
จงัหวดั

ทีมา : สาํนกังบประมาณ

แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานระดับกิจกรรมยอย (โครงการของกลุมจังหวัด) (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ช่ือโครงการ โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑขาวหอมมะลิคุณภาพดีมาตรฐาน
วงเงิน  ๔๔,๗๓๑,๕๐๐ บาท
หนวยงานดําเนินงาน: สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อํานาจเจริญ

  โครงการชลประทานยโสธร
ผูรับผิดชอบ  สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด
ตําแหนง : เกษตรจังหวัด, สหกรณจังหวัด

 (1) หลักการและเหตุผล
 (1.1) ที่มา : พื้นที่จังหวัดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (อุบลราชธาน ี ศรีสะเกษ

ยโสธร และอํานาจเจรญิ) เปนแหลงผลิตขาวท่ีสําคัญของประเทศแหงหน่ึง  โดยเฉพาะขาวหอมมะลิซ่ึงมีพ้ืนที่
ปลูกกวา 6.2 ลานไร  มีผลผลติรวม 3.2 ลานตัน มูลคากวา 10,000 ลานบาท ซ่ึงโดยภาพรวมการสงออก ขาว
ไทยมีการขยายตัวอัตราตํ่า  เกิดจากการแขงขันในการสงออกกับตางประเทศที่มีตนทุนตํ่ากวา         รวมท้ัง
เกิดการแขงขันกันเองของผูสงออกขาวหอมมะลิภายในประเทศ สวนใหญประเทศไทยสงขาวคุณภาพดีรอยละ
55 แตปจจบุนัการแขงขันในตลาดโลก ขาวคุณภาพต่ําและปานกลาง มีแนวโนมสูงขึ้น จึงจําเปน    อยางยิ่ง
ตองเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรปูขาวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไดตนขาวสารปริมาณสูงและไดคุณภาพตาม
มาตรฐาน GMP เพิม่ความหลากหลายของการแปรรูปเปนผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิคุณภาพ   ใหมากขึ้น
พฒันาคุณภาพของผลติภัณฑใหไดมาตรฐาน สุขอนามัย สรางความเชื่อมั่นใหผูบริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ
ขาวกลองงอก (Gaba Rice)  ประการสําคัญกระบวนงานกิจกรรมดังกลาว จะไปขับเคลื่อน, เช่ือมโยงระบบ
ตลาดซึ่งเปนการสรางแรงจูงใจในการพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิใหไดปริมาณเพิ่มขึ้นและคุณภาพเปนที่
ตองการของตลาด

 (1.2) สรุปสาระสําคัญ :
สภาพปญหา/ความตองการ :ขาวหอมมะลิที่ผลิตไดในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออก

เ ฉียง เหนือตอนล าง  2   ซึ่ งประกอบดวย จังหวัดอุบลราชธานี จังห วัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร
และจังหวัดอํานาจเจริญ เปนขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพและสงออกตางประเทศ แตเนื่องจากสินคาเกษตรมี
ความผันผวนดานราคาประกอบกับมีกลุมเกษตรกรรวมตัวกันแปรรูปขาวหอมมะลิเปนผลิตภัณฑตางๆ
เชน ขาวกลอง  ขาวกลองงอก  ขาวสารบรรจุถุงจําหนายเพื่อเพิ่มมูลคาขาวหอมมะลิ แตยังมีกลุมเกษตรกร
อีกจํานวนมากไมเขมแข็งและขาดปจจยัการผลิตสนับสนุน รวมท้ังเกษตรกรตองการใหภาครัฐเขาไปชวยเหลือ
ดานเทคนิคและวัสดุอุปกรณ  การตลาด  เปนตน

ความเรงดวน : มีความจําเปนและเรงดวน เนื่องจากหากเกษตรกรผลิตขาวหอมมะลิได
จํานวนมากจะทําใหราคาผลิตตกตํ่าจาํเปนตองนําไปแปรรูปเพ่ิมมูลคา
 (๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ

(๒.๑) วตัถุประสงคของโครงการ
  ๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพสหกรณท่ีมโีรงสีขาวใหสามารถใชใหเกิดประสทิธิภาพ
  ๒. พัฒนาและสงเสริมความหลากหลายของผลติภัณฑจากขาวหอมมะลคุิณภาพ
  ๓. เพ่ือพฒันาศักยภาพการแปรรูปขาวสารสูระบบมาตราฐานสากล
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 (๒.๒) ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
         ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ และสินคาเกษตรปลอดภัย
         กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีและสินคา
เกษตรปลอดภัย

R พัฒนาคุณภาพและเพิม่มูลคาผลผลิตขาวหอมมะลคุิณภาพดี
 (๒.๓) ลักษณะโครงการ

R โครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
 (๒.๔) สถานภาพของโครงการ

£ สถานภาพของโครงการ R โครงการใหม
 (๒.๕) ประเภทของโครงการ

R พัฒนา £ ดําเนินการปกติ
 (๒.๖) ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
 (๒.๗) สถานท่ีดําเนินโครงการ จังหวัดภายในกลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง 2
  (อุบลราชธานี, ศรสีะเกษ, ยโสธร, อํานาจเจริญ)
 (๓) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดเสีย
 (๓.๑) กลุมเปาหมาย : เกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒
 (อุบลราชธานี  ศรสีะเกษ  ยโสธรและอํานาจเจริญ)
 (๓.๒) กลุมผูมีสวนไดเสีย : เกษตรกรในชุมชนผูบริโภคและสวนราชการที่เกี่ยวของ

 (๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบของโครงการ
 (๔.๑) เปาหมายโครงการ

ป ๒๕๕๗
ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผน

(๑) รอยละของเกษตรกร/กลุมเกษตรกรที่ไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขาวหอมมะลิสามารถ
นําไปดําเนินกิจกรรมได

รอยละ ๘๐

 (๔.๒) ผลผลิต

  ๑. เกษตรกรและกลุมเกษตรกรมีการแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิ  1  ผลิตภัณฑ

         ๒. เกษตรกรและกลุมเกษตรกรสามารถแปรรูปผลิตภัณฑขาวหอมมะลิจําหนายและบริโภค
 (๔.๓) ผลลัพธ
         ๑. เกษตรกรและกลุมเกษตรกรสามารถแปรรูปผลิตภัณฑขาวหอมมะลิจําหนายและบริโภค
         ๒. เกษตรกรผูปลูกขาวมีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองในระบบเศรษฐกิจได
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 (๕) แนวทางการดําเนินงาน
        ๑) อบรมใหความรูแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

๒) คัดเลือกพ้ืนท่ีและบุคคลเปาหมายดําเนินการ
๓) อบรมเตรียมความพรอมแกเกษตรกรเปาหมาย
๔) ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการแปรรูปใหกลุมเกษตรกร
๕) สนับสนุนวัสดุและปจจัยการผลิต
๖) จัดซื้อครุภัณฑเครื่องสีขาว เครื่องผนึกสุญญากาศ เครื่องอบขาว เครื่องบดแปง
๗) กอสรางโรงเรือนพรอมระบบไฟฟา  ๑๖ หลัง
๘) เครื่องคัดแยกสีขาวสาร จํานวน   ๑  เครื่อง
๙) กอสรางลานตาก ๕  แหง

 (๖) วิธีการดําเนินงาน R ดําเนินการเอง R จางเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ
ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ
รวม

๒๕๕๖ - - -
๒๕๕๗ ๔๔,๗๓๑,๕๐๐ - ๔๔,๗๓๑,๕๐๐
๒๕๕๘ - - -
๒๕๕๙ - - -
๒๕๖๐ - - -

รวมทั้งสิ้น ๔๔,๗๓๑,๕๐๐ - ๔๔,๗๓๑,๕๐๐

๗.๓ ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ของโครงการ
       ๑) รอยละของเกษตรกร/กลุมเกษตรกรทีไ่ดรับการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขาวหอมมะลิ
สามารถนําไปดําเนินกิจกรรมได
          ๒) มีการแปรรปูผลติภัณฑจากขาวหอมมะลิ  1  ผลติภัณฑ
 ๗.๔ ผลกระทบ
       ๑) เชิงบวก : เกษตรกรมีการรวมกลุม มีเครือขายที่เขมแข็ง
       ๒) เชิงลบ -ไมมี-
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 (๘) วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รวมท้ังส้ิน ๔๔,๗๓๑,๕๐๐
งบดําเนินงาน ๗,๐๐๑,๕๐๐
 -คาตอบแทน ๑๐๘,๐๐๐
 -คาใชสอย ๓,๖๔๒,๗๐๐
 -คาวัสดุ ๓,๒๕๐,๘๐๐
 -คาสาธารณูปโภค -

งบลงทุน ๓๗,๗๓,๐๐๐
 -คาครุภัณฑ
 -คาท่ีดินและส่ิงกอสราง

๑๕,๒๖๐,๐๐๐
๒๒,๔๗๐,๐๐๐

งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่นๆ

(๙) ความพรอมของโครงการ
 (๙.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ

R ดําเนินการไดทันที่ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายและสามารถดําเนินการไดทันที
 (๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนปฏิบัติงาน

R มีและสมบูรณ   -สํานักงานเกษตรจงัหวัดอํานาจเจรญิ
 (๙.๓) ความพรอมของบคุลากร เคร่ืองมอื และเทคนิคการดําเนินงาน
  -บุคลากรมปีระสบการณ R ทั้งหมด £ บางสวน
  -เคร่ืองมือดําเนินการ R มีบางสวนและตองการจัดหาเพ่ิมเติม
  -เทคนิคในการบริหารจดัการ R มีประสบการณสูง

 (๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ไมม)ี
£ ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแลว

 (๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
R ไมตองทํารายงานการศึกษาเพ่ิม

 (๙.๖) ผลตอบแทน
  มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการมี
การจดัต้ังกลุมกิจกรรมใหมีกองทุนหมุนเวียน ประเมินผลการดําเนินทุกป ประสานสวนทองถ่ินเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินการตอไป

(๑๑)  ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด       ...ไมมี...

(๑๒)  แนวทางแกไข    ...ไมม.ี..
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