
กลุมจัง ัด
แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการกลุมจัง วัด (ระดับกิจกรรมยอย)

       ช่ือโครงการ พัฒนาตลาดขา อมมะลิกลุมจัง ดั                                                             วงเงิน 20,000,000 บาท
       ประเดน็ยุทธ าสตรท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมคุณภาพมูลคาขาว อมมะลิสูความตองการของตลาด

       นวยงานดําเนนิงาน.. าํนักงานพาณิชยกลุมจัง ดั (ภาคตะ นัออกเฉียงเ นือตอนลาง 2)
ผูรับผิดชอบ นาย ทัธิกร  ใ งาม    ตําแ นง พาณิชยจัง ดัอุบลราชธานี
สถานที่ติดตอ นง.พาณิชยจัง ดัอุบลราชธานี โทร ัพท 0-4525-4855
(1) ลักการและเ ตุผล

(1.1) ท่ีมา :  ยุทธ า ตรกลุมจัง ัดภาคตะ ันออกเฉียงเ นือตอนลาง 2  (อุบลราชธานี  รี ะเก   ยโ ธร  และอํานาจเจริญ)
กํา นดใ มีการ งเ ริมการผลิตขา อมมะลิ โดยการเพิ่มผลผลิตและผลิตภัณฑแปรรูปขา อมมะล ิ ซึ่งการดําเนินงานตามยุทธ า ตร
ดังกลา   จะ งผลใ มีปริมาณขา เปลือก อมมะล ิ ขา าร อมมะล ิ และผลิตภัณฑแปรรูปจากขา อมมะลิเพิ่มมากขึ้น  จึงจําเปนตองมี
การดําเนินกิจกรรมดานการตลาดที่ อดรับกับการผลิต  เพื่อค ามตองการ ราง ภาพลัก ที่ดีเพื่อรัก าตลาดเดิม  และขยายตลาด รือ
แ ง าตลาด/ผูรับซ้ือรับซ้ือขา อมมะลิแ ลงใ มเพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรอง

(1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปญ า/ความตองการ : ปจจุบันมีขา อมชนิดอื่นๆ  เขามาแขงขันดานการตลาดมากขึ้น  และผูประกอบการคา

ขา ของกลุมจัง ัดเองยังขาดการพัฒนาในดานการตลาด   ดานออกแบบบรรจุภัณฑขา อมมะลิที่มคี าม ยงาม  ะด ก  จึงทําใ ไม
ามารถกํา นดราคาที่ งูเทากับคูแขงขันได

ความเรงดวน : ินคาขา อมมะลิที่ผลิตในกลุมจัง ัด  เปน ินคาที่ รางรายไดและ งผลกระทบตอประชากร  น
ใ ญของกลุมจัง ัดซ่ึงมีอาชีพเปนเก ตรกร  การ งเ ริมใ  ินคามีการรับรองมาตรฐาน  มีการออกแบบบรรจุภัณฑที่ ยงาม ะด ก
จะทําใ  ามารถจํา นาย ินคาไดมากขึ้น   งผลใ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ

  (2.1) วัตถปุระสงคของโครงการ :
                               (1) เพ่ือเปนการ รางค ามม่ันใจและ รางภาพลัก ณ (Image) ขา อมมะลิของกลุมจัง ดั ใ ผูซ้ือ  ผูบริโภค  ท้ัง
ในและตางประเท ไดรูจักและมั่นใจในคุณภาพขา อมมะลิของกลุมจัง ัด
                               (2)  เพ่ือเพ่ิมชองทางการตลาดและขยายโอกา การจํา นายขา อมมะลิของกลุมจัง ดั  ท้ังในและตางประเท
                               (3) เพื่อ รางค ามม่ันใจและจูงใจเก ตรกรดานราคาจํา นายใ เก ตรกรผลิต ินคาปลอดภัยจาก ารพิ   และ
นําไป ูกระบ นการผลิต ินคาเก ตรอินทรีย  เพื่อยกระดับค ามเปนอยูที่ดีและ ุขอนามัยของประชาชน  ตลอดทั้งตอบ นองค ามตองการ
ของผูบริโภคทั้งในและตางประเท
   (2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจัง วัด / กลุมจัง วัด
     ประเดน็ยุทธ าสตร

R  การปรับโครง รางเ ร ฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได พัฒนาการคาการทองเที่ย และบริการของจัง ัด
£ การเ ริม รางคุณภาพชี ิต รางค ามมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุง า นา และ งเ ริม
        ิลป ัฒนธรรม
£ การอนุรัก  ปองกัน และค บคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดลอมอยางเ มาะ ม
£ การปองกัน ปราบปราม และ รางระบบการรัก าค ามมั่นคงของประเท
£ การเพิ่มประ ิทธิภาพการบริ ารจดัการ

 (2.3) ลัก ณะโครงการ
R  การพฒันาดานเ ร ฐกิจ £   การพัฒนาดาน ังคม £   ดานการบริ ารจัดการ
£  การบริ ารจดัการดานทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดลอม £   ดานรัก าค ามม่ันคงและค าม งบ

(2.4) สถานภาพโครงการ
R  โครงการเดิม £   โครงการใ ม

 (2.5) ประเภทของโครงการ
R  พฒันา £   ดําเนินการปกติ

                     (2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  เร่ิมตนป ต.ค.55 สินสุดป ก.ย.56
                     (2.7) สถานท่ีดําเนนิโครงการ : . จ.อุบลราชธานี รี ะเก  ยโ ธรและอํานาจเจริญ
(3) กลุมเปา มาย และผูมีสวนไดสวนเสีย

                         (3.1) กลุมเปา มาย : ผูประกอบการคาขา ในกลุมจัง ดั
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                 (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย :  เก ตรกรผูผลิตขา อมมะล ิ  ผูประกอบการคาขา ในกลุมจัง ัด  ผูจาํ นายขา อม
มะล ิ  และผูบริโภค

4) เปา มาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
 (4.1) เปา มายโครงการ

                (4.2) ผลลัพธ : ภาพลัก ณขา อมมะลิและผลิตภัณฑขา อมมะลิกลุมจัง ัดไดรับการยอมรับและมีการบริโภคที่
เพิ่มขึ้น เก ตรกร ามารถขายผลผลิตไดในราคาที่ ูงขึ้น
                (4.2) ผลกระทบ :
                           เชิงบวก : เก ตรกรและผูประกอบการคาขา ามารถจํา นายขา เปลือก อมมะลิไดในราคาท่ี ูงขึ้น  ผูบริโภค
มีค ามเชือ่ม่ันตอคุณภาพขา อมมะลิและไดบริโภคขา อมมะลิท่ีมีคุณภาพ

                                  เชิงลบ : ผูบริโภคไดบริโภคขา อมมะลิที่มีราคา ูงขึ้น
5) แนวทางการดาํเนนิงาน

(5.1) กิจกรรมพัฒนาชองทางการจํา นายตรงขาว อมมะลิและจับคูธุรกิจ (Business Matching)
       กลุมภาคตะวันออกเฉียงเ นอืตอนลาง 2

1)ร บร มขอมูลผลผลิต  การตลาด และค ามตองการขา อมมะลิในตลาดเปา มายทั้งในและตางประเท
2)จัดทํา ื่อประชา ัมพันธโดยร บร มขอมลูและเรื่องรา ของขา อมมะลิของกลุมจัง ัด (Behind Story) ในรูปแบบตางๆ

เพื่อประชา ัมพันธทั้งในและตางประเท
3) จัดแ ดงและจํา นายผลิตภณัฑขา อมมะลิและ นิคา OTOP
(5.2)จัดงานม กรรมขาว อมมะลิ “ Thai Hom Mali Rice Festival”
1) จัดทํา ื่อประชา ัมพันธการจัดงานรูปแบบตางๆ  เชน    โป เตอร  แผนพับ  คัดเอา  เพื่อประชา ัมพันธการจัดงาน
2) จัดงาน Thai Hom Mali Rice Festival  ในประเท  1 ครั้ง  กิจกรรมในงาน  เชนจัดนิทรร การ รางภาพลัก  (Image), จัด

แ ดง ฒันธรรมประเพณีทองถิ่น, , จัดประก ดขา อมมะล,ิ ,  จัดจบัคูเจรจาธุรกิจ)
(5.3) เช่ือมโยงตลาดขาว อมมะลิปลอดภยัจากสารพิ  (GAP) ขาว อมมะลิอินทรีย

6) วิธีการดําเนินงาน :R   ดําเนินการเอง R    จางเ มา
7) วงเงินของโครงการ

8) วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ตั ช้ี ดั น ยนับ ป 2554
แผน
(ผล)

ป 2555
แผน

ป 2556
แผน

ป 2557
แผน

ป 2558
แผน

ตั ช้ี ดั
รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาขา
อมมะลิและผลิตภัณฑจากขา
อมมะลิของกลุมจัง ดั

10

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ

รวม

2556 20,000,000 - 20,000,000

รวมท้ังส้ิน
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รวมท้ังส้ิน 20,000,000

เงินงบประมาณ 20,000,000

  งบดําเนนิการ
- คาตอบแทน

    - คาใช อย
    - คา าธารณูปโภค
    - คา ั ดุ

  งบลงทนุ
- คาครุภัณฑ

    - คาท่ีดินและ ิง่กอ ราง
งบเงินอดุ นนุ
งบรายจายอื่นๆ

20,000,000

9) ความพรอมของโครงการ
 (9.1) พ้ืนท่ีดาํเนินโครงการ

R  ดําเนนิการไดทันที มายถึง ได ึก าค ามเ มาะ มและกํา นดพื้นทีด่ําเนินการ รือไดรับอนุญาตตามกฎ มาย
และ ามารถดําเนนิการไดทันที

£ อยูในระ างเตรียมการ มายถึง ได ึก าค ามเ มาะ มและกํา นดพื้นทีด่ําเนินการแล  แตอยูในระ าง
จัดเตรียมพื้นที่ รือกําลังแกไขปญ า/อุป รรคตางๆ รือเตรียมการขออนุญาตตามกฎ มาย

£ อยูในระ าง กึ าค ามเ มาะ ม และคัดเลือพ้ืนท่ีดําเนินการ
 (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิงาน

R  ม ีและ มบรูณ
£  มี แตยังไม มบูรณ
£  ไมมี

 (9.3) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนคิการดําเนินการ
8   บุคลากรมีประสบการณ R ท้ัง มด £  บาง  น £  ไมมปีระ บการณ
8   เคร่ืองมือดําเนินการ £ มีพรอมดําเนินการไดทันที

£ มีบาง  นและตองจัด าเพิ่มเติม
£ ไมมี ตองจัด าเพิ่มเติม

8  เทคนคิในการบริ ารจัดการ R มีประ บการณ ูง
£ มีประ บการณปานกลาง
£ ไมมี ประ บการณ

 (9.4)  ผลกระทบส่ิงแวดลอม
£ ผานคณะกรรมการ ิ่งแ ดลอมแ งชาติ
£ อยูระ างการพิจารณาของคณะกรรมการ ิ่งแ ดลอมแ งชาติ
£ คณะกรรมการ ิ่งแ ดลอมแ งชาติยังไมพิจารณา

 (9.5) รายงานการ กึ าความเ มาะสม
R ไมตองทํารายงานการ ึก า
£ ตองทํารายงานการ ึก า

                     (9.6) ผลตอบแทน
£  มีผลตอบแทนทางเ ร ฐกิจ/ ังคม IRR
£ ไมมีผลตอบแทนทางเ ร ฐกิจ/ ังคม IRR

10) วิธีบริ ารจัดการ รือการดูแลบํารุงรัก า  เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใ เกดิความย่ังยืนของโครงการ :
                     :…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………………………………..........................
11) ปญ าอุปสรรค
                     :……………ไมมี…………………………………………………………………………………………………………...
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…………………………………………………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………………………………..........................
12) แนวทางแกไข
                     :……………ไมมี………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………………………………..........................



แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย ( 1 ชุด : 1 โครงการ )

งบรายจาย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของ ํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
คําช้ีแจง

ป 2555 (ถามี) ป 2556
กลุมจัง ดัภาคตะ ันออกเฉียงเ นือตอนลาง 2 16,000,000.- 20,000,000.-
แผนงาน : บริ ารจัง ัดและกลุมจัง ัด
ผลผลิต :

กจิกรรม ลัก :

กจิกรรมยอย : โครงการประชา มัพันธเชื่อมโยงตลาดขา อมมะลแิละ
ผลิตภัณฑทั้งในประเท และตางประเท

1. งบดาํเนนิงาน
1.1 คาตอบแทน ใช อยและพั ดุ
1.1.1 คาตอบแทน
   (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเ ลาราชการ
   (2) เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานใ ราชการ
   (1) คาตอบแทน ิทยากร
   (2) คา........................................................
1.1.2  คาใชสอย
   (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพา นะ

(2) คาใชจายในการอบรม ัมมนาและฝกอบรม

820,000.- -เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพา นะ จนท.
      - จ.อุบลราชธานี  20 นั 5 คน  205,000 บาท
         ( เบีย้เลีย้ง 240*20*5=24,000.-
           ท่ีพัก 20*1,600*3= 96,000.-
           พา นะ 2,000*20= 40,000.- )
           นํ้ามันเช้ือเพลงิ 2,250*20=45,000.-
      - จ.ยโ ธร   20 นั 5 คน  205,000 บาท
      - จ. รี ะเก  1 ครัง้ 20 นั 5 คน 205,000 บาท
      - จ.อํานาจเจริญ  1 ครัง้ 20 นั 5 คน  205,000 บาท



   (3) คาจางเ มาบรกิาร

1.1.3 คาวัสดุ
    (1) ั ดุ าํนักงาน

2.  งบลงทุน…..

19,000,000.-

180,000.-

150,000.-

- จัดจางดําเนินการจัดงานแ ดงและจํา นาย นิคาผลิตภัณฑขา อมมะลิและ
นิคา OTOP จําน น 400 คู า (คู าปรับอากา  300 คู า  ไมปรับอากา  100

คู า)     (8,000,000.-)
   - จัดจางดําเนินการจัดงานจัดงาน Thai Hom Mali Rice Festival

(5,000,000.-)
(๑) การประชุม ชิาการ 1๐๐ คน
(๒) การแ ดง ิลป ัฒนธรรมขา
(๓) การแ ดงผลิตภัณฑขา อมมะลิ/เทคโนโลยีขา /นิทรร การขา
(4) การเผยแพรประชา ัมพันธการจัดงาน ื่อตางๆ

- จัดจางดําเนินกิจกรรมเชือ่มโยงตลาดขา อมมะลิปลอดภัยจาก ารพิ  (GAP)
ขา อมมะลิอินทรีย (6,000,000.-)
  - จัดงานแ ดงและจํา นาย ินคาผลิตภัณฑขา อมมะลิ ในภาคกลาง รือภาค
ตะ นัออก
 - การแ ดง ิลป ัฒนธรรมขา
- การแ ดงผลิตภัณฑขา อมมะลิ/เทคโนโลยีขา /นิทรร การขา
- การเผยแพรประชา ัมพันธการจัดงาน ื่อตางๆ

2.เบี้ยเลี้ยง คาเชาทีพ่ักและคาพา นะ จนท. (820,000.-)

- คา ั ดุ าํนักงาน
      - จ.อุบลราชธานี  60,000 บาท
      - จ.ยโ ธร  40,000 บาท
      - จ. รี ะเก  40,000 บาท
      - จ.อํานาจเจริญ  40,000 บาท
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