
๑

ขอมูลพ้ืนฐานโครงการของกลุมจังหวัด  (ระดับกิจกรรมยอย)           (๑ ชุด : ๑ โครงการ )

ช่ือโครงการ : โครงการสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพการแปรรูปขาวหอมมะลิชุมชนสูครัวโลก

ประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด : พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลคาขาวหอมมะลิสูความตองการของตลาด

หนวยดําเนินการ : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจริญ วงเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐   บาท

ผูรับผิดชอบ  : นายวรรัช   จําปามลู   ตําแหนง  : อุตสาหกรรมจังหวดัอาํนาจเจรญิ

สถานท่ีติดตอ : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจรญิ ศาลากลางจังหวัดช้ัน ๓ ต.โนนหนามแทง

                      อ.เมอืงอาํนาจเจรญิ จ.อาํนาจเจรญิ   หมายเลขโทรศัพท ๐ ๔๕๕๒ ๓๑๑๕

   E-mail : moi_amnacharoen@inddustry.go.th

(๑)  หลักการและเหตุผล

(๑.๑)  ท่ีมา  : กลุมจังหวัดภาคอสีานตอนลาง ๒ ซึ่งประกอบดวยจังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดศรีสะเกษ ,

จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ มีชาวนาปลูกขาวหอมมะลิเพื่อจําหนายและไดสรางมูลคา GPP เปนสาขาสูง

อันดับ ๑ อีกทั้ง ยังไดรับการยอมรับวาเปนแหลงปลูกขาวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศ แตอยางไรก็ตามชาวนายังคง

ประสบปญหา  ความยากจน และมีหนี้สิน ทั้งนี้เพราะตองขายขาวในราคาต่ํา ไมคุมกับรายจายที่ลงทุนไป หากจะ

แปรรูปเปนขาวสาร เพื่อจําหนายก็ประสบปญหาขาวสารที่ไดหัก ปน มีสิ่งเจือปน และไมไดมาตรฐานตามที่ตลาด

ตองการ ดังน้ัน โรงสขีาวชุมชนท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจึงไมสามารถแกปญหาดังกลาวได จึงเปน

เพียงโรงสขีาวเพือ่แปรรปูขาวไวบรโิภคในครวัเรือนเทานั้น หนทางแกไขก็คือ ตองทําใหทุกโรงสีชุมชนและเครือขาย

ที่มีชาวนาเปนสมาชิกอยูจํานวนมากเกิดความเขมแข็ง โดยการสนับสนุนสงเสริมที่สามารถกําหนดราคาขายเองได

พรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวเปลือกใหมีคุณภาพและผลผลิตตอไรสูงข้ึน แลวนํามาแปรรูปเปนขาวสาร

รวมกลุม รวมผลผลิตกันนําขาวสารท่ีไดไปปรับปรุงและคัดคุณภาพขาวใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เปนขาวสารหอมมะลิ

ชั้นหนึ่ง ตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชยกําหนด นั่นคือขาวสารของชุมชนอยางแทจริง ที่ชาวนาเปนเจาของ

และเปนผูประกอบกิจการเอง

(๑.๒) สภาพปญหา / ความตองการ  : ชาวนาในกลุมของโรงสีชุมชนยังคงเปนผูขายขาวเปลือกที่ราคา

ไมคุมกับการลงทนุ และมีหน้ีสนิท่ีพอกพูนเสมอมา ตลอดจนขาวสารหอมมะลท่ีิแปรรูปจากโรงสีชุมชนมีเมล็ดหัก ปน

มีสิ่งเจือปนมาก ทําใหขาวไมเปนที่ตองการของผูบริโภคและตลาด ชาวนาสวนใหญจึงจําเปนตองขายขาวใหกับโรงสี

ขนาดใหญตอไป ดังน้ัน จึงจําเปนตองสนับสนุน สงเสริมใหกระบวนการผลิตขาวสารของโรงสีชุมชนไดปรับปรุงและ

คัดคุณภาพขาวใหเปนไปตามมาตรฐานของขาวหอมมะลิไทย จึงจะสามารถสนองความตองการของผูบริโภคและ

ตลาดได ตลอดจนโรงสีขาวชุมชน   จะมีผลพลอยไดจากการสขีาว เชน รํา ปลายขาว และแกลบ ซึ่งสามารถนําไปใช

ในการเลีย้งสัตวและผลิตปุยอินทรีย อันเปนอีกทางหน่ึงท่ีจะทําใหเกิดรายไดเพ่ิมข้ึนอีก

(๑.๓) ความเรงดวน :  ปจจุบันโรงสีขาวชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาว ตลอดจนเครือขายโรงสีขาว

ชุมชนยังคงความออนแอ ตางคนตางอยู ขาดการเช่ือมโยงกันและกนั ตัวปญหาก็คือคุณภาพของขาวสารท่ีไมสามารถ
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ขายได จึงเปนเพียงขาวสารท่ีใชบรโิภคในครัวเรือนเทาน้ัน เงินงบประมาณท่ีใชไปในการต้ังโรงสีขาวชุมชนจึงไมคุมคา

และไมตรงเปาประสงค ทางแกไขจะตองตอยอดและพัฒนาผลผลิตขาวสารของโรงสีชุมชนใหสามารถออกสูตลาด

ใหได  น่ันคือ จะสงผลใหโรงสี ชุมชนและเครือขายไดสีขาวตลอดป และทํางานตลอดวัน ชาวนาไมตอง

ไปขายขาวเปลือกใหกับโรงสีใหญ หรือรัฐบาลอีกตอไป และองคกรเครือขายชาวนาจะเปนผูกําหนดราคาขาวเอง

ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขมแข็ง พ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืนพรอมทีจ่ะผลิตขาวคุณภาพสูงสูครัวไทย และครัวโลกตอไป

(๒)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ

        เพ่ือสนับสนุนสงเสริมและสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับโรงสีขาวชุมชน หรือ

วิสาหกิจชุมชนประเภทแปรรูปขาว และองคกรเครือขายชาวนาในกลุมจังหวัดอีสานตอนลางใหมีผลผลิตขาวสาร

หอมมะลิที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด ตลอดจนมีตราสินคา (Brand) เปนที่จดจํา

ของลูกคาตลอดไป และในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จะทําเปนโครงการนํารองที่จังหวัดอํานาจเจริญ

(Amnatcharoen Model)

(๒.๒) ความสอดคลองกับกลยุทธการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ

R เพ่ิมผลผลิตใหไดตามมาตรฐาน และสรางมูลคาผลิตภัณฑดวยการแปรรูปเพ่ิมชองทาง

การตลาดท้ังในและตางประเทศ ขาวหอมมะลิคุณภาพดี

£ พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพไดมาตรฐานและเสริมสรางการบรหิารจดัการการ

มีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนในแหลงทองเที่ยว

£ สรางเครือขายการคากลุมจังหวัดเพื่อเพ่ิมมูลคาการคาชายแดนดวยระบบโลจิสติกส

(Logistics) ที่มีประสิทธิภาพ

(๒.๓) ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลคาขาวหอมมะลิสูความตองการของตลาด

กลยุทธท่ี ๒ : สงเสริมเครือขายผูประกอบการแปรรูปและสรางผลิตภัณฑขาวหอมมะลิ

คุณภาพมาตรฐาน

(๒.๔) ลักษณะโครงการ

R การพัฒนาดานเศรษฐกิจ £ การพัฒนาดานสังคม £ ดานการบริหารจัดการ

£ การบรหิารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

£ ดานการักษาความม่ันคงและความสงบ

(๒.๕) สถานภาพของโครงการ

£ โครงการเดิม R โครงการใหม

(๒.๖) ประเภทของโครงการ

R พัฒนา £ ดําเนินการปกติ
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(๒.๗) ระยะเวลาดาํเนินโครงการ  :  ๑  ป   เริม่ตน  ตุลาคม  ๒๕๕๖ สิน้สุด  กันยายน  ๒๕๕๗

(๒.๘) สถานท่ีดําเนินโครงการ  : สหกรณการเกษตรอตุสาหกรรมอาํนาจเจรญิ จํากัด

ตําบลหวยไร อําเภอเมอืงอํานาจเจรญิ จังหวัดอํานาจเจริญ

(๓)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย

(๓.๑) กลุมเปาหมาย  : กลุมเกษตรกร/สหกรณการเกษตรทกุแหง/วสิาหกจิชุมชนประเภท

โรงสีขาว และแปรรูปขาวทุกแหง ในภาคอีสานตอนลาง ๒

(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย  :  ชาวนากลุมจังหวัด และผูบรโิภคขาวหอมมะลิกลุมจังหวัด

ภาคอีสานตอนลาง ๒

(๔)  เปาหมาย  ผลลัพธ  และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) คาเปาหมายโครงการ

*ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖)

(๔.๒) ผลผลิต  : มีโรงงานปรับปรุงและคัดคุณภาพขาวตนแบบ (Model) เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

เพ่ิมมลูคาขาวหอมมะลิชุมชน จํานวน ๑ แหง

(๔.๒) ผลลัพธ  : ชาวนาหรือสหกรณการเกษตร หรือกลุมเกษตรกรโรงสีขาวชุมชน ที่เขารวม

โครงการมีรายไดจากการจําหนายผลผลิตเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ๑๕

(๔.๓) ผลกระทบ  :

 เชิงบวก  : ขาวสารหอมมะลิของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒

ออกสูตลาดมากขึ้น ไดรับการยอมรับวาเปนขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี ตลอดจนชาวนามีรายไดสูงขึ้น เครือขาย

มีความเขมแข็ง

ตัวช้ีวัด หนวยนับ
ป ๒๕๕๖

แผน

(ผล)*

ป ๒๕๕๗

แผน

ป ๒๕๕๘

แผน

ป ๒๕๕๙

แผน

ป ๒๕๖๐

แผน

๑. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาขาว

หอมมะลจิากการจําหนายขาว

หอมมะลิของกลุมเกษตรกร/

สหกรณการเกษตรที่เขารวม

โครงการ

รอยละ N/A ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕
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 เชิงลบ  :     -

 (๕)  ขั้นตอนการดาํเนินงาน

๑. จัดประชุมแนะนําโครงการและพิจารณาคัดเลือกกลุมเกษตรกร/สหกรณการเกษตร/วิสาหกิจ

ชุมชน ท่ีสมคัรใจ และมีศักยภาพเขารวมโครงการ ไมนอยกวา ๑๐๐ แหง

๒. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องจักร อุปกรณเพื่อใชในการปรับปรุงและคัดคุณภาพขาว และจางออกแบบ

และจดัทําบรรจุภัณฑขาวหอมมะลิชุมชนของกลุมจังหวัด ตามมาตรฐานขาวหอมมะลไิทยที่กระทรวงพาณิชยกําหนด

เพื่อใหเปนที่ยอมรับของตลาดภายในและตางประเทศพรอมมุงสูครัวไทย และครัวโลก

๓. จัดสมัมนาเพ่ือสรางความเขาใจกับกลุมเกษตรกร/สหกรณการเกษตร/วิสาหกิจชุมชนประเภทขาว

ที่เขารวมโครงการในวิธีการดําเนินงาน และประโยชนที่จะไดรับ รวมทั้งทําพิธีลงนามสัญญาซื้อขายและสงมอบขาว

ระหวางโรงสีชุมชน กับโครงการหรือสหกรณการเกษตรท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินงานโครงการ

  ๔. แตงต้ังคณะกรรมการกํากับกิจการแปรรปูและคัดคุณภาพขาวชุมชน เพ่ือกาํหนดนโยบาย ติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงาน

(๖)  วิธีการดําเนินงาน R  ดําเนินการเอง R จางเหมา

(๗)  วงเงินของโครงการ

                                                                                        หนวย : บาท

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

๒๕๕๗ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๘,๐๐๐,๐๐๐

รวมท้ังส้ิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๘,๐๐๐,๐๐๐

(๘)  รายละเอียดวงเงินของโครงการปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗

หนวย : บาท

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ -

งบดําเนินงาน

เพ่ือใชในการจัดฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ดังน้ี

-  คาตอบแทน

-  คาใชสอย

-  คาวัสดุ

๑,๐๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

 ๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

-
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-  คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

เพ่ือใชในการปรับปรุงและคัดคุณภาพขาว

เปนคาครุภัณฑเครื่องจักรอุปกรณ พรอมติดตั้ง

๑. เคร่ืองทําความสะอาดขาวสารแบบถาดส่ัน

ขนาดกําลังการผลิต  ๗-๘  ตัน/ช่ัวโมง

๒.   เครื่องแยกขาวและกากขนาดกําลังการผลิต

๗-๘ ตัน/ช่ัวโมง

๓.  เคร่ืองแยกเศษหินหรือเศษโลหะ  ขนาดกําลัง

การผลิต ๗-๘ ตัน/ช่ัวโมง

๔.   เคร่ืองขัดขาวขาวสาร  ขนาดกําลังการผลิต

๗-๘ ตัน/ช่ัวโมง

๕. เคร่ืองขัดมันขาวสาร ขนาดกําลังการผลิต ๗-๘

ตัน/ชั่วโมง

๖. เคร่ืองคัดเปอรเซ็นตขาวสารแบบตะแกรง

เหล่ียม  ขนาดกําลังการผลิต ๗-๘ ตัน/ช่ัวโมง

๗. เครื่องคัดเปอรเซ็นตขาวสารแบบตะแกรงกลม

ขนาดกําลังการผลิต ๗-๘ ตัน/ช่ัวโมง

๘.   เครือ่งคัดแยกสี  ขาวสาร (Sorter)   ขนาด

กําลังการผลิต ๗-๘ ตัน/ช่ัวโมง

๙. รถยนตยกของ (Folklift) ๑ คัน

๑๐.   ถังเก็บขาว ขนาด  ๕  ตัน จํานวน  ๕ ถัง

พรอมชุดลําเลียง

๑๑. เคร่ืองบรรจุและกระสอบขนาด ๑ –๕๐ กก.

ระบบอัตโนมติั จํานวน ๑ เคร่ือง

* ราคา ท่ี ต้ังงบประมาณเปนราคาที่ ได รวม

คาติดต้ังและภาษีตาง ๆ ไวแลว และใหถัวจายได

ทุกรายการ

-  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง

   (๑) คาปรบัปรงุอาคารโรงเรอืน คลมุเครื่องจักร

อุปกรณ ขนาด ๑,๖๐๐ ตารางเมตร

    (๒) คาติดต้ังแทนและโครงเหล็กเพ่ือรองรับ

เครื่องจักรอุปกรณที่ใชในการปรับปรุงและคัด

 ๑๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๗,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-



๖

คุณภาพ

   (๓) คาติดตัง้หมอแปลงไฟฟาและระบบไฟฟา

โรงงาน พรอมอุปกรณ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

(๙)  ความพรอมของโครงการ

 (๙.๑) พื้นที่ดาํเนินโครงการ

R  ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกาํหนดพ้ืนที่ดําเนินการหรือ

ไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว และสามารถดําเนินการไดทันที

£ อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ

แลว อยูในระหวางจดัเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาต

ตามกฎหมาย

£ อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

R  มี และสมบูรณ (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)

£  มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)

£  ไมมี

 (๙.๓) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ

    ๏ บุคลากรมีประสบการณ R  ทั้งหมด £  บางสวน £ ไมมปีระสบการณ

    ๏ เคร่ืองมือดําเนินการ R  มีพรอมดําเนินการไดทันที

£  มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม

£ ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม

  ๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ R  มีประสบการณสูง

£  มีประสบการณปานกลาง

£  ไมมีประสบการณ

(๑๐)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา  เมื่อโครงการแลวเสร็จ  เพื่อใหเกิดความ

ย่ังยืนของโครงการ : จัดต้ังคณะกรรมการกํากับกจิการการแปรรูปและคัดคุณภาพขาวชุมชนข้ึนคณะหน่ึงประกอบดวย

ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมายในกลุมจังหวัด  เปนประธาน  และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  เชน

เกษตรจังหวัด  สหกรณจงัหวัด  พาณิชยจงัหวัด หอการคา  สภาอตุสาหกรรม ประธานสหกรณการเกษตร ประธานวิสาหกิจชุมชน

โรงสีขาว เปนตน  และอุตสาหกรรมจังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ  ใหมีหนาที่กําหนดนโยบายการผลิต  การบริหารจัดการ

การตลาด  และการติดตามประเมินผล  เพื่อใหกิจการดําเนินไปไดดวยด ี เปนประโยชนตอชาวนาและผูบริโภค    และดําเนินการ



๗

จัดหาหรือคัดเลือกสหกรณการเกษตรที่เขมแข็งใหเขามาบริหารจัดการธุรกิจนี้ตอไป  ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการชุด

ดังกลาวขางตน

         สําหรับครุภัณฑท่ีจัดซ้ือตามโครงการ ฯ จะข้ึนทะเบียนเปนครุภัณฑของกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒  ตามแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยท่ีขออนุมัติยกเวนผอนผันการไม

ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ . ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม ( ตามหนังสือ

คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ( กวพ. ) ๐๔๒๑.๓/๙๗๓๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕

และ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่    มท.๐๒๑๒.๑/ว.๑๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ แจง หัวหนากลุม

จังหวัด และผูวาราชการจังหวัด ทราบและ ถือปฏิบัติตามความเห็นของ กวพ. ) โดยกลุมเกษตรกร/สหกรณ/

วิสาหกิจชุมชน ที่เขามาเปนผูดําเนินการโครงการจะเปนผูยืม ครุภัณฑที่จัดซื้อตามโครงการฯ และรับผิดชอบ

บํารุงรักษา ดูแล โดยการทําสญัญา กับจังหวัดโดยตรง (คณะกรรมการกํากับกิจการแปรรูปและคัดคุณภาพขาว

ชุมชน) หากครุภัณฑดังกลาวเกิดการชํารุดเสียหายก็จะเปนผูซอมแซม และบํารุงรักษาดวยงบประมาณของ

ผูยืมเอง)

(11)  ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด :   -

(12)   แนวทางแกไข :   -


