
แปลงแปลงใหญประชารัฐตนแบบใหญประชารัฐตนแบบ((ขาวขาว)) อําเภออําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ภาครัฐ ภาคเอกชนภาคเอกชน
ส ํ านักงาน

เกษตรจังหวัด
ยโสธร

ส ํ านักงาน
เกษตรอ ํ าเภอ
มหาชนะชัย

1. บริหารจัดการแปลง
2. พัฒนาเกษตรกร เปน Smart Farmer
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
4. จับพิกัดรายแปลง

1.ประชุมภาคีเครือขาย
2.จัดกระบวนการเรียนรู
3.จับพิกัดรายแปลง
4.ถายทอดความรูฯ

ทาขาวโชคอํานวยผลทาขาวโชคอํานวยผล
ทาขาวทวีทรัพยทาขาวทวีทรัพย,,กลุมกลุม

เกษตรกรทํานาบากเรือเกษตรกรทํานาบากเรือ

ทําอะไร....
อบรมและตรวจรับรอง
การผลิตตามมาตรฐาน GAP
ไดอะไร....
ผลผลิตไดมาตรฐาน GAP

เพิ่มคุณภาพผลผลิต

พื้นที่
 ปลูกขาว 1,009.25 ไร
 เปนพ้ืนที่ S1และ S3
 เปนพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน

1,009.25 ไร

สินคา
ผลผลิต 431 ก.ก./ไร
 ตนทุนการผลิต 5.39 บาท/ไร
คุณภาพมาตร GAP

ทําอะไร....
1.ใชปุยอินทรียและปุย
เคมีตามคาวิเคราะหดิน

2. ซ้ือปจจัยการผลิต
รวมกัน

3.ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ/
ไรจาก20เปน 15 กก.ไร

ลดตนทุนการผลิต
ไดอะไร....
ตนทุนการผลิตลดลง
จาก 2,275 บาท/ไร
เปน 2,115 บาท/ไร

ทําอะไร....
1. ใชเมล็ดพันธุดี
2. ใชปุยถูกตอง

และเหมาะสม
3.เทคโนโลยีตัดใบขาว

เพิ่มผลผลิต
ไดอะไร....
ผลผลิตเพิ่ม
จาก 392 กก./ไร
เปน 431 กก./ไร

ทีมผูจัดการ
 เกษตรอําเภอนางสุดาวดี ณ ระนอง
 เกษตรตําบลนายอํานาจ ยงยืน
ประธาน นายพรมมา โพธิ์ศรีทอง
เกษตรกรตนแบบ นายพรมมา โพธ์ิศรีทอง

คน
สมาชิก 61 ราย
 Smart farmer 61 ราย
 วิสาหกิจชุมชน 1 กลุม

สถานีพัฒนา
ท่ีดินจังหวัด

ยโสธร

1.ผลิตปุย/จัดต้ังธนาคารปุย
2.สนับสนุนการปรับปรุงบํารุงดิน

โดยใช โดโลไมทและปอเทือง
3.ทําแผนท่ีรายแปลง
4.ตรวจคาวิเคราะหดิน

ศูนยวิจัยขาว
รอยเอ็ด

1.อบรมแปรรูป/บรรจุภัณฑ
2.สนับสนุนบรรจุภัณฑ/เคร่ืองซีล
3.ตลาด Niech market
4.ตรวจรับรองระบบ GAP

1.ฝกอบรมลดตนทุนการผลิต
โดยใชปุยจากมูลสัตว
2.สนับสนุนกระบือ 30 ตัว

ส ํ านักงาน
ปศุสัตวอ ํ าเภอ
มหาชนะชัย

การบริหารจัดการ
1. รวมวางแผนการผลิต
2. วางแผนการเก็บเก่ียวให
ผลผลิตมีคุณภาพสูง

การตลาด
1. จัดทํา mou สูงกวา

ราคาตลาด 50 สตางค/กิโลกรัม

ทําอะไร....
1. จัดทําบันทึก MOU กับทาขาว
2. ซ้ือผลผลิตราคาสูงกวาตลาด

50 สตางคตอกิโลกรัม
ไดอะไร....
1. มีตลาดแนนอน
2. เกษตรกรมีรายไดเพิ่ม

การตลาด

พื้นที่
 ปลูกขาว 1,009.25 ไร
 เปนพ้ืนที่ S1และ S3
 เปนพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน

1,009.25 ไร

สินคา
ผลผลิต 431 ก.ก./ไร
 ตนทุนการผลิต 5.39 บาท/ไร
คุณภาพมาตร GAP

ปจจัยแหงความสําเร็จ
ประชารัฐประชารัฐ ศักยภาพผูจัดการแปลงศักยภาพผูจัดการแปลง ชุมชนเขมแข็งชุมชนเขมแข็ง ตลาดนําการตลาดนําการผลิตผลิต

ทําอะไร....
1. วางแผนและบริหาร
จัดการ

การผลิต/ปจจัยการผลิต/
การตลาด

2. รวมกันบริหารจัดการน้ํา
3. สงเสริมอาชีพเสริมรายได
4. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

ปาลมน้ํามันฯ

การบริหารจัดการ ไดอะไร....
1. ผลผลิตมีคุณภาพ
2. มีรายไดตอเนื่อง
3. มีความมั่นใจในเร่ืองราคา

และตลาด
4. เกษตรกรมีรายไดเสริม

จากแปรรูปขาวหอมมะลิและ
การปลูกถั่วลิสง

ทีมผูจัดการ
 เกษตรอําเภอนางสุดาวดี ณ ระนอง
 เกษตรตําบลนายอํานาจ ยงยืน
ประธาน นายพรมมา โพธิ์ศรีทอง
เกษตรกรตนแบบ นายพรมมา โพธ์ิศรีทอง

1.ฝกอบรมลดตนทุนการผลิต
โดยใชปุยจากมูลสัตว
2.สนับสนุนกระบือ 30 ตัว

ส ํ านักงาน
ปศุสัตวอ ํ าเภอ
มหาชนะชัย

ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร

ยโสธร

1.สนับสนุนการปลูก
ถั่วลิสงเพื่อสรางรายไดเสริม/
บ ํ ารุงดิน

อบรมการจัดท ํ าบัญชี
ส ํ านักงาน
ตรวจบัญชี
สหกรณ

สนับสนุนการเลี้ยงปลาและ
กบอินทรียในนาขาว

ประมง
จังหวัดยโสธร

ส ํ ารวจภาวะเศรษฐกิจ
ครัวเรือนเกษตรกร

สํานักงานเกษตร
และสหกรณ
จังหวัดยโสธร

อบรมการสงเสริมระบบกระจาย
น้ ํ าเพื่อการเกษตร

โครงการชล
ประทาน
ยโสธร

ศูนยวิศวกรรม
เคร่ืองจักรฯ

รอยเอ็ด

อบรมการดูแลรักษาเคร่ืองจักรกล
ไถกลบตอซังแปลงใหญ

สนับสนุนการประชุมและ
ถายทอดเทคโนโลยี เชน การ
ประชาสัมพันธ ,เต็นท เปนตน

อบต.บึงแก

การตลาด
1. จัดทํา mou สูงกวา

ราคาตลาด 50 สตางค/กิโลกรัม


