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ภาครั

ฐ ภาคเอกชน 

สหกรณการเกษตรประจันต

คาม จํากัด  

การบรหิารจัดการ 
วางแผนการผลิตเพื่อใหมคีุณภาพตาม

มาตรฐานเมล็ดพันธุขาว 

ทําอะไร....  
1. สัญญาซ้ือ-ขาย เมล็ดพันธุขาว 

2. การแปรรูปเพื่อผลิตขาวสาร 

3. รวมกลุมกันซ้ือ-ขาย รูปแบบ

สหกรณ 

ไดอะไร.... 
1. มตีลาดแนนอน 

2. เกษตรกรมรีายไดเพิ่มขึ้น 

 

การตลาด 

      พื้นที่      
 ปลูกขาว  ๓,๐๐๐ ไร   

  เปนพื้นที่  S2  ทั้งหมด   
 นอกเขตชลประทานทั้งหมด  

แตมีกลุมผูใชนํ้าจากการสูบนํ้าดวย 

ไฟฟา                                                         

    สนิคา 
 ผลผลิต ๔๕0 กิโลกรัม/ไร  

 ตนทุนการผลิต  ๒,๘๗๐  บาท/ไร 
 คุณภาพมาตรฐาน GAP 

 คุณภาพเมล็ดพันธุ 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ประชารัฐ 
ศักยภาพผูจัดการ

แปลง 

ชุมชน

เขมแข็ง 

ตลาดนําการ

ผลติ 

ทําอะไร.... 
1. วางแผนและบรหิารจัดการ  

    การผลิต/ปจจัยการผลิต/ 

    การตลาด 

2. รวมกันบรหิารจัดการ 

3. สงเสรมิอาชพีเสรมิรายได 

การบรหิารจัดการ 
ไดอะไร.... 
1. มผีลผลิตเพยีงพอกับตลาด 

2. มคีวามมั่นใจในเรื่องราคา 

    และตลาด 

3. เกษตรกรมรีายไดเสรมิ 

    จากการเล้ียงไกพื้นเมอืง 

    และโคเน้ือ 

ทําอะไร.... 
1. ใชปุยเคมตีามคาวเิคราะห

ดิน 

2. ใชพันธุดี  

3. ลดอัตราการใชพันธุ 

4. ผลิตพันธุใชเอง 

5. ใชสารชวีภัณฑ 

๖. ใชเครื่องหยอดขาวแหง/

หวานขาวงอก 

ลดตนทุนการผลติ 
ไดอะไร.... 
ตนทุนการผลิตลดลง 

จาก ๒,๙๘๓บาท/ไร  

เปน  ๒,๘๗๐ บาท/ไร  

(ลดลงรอยละ ๕) 

ทําอะไร....  
1. ใชพันธุดี 

2. ปรับปรุงบํารุงดิน 

๓.สํารวจศัตรูพชื 

๔.ธนาคารปุยอนิทรยี 

 

 

เพิ่มผลผลติ 

ไดอะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 

๓๐0 กิโลกรัม/ไร 

เปน ๔๕0 กิโลกรัม/ไร 

(เพิ่มขึ้นรอยละ๕๐ ) 

          ทมีผูจัดการ 
  เกษตรอําเภอ      นายวินัย  ลักษณะวิลาศ 

  เกษตรตําบล       นางพัชรพีร  ไชยสาร 

 เกษตรกรตนแบบ  นายบุญธรรม  ตนนอย 

 ประธานสหกรณฯ  นายสุดใจ  ดวงสีทา 

       คน 
 สมาชกิ ๒๐๐ ราย  

   Smart Farmer ๓๕ ราย 
 วิสาหกิจชุมชน 1 กลุม 

 ๑ สหกรณการเกษตร 

 

 

  การตลาด 
สนับสนับสนุนใหมีกรจัดทําสัญญาซ้ือ ขาย

เมล็ดพันธุ 

สหกณการเกษตรบานโน

นมะงอง จํากัด 

 

 

 

 

การบรหิารจัดการ 
วางแผนการผลิตขาวสารจากขาวหอม

มะลิ 

การตลาด 
สนับสนุนการรับซ้ือขาวเปลือก 

จากเกษตรกรในราคาตลาด 

1. บริหารจัดการแปลง 

2. พัฒนาเกษตรกร เปน Smart 

Farmer 

3. พัฒนาวิสาหกจิชุมชน 

4. สนับสนุนศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

5. พัฒนาศักยภาพชาวนาในการ

ดําเนินงานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

(ศจช.) และการจัดทําแปลงเมล็ดพันธุ 

    (งบประมาณ ๓๕๗,๔๐๐ บาท) 

สํานักงาน 

เกษตรจังหวัด

ปราจนีบุรี 

สํานักงาน 

เศรษฐกจิ 

การเกษตร   

 

จัดเก็บขอมูลพื้นฐานรายแปลง 

 ติดตามและรายงานผล 

(งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท) 

สนง.เกษตร

และสหกรณ์

จงัปราจีนบรีุ 

๑ พัฒนาอาชีพเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตว

นํ้าพรอมสนับสนุนพันธุสัตวนํ้า 

๒ สงเสริมการจัดทํามาตรฐานฟารม

เพาะเล้ียงสัตวนํ้าขัน้ปลอดภัยพันธุสัตวนํ้า 

๓ เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติ 

(ปลอยพันธุปลานํ้าจดื) 

สนง.

ประมง

จงัหวดั

ปราจีนบรีุ 

๑ สงเสริมการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

๒ สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุย

อนิทรีย 

(งบประมาณ ๒๔๔,๕๐๐ บาท) 

สถานี

พัฒนาท่ีดนิ

ปราจีนบรีุ 

๑ สงเสริมการเล้ียงโคเน้ือแบบประณตี 

๒  สงเสริมเกษตรกรรายยอยเล้ียงไกพ้ืนเมือง 

(งบประมาณ ๙๔๒,๒๒๕ บาท) 

ปศสุตัว์

จงัหวดั

ปราจีนบุ

รี 

๑ ปรับปรุงประสิทธภิาพการผลิตและ

คุณภาพผลผลิตขาว  

(งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท) 

ศนูย์วิจยั

ข้าว

ปราจีนบรีุ 

บัญชีครัวเรือน/ตนทุนอาชีพ 

(งบประมาณ ๙,๘๐๐ บาท) 

ตรวจ

บญัชี

สหกรณ์

ปราจีนบรีุ 
๑ จัดต้ังสหกรณการเกษตรบานโนนมะงอง 

จํากัด 

๒ สนับสนุนดานการตลาด 

สนง.

สหกรณ์

ปราจีนบรีุ 

จัดหาแหลงเงนิกูดอกเบี้ยตํ่าเพ่ือใชจายทาง

การเกษตร 

ธกส.

ปราจีนบรีุ 

ปรับปรุงแหลงนํ้าขนาดเล็ก ซอมบํารุงรักษา

(ฝายประชารัฐ) 

(งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท 

อบต.นา

แขม 

สนิคามี

คุณภาพ 

ทําอะไร.... 
1. อบรมและตรวจ

รับรองการผลิตตาม

มาตรฐาน GAP 

2. ผลิตเมล็ดพันธุ 

ตามมาตรฐาน 

เพิ่มคุณภาพผลผลติ 

ไดอะไร.... 
1. ผลผลิตได

มาตรฐาน GAP 

2. เมล็ดพันธุ 

คุณภาพ 
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