจักรกลทดแทนแรงงาน
4. เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการ
ขายเมล็ดพันธุพ์ืชตระกูลถ่ัว ปลูกผัก
จักสาน เลีย้งปลา และไก่พื้นเมือง

ท าอะไร....
1.ใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร 
รถไถ รถเก่ียวขา้ว รถหย่อนกล้า
 เคร่ืองหยอด เคร่ืองโรย
2. ลดการใช้เมล็ดพันธุ์
3. ลดการใช้สารเคมี
4. ธนาคารปุย๋อินทรีย์
5. ใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน
4. ปลูกพืชตระกูลถ่ัวบ ารุงดิน

ลดต้นทุนการผลิต
ได้อะไร....
ลดต้นทุนลงไม่นอ้ยกวา่
รอ้ยละ 5

ท าอะไร.... 
1. ใช้เมล็ดพันธุด์ี
3. ปลูกถ่ัวเขยีวถั่วพร้า 
ปอเทืองปรับปรุงบ ารุงดิน
4. ไถกลบตอซัง
5. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
6. ใช้สารชีวภัณฑ์

เพิ่มผลผลิต
ได้อะไร....
ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10

          ทมีผู้จัดการ
  ผอ. ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
  เกษตรอ าเภอ นายสาคร มะลิดา
 นายก อปท. /ก านนั/ผู้ใหญ่บ้าน
 คณะกรรมการกลุ่ม
 อกม.
 จนท.ต าบล/จนท.งานข้าว

       คน
สมาชิก ประมาณ 160-200 คน 
   (อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูล)
ศูนย์ข้าวชุมชน 1 ศูนย์

ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ชัยภูมิ

1. สนับสนุนการโดโลไมท์และพืชตระกูลถั่ว
ปรับปรุงบ ารุงดิน
2. ผลิตน้ าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก
3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
  

สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด

ชัยภูมิ

ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

ชัยภูมิ

1. ให้ความรู้เรื่องการตลาด
2. งานแสดงสินค้า
3. พื้นที่เป้าหมายข้าวไรซ์เบอรีอินทรีย์

สนง.กษ.ชัยภูมิ  ประสานงานเครือข่าย

ศูนย์วิจัยข้าว
ชุมแพ

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์ชัยภูมิ

1. บญัชีต้นทุนอาชีพ
2. พัฒนาครูบัญชีอาสา

1. สนับสนนุเมล็ดพันธ์ุ 10 ตนั
2. สนบัสนนุเคร่ืองหยอดข้าว 4 แถว 
จ านวน 3 เคร่ือง
3.ชุดปรับคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ 
4. สนับสนนุแปลงเรียนรู้
5. ตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม

ได้อะไร....
1. ผลผลติได้
มาตรฐาน GAP และ
เกษตรอินทรีย์
2. เมล็ดพันธ์ุ
คุณภาพ
3. ขา้วสารคุณภาพ

สหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิ

1. ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว
2. พัฒนาการรวมกลุ่ม

แปลงใหญ่ประชารัฐ (ข้าว) ต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขยีว จังหวัดชยัภูมิ 



ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ท าอะไร....
ตรวจรบัรอง
มาตรฐาน GAP

เพิ่มคุณภาพผลผลิต

ท าอะไร.... 
1. ขายผา่นผูร้วบรวม
2. ส่งออก
3. สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า Contract farming 
ได้อะไร....
1. มีตลาดแนน่อน
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้

การตลาด

       พื้นที่     
 อยู่ระหว่างการเก็บ

รวบรวมและประเมนิผล
ข้อมูล

    สินค้า
มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง/น้ าดอกไม้ทวาย
เขียวเสวย/ฟ้าล่ัน

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต

ท าอะไร....
1. บริหารจัดการใช้เคร่ืองจักรการเกษตร
2. บริหารจัดการการผลิตและการตลาด.
3. บริหารจัดการธนาคารปุย๋
4. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้

การบริหารจัดการ
ได้อะไร....
1. มีผลผลิตเพียงพอกับตลาด
2. มีความม่ันใจเร่ืองราคาและตลาด
3. มีเคร่ืองจักรกลทดแทนแรงงาน
4. เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการ
ขายเมล็ดพันธุพ์ืชตระกูลถ่ัว ปลูกผัก
จักสาน เลีย้งปลา และไก่พื้นเมือง

ท าอะไร....
1. ลดการใช้สารเคมี
2. ธนาคารปุย๋อินทรีย์
3. ใช้ปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดิน

ลดต้นทุนการผลิต
ได้อะไร....
ลดต้นทุนลงไม่นอ้ยกวา่
รอ้ยละ 5

ท าอะไร.... 
1. ใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน
2. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
3. ใช้สารชีวภัณฑ์

เพิ่มผลผลิต
ได้อะไร....
ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5

          ทมีผู้จัดการ
  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
  เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 เกษตรอ าเภอ นายวีระชาติ ค าสุภีร์
 พัฒนาการอ าเภอ
 นายก อปท. /ก านนั/ผู้ใหญ่บ้าน
 ประธานกลุ่มสตรีไม้ผลบ้านโหลน่
 ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

       คน
สมาชิก 41 คน 
   (อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูล)

1. บริหารจัดการแปลง
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer
3. พัฒนาวสิาหกิจชุมชน
4. สนับสนนุการใชส้ารชีวภัณฑ์
5. ส่งเสริมการผลติมาตรฐาน GAP

ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ชัยภูมิ

ตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน

  

สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด

ชัยภูมิ

สนง.กษ.ชัยภูมิ  

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์ชัยภูมิ

1. บญัชีต้นทุนอาชีพ
2. พัฒนาครูบัญชีอาสา

สนง.
ปฏิรูป
ที่ดิน
จังหวัด
ชัยภูมิ

1. ประชุมร่วม อปท.และ
ผู้น าชุมชน
2. อบรมและศึกษาดูงาน
3. แนะน าการเก็บตัวอย่างดิน

ได้อะไร....
ผลผลติได้
มาตรฐาน GAP

สหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิ

ประสานงานเครือข่าย

1. ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว
2. พัฒนาการรวมกลุ่ม

แปลงใหญ่ประชารัฐ (มะม่วง) ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

สนง. 
สหกรณ์
ชัยภูมิ


