แปลงใหญมันสําปะหลัง หมู 4 ตําบลกระจาย อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
ข$อมูลพื้นฐาน

คน

กลไกการทํางาน

สมาชิก 73 ราย Smart Farmer
กลุมวิสาหกิจชุมชน

พื้นที่

พื้นที่ 584 ไร นอกเขตชลประทาน
ความเหมาะสม (S1,S2)

สินค$า

มันสําปะหลังสด มันเส4น
มันสําปะหลังอินทรีย5

ป/จจัยแหงความสําเร็จ

-ให4ความรู4
-วางแผนพัฒนา
-รวมกลุมสงเสริมการผลิตมันสําปะหลังอินทรีย5
-รวบรวมผลผลิตสมาชิกจําหนายในรูปการประมูล
-แปรรูปมันเส4น
-การบริหารจัดการเครื่องจักรกล
-การผลิตทอนพันธุ5ปลอดโรค
-แปลงเรียนรู4เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค4าเกษตร

คณะกรรมการ สมาชิกเข$มแข็ง
การผลิตมันคุณภาพ
ตลาดรับซื้อเป5นธรรม

ผู$จัดการแปลง/ประธาน
นายบัญชา ไชยจันทร5
ลดตนทุน
จาก 7,070 บาท เหลือ 6,000 บาท
ลดลง รอยละ 15.13
กิจกรรม การใชปุ"ยสั่งตัด/การใชปุ"ยอินทรีย(
เพิ่มผลผลิต
จาก 4,000 กก. เป,น 6,000 กก.
เพิ่มขึ้น รอยละ 33
พัฒนาคุณภาพ
มันสําปะหลังอินทรีย( 34 ราย พื้นที่ 152 ไร7
การแปรรูปมันเสน การผลิตมันคุณภาพเปอร(เซ็นต(
แป<งสูง

การบริหารจัดการกลุ7ม
-ปFจจัยการผลิต
- บริการเครื่องจักรกล
- แปรรูปมันเสน
- การตลาด
- การปFนผลกําไรแก7สมาชิก

ผลลัพธ6
การตลาด
ตลาดขอตกลง (MOU) บริษัท อุบลไบโอเอทานอล
รวบรวมผลผลิตโดยกลุ7มแปลงใหญ7

กิจกรรมยกระดับแปลงใหญ7
ดวยเกษตรสมัยใหม7และเชื่อมโยงตลาด
1.ลานตาก
4.ตาชั่ง
2.โกดังเก็บสินคา 5.รถฟาร(มแทรกเตอร(
3.อาคารควบคุมตาชั่ง 6.เครื่องสับมัน
7.ไฟฟ<าแรงต่ํา
8.ระบบประปา

การเชื่อมโยงเครือขาย
ร7วมประชุมแปลงใหญ7/ศพก./
ศจช./ศดปช./และกลุ7มเกษตร
อินทรีย(

ชองทางการติดตอ
ประธานแปลงใหญ7 นายบัญชา ไชยจันทร(
0825032754 เลขทีส่ ํานักงาน 142/1 หมู7 3 ตําบลกระจาย
อําเภอปIาติว้ จังหวัดยโสธร

แปลงใหญข$าว หมู 8 ตําบลกระจาย อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
ข$อมูลพื้นฐาน

คน

กลไกการทํางาน

สมาชิก 63 ราย Smart Farmer
กลุมวิสาหกิจชุมชน

พื้นที่

พื้นที่ 648 ไร นอกเขตชลประทาน
ความเหมาะสม (S1,S2)

สินค$า

เมล็ดพันธุ5ข4าวนาปD
ข4าวเปลือก

ป/จจัยแหงความสําเร็จ

-ให4ความรู4
-วางแผนพัฒนา
-รวมกลุมสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ5ข4าวคุณภาพ
-รวบรวมผลผลิตสมาชิกจําหนายในรูปสหกรณ5
-การผลิตเมล็ดพันธุ5ข4าวให4ได4มาตรฐาน
-แปลงเรียนรู4เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค4าเกษตร

มีสมาชิกครอบคลุมพื้นที่
ผลิตข$าวคุณภาพพันธุ6ดี
ระบบบริหารจัดการรูปแบบ
สหกรณ6

ผู$จัดการแปลง/ประธาน
นายบุญเรือง เส4นเศษ
ลดตนทุน
จาก 3,900 บาท เหลือ 3,000 บาท
ลดลง รอยละ 23
กิจกรรม การใชปุ"ยสั่งตัด/การใชปุ"ยอินทรีย(
นาหยอด/นาดํา
เพิ่มผลผลิต
จาก 350 กก. เป,น 400 กก.
เพิ่มขึ้น รอยละ 14
พัฒนาคุณภาพ
ผลิตเมล็ดพันธุ(ขาว 36 ราย พื้นที่ 245 ไร7
เมล็ดพันธุข( าวไดมาตรฐาน ปริมาณปOละไม7นอยกว7า
100 ตัน

การบริหารจัดการกลุ7ม
- ปFจจัยการผลิต
- การตลาด
- การปFนผลกําไรแก7สมาชิก

ผลลัพธ6
การตลาด
ตลาดขอตกลง (MOU) กับสหกรณ(การเกษตรปIาติ้ว
ขายผลผลิตในราคาสูงกว7าตลาด 2-3 บาท
รวบรวมผลผลิตโดยกลุ7มสหกรณ(

การเชื่อมโยงเครือขาย
กิจกรรมยกระดับแปลงใหญ7
ดวยเกษตรสมัยใหม7และเชื่อมโยงตลาด
-ไม7ขอรับงบประมาณ

ร7วมประชุมแปลงใหญ7/ศพก./
ศจช./ศดปช./และกลุ7มเกษตร
อินทรีย(

ชองทางการติดตอ
ประธานแปลงใหญ7 นายบุญเรือง เสนเศษ
087-0524390 เลขทีส่ ํานักงาน สหกรณ(การเกษตรปIาติ้ว
หมู7 8 ตําบลกระจาย อําเภอปIาติ้ว จังหวัดยโสธร

แปลงใหญข$าวอินทรีย6 หมู 8 ตําบลกระจาย อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
ข$อมูลพื้นฐาน

คน
พื้นที่
สินค$า

กลไกการทํางาน

สมาชิก 48 ราย Smart Farmer
กลุมวิสาหกิจชุมชน
พื้นที่ 556 ไร นอกเขตชลประทาน
ความเหมาะสม (S1,S2)
เมล็ดพันธุ5ข4าวอินทรีย5
ข4าวเปลือก ข4าวสาร ข4าวกล4อง
ขนม

ป/จจัยแหงความสําเร็จ

-ให4ความรู4
-วางแผนพัฒนา
-รวมกลุมสงเสริมการผลิตข4าวอินทรีย5
-รวบรวมผลผลิตสมาชิกจําหนายแกตลาดข4าวอินทรีย5
-แปรรูปผลิตภัณฑ5จากข4าว
-การบริหารจัดการเครื่องจักรกล
-การผลิตเมล็ดพันธุ5ข4าวอินทรีย5คุณภาพหลากหลาย
สายพันธุ5
-แปลงเรียนรู4เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค4าเกษตร

สมาชิกมีคุณธรรม
ผลิตข$าวอินทรีย6ให$ได$มาตรฐาน
มีตลาดรับซื้อแนนอน

ผู$จัดการแปลง/ประธาน
นายคมิก พรหมกสิกร /นายบุญเรือง พุทธบุตร
ลดตนทุน
จาก 3,900 บาท เหลือ 3,000 บาท
ลดลง รอยละ 23
กิจกรรม การใชปุ"ยอินทรีย( การใชน้ําหมักชีวภาพ
นาหยอด/นาดํา
เพิ่มผลผลิต
จาก 380กก. เป,น 450 กก.
เพิ่มขึ้น รอยละ 18
พัฒนาคุณภาพ
ผลิตขาวอินทรีย( 48 ราย พื้นที่ 556 ไร7
มาตรฐานเกษตรอินทรีย(สากล

การบริหารจัดการกลุ7ม
- ปFจจัยการผลิต
- การตลาด
- การปFนผลกําไรแก7สมาชิก

ผลลัพธ6
การตลาด
ตลาดขอตกลง (MOU) กับบริษัทตนขาวออการ(นิก
จ.อํานาจเจริญ
ขายผลผลิตในราคาสูงกว7าตลาด 2-3 บาท
รวบรวมผลผลิตโดยกลุ7มวิสาหกิจชุมชนขาวคุณค7า
ชาวนาคุณธรรม

กิจกรรมยกระดับแปลงใหญ7
ดวยเกษตรสมัยใหม7และเชื่อมโยงตลาด
1.รถเกี่ยวนวดขาว 6.เครื่องชั่ง
2.รถฟาร(มแทรกเตอร( 7.เครื่องคัดทําความสะอาด
3.รถดํานาเดินตาม 8. รถเทรลเลอร(ลาก
4.ถาดเพาะกลา
9. เครื่องหยอดขาว
5.เครื่องสูบน้ํา
10.เครื่องอัดฟาง
11.ผานหัวหมู
12.เครื่องโรยกลา

ชองทางการติดตอ
ประธานแปลงใหญ7 นายบุญเรือง พุทธบุตร
091-6614087 เลขที่สํานักงาน 108 วัดปIาสวนธรรมร7วมใจ
หมู7 8 ตําบลกระจาย อําเภอปIาติ้ว จังหวัดยโสธร

การเชื่อมโยงเครือขาย
ร7วมประชุมแปลงใหญ7/ศพก./
ศจช./ศดปช./และกลุ7มเกษตร
อินทรีย(

แปลงใหญยางพารา หมู 1 ตําบลกระจาย อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
ข$อมูลพื้นฐาน

คน

กลไกการทํางาน

สมาชิก 90 ราย Smart Farmer
กลุมวิสาหกิจชุมชน

พื้นที่

พื้นที่ 1,092 ไร นอกเขตชลประทาน
ความเหมาะสม (S1,S2)

สินค$า

ยางก4อนถ4วย
น้ํายาง

ป/จจัยแหงความสําเร็จ

-ให4ความรู4
-วางแผนพัฒนา
-รวมกลุมสงเสริมการผลิตยางก4อนถ4วยคุณภาพ
-รวบรวมผลผลิตสมาชิกจําหนายในรูปการประมูล
-การบริหารจัดการเครื่องจักรกล
-การผลิตน้ํายางคุณภาพ
-แปลงเรียนรู4เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค4าเกษตร

คณะกรรมการทํางานโปรงใส
สมาชิกผลิตยางก$อนคุณภาพ
ตลาดรับราคาสูงกวาพอค$าคนกลาง

ผู$จัดการแปลง/ประธาน
นายสุวิทย5 บุญทศ
ลดตนทุน
จาก 3,960 บาท เหลือ 3,000 บาท
ลดลง รอยละ 24
กิจกรรม การใชปุ"ยสั่งตัด/การใชปุ"ยอินทรีย(
เพิ่มผลผลิต
จาก 300 กก. เป,น 350 กก.
เพิ่มขึ้น รอยละ 16
พัฒนาคุณภาพ
ยางกอนถวย 6 มีดขึ้นไป
การแปรรูปยางเครป

การบริหารจัดการกลุ7ม
-ปFจจัยการผลิต
- บริการเครื่องจักรกล
- แปรรูปยางเครป
- การตลาด
- การปFนผลกําไรแก7สมาชิก

ผลลัพธ6
การตลาด
ตลาดรวบรวบผลผลิตผ7านการประมูลโดยกลุ7มแปลง
ใหญ7

กิจกรรมยกระดับแปลงใหญ7
ดวยเกษตรสมัยใหม7และเชื่อมโยงตลาด
1.ลานตาก
2.โกดังเก็บสินคา
3.เครื่องผสมปุ"ย
7.รถยกโฟล(คลิฟท(

การเชื่อมโยงเครือขาย
ร7วมประชุมแปลงใหญ7/ศพก./
ศจช./ศดปช./และกลุ7มเกษตร

ชองทางการติดตอ
ประธานแปลงใหญ7 นายสุวิทย( บุญทศ
085-7742574 เลขทีส่ ํานักงาน 108 หมู7 1 ตําบลกระจาย
อําเภอปIาติว้ จังหวัดยโสธร

