
ขอมูลพ้ืนฐานโครงการของกลุมจังหวัด (ระดับกจิกรรมยอย)   (1 ชุด : 1 โครงการ)
ชือ่โครงการ : สงเสริมการตลาดขาวหอมมะลิ          วงเงิน  28,000,000  บาท
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพาณิชยจังหวดัอุบลราชธาน,ี ศรีสะเกษ, ยโสธรและอํานาจเจริญ
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานพาณิชยจังหวัดภายในกลุมจังหวดั
ตําแหนง : พาณิชยจังหวัด หมายเลขโทรศัพท -

(1) หลักการและเหตุผล
  ที่มา : ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร และอํานาจเจริญ)

กําหนดใหมีการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิ โดยการเพ่ิมผลผลิตและผลิตภัณฑแปรรูปขาวหอมมะลิ  ซ่ึงการดําเนินงาน
ตามยทุธศาสตรดงักลาว  จะสงผลใหมีปริมาณขาวเปลือกหอมมะลิ  ขาวสารหอมมะลิ  และผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวหอม
มะลิเพิ่มมากขึ้น จงึจําเปน ตองมีการดําเนินกิจกรรมดานการตลาดที่สอดรับกับการผลิต เพื่อความตองการสรางภาพลักษณที่
ด ี  เพื่อรักษาตลาดเดิม (สิงคโปร จีน -ฮองกง) และขยายตลาด หรือแสวงหาตลาด/ผูรับซ้ือรับซ้ือขาวหอมมะลิแหลงใหม
เพื่อเพ่ิมอํานาจตอรอง (ออสเตรเลีย ซึ่งจากขอมูลป 2553 ประชากรในออสเตรเลียประมาณ 22,000,000 คน ประกอบ
ดวยประชากรเอเชีย  ประมาณ  1,540,000  คน อาทิ ไทย 40,000 คน ญี่ปุน 30,000 คน จีน  203,000 คน
เวียดนาม 180,00 คน  อินเดีย 153,000 คน) อีกท้ังยังสอดคลองนโยบายรัฐบาลโดย นายกฯ ย่ิงลักษณ ชินวัตร ไดมอบหมาย
ใหกระทรวงพาณิชยรื้อฟนโครงการ “ครัวไทยสูครัวโลก” เพราะคนตางชาติที่บริโภคอาหารไทยจะไดมีความรูความเขาใจ
ในคณุคาและวัฒนธรรมการบริโภคอาหารไทยอยากมาทองเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น เปนผลทําใหอาหารไทยสงออกไดมากขึ้น
ดวย  ซ่ึงประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญของโลก อีกท้ังประเทศไทย เนนนโยบายความม่ันคงดานอาหาร เปนเร่ือง
ที่สําคัญ  และทั่วโลกหันมาสนใจประเทศไทยที่มีความสมบูรณในดานอาหาร จึงเปนโอกาสที่ดีในการขยายชองทางดาน
การตลาดของอาหารไทยที่จะใชชองทางจากการรวมตัวของอาเซียนในดานเศรษฐกิจ เปนประชาคมเศรษฐกิจ  (ASEAN
Economic Community : AEC)  ในป 2558 ใหเปนตลาดการบริโภคอาหารไทยท่ีสําคัญ และขยายไปสูนานาชาติตอไป

  (1.2) สรุปสาระสําคัญ :
       สภาพปญหา / ความตองการ : ปจจุบันมีขาวหอมชนิดอ่ืนๆ เขามาแขงขันดานการตลาดมากข้ึน

และผูประกอบการคาขาวของกลุมจังหวัดเองยังขาดการพัฒนาในดานการตลาด ดานออกแบบบรรจุภัณฑขาวหอมมะลิ
ท่ีมีความสวยงาม สะดวก จึงทาํใหไมสามารถกําหนดราคาท่ีสูงเทากับคูแขงขันได

       ความเรงดวน : สินคาขาวหอมมะลิที่ผลิตในกลุมจังหวัด  เปนสินคาท่ีสรางรายไดและสงผลกระทบตอ
ประชากรสวนใหญของกลุมจงัหวัดซึ่งมีอาชีพเปนเกษตรกร การสงเสริมใหสินคามีการรับรองมาตรฐาน มีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑที่สวยงาม สะดวก จะทําใหสามารถจําหนายสินคาไดมากขึ้นสงผลใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ
 (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ :

      (1) เพ่ือเปนการสรางความม่ันใจและสรางภาพลักษณ (Image) ขาวหอมมะลิของกลุมจังหวัด
ใหผูซื้อ ผูบริโภค ทั้งในและตางประเทศไดรูจักและมั่นใจในคุณภาพขาวหอมมะลิของกลุมจังหวัด

(2)  เพื่อเพิ่มชองทางการตลาดและขยายโอกาสการจําหนายขาวหอมมะลิของกลุมจังหวัด
ทั้งในและตางประเทศ

      (3) เพ่ือสรางความม่ันใจและจูงใจเกษตรกรดานราคาจําหนายใหเกษตรกรผลิตสินคาปลอดภัย
จากสารพิษ  และนําไปสูกระบวนการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย เพื่อยกระดับความเปนอยูท่ีดีและสุขอนามัยของประชาชน
ตลอดทั้งตอบสนองความตองการของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ

  (2.2) ความสอดคลองกับแผนพฒันาจังหวัด / กลุมจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร (เลือกเพียงขอเดียว)
R  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได พัฒนาการคาการทองเที่ยวและ

บริการของจังหวัด
£ การเสริมสรางคุณภาพชีวิต สรางความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา

และสงเสริมศิลปวฒันธรรม
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£ การอนุรักษ ปองกัน และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
£ การปองกัน ปราบปราม และสรางระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
£ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

  (2.3) ลักษณะโครงการ
R  การพฒันาดานเศรษฐกิจ £   การพัฒนาดานสังคม £   ดานการบรหิารจัดการ
£  การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 (2.4) สถานภาพของโครงการ
R  โครงการเดิม £   โครงการใหม

    (2.5) ประเภทของโครงการ
R พฒันา £ ดาํเนินการปกติ

            (2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ.......1.......ป   เร่ิมตนป....2557........ ส้ินสุดป....2557..........

 (2.7) สถานท่ีดําเนินโครงการ : จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอาํนาจเจริญ/ตางประเทศ
(ออสเตรเลีย สิงคโปร และจีน - ฮองกง)

(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
             (3.1) กลุมเปาหมาย : ผูประกอบการคาขาวในกลุมจังหวัด

    (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย : เกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะล ิผูประกอบการคาขาวในกลุมจังหวัด
ผูจําหนายขาวหอมมะล ิ และผูบริโภค

(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
         (4.1) เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด หนวยนับ
ป 2556

แผน
ป 2557

แผน
ป 2558

แผน
ป 2559

แผน
ตัวช้ีวัด
รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาขาวหอมมะลิของ
กลุมจังหวัด

รอยละ  3

     (4.2) ผลลัพธ :   ชองทางการจําหนายขาวหอมมะลิเพิ่มขึ้น
        (4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เกษตรกรและผูประกอบการคาขาวสามารถจําหนายขาวเปลือกหอมมะลิได  ในราคาที่
สูงขึ้น ผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอคุณภาพขาวหอมมะลิและไดบริโภคขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพ

เชิงลบ : ผูบริโภคไดบริโภคขาวหอมมะลิที่มีราคาสูงขึ้น

(5) แนวทางการดําเนินงาน
5.1  จัดประชาสัมพันธเช่ือมโยงตลาดขาวหอมมะลิและผลิตภณัฑกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ตอนลาง2 (Instore Promotion/ Raod Show) ภายในประเทศ
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       พ้ืนท่ีดาํเนินการ
   (1) จัดกจิกรรม Road Show ขาวหอมมะลิ ภาคใต งบประมาณ 2  ลบ. (ผูรับผิดชอบ : ศก.)
  (2) จัดกิจกรรม Road Show ขาวหอมมะลิ ภาคกลาง งบประมาณ   2  ลบ. (ผูรับผิดชอบ : ยส.)

       (3) จัดกิจกรรม Road Show ขาวหอมมะลิภาคตะวันออก งบประมาณ 2 ลบ.(ผูรับผิดชอบ : อจ.)
    5.2.จัดงาน THAI HOM MALI RICE FESTIVAL งบประมาณ 4  ลบ. (ผูรับผิดชอบ : อบ.)

1) จัดทําส่ือประชาสัมพันธการจัดงานรูปแบบตางๆ  เชน    โปสเตอร  แผนพับ  คัดเอาส
เพื่อประชาสัมพันธการจัดงาน
      2) จัดงาน Thai Hom Mali Rice Convention  ในประเทศ 1 ครั้ง  กิจกรรมในงาน  เชนจัด
นิทรรศการสรางภาพลักษ (Image), จัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น, จัดแสดงและจําหนายผลติภัณฑขาวหอมมะลิและ
สินคา OTOP, จัดประกวดขาวหอมมะลิ, จัดประชุมสัมมนา,  จัดกิจกรรมเจรจาจับคูธุรกิจ)

    5.3 จัดงานมหกรรมตลาดสินคาอินทรีย "Organic Festival" งบประมาณ 3 ลบ.(ผูรับผิดชอบ: ศก.)
       (2) จัดกิจกรรม Road Show ขาวหอมมะลิ  สิงคโปร งบประมาณ 2.5 ลบ. (ผูรับผิดชอบ : อบ.)
                     (3) จดักจิกรรม Road Show ขาวหอมมะล ิ จนี/ฮองกง งบประมาณ 2.5  ลบ. (ผูรับผดิชอบ : อจ.)

5.4 จัดงาน THAI HOM MALI RICE FESTIVAL รวมกับงานมหกรรมตลาดสินคาอินทรีย "Organic
Festival" 1 คร้ัง งบประมาณ 10 ลบ. (ผูรับผิดชอบ : อบ.)

     (1) จัดทําส่ือประชาสัมพันธการจัดงานรูปแบบตางๆ เชน  โปสเตอร  แผนพับ  คัดเอาส
เพื่อประชาสัมพันธการจัดงาน

      (2) จัดงาน Thai Hom Mali Rice Convention  1 คร้ัง  กิจกรรมในงาน  เชนจัดนิทรรศการสราง
ภาพลักษ (Image), จัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น, จัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑขาวหอมมะลิและสินคา OTOP,
จัดประกวดขาวหอมมะล,ิ จัดประชุมสัมมนา,  จัดกิจกรรมเจรจาจบัคูธรุกิจ)

      (3) จัดงาน มหกรรมตลาดสินคาอินทรีย  "Organic Festival" ในประเทศ  1  คร้ัง  กิจกรรมในงาน
เชนจัดนิทรรศการสรางภาพลักษ (Image),  เทคโนโลยีสินคาอินทรีย และงานแสดงและจําหนายสินคาอินทรีย

(6) วิธีการดําเนินงาน
R  ดาํเนนิการเอง R  จางเหมา

(7) วงเงินของโครงการ       หนวย : บาท
ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

2556
2557 28,000,000 28,000,000
2558
2559

รวมท้ังส้ิน 28,000,000 28,000,000

 (8) วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย
รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน 28,000,000
งบดําเนินงาน

- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณปูโภค

28,000,000
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งบลงทุน
- คาครุภณัฑ
- คาท่ีดนิและส่ิงกอสราง

งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น

 (9) ความพรอมของโครงการ
(9.1) พ้ืนท่ีดําเนินการ

R  ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที

£  อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว
แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย

£  อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ

  (9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
R  มีและสมบูรณ £  มีแตยังไมสมบูรณ £  ไมมี

(9.3) ความพรอมของบุคลากร
8   บุคลากรมีประสบการณ R ท้ังหมด £  บางสวน £  ไมมีประสบการณ
8   เคร่ืองมือดาํเนินการ £ มีพรอมดําเนินการไดทันที

£ มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม
£ ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม

8  เทคนคิในการบริหารจัดการ R มีประสบการณสูง
£ มีประสบการณปานกลาง
£ ไมมี ประสบการณ

          (9.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม
£ ผานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติแลว
£ อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ
£ คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
R ไมตองทํารายงานการศกึษา £ ตองทํารายงานการศึกษา

 (9.6) ผลตอบแทน
£ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
£ ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรอืการดูแลบํารุงรักษา  เมื่อโครงการเสร็จแลว เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ :

.....................................................................................................................................................................................

(11) ปญหา  อุปสรรค  และขอจํากัด : ไมมี                                                 .

(12) แนวทางแกไข :  ไมมี                                                                     .


