วิสาหกิจชุมชนชีวภาพตาบลหนองสะเดา
ตาบลหนองสะเดา อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 แผนดาเนินธุรกิจ
1. จัดตั้ง วิสาหกิจชุมชนชีวภาพตาบลหนองสะเดา มีสมาชิก 15 ราย
2. ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ จานวน 15 ราย ๆ ละ 40 ไร่ เพื่อทาการแปรรูปบรรจุถุงจาหน่าย โดยมีสมาชิกลงหุ้น ๆ
ละ 100 บาท นากาไรมาปันผลให้สมาชิก โดยหักต้นทุน
2.2 คณะกรรมการ
1) นายสงบ
สุขสาราญ
ประธาน
2) นางสุพัตรา มีชะนะ
รองประธาน1
3) นายบุญสม เข็มเพชร
รองประธาน 2
4) นายพงษ์ศักดิ์ มีชะนะ
เหรัญญิก
5) นางพิสมัย แป้นสุวรรณ ประชาสัมพันธ์
3. บทบาทหน้าที่
1) การดูแลด้านการผลิต โดยนายสงบ สุขสาราญ ประธาน และ นายบุญสม เข็มเพชร รอง
ประธาน 2
2) การจัดจาหน่าย โดยนายสงบ สุขสาราญ ประธาน, นางสุพัตรา มีชะนะ รองประธาน1
และ นายพงษ์ศักดิ์ มีชะนะ เหรัญญิก
3) การบัญชี โดยนายสงบ สุขสาราญ ประธาน, นายพงษ์ศักดิ์ มีชะนะ เหรัญญิก และนาง
พิสมัย แป้นสุวรรณ ประชาสัมพันธ์
4. เป้าหมายการผลิต
1) ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ จานวน 15 ราย ๆ ละ 40 ไร่ รวม 600 ไร่
2) ได้ผลผลิตเป็นข้าวสด จานวน 420,000 กิโลกรัม
3) ได้ข้าวแห้ง 378,000 กิโลกรัม
4) นามาแปรรูปบรรจุถุง 70 % ของข้าวเปลือกแห้ง โดยบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม จะได้ข้าว
แปรรูปจานวน 172,000 ถุง เป็นเงิน 7,740,000 บาท
5) ส่วนที่เหลือ 30 % จานวน 113,400 กิโลกรัม นาจาหน่ายเป็นข้าวเปลือก ราคาตันละ
17,000 บาท เป็นเงิน 1,927,800 บาท
5. การรวบรวมผลผลิต
- สมาชิกเก็บข้าวไว้ที่ยุ้งฉางของตนเอง

6. การตลาด
ข้าวแปรรูปบรรจุถุง (70%)
- ตลาดภายในอาเภอสามชุก
จานวน 51,600 กิโลกรัม
- บริษัทเอกชน
จานวน 120,400 กิโลกรัม
ข้าวเปลือก (30%)
- บริษัทฟุกเทียน กรุ๊ป
จานวน 113,400 กิโลกรัม
7. ราคาจาหน่าย
1) ข้าวแปรรูปบรรจุถุงขนาด 1 กิโลกรัมราคา 45 บาท จานวน 172,000 ถุง รวมเป็นรายได้
7,740,000 บาท
2) จาหน่ายเป็นข้าวเปลือก 17,000 บาท/ตัน จานวน 113.40 ตัน ราคาตันละ 17,000 บาท
รวมเป็นรายได้ 1,927,800 บาท
8. ต้นทุนการผลิต
1) ต้นทุนการปลูกจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว
2,990 บาท/ไร่
2) ค่าจ้างสีข้าวพร้อมคัดเมล็ด (ตันละ 2,000 บาท)
1,260 บาท/ไร่
3) ค่าบรรจุภัณฑ์ 4 บาท/ถุง
1,640 บาท/ไร่
รวมต้นทุนการผลิต
5,890 บาท/ไร่
รวมพื้นที่ 600 ไร่ ต้นทุนการผลิต
3,534,000 บาท/ฤดูกาล
กาไรสุทธิ
6,133,800 บาท/ฤดูกาล
9. ผลการดาเนินงานตามแผน
- เริ่มทาการเพาะปลูกข้าว กลางเดือนสิงหาคม 2559 จานวน 600 ไร่ คาดว่าจะเกี่ยวเก็บ
ผลผลิตได้ กลางเดือนธันวาคม 2559
10. ปัญหา/อุปสรรค
- ขาดโรงสีข้าวขนาดกลาง และเครื่องคัดเม็ดข้าว ต้องจ้างโรงสีทาให้ต้นทุนการผลิตสูงและไม่
สะดวก

แผนความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เงินทุน และการจาหน่าย
ของวิสาหกิจชุมชนชีวภาพตาบลหนองสะเดา
ปี พ.ศ. 2559
รายการ
ปัจจัยการผลิต
1. เมล็ดพันธุ์ (ก.ก.)
2. สารป้องกันและกาจัดวัชพืช(ลิตร)
3. สารป้องกันและกาจัดแมลง (ลิตร)
4. ปุย๋ อินทรีย์อดั เม็ด (ก.ก.)
5. ปุย๋ เคมี สูตร 46-0-0 (ก.ก)
6. อาหารเสริม (ลิตร)
7. สารชีวภาพป้องกันโรค (ลิตร)
เงินทุน
1. ค่าเมล็ดพันธุ์ (บาท)
2. ค่าสารป้องกันและกาจัดวัชพืช(บาท)
3. ค่าสารป้องกันและกาจัดแมลง (บาท)
4. ค่าปุย๋ อินทรีย์อดั เม็ด (บาท)
5. ค่าปุย๋ เคมี สูตร 46-0-0 (บาท)
6. ค่าอาหารเสริม (บาท)
7. ค่าสารชีวภาพป้องกันโรค (บาท)

จานวน

ปี 2559
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

9,000
240
90
120,000
3,000
120
120

9,000
240
45
40,000

180,000
72,000
36,000
600,000
30,000
24,000
24,000

180,000
72,000
18,000
200,000

ก.ย.

45
80,000
3,000

120
120

24,000
24,000

18,000
400,000
30,000

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

