กลุ่มโรงเรียนชาวนาตาบลมะขามล้ม
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 แผนการดาเนินงานองค์กร
1.จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนชาวนาตาบลมะขามล้มอาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีจานวนสมาชิก
175 ราย
2.แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่ม จานวน 5 ราย
1.1) นายสิทธิกาญจน์
โสวัสสะ
ประธาน
1.2) นายสมยศ
วงษ์พันธุ์
รองประธาน คนที่ 1
1.3) นายวินัย
มาตรวิจิตร
รองประธาน คนที่ 2
1.4) นางสิวิไล
หวนบุตตา
เหรัญญิก
1.5) นายฉลวย
สาราญพันธุ์ ประชาสัมพันธ์
3.ทุนดาเนินการ
3.1) ระดมหุ้นจากสมาชิก หุ้นละ 100 บาท รายละไม่เกิน 10 หุ้น
3.2) งบประมาณจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) จานวน 100,000 บาท
3.3) รายได้จากการบริการ
-รถดานา
-รถบรรทุกหกล้อ
-รถอัดฟาง
 แผนการดาเนินธุรกิจด้านการผลิต
 ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
วิธีการดาเนินการ
1.)คัดเลือกสมาชิกที่มีความพร้อมและมีแปลงนาที่เหมาะสม จานวน 4 ราย ได้แก่
1.น.ส.ละเอียด
พันธุ์เอก
พื้นที่ปลูก 10 ไร่
2.น.ส.ชาเรือง
พนัสดิษฐ์
พื้นที่ปลูก 10 ไร่
3.นายสิทธิกาญจน์ โสวัสสะ
พื้นที่ปลูก 10 ไร่
4.น.ส.ธัญกร
เสียงวิเวก
พื้นที่ปลูก 10 ไร่
พื้นที่รวม 40 ไร่
2.)ช่วงระยะเวลาเพาะปลูก ฤดูกาลที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน
ฤดูกาลที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
3.)ผลผลิต ได้เมล็ดพันธุ์ข้าว จานวน 30 ตัน/ฤดู
4.)การตลาด
4.1.บรรจุกระสอบๆ ละ 25 กิโลกรัม ได้จานวน 1,200 กระสอบ
4.2.จาหน่ายให้สมาชิก กระสอบละ 300 บาท
4.3.จาหน่ายให้เกษตรกรทั่วไป กระสอบละ 450 บาท
5.)สร้างรายได้รวม 360,000 - 400,000 บาท
6.)ปัญหา-อุปสรรค
1.ภัยธรรมชาติ เช่น น้าท่วม ภัยแล้ง โรคแมลงระบาด ส่งผลให้ผลผลิตไม่ได้ผลตามเป้าหมาย

 ผลิตข้าวเพื่อการบริโภค
วิธีการดาเนินการ
1.)คัดเลือกสมาชิกที่มีความพร้อมและมีแปลงนาที่เหมาะสม จานวน 4 ราย ได้แก่
1.นายอานาจ
ชาวเชียงวาง พื้นที่ปลูก 8 ไร่
2.น.ส.ชาเรือง
พนัสดิษฐ์
พื้นที่ปลูก 12 ไร่
3.นายสิทธิกาญจน์
โสวัสสะ
พื้นที่ปลูก 4 ไร่
4.นายพินิจ
โสมภีร์
พื้นที่ปลูก 8 ไร่
พื้นที่รวม 32 ไร่
2.)ช่วงระยะเวลาเพะปลูก
ฤดูกาลที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน
ฤดูกาลที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
3.)ผลผลิต ได้ข้าวเปลือก จานวน 22.40 ตัน/ฤดู
4.)การแปรรูป/การตลาด
- จ้างโรงสีชุมชนแปรรูปเป็นข้าวสาร อัตราตันละ 1,200 บาท คิดเป็นเงิน 26,880 บาท
- แปรรูปเป็นข้าวสาร ได้จานวน 13,440 กิโลกรัม
- บรรจุกระสอบๆ ละ 50 กิโลกรัม จานวน 269 กระสอบ จาหน่ายกระสอบละ 1,200 บาท
5.)สร้างรายได้รวม 322,560 บาท
6.)ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ
1.สมาชิกมีเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เพาะปลูกที่เพียงพอต่อความต้องการและราคาถูกกว่าท้องตลาด
2.สร้างทางเลือกให้เกษตรกรผลิตข้าวให้มีความหลากหลาย
7.)ปัญหา-อุปสรรค
1.ภัยธรรมชาติ เช่น น้าท่วม ภัยแล้ง โรคแมลงระบาด ส่งผลให้ผลผลิตไม่ได้ผลตามเป้าหมาย

 แผนการดาเนินธุรกิจด้านการให้บริการ
 บริการรถดานา
วิธีการดาเนินการ
1.) คัดเลือกสมาชิกฝึกปฏิบัติขับรถดานา จานวน 3 ราย เพื่อหมุนเวียน/สลับสับเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่
ได้แก่
1.นายสิทธิกาญจน์
โสวัสสะ
2.นายประดับ
วงษ์พันธุ์
3.นายอ๋อ
ขันธเขต
2.) อัตราค่าบริการแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1.ค่าบริการดานาพร้อมพันธุ์ข้าว
อัตรา
1,450 บาท/ไร่
2.ค่าบริการดานาอย่างเดียว
อัตรา
700 บาท/ไร่
3.) อัตราค่าจ้างแรงงาน
1.ค่าแรงงานคนขับรถดานา อัตรา 200 บาท/ไร่
2.คนงานจานวน 2 ราย โดยใช้สมาชิกภายในกลุ่ม อัตราจ้าง 300 บาท/วัน
4.) ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ฤดูกาลที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์
ฤดูกาลที่ 2 เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน

5.) เป้าหมายและรายได้
1.บริการดานา ฤดูกาลละ 200 ไร่ ปีละ 2 ฤดูกาล รวมพื้นที่ 400 ไร่
2.สร้างรายได้ รวมจานวน 280,000 - 580,000 บาท/ปี
 บริการรถบรรทุกหกล้อ
วิธีการดาเนินการ
1.) คัดเลือกสมาชิกฝึกปฏิบัติขับรถบรรทุกหกล้อ จานวน 3 ราย เพื่อหมุนเวียน/สลับสับเปลี่ยนกันปฏิบัติ
หน้าที่ ได้แก่
1.นายสิทธิกาญจน์ โสวัสสะ
2.นายศักดิ์สินธุ์
ยศศักศรี
3.นายนพพร
วงษ์บัณฑิต
2.) บริการขนส่งข้าวเปลือกในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในอัตรา 100 บาท/ตัน
3.) ช่วงระยะเวลาดาเนินการ ฤดูกาลที่ 1 เดือน เมษายน – พฤษภาคม
ฤดูกาลที่ 2 เดือน สิงหาคม – กันยายน
4.) เป้าหมายและรายได้
1.รับจ้างขนส่งข้าวเปลือก ฤดูกาลละ 400 ตัน/ฤดูกาล ปีละ 2 ฤดู เป้าหมายรวม 800 ตัน/ปี
2.สร้างรายได้รวม 80,000 บาท/ปี
5.) การเงิน/การบัญชี
1.นางสิวิไล หวนบุตตา
รับผิดชอบด้านการเงินและการเก็บรักษาเงิน
2.นายจาลอง ปาละพันธ์
รับผิดชอบด้านการจัดทาบัญชี รายรับ – รายจ่าย
6.) รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นาเงินเข้ากองทุนสะสมของกลุ่ม
 บริการรถอัดฟาง
วิธีการดาเนินการ
1.) คัดเลือกสมาชิกฝึกปฏิบัติขับรถอัดฟาง จานวน 3 ราย เพื่อหมุนเวียน/สลับสับเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่
ได้แก่
1.นายสิทธิกาญจน์ โสวัสสะ
2.นายจาลอง
ปาละพันธ์
3.นายจรูญ
ปาละพันธ์
2.) บริการอัดฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยให้รายได้แก่เจ้าของนาในอัตรา 100 บาท/ไร่
3.) ค่าแรงงาน อัตรา 200 บาท/ไร่
4.) ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ฤดูกาลที่ 1 เดือน เมษายน – พฤษภาคม
ฤดูกาลที่ 2 เดือน สิงหาคม – กันยายน
5.)เป้าหมายและรายได้
1.รับจ้างขนส่งข้าวเปลือก ฤดูกาลละ 200 ไร่/ฤดูกาล ปีละ 2 ฤดู เป้าหมายรวม 400 ไร่/ปี
2.พื้นที่นา 1 ไร่ ได้ฟาง ประมาณ 30 ก้อน เป้าหมายรวม 12,000 ก้อน/ปี ราคาจาน่ายก้อนละ 20
บาท
3.สร้างรายได้รวม 240,000 บาท/ปี

6.) การเงิน/การบัญชี
1.นางวิไล หวลบุตรา รับผิดชอบด้านการเงินและการเก็บรักษาเงิน
2.นายจาลอง ปาละพันธ์ รับผิดชอบด้านการจัดทาบัญชี รายรับ – รายจ่าย
7.) รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นาเงินเข้ากองทุนสะสมของกลุ่ม
 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
วิธีการดาเนินการ
1.)แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ ได้ดังนี้
1.นายบิณฑ์
พันธุ์วงศ์
ประธาน
2.นายสุชาติ
พงษ์พวงเพชร
รองประธาน คนที่ 1
3.นายนันชนนท์
แซ่ตัน
รองประธาน คนที่ 2
4.นางเรณู
หอมสุวรรณ
เหรัญญิก
5.นายสิทธิกาญจน์ โสวัสสะ
เลขานุการ
6.นายธีระ
หวลบุตรา
ที่ปรึกษา
2.)จัดทาข้อบังคับ กฎ/ระเบียบของกองทุน
3.)สมาชิกจานวน 450 รายสบทบเข้ากองทุน อัตราวันละ 1 บาท
ปีละ 365 บาท รวมเป็นจานวนเงิน
164,250 บาท/ปี
4.)งบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จานวน
55,000 บาท
5.)งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
100,000 บาท
6.)งบประมาณจากภาครัฐ (กองทุนสมาชิกสมทบ 1 ส่วน : ภาครัฐสมทบ 1 ส่วน)
ระยะเวลา 3 ปี
 วัตถุประสงค์ของกองทุน
1.)กรณีคลอดบุตร
-มารดานอนโรงพยาบาล รับค่าใช้จ่ายค่าห้องนอน จานวน 4 วันๆละ 200 บาท รวม 800 บาท/ครั้ง
-คลอดบุตรได้รับค่าทาขวัญ รายละ
500 บาท
2.)กรณีเจ็บป่วย
-เข้านอนโรงพยาบาลหรือคลินิก รับค่าห้องนอน ไม่เกิน 10 วัน/ปี จานวนเงิน
150 บาท/วัน
3.)กรณีเสียชีวิต(ทุกกรณี) แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
-ระยะที่ 1 สมัครเข้ากองทุนได้ 1 – 3 ปี รับเงินจานวน
3,000 บาท
-ระยะที่ 2 สมัครเข้ากองทุนได้ 3 – 5 ปี รับเงินจานวน
5,000 บาท
-ระยะที่ 3 สมัครเข้ากองทุนได้ 5 ปีขึ้นไป รับเงินจานวน
10,000 บาท
4.)ทุนการศึกษา
-รับทุนการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 รายละ
500 บาท/ปี

ต้นทุนการผลิต และรายได้
ของโรงเรียนชาวนาตาบลมะขามล้ม
ปี พ.ศ.2559
นาดา
รายการ
1. ค่าเมล็ดพันธุ์
2. ค่าจ้างเพาะต้นกล้า
3. ค่ารถปัน่
4. ค่าทาเทือก
5. ค่าจ้างรถดานา
6. สารป้องกันและกาจัดแมลง
7. ค่าสารป้องกันและกาจัดโรคพืช(อามูเร่)
8. ค่าจ้างฉีดยากาจัดแมลง+ สารป้องกันกาจัดโรคพืช
9. ปุย๋
- ปุย๋ สูตร 16-20-0
- ปุย๋ สูตร 46-0-0
- ปุย๋ DAP
10. ค่าแรงใส่ปยุ๋
11. ค่าสูบน้า
12. ค่าเก็บเกีย่ ว+ขนส่ง

รวม
ผลผลิตทีไ่ ด้ เมล็ดพันธุข์ ้าว(ความชื้น 15 %)
ขายได้ราคา
รวมขายได้เงิน
กาไร

ปริมาณ/จานวน
10 กก.
45 ถาด

3 ครั้ง
1 ครั้ง
3 ครั้ง
15 กก.
10 กก.
5 กก.
2 ครั้ง
5 ครั้ง

เป็นเงิน (บาท)
140
450
200
300
700
60
90
180
165
100
90
120
125
550

3,270
640 กิโลกรัม
18 บาท/กิโลกรัม
11,520 บาท
8,250 บาท

หมายเหตุ

