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ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

สถานีพัฒนาที่ดิน 
 

ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด 
 

สหกรณ์การเกษตร 
 

ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
จังหวัด 
 ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าว 
 

ธกส. 
 

1. การบริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer 
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
4. จัดท าแผนที่ Zonning 
5. โรงเรียนเกษตรกร 
 
1. จัดท าข้อมูลแปลงใหญ ่
2. จัดท าข้อมูลรายแปลง 
 
1. ผลิตปุ๋ยหมักชวีภาพสูตรพระราชทาน 
2. สนับสนุนการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุง
บ ารุงดิน 
3. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 
4. ให้ความรู้เรื่องปุ๋ย 
5. จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรยี ์
6. สนับสนุนแหล่งน้ าในไร่นา 
 
 
1. การบริหารกลุ่ม 
2. การตรวจขา้ว 
 
1. จัดท าบัญชีครัวเรือน 
 
 
1. ตรวจรับรอง GAP 
2. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.6 และ
หอมมะล ิ
3. การบริหารจัดการแปลง 
4. สนับสนุนเครื่องจักรกล 
 
 
1. การบริหารกลุ่ม 
2. ให้ความรู้เรื่องสินเชื่อ 
3. การตลาด 

โครงการส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 
ต าบลหนองผือ  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

พื้นที่  
- 3,091  ไร่ 
- S3  ทั้งหมด 
- แปลงย่อย 228 แปลง 
- เขตอาศัยน้ าฝน 
 

การบริหารจัดการ 
ท าอะไร...........       ได้อะไร ................ 
1. วางแผนบริหารจัดการการผลิต      1. มีผลผลิตเพียงพอ 
    และผลผลิต      2. มีความมั่นใจในราคา 
2. บริหารจัดการการตลาด        และตลาดรับซ้ือผลผลิต 
3. บริหารจัดการการใช้เครื่องจักรกล  3. มีรายได้จากอาชีพเสริม 
4. บริหารจัดการกองทุนปุ๋ย             4. ฐานะเศรษฐกิจดีขึ้น 
5. บริหารจัดการดา้นสินเชื่อ 
6. ส่งเสริมอาชีพเสริม 
 

สินค้า 
- ผลผลิต 
ข้าว กข.6 439 กก./ไร่ 
ข้าวหอมมะลิ  429 กก./ไร่ 
- ผลิตข้าวเปลือกคุณภาพ GAP 
  กข.6 14.5  ตัน 
  หอมมะลิ 600  ตัน 
- ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
    กข.6  206.5  ตัน 
   หอมมะลิ  34  ตัน 
- ต้นทุนการผลิต  1,656  บาท/ไร่ 

ผู้จัดการ นายธงชัย  มูลค าศร ี
 - เกษตรอ าเภอเขาวง 
ผู้ช่วยผู้จัดการ นายสิทธิพงศ์ ปัทมารัง 
 (เจ้าพนักงานการเกษตร ช านาญงาน) 

ประธานกลุม่ฯ  นายประสาท  พิมเภา 

คน 
สมาชิก 228 ราย 
วิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม 
 

บ้านบ่อการเกษตร 
- รับซื้อเมลด็พันธ์ุข้าว 
 กข.6 จ านวน 70  ตัน 
 หอมมะลิ จ านวน 30 ตัน 
 

โรงสีแมเ่มย์ 
- รับซื้อข้าวเปลือก
คุณภาพสูงกว่าตลาด 
100-200 บ./ตัน 
 

สกต. กาฬสนิธุ ์
- รับซื้อข้าวเปลือกคณุภาพ
ราคาสูงกว่าตลาด 

ภาคเอกชน 
 

เพิ่มผลผลิต 
ท าอะไร   ได้อะไร 
1. ให้ความรู้แก่เกษตรกร/     - ผลผลิตเพิ่มจาก 412 กก./ไร ่
2. ใช้พันธุ์ดี            เป็น 434 กก./ไร่ 
3. ปรับปรุงดินด้วยอินทรีย ์    เพิ่มขึ้น 22 กก./ไร่ 
   วัตถ ุ                              (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ) 
4. ใช้สารชีวภัณฑ์   
5. ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า        
    วิเคราะห์ดิน 

ลดต้นทุนการผลิต 
ท าอะไร        ได้อะไร  
1. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง          - ต้นทุนการผลิตลดลง  
2. ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน         จาก 3,795บาท/ไร่   
3. ผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เอง                เป็น 2,652 บาท/ไร่  
4. วิธีการท านาโดยการท านาโยน       ลดลง 414  บาท/ไร่ 
    นาหยอด และนาหว่าน        
5. ใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพอัตรา         
    ใช้ต่อไร่ต่ า 
6. ใช้บิการเครื่องจักรกลแทน 
จ้างแรงงานคน 
 

การตลาด 
ท าอะไร................................... 
1. สัญญาซื้อขายข้าวเปลือกคุณภาพกับ สกต. กาฬสินธุ์ โดยราคาสูงกว่าตลาด 100-200 บาท/
ตัน 
2. สัญญาซื้อขายข้าวเปลือกคุณภาพกับโรงสีแม่เมย์ โดยราคาสูงกว่าตลาด 100-200 บาท/ตัน 
3. สัญญาซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าวกับบ้านบ่อการเกษตรในราคา กก. ละ 22 บาท 
ได้อะไร ................................. 
1. มีตลาดแน่นอน 
2. ลดการปรับเปลียนด้านราคา/ตลาด 
3. รายได้เพิ่ม 
 

ภาครัฐ 


