รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ปี พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
หน่วยงาน : ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงประมาณจัดสรร :

R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 แผนงานพื้นฐาน

� 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสั�
งคม5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานบูรณาการ
2.2 ด้านพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

นโยบาย Agenda : A 1. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
แนวทางที่ 1 :. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพ



ตัวชีวัดเป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)
งปม. ที่ได้รับ
แผน/ผล 12 เดือน
แผน/ผล 12 เดือน
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ทังปี
จัดสรรตาม
แผน
ผล
ร้อยละ
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
พรบ.
1. โครงการการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bioeconomy :
33.33
9,450,000 9,450,000 5,550,000
58.73 ผลการด้าเนินงาน
Non-food)


ผลการด้าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพที่ได้รับ
การส่งเสริม
พร้อมแผนธุรกิจ
ที่นาไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์ 5
ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพที่ใช้อ้อย
หรือน้าตาลเป็น
วัตถุดิบในการ
ผลิตสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากอ้อยและน้าตาลทราย
2. ให้คาปรึกษาและแนะนาสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อรองรับการพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพ การทดสอบ วิเคราะห์

10 ผลิตภัณฑ์
10 กิจการ
30 คน

10
10 กิจการ
30 คน

10

100

- ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และเริ่มดาเนินการวันที่ 27 มี.ค.63
เสร็จสิ้นโครงการ 22 ต.ค.63
- ที่ปรึกษาฯ ได้ดาเนินการงานโดยได้ดาเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เคมีชีวภาพ (Biochemical)
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ตัวชีวัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน


โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
โดยการอบรมและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่

ทังปี

แผน

ผล

ร้อยละ

งปม. ที่ได้รับ
จัดสรรตาม
พรบ.


งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลเบิกจ่าย


ผลการด้าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ
และเวชภัณฑ์ชีวภาพ (Biopharmaceutical/Cosmetics) ที่มีการใช้อ้อยหรือผลิตภัณฑ์
จากอ้อยมาใช้เป็นวัตถุดิบ จานวนไม่ น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ และได้นาเสนอแนวคิด
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีคุณลักษณะโดดเด่น
ได้แก่ กลุ่มพลาสติกชีวภาพใช้ครั้งเดียวทิ้ง
1.ผ้ากันเปื้อน/เสื้อกาวน์ แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 2.ถุงพลาสติกชีวภาพ 3.ถุงมือพลาสติกชีวภาพ
กลุ่มพลาสติกชีวภาพบรรจุภัณฑ์
4.กระปุกครีมชีวภาพ
กลุ่มออร์แกนิกและส่วนผสมจากธรรมชาติ
5.แผ่นกรองอากาศ สาหรับหน้ากากอนามัย
6.สเปรย์ปิดแผลจากสารสกัดเปลือกผลมมังคุดและใบสาบเสือ
7.ครีมผสมสารสกัด policosanol จากผลิตภัณฑ์อ้อย
8.เซรั่มผสมสารไกลโคลิก
กลุ่มชีวมวล สาหรับก่อสร้าง และการเกษตร
9.พื้นทางเดินจากเศษวัสดุทางธรรมชาติ (ใบอ้อย ชานอ้อย หรือยอดอ้อย)
กลุ่มเชื้อเพลิงชีวมวล
10. Wood pellet จ่ากยอดและใบอ้อย
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบตั ิงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
หน่วยงาน : ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงประมาณจัดสรร :

R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน � 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 แผนงานพื้นฐาน

แผนงานยุทธศาสตร์
� แผนงานบูรณาการ
2.14 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

นโยบาย Agenda : A5 การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data)
แผนปฏิบตั ิราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
แนวทางที่ 1 :. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพ


ตัวชีวัดเป้าหมาย
แผน/ผล 12 เดือน
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
งปม. ที่ได้รับ
ทังปี
แผน
ผล
ร้อยละ จัดสรรตาม พรบ.
2. โครงการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ผลิตภาพอ้อย

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity)

(1) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย

(2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการผลิตอ้อย

(3) การพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารในการทดสอบทางจุลชีววิทยาเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง


งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลเบิกจ่าย


ผลการด้าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ

- พื้นที่การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกอ้อย
ไม่น้อยกว่า 3,500 ไร่
- ผลผลิตอ้อยในพื้นที่พัฒนาและส่งเสริม
การปลูกอ้อยโดยเฉลี่ย 11.50 ตัน/ไร่
- แปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 80 ไร่
- เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ ไม่น้อยกว่า 2,800 ราย
- พื้นที่การระบาดของโรคแมลงศัตรูอ้อย
ลดลงไม่น้อยกว่า 2,000 ไร่
- พื้นที่เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการ
บริหารจัดการดิน มีผลผลิตอ้อย เพิ่มขึ้นไม่
ต่่ากว่า 11.50 ตัน/ไร่

64.8

10,867,000

10,867,000

10,792,800

99.32

ผลการด้าเนินงาน กิจกรรมที่ตอ้ งด่าเนินงาน 1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการผลิตอ้อย 3.การพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารในการทดสอบทางจุลชีววิทยาเพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง 4.การปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์การสะสมปริมาณน้่าตาล แป้ง และไฟเบอร์ ในอ้อยพันธุส์ ่งเสริม 5. การส่งเสริมการจัดการ
วัชพืชอย่างเหมาะสมและสาธิตการใช้เครื่องจักรกล การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการไร้อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 6. การพัฒนา
ห้องปฏิบัตกิ ารกลางเพื่อการทดสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย 7. การส่งเสริมการปรับปรุงบ่ารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยโดยการ
วิเคราะห์

8 ศูนย์ /240 ราย

2,000,000

1,980,177

1,980,177

100.00

1,200 ราย

850,000

850,000

850,000

100.00

550,000

550,000

550,000

100.00

- จัดทาแปลงสาธิตเพื่อจัดเก็บข้อมูล การเก็บเกี่ยว การทดสอบ การคัดเลือกพันธุ์อ้อย การดูแลรักษา
อ้อย การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ แมลงหางหนีบ และเชื้อราเมตตาไรเซียม เพื่อใช้ในการกาจัดโรคและ
แมลงศัตรูอ้อยด้วยวิธีธรรมชาติ สาหรับกลุ่มการเรียนรู้เป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อย
- อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ 660 ราย
- ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วไปและบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อย 660 ราย
พื้นที่ทั้งหมด 88 ไร่
- อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย การนาเสนอเทคโนโลยีการผลิตอ้อย การก้าวทัน
เทคโนโลยี วิทยาการ และความรู้ใหม่ๆ ให้สามารถมาปรับใช้ในการผลิตอ้อยให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่มีการ เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จานวน 1200 ราย
1.เปรียบเทียบผลวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสามารถห้องปฏิบัตกิ ารระหว่าง ศอภ.1 กับ ไบโอเทค
2.สุ่มเก็บตัวอย่าง น้าอ้อย น้าเชื่อม และน้าตาลทรายดิบ จานวน 1 โรงงาน ในช่วงต้นหีบและปลายหีบ
3.นาตัวอย่างน้าอ้อย น้าเชื่อม และน้าตาลทรายดิบ ส่งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด ยีสต์และรา และเปรียบเทียบผลกับศอภ.1
4.ประชาสัมพันธ์โครงการ และ จัดอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในอุตสาหกรรมน้าตาลทราย
ให้แก่โรงงานน้าตาล เขตบริหาร 2, 3, 7 และผู้ที่สนใจ
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ตัวชีวัดเป้าหมาย


โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

(4) การปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์การสะสมปริมาณน้่าตาล แป้ง และไฟเบอร์
ในอ้อยพันธุส์ ่งเสริม

(5) การส่งเสริมการจัดการวัชพืชอย่างเหมาะสมและสาธิตการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการไร้อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

ทังปี

แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผล

5 สายพันธุ์/40 ราย

- จัดท่าแปลงสาธิตฯ 10 แปลง (40 ไร่)

งปม. ที่ได้รับ

ร้อยละ จัดสรรตาม พรบ.


งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลเบิกจ่าย

550,000

550,000

549,999

1,500,000

1,499,998

1,499,998


ผลการด้าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ

100.00

100.00 1. รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัชพืช จากแหล่งเรียนรู้ตา่ ง

- ข้อมูลวัชพืชและการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 5,000 ไร่
- สาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร จ่านวน 100 ราย
- ถ่ายทอดความรู้ฯ จ่านวน 100 ราย

(6) การพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารกลางเพื่อการทดสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย

- พืน้ ทีป่ ลูกอ้อย มีการระบาดของโรคแมลงศัตรูอ้อยลดลงไม่น้อยกว่า 2,000 ไร่
- มีสายพันธุ์ทผี่ ่านการทดสอบความต้านทานโรคและแมลงศัตรูฯ ไม่น้อยกว่า 30 สายพันธุ์
- เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่า 200 ราย

2,100,000

2,099,985

2,099,985

ข้อเสนอแนะ
1.พบปัญหาในขั้นตอนการวิเคราะห์ คือ เกิดหยดน้าในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งถ้ามีปริมาณมากจะทาให้
ผลการวิเคราะห์เกิดความผิดพลาดไม่สามารถนับปริมาณจุลินทรีย์ได้ ดังนั้น ควรเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
ไว้ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนที่จะทาการทดสอบตัวอย่างในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ
2.ควรมีการเข้าร่วมการทดสอบความชานาญ เพื่อยืนยันผลความถูกต้องของการวิเคราะห์
หาปริมาณจุลินทรีย์
1. ดาเนินการวิเคราะห์การสะสมปริมาณน้าตาล แป้ง และไฟเบอร์ในอ้อยพันธุ์ส่งเสริม จานวน 300/
ตัวอย่าง 900 รายการวิเคราะห์ โดยการศึกษาการสะสมน้าตาล แป้ง และไฟเบอร์ เป็นกระบวนการที่ใช้
ในการศึกษาในแต่ละระยะการเจริญเติบโตของอ้อยพันธุ์ส่งเสริม เพื่อประมาณการช่วงอายุที่เหมาะสม
ของอ้อยพันธุ์ส่งเสริมในการเก็บเกี่ยว
2.ปลูกอ้อยพันธุ์ จานวน 10 สายพันธุ์ ณ แปลงปลูกอ้อย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
ภาคที่ 2 จังหวัดกาแพงเพชร ได้แก่ พันธุC์ SB06-4-162 CSB07-199 CSB09-11 CSB09-14
CSB09-15 CSB08-101 CSB08-72 CSB08-75 CSB09-10 และ CSB09-26
3.วิเคราะห์การสะสมปริมาณน้าตาล แป้ง และไฟเบอร์ในอ้อยพันธุ์ส่งเสริม จานวน 10 สายพันธุ์
รวม 600 ตัวอย่าง 1,800 รายการวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์การสะสมปริมาณ
น้าตาล แป้ง และไฟเบอร์ในอ้อยพันธุ์ส่งเสริมทั้ง 10 สายพันธุ์ดว้ ยกระบวนการทางสถิติ
4.เผยแพร่ความรู้ในการเก็บเกี่ยวอ้อยพันธุ์ส่งเสริมเพื่อให้ได้คณ
ุ ภาพสูงสุด โดยการจัดทาคาแนะนา
ในการเก็บเกี่ยวอ้อยพันธุ์ส่งเสริมของ สอน. ให้เหมาะสมกับอายุการสุกแก่ของอ้อย และจัดฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ในการเก็บเกี่ยวอ้อยพันธุ์ส่งเสริมเพื่อให้ได้คณ
ุ ภาพสูงสุด จานวน 2 ครั้ง รวม 77 ราย
ดังนี้ ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
ภาคที่ 2 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจานวน 38ราย ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร ต.ท่าบัว
อ.โพทะเล จ.พิจิตร มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจานวน 39ราย

100.00

เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลของ ศอภ.2
2.จัดทาแปลงสาธิตการบริหารจัดการวัชพืชในไร่อ้อยจานวน 2 พื้นที่ ได้แก่ศนู ย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายภาคที่ 2 (ดินร่วนปนทราย) และสถานีทดลองและ
ขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร(ดินเหนียว) โดยแต่ละพื้นที่แบ่งแปลงสาธิตออกเป็น 4 แปลงๆละ
5 ไร่ ดังนี้ แปลงที่ 1 สาธิตการจัดการวัชพืชโดยใช้แรงงานคน แปลงที่ 2 สาธิตการจัด
การวัชพืช โดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร แปลงที่ 3 สาธิตการจัดการวัชพืช
โดยวิธีทั่วไป และแปลงที่ 4 สาธิตการจัดการวัชพืชโดยวิธีการประยุกต์ของ ศอภ.2
1.ทดสอบโรคและแมลง ทดสอบปริมาณและชนิดของแมลงศัตรูอ้อย ในพื้นที่ ตาบลวังลึก อาเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่ประมาณ ๑ ไร่ ระว่างเดือน มีนาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ วิธีโดยกับดัก
กาวเหนียว (Insect trap) กับดับแสงไฟ (Ligth trap) พบแมลงศัตรูอ้อย มากที่สุด เพลี้ยจักจั่นหลังขาว
เพลี้ยจักจั่นลายจุดสีน้าตาล
2.ทดสอบความต้านทานของอ้อยพันธุ์ใหม่และอ้อยพันธุ์เดิม ต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง หรือโรคแส้ดา
อ้อยจานวน 32 สายพันธุ์
3.ตรวจวิจัยอ้อยที่แสดงอาการผิดปกติ พบอ้อยแสดงอาการใบขาว พื้นที่ 19 ไร่ พบอ้อยพันธุ์ ขอนแก่น
3 อายุ 2 เดือน แสดงอาการใบซีดขาว กระจายเป็นหย่อมๆ
4.การตรวจวิเคราะห์หาเชื้อสาเหตุโรคใบขาวอ้อยอ้อย โดยเทคนิคทางด้านชีวโมเลกุล (PCR และ Nested
PCR) Nested PCR) Nested PCR) 1,133 ตัวอย่าง พบว่ามีตวั อย่างอ้อยที่ไม่พบเชื้อสาเหตุโรคใบขาว
มากกว่าตัวอย่างอ้อยที่มีเชื้อสาเหตุโรคเล็กน้อย ถึง ปานกลาง และตัวอย่างที่มีเชื้อสาเหตุโรคมาก
5.ดาเนินการเพาะเลี้ยงและขยายศัตรูธรรมชาติ แตนเบียนไข่ตริโกแกมม่า เชื้อราเมธาไรเซียม และเชื้อรา
บิวเวอเรีย ดาเนินการเพาะเลี้ยงขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ จานวน ๓ ชนิด เพื่อขยายแจกจ่ายให้กับ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยไว้ใช้สาหรับป้องกันกาจัดแมลงศัตรูอ้อย
6.ดาเนินการสารวจสถานการณ์การระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศมีพื้นที่
ได้รับแจ้งการระบาด 17,501 ไร่
7.ดาเนินการจัดนิทรรศการ หรือจัดอบรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ จานวน 89 ราย

93


ตัวชีวัดเป้าหมาย


โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
(7) การส่งเสริมการปรับปรุงบ่ารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยโดยการวิเคราะห์
คุณภาพดิน

ทังปี

แผน/ผล 12 เดือน
แผน

งปม. ที่ได้รับ

ร้อยละ จัดสรรตาม พรบ.

ผล

- ตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพดินไม่น้อยกว่า 1,500 ตัวอย่าง


งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

3,317,000

2,349,392

3,500,000

3,460,000

ผลเบิกจ่าย

0

0

100

ร้อยละ
1.ตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพดิน 1,164 ตัวอย่าง รวม 9,312 รายการวิเคราะห์
2.จัดทาแปลงทดสอบ ออกตรวจติดตามและให้คาแนะนา เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น
จากเดิม 3-4 ตัน/ไร่
3.ตรวจประเมิน ISO/IEC 17025 พบข้อบกพร่อง 5 ข้อ ข้อสังเกต 1 ข้อ
ปัญหาอุปสรรค
1.บุคลากรไม่เพียงพอ และขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัตงิ านด้านการวิเคราะห์
2.เกษตรกรไม่มีความรู้ในการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์จึงทาให้ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์
3.เกษตรกรชาวไร่อ้อยบางส่วนไม่ปฏิบัตติ ามคาแนะนา

- เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่า 60 ราย

2.2 ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการพัฒนาพันธุ์พืช : อ้อย
และการปรับปรุงพันธุ์ออ้ ยลูกผสมชุด CSB เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและคุณภาพอ้อย
1. ด่าเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย โดยการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมอ้อยในรูปแบบ
1300 สายพันธุ์
ของธนาคารเชื้อพันธุกรรมอ้อย จ่านวนรวมไม่น้อยกว่า 1,300 สายพันธุ์
2. ด่าเนินการขยายอ้อยพันธุด์ ี จ่านวนรวมไม่น้อยกว่า 500 ตัน
500 ตัน
3. จัดท่าอุทยานการเรียนรู้ดา้ นอ้อย โดยมีการสาธิตเทคนิค วิธกี าร การใช้เครื่องมือ
20 ไร่
เครื่องจักรกลการเกษตร และการด่าเนินการผลิตอ้อยตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ
4. การวิจัยและพัฒนาพันธุอ์ ้อยที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
อ้อยพันธุใ์ หม่ 1 สายพันธุ์
คุณภาพอ้อยโดยการน่าอ้อยลูกผสมที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุอ์ ้อย
โดยใช้เชื้อพันธุกรรมจากการอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย ณ ศูนย์อนุรักษ์ฯ
ซึ่งด่าเนินการปลูกทดสอบอ้อยลูกผสมชุด CSB ปี 2009-2017 ณ ศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้่าตาลทราย ภาคที่ 1 – 4


ผลการด้าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

3,499,700

101.15 ผลการดาเนินงาน
- ดาเนินการชาข้อตาอ้อยจากแปลงรวบรวมพันธุ์ และเตรียมแปลงรวมพันธุ์เพื่อดาเนินการ
ปลูกอ้อยรวมพันธุ์ ในเดือนพฤษภาคม 2563
- ดูแลรักษาแปลงขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี2562 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อย
ในเดือนพฤษภาคม2563ดาเนินการเตรียมแปลงอ้อย
1.ดาเนินการจัดสัมมนาและสรุปผลการดาเนินงานการปรับปรุงพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB
ปีงบประมาณ 2562 เพื่อคัดเลือกอ้อยพันธุ์ดสี ายพันธุ์ใหม่ เพื่อส่งสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อย
เมื่อวันที่ 24-25 ธค.62 ที่ โรงแรมภูวนารี อาเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วม 48 คน
2. ดาเนินการอบรมพัฒนานักวิจัยด้านอ้อยรุ่นใหม่ของสอน. เรื่องการจัดการและบริหารน้าใน
ไร่อ้อยและการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและคัดเลือกพันธุ์อ้อย ในวันที่ 9-11 มีค.63 มีผู้เข้าร่วม39คน
3. ดาเนินการเก็บข้อมูลอ้อยลูกผสมชุด CSB
- ศอภ.1 เก็บข้อมูล CSB11-16 จานวน 10 แปลง
- ศอภ.2 เก็บข้อมูล CSB09-15 จานวน 8 แปลง
- ศอภ.3 เก็บข้อมูล CSB10-15 จานวน 5 แปลง
-ศอภ.4 เก็บข้อมูล CSB12-15 จานวน 8 แปลง

2.3 ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมเพือ่ การผลิตอ้อยพันธุ์ดีและส่งเสริมอ้อย
พันธุ์ใหม่
1.1 พัฒนากระบวนงานเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยพัฒนาพันธุอ์ ้อย เพิ่ม

(ราย/ครั้ง/ร้อยละ)

0

2 คูผ่ สม (Suitable env.)

0

100

36,922,400

36,922,400

36,922,400

100.00 ผลการดาเนินงาน
1.พัฒนากระบวนงานเพิ่มประสิทธฺภาพการวิจัยพัฒนาพันธุ์อ้อย เพิ่มประสิทธิภาพโครงการสร้างพื้นฐาน
และอาคารสถานที่และยกระดับความสามารถในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย
1.1 รวบรวมข้อมูลต้นแบบอาคาร 7 ต้นแบบ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 23 ระบบ
1.2 ทดสอบเงื่อนไขสภาดแวดล้อมที่เหมาะสม (Photo Period House) จานวน 4 คูผ่ สม 8 สายพันธุ์
1.3 รวบรมข้อมูลการจับคูแ่ ม่ x พ่อ ตัง้ แต่ ปี 2558-2561 จานวน 378 คูผ่ สม
1.4 ได้อ้อยลูกผสมที่ตา้ นทานต่อการโรคเหี่ยวเน่าแดง 500 เบอร์อ้อยลูกผสม จานวน 20 สายพันธุ์

1.2 ก่าหนดมาตรฐานการด่าเนินการวิจัย เพิ่มผลผลิตภาพการทดสอบพันธุอ์ ้อย

2 มาตรฐานจัดท่าแปลง

2.กาหนดวิธีการมาตรฐานสาหรับการจัดทาแปลงทดสอบอ้อย
2.1 แปลงอ้อยลูกผสมระยะที่ 1 โดยกาหนดให้มีตน้ กล้าอ้อยลูกผสม 60 ต้น แบ่งเป็น 3 ซ้า ๆละ 20 ต้น
ระยะรหว่างต้น 0.60เมตร ระยะระหว่าง Family 2.00 เมตร
2.2 แปลงอ้อยลูกผสมระยะที่ 2 จานวนต้นกล้าสายพันธุ์อ้อยจาการชาข้อตาปลูกแถวยาว 10 เมตร
ระยะห่างระหว่าต้น 0.60 เมตร ระยะห่างระหว่างแถว 1.60 เมตร
2.3 จากการศึกษาข้อมูลแนวความคิดในการเอาเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อทดแทนแรงงานคน
ในกิจกรรมการจัดท้าแปลงทดลองอ้อยขั้นที่ 3 นามาประยุกต์ใช้ ตัง้ แต่การเตรียมดิน การปลูกโดยใช้
เครื่องปลูก และกระบวนการเก็บเกี่ยว สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทดสอบอ้อยระยะที่ 4
การเปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน (Standard Yield Trial)

1.3 พัฒนากระบวนการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมอ้อย ธนาคารเชื้อพันธุกรรมอ้อย 1 แปลงเชื้อพันธุกรรม, เก็บเชื้อ 200 พันธุกรรมในห้องปฏิบัตกิ าร,
เพาะเมล็ดอ้อยลูกผสม 2019 จ่านวน 50,000 โคลน, คัดเลือกอ้อยชุด 2018
และการสร้างอ้อยลูกผสม

3.สารวจพันธุ์อ้อยป่าและพืชตระกูลใกล้เคียง จานวน 134 ตัวอย่าง โดยสารวจภาคตะวันออก 7 จังหวัด
และภาคใต้ 9 จังหวัด รวมทั้งประเทศ 1,072 ตัวอย่าง ทาแปลงรวบรวมอ้อยป่าและพืชตระกูลใกล้เคียง
1 แปลง พื้นที่ ศอภ.1
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4.เตรียมการเก็บรักษาอ้อยโดยวิธีการในห้องปฏิบัตกิ าร Cryopreservation จานวน 100 สายพันธุ์
Meristematictissue จานวน 100 สายพันธุ์
5.จัดทาแปลงรวบรวมพันธุกรรมอ้อย สาหรับเตรียมพันธุ์ในการจับคูผ่ สมอ้อยของปี 2020 จานวน 897
พันธุ์ เพื่อเตรียมการสาหรับการจับคูผ่ สมพันธุ์อ้อยในปี 2020
6.เพาะเมล็ดอ้อยลูกผสมชุด ปี 2019 จานวน 539 คูผ่ สม ย้ายชาต้นกล้าอ้อย 60,228 ต้นกล้า

1.4 พัฒนาทางด้านชีวโมเลกุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธุอ์ ้อยและ
การคัดเลือกพันธุอ์ ้อย

10 สายพันธุ์

1.5 การทดสอบความต้านทานต่อโรคอ้อยของอ้อยลูกผสมในกระบวนการพัฒนา
พันธุอ์ ้อย

เหีย่ วเน่าแดง 500 สายพันธุ์, แส้ด่า 500 สายพันธุ์

7.เพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและการคัดเลือกพันธุ์อ้อยเชื้อพันธุกรรม 10 สายพันธุ์
พบความแตกต่างระหว่างพันธุ์อ้อย จากไพรเมอร์อย่างน้อย จานวน 6 คู่ ได้แก่ CV29, CV37, CV38,
SCB213, SCB381, SCB436
8.ทดสอบโรคแส้ดา โดยวีการปลูกเชื้อบนท่อนพันธุ์อ้อยในสภาพโรงเรือน และวิธีการทดสอบความ
ต้านทานโรคในสภาพแปลง จานวน 500 สายพันธุ์ และทดสอบโรคเหี่ยวเน่าแดง
โดยวิธีการปลูกเชื้อบนท่อนพันธุ์ในสภาพโรงเรือน และวิธีการทดสอบความต้านทานโรคในสภาพแปลง
จานวน 500 สายพันธุ์

1.6 การเตรียมข้อมูลพันธุอ์ ้อยลูกผสม เพื่อประกอบการก่าหนดเป็นพันธุอ์ ้อย
ส่งเสริม และเตรียมความพร้อมเพื่อการกระจายอ้อยพันธุด์ ี

ประกาศพันธุ์อ้อยส่งเสริม 1 สายพันธุ์, เตรียมแปลงพันธุ์หลัก 18 ไร่

9.จัดทาเอกสารข้อมูลพันธุ์อ้อยเพื่อขอประกาศเป็นพันธุ์อ้อยส่งเสริม จานวน 1 สายพันธุ์ ผลิตพันธุ์
อ้อยต้นกล้า 36000 ต้นกล้า 3 วิธ๊
1) Tissue culture สัดส่วน 20%
2) Bio-Reactorสัดส่วน 30%
3) ต้มข้อตาด้วยน้าร้อน สัดส่วน 50%

1.7 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุอ์ ้อย พร้อมด้วยเครือข่ายการ
วิจัยและพัฒนาพันธุอ์ ้อย

20 คน

10.อบรมให้ บุคลากร ของ สอน. เครือข่ายนักวิจัย สถาบันการศึกษา ระหว่าง วันที่ 14-18 ก.ย.63
จานวน 8 เรื่อง
(1) การควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อควบคุมการออกดอกของอ้อย
(2) มาตรฐานการจัดท้าแปลงคัดเลือกอ้อยลูกผสมระยะที่ 1 (1stclone selection) และระยะที่ 2
(2ndclone selection)
(3) มาตรฐาน เกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกอ้อยลูกผสมระยะที่ 1 (1stclone selection) และระยะที่ 2
(2ndclone selection)
(4) พัฒนากระบวนการทดสอบ และสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการทดสอบอ้อยระยะที่ 3 การเปรียบเทียบ
พันธุ์เบื้องต้น (Preliminary Yield Trial)
(5) พัฒนากระบวนการทดสอบ และสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการทดสอบอ้อยระยะที่ 4 การเปรียบเทียบ
พันธุ์มาตรฐาน (Standard Yield Trial)
(6) การสารวจ รวบรวมอ้อยป่าและพืชตระกูลใกล้เคียง การจัดท้าแปลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรมอ้อย
วิธีการจัดจ้าแนกพันธุ์อ้อย วิธีการคัดเลือกคูผ่ สมเพื่อจับคูผ่ สมพันธุ์อ้อย วิธีการเพาะเมล็ดอ้อย
และวิธีการอนุบาลต้นกล้าอ้อยก่อนย้ายลงแปลงปลูก
(7) การปฏิบัตงิ านทางด้าน Bio-molecularโดยการใช้ DNA Marker และ DNA Finger Print
เพื่อการจ้าแนกพันธุ์อ้อย และการคัดเลือกพันธุ์อ้อย
(8) การทดสอบระดับความต้านทานต่อการเกิดโรคเหี่ยวเน่าแดง และการทดสอบระดับความต้านทาน
ต่อการเกิดโรคแส้ดา้

1.8 เตรียมการ และเริ่มต้นการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ของการวิจัยและพัฒนาพันธุ์
อ้อยในระยะ ที่ 1

ร้อยละ 20

11.ถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ของการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยในระยะที่ 1 รวม 6 กิจกรรม
1. ส่งมอบกิจกรรมการจัดท้าแปลงทดสอบอ้อยลูกผสมส้าหรับการทดสอบอ้อยระยะที่ 1 (1stclone
selection) และการคัดเลือกอ้อยลูกผสม ในการคัดเลือกอ้อยระยะที่ 1 (1stclone selection)
2. ส่งมอบกิจกรรมแปลงทดสอบทดสอบอ้อยระยะที่ 3 การเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้น (Preliminary
Yield Trial)
3. ส่งมอบกิจกรรมการรวบรวมพันธุ์อ้อยป่าและพืชตระกูลใกล้เคียง และแปลงรวบรวมอ้อยป่า
4. ส่งมอบกิจกรรมประเมินและรวบรวมรวบรวมอ้อยป่าและพืชตระกูลใกล้เคียงและเปรียบเทียบข้อมูล
อ้อยป่าและพืชตระกูลใกล้เคียงจากพื้นที่
5. ส่งมอบแปลงรวบรวมพันธุกรรมอ้อยจ้านวน 1 แปลง ในส่วนความรับผิดชอบของศูนย์การปรับปรุง
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พันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทยที่อยูใ่ นศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายภาคที่ 1 ให้สานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
6. ส่งมอบกิจกรรมการเพาะเมล็ดอ้อยลูกผสมชุดปี 2020

2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้าตาลทรายภายใต้แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทังระบบ

100

3,000,000

2,830,000

2,830,000

100.00 ผลการดาเนินงาน
1.จัดทาสกู๊ปข่าว และออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จานวน 5 เรื่อง เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9 , ไทยรัฐทีวี ,
2.จัดทาสารคดีข่าว และออกอากาศเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 6 เรื่อง เผยแพร่ทางเว๊บไซต์
ไทยรัฐ (www.thairath.co.th)
3.จัดทาสารคดีเชิงข่าว และออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ
FM 92.5 MHz จานวน 5 เรื่อง
4.การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media Facebook) มีเข้าชมจานวน 46,364
จัดทาอินโฟกราฟฟิค จานวน 18 ชิ้นงาน
5.กิจกรรมแถลงข่าว เผยแพร่นโยบายและสรุปผลสาเร็จกิจกรรมของ สอน. จานวน 1 ครั้ง
โดยมีผู้ร่วมจานวน 50 คน
6.จัดทาประเมินผลก่อนการดาเนินโครงการ กลุ่มตัวอย่าง 400
ปัญหา-อุปสรรค

2.5 ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อย
แบบบูรณาการ ระยะที่ 2

-

-

-

12,638,400

6,623,040

6,623,040

100.00 ผลการดาเนินงาน
1.จัดทาแปลงสาธิตการผลิตพันธุ์อ้อยสะอาด จานวน 10 แปลง พื้นที่ 55 ไร่
2.เสวนาและเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ของเครือข่าย 10 กลุ่ม วันที่ 20-21 ก.ค 63 จานวน 165 ราย
เรื่องการจัดทาแปลงการผลิตพันธุ์อ้อยสะอาด จัดทามาตรฐานทาแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดวิถีใหม่
3.ติดความก้าวหน้าแปลงของกลุ่มเครือข่าย 10 กลุ่ม และสร้างเครือข่ายใหม่ 5 กลุ่ม 100 ราย ได้แก่
1.เครือข่ายกาฬสินธุ์โมเดล 2 จ.กาฬสินธุ์
2.ชาวไร่ไทยอุดรฯ จ.หนองคาย
3.Ki อ้อยงามปราศจากใบขาว จ.นครราชสีมา
4.ปราสาทสายฟ้า จ.บุรีรัมย์
5. คนกาญจน์ทาพันธุ์ดี จ.กาญจนบุรี
4.อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้แก่เจ้าหน้าที่ สอน.และโรงงาน จานวน 2 ครั้ง ได้แก่ โรงงานน้าตาลไทยอุครธานี
และโรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย มีผู้เข้าร่วม จานวน 111 คน
ปัญหา อุปสรรค
การลงนามในสัญญาเพื่อเริ่มต้นการปฏิบัตงิ านของที่ปรึกษาเป็นไปอย่างล่าช้ากว่า
สภาพปกติมาก ส่งผลให้การดาเนินงานต่าง ๆ มีการชะลอและล่าช้าไปด้วย

2.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงสร้างต้นทุนมาตรฐานการผลิตอ้อย

-

-

-

5,000,000

4,200,000

2,760,000

65.71 ผลการดาเนินงาน
1.จัดทาต้นทุนมาตรฐานการผลิตอ้อย 2563/64 โดยรวบรวมข้อมูล 57 โรงงาน จากเกษตรกรจานวน
1,068 ราย ผลสารวจต้นทุนการผลิตอ้อยปี 2563/64 เฉลี่ยทั้งประเทศ 1,161.99 บาท
2.จัดทาโครงสร้าง หลักเกณฑ์และวิธีการในการคารวณต้นทุนการผลิตอ้อยแบบใหม่ที่มีมาตรฐาน
มี 3 รูปแบบ
1.เลือกใช้คา่ จ้างแบบเหมาจ่ายต่อไรในการคานวณต้นทุนการผลิตอ้อยต่อไร
2.เลือกใช้คา่ ใช้จ่ายสูงที่สุดในแต่ละขั้นตอน
3.เลือกใช้คา่ ใช้จ่ายถ่วงน้าหนักตามรูปแบบการผลิต
ต้นทุนการผลิตแบบใหม่ เฉลี่ย 1,200.31 บาท
3.สัมมนารับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้เสียของต้นทุนการผลิตอ้อย ทั้ง 4 ภาค จานวน 625 คน
ณ จ.บุรีรัมย์ จ.สระแก้ว จ.อุทัยธานี และ จ.อุดรดิตถ์
4.เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาล ฉบับที่ 4 พ.ส. 2532

96


ตัวชีวัดเป้าหมาย


โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ทังปี

แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผล

งปม. ที่ได้รับ

ร้อยละ จัดสรรตาม พรบ.


งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลเบิกจ่าย


ผลการด้าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ
เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการคานวณต้นทุนในการผลิตอ้อยและน้าตาลทราย
และบัญชีที่ 1 และ 2
4.เผยแพร่ผลการศึกษา การจัด Workshop ถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่อาเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี

2.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์อดั เม็ดจากอ้อยด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพกระบวนการทาง

-

-

-

7,000,000

5,500,000

4,950,000

90.00 ผลการดาเนินงาน
1.ดาเนินการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ 3 สายพันธุ์ เพื่อใช้ในหมักสูตรอาหารอัดเม็ดด้วยเหลือทิ้ง
จากอ้อย จานวน 1 สูตร
2.วิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางโภชนะสัตว์ของการหมักวัสดุเหลือทิ งจากอ้อยแห้งสับ
3.นาส่วนผสมตามสภาวะที่เหมาะสมในการหมักวัสดุเหลือทิ้งจากอ้อยแห้งสับ ณ ศพก. อ.หนองหญ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี
4.พัฒนาออกแบบเครื่องจักรในการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ดจากอ้อย
1.เครื่องสับวัสดุเหลือทิ้งจากอ้อยแห้งหมัก
2.เครื่องผสมอาหารสัตว์
3.เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์
4.เครื่องกาจัดความชื้นด้วยระบบไฟฟ้า
5.นาผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ดทดลองกับสัตว์และพฤติกรรม สูตร 1 และ 2 สัตว์สามารถกินอาหารได้
อย่างต่อเนื่อง การขับถ่ายปกติ
6.ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย/ผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์โครงการ

2.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมอ้อย
น้าตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง และอุตสาหกรรมชีวภาพเชิงกลยุทธ์
เพือ่ ความส้าเร็จในการปฏิบตั ิงาน
2.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบแผ่นกันเสียงจากวัสดุเหลือใช้จากอ้อย
1. พัฒนาต้นแบบแผ่นกั้นเสียงจากวัสดุเหลือใช้จากอ้อย
2. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเผยแพร่ผลการด่าเนินงานโครงการแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

948,700

948,700

942,600

99.36 ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ ถูกโอนกลับทา พ.ร.บ.โอนงบประมาณพ.ศ.2563 จานวน 1,532,800
คงเหลือ 948,700 บาท

2,270,000

1,362,000

1,362,000

2 ต้นแบบ
70 คน

100 ผลการดาเนินงาน
1.รวบรวมข้อมูล คัดเลือกพื้นที่และวิเคราะห์ปัจจัยด้านเสียง ได้แก่
1.บริษัท อู่ทอง ไบโอพาวเวอร์ จากัด จ.สุพรรณบุรี มีความดันเสียง 86.5 dB
2.บริษัท ศิลามาตรศรี จากัด จ.สุพรรณบุรี มีความดันเสียง 99.6 dB
2.สร้างต้นแบบแผ่นกั้นเสียงภายนอกอาคาร โดยมีสัดส่วน ของใบอ้อยร้อยละ ดังนี้
4% ลดเสียงได้ 20.6 dB(A) 6% ลดเสียงได้ 15.8 dB(A) 8% ลดเสียงได้ 17.3 dB(A)
10% ลดเสียงได้ 16.6 dB(A)
3.สร้างต้นแบบแผ่นกั้นเสียงภายในอาคาร ใบอ้อยร้อยละ 70% ดังนี้
ใช้แรงอัด 150 กก/ลบ.ม ลดเสียงได้ 12.0 dB(A)
ใช้แรงอัด 200 กก/ลบ.ม ลดเสียงได้ 17.1 dB(A)

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้าตาลทราย

3.1 ค่าใช้จ่ายในการกระบวนการวิเคราะห์สิ่งปนเปือ้ นในอุตสาหกรรมอ้อย
ทรายโดยใช้เทคโนโลยี Near Infrared Spectroscopy (NIRs)

- อุตสาหกรรมอ้อยและน้่าตาลทรายมี
รายได้จากการลดสิ่งปนเปื้อนในอ้อยได้ไม่
น้อยกว่า 500 ล้านบาท/ปี
- อุตสาหกรรมอ้อยและน้่าตาลทรายมี
ปริมาณสิ่งปนเปื้อนลดลง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10
11,157,600

6,600,000

6,600,000

100.00 ผลการดาเนินงาน
1.ออกแบบกระบวนการวิเคราะห์หาปริมาณร้อยละบริกซ์โพล ไฟเบอร์ ซี.ซี.เอส. และสิ่งปนเปื้อน
โดยการนาตัวอย่างอ้อยสับ นาวิเคราะห์ดว้ ยเครื่อง NIR สุ่มเก็บตัวอย่างอ้อยที่เก็บสเปกตรัม นามาวิเคราะห์
2. สร้างและพัฒนาสมการวิเคราะห์หาค่า บริกซ์ โพล ไฟเบอร์ ซี.ซี.เอส. สิ่งปนเปื้อน และการวัดค่า
สเปกตรัม (Spectrum) จากอ้อยสับ ด้วยเทคนิค NIR สามารถนาสมการที่ได้จากโครงการหาค่าสิ่ง
ปนเปื้อนได้ (ค่า RPD สิ่งปนเปื้อน = 6.28 สามารถใช้กับงานประกันคุณภาพได้ )
3.อบรมบุคลากรในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ทั้ง 4 ศอภ.
ปัญหาและอุปสรรค์
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โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ทังปี

แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผล

งปม. ที่ได้รับ

ร้อยละ จัดสรรตาม พรบ.


งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลเบิกจ่าย


ผลการด้าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ
ที่ปรึกษาประสบปัญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในการดาเนินงานช่วงต้นปี ทาให้เกิดความล่าช้า
ในช่วงต้น
ข้อเสนอแนะ
1. ส่งเสริมการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพอ้อยและสิ่งปนเปื้อนโดยใช้เทคโนโลยี Near Infrared
Spectroscopy (NIRs)
2. การเผยแพร่ความรู้และแผนแม่บทสาหรับวิเคราะห์ความหวานในอ้อยสับและสิ่งปนเปื้อนในอ้อย
3. ส่งเสริมศูนย์ภาคและโรงงานในการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพอ้อยและสิ่งปนเปื้อนโดยใช้เทคโนโลยี

3.2 โครงการการพัฒนาห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์และทดสอบน้าตาลทราย
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

2,000,000

1,999,377

1,999,377

100 ผลการดาเนินงาน
1.จ้างเหมาพนักงานตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ให้แก่ กสต. ศอภ.1-4
เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก ในการเป็นศูนย์กลางวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพอ้อย และน้าตาลทราย
ในแต่ละภูมิภาค
2.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้างเหมา สอบเทียบเครื่องมือ ซ่อมบารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
3.จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิ าร ศอภ.1-4 ในหัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยงสาหรับระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 ” การประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์และสถิติ
ที่ใช้ทดสอบในทางเคมี” โดย รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ และ หัวข้อ “ระเบียบและเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
น้าตาลทรายในการนาเข้ามาในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ”โดย นางวรรณนภา ตุรงค์สมบูรณ์
มีผลสารวจความพึงพอใจทั้งหมด 87.63 %
4.การเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชานาญของหน่วยงานภายนอก จากประเทศอังกฤษ : LGC
Standards Proficiency Testing ที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17043 และจัดซื้อตัวอย่าง PT
น้าตาลทรายดิบ , น้าตาลทรายขาว และกากน้าตาล ของ : LGC Standards Proficiency Testing
ให้กับ ศอภ.1-4 จานวน 4 ตัวอย่าง/หน่วยงาน
5.สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชานาญของห้องปฏิบัตกิ าร กสต. ศอภ.1-4กับหน่วยงาน
ภายนอก LGC Standards Proficiency Testing เข้าร่วมกิจกรรม 64 รายการวิเคราะห์
ผ่านเกณฑ์ทดสอบ 57 รายการวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 89.06 %

13. โครงการการจัดการผลิตอ้อยแปลงใหญ่เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและคุณภาพอ้อยโดย
ใช้เทคโนโลยี Smart Farming ต้าบลนครชุม อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร
จังหวัดก้าแพงเพชร 1 ระบบ

1 ระบบ

37.88

10,000,000

5,910,000

5,910,000

100.00 ผลการดาเนินงาน
1.สารวจและคัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อย เข้าร่วมโครงการ ในเขต จ.นครสวรรค์ และ จ.กาแพงเพชร
46 ราย รวมพื้นที่ 14,466 ไร่ แบ่งเป็นขนาดเล็ก 13 ราย จานวน 23 แปลง พื้นที่รวม 385 ไร่
ขนาดกลาง 13 ราย จานวนแปลง 84 แปลง พื้นที่ 1,600 ไร่ และขนาดใหญ่ 20 ราย จานวน 389 แปลง
พื้นที่รวม 12,481 ไร่
2.สารวจพื้นที่ตน้ แบบแปลงสาธิตการใช้เทคโนดลยีการบริหารการจัดการไร่อ้อยแปลงใหญ่ ณ ศอภ.2
จานวน 11 แปลง 40 ไร่ และสอ.พจ. จานวน 7 แปลง 163 ไร่ ในการดาเนินการ Smart farming
3.เก็บข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อยแปลงใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
4.ติดตัง้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานระบบการจัดทาแผนที่เพาะปลูกและคานวณต้นทุน
การเพาะปลูกออนไลน์
5.อบรมผู้ช่วยการปฏิบัตกิ ารโปรแกรมการจัดการไร่อ้อย ผ่านระบบ Web Application ระหว่างวันที่
17-19 มิ.ย.63 และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานระบบการจัดทาแผนที่เพาะปลูก เมื่อวันที่ 20 ก.ย.63
ณ โรงงานน้าตาลพิษณุโลก โรงงานน้าตาลทิพย์กาแพงเพชร โรงงาน้าตาลเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
ซูการ์คอร์ปอร์เรชั่น สาขา 3 (รวมผล)
6.อบรมทางด้านการปฏิบัตกิ ารโปรแกรมการจัดไร่อ้อย ให้กับเกษตรกร 46 ราย
7.ติดตัง้ และจัดทาต้นแบบแปลงสาธิตการใช้เทคโนโลยีการบริหารการจัดการไร่อ้อยแปลงใหญ่
ตามหลักการ Smart Farming เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย (พื้นที่ ศอภ.2) 40 ไร่ สอ.พจ.163 ไร่
ระบบการเตรียมด้วย GPS Tracking การให้น้าด้วยโซล่าสาหรับการปลูกอ้อย การสารวจพื้นที่เพาะปลูก
ด้วยอากาศยานไร้คนขับ
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โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ทังปี

แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผล

งปม. ที่ได้รับ

ร้อยละ จัดสรรตาม พรบ.


งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน

ผลเบิกจ่าย


ผลการด้าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ

4. โครงการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรม - ข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาสามารถ
อ้อยและน้่าตาลทราย
น่าไปใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุน
การตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้่าตาล จ่านวน 9 เรื่อง
- อุตสาหกรรมอ้อยและน้่าตาลทราย
สามารถลดระยะเวลาในการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) : ระบบจดทะเบียนชาวไร่ออ้ ยแบบดิจิทัล

1 ระบบ

5,700,000

3,080,000

3,080,000

100.00 ผลการดาเนินงาน
1.จัดทาระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัลปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะเปิดใช้ในเดือนพฤศจิกายน
2563 ตามฤดูกาลการหีบอ้อย จานวน 1 ระบบ
2.จัดทาระบบการตรวจสอบข้อมูลภาครัฐใช้ประกอบการพิจารณาการจดทะเบียนชาวไร่อ้อย จานวน
1 ระบบ
3.ระบบตรวจสอบข้อมูลคูส่ ัญญาการรับซื้ออ้อยของโรงงานน้าตาลทรายและสถาบันชาวไร่อ้อย จานวน
1 ระบบ
4.ฐานข้อมูลชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล จานวน 1 ฐานข้อมูล
5.ดาเนินการทดสอบระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล จานวน 500 คน
6.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเกี่ยวกับการใช้งานระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล ได้แก่
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเกี่ยวกับการใช้งานระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล สาหรับผู้ดแู ลระบบ
จานวน 5 คน และสาหรับผู้เกี่ยวข้องจานวน 100 คน
ปัญหา ข้อเสนอแนะ
1.เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาก Covid-19 ทาให้การจัดอบรมการทาสอบระบบการจดทะเบียน
ชาวไร่อ้อยในช่วงแรก
2.ช่วงเวลาการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและการดาเนินโครงการในปีงบประมาณไม่สอดคล้องกัน
3.โครงสร้างฐานข้อมูลของโรงงานน้าตาลและสถาบันชาวไร่อ้อยมีความแตกต่างกัน

4.2 ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) ส้าหรับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ระยะที่ 2

1 ระบบ

9,000,000

4,867,500

4,867,500

100.00 ผลการดาเนินงาน
1.ระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม
จานวน 1 ระบบ หน้าจอเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ในรูปแบบการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) Url : http://172.16.3.101/
2.ระบบการให้บริการข้อมูลด้านอ้อยและน้าตาลทราย เพื่อประกอบการวิเคราะห์อนาคตสาหรับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย สาหรับผู้บริหาร และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
จานวน 1 ระบบ หน้าจอระบบการให้บริการข้อมูลด้านอ้อยและน้าตาลทราย Url : http://172.16.3.103/
3. ฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ดา้ นอ้อยและน้าตาลทราย จานวน 5 ฐานข้อมูล พัฒนาโดยใช้ภาษา
Python เพื่อดึงข้อมูลจากข้อมูลด้านล่างในการวิเคราะห์
4.ระบบฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฐานข้อมูล
อื่น ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ดา้ นอ้อยและน้าตาลทราย จานวน 35 ชุดข้อมูล

mbvcgk

99

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)
หน่วยงาน : ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานงประมาณจัดสรร :

 แผนงานพืนฐาน

� 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 แผนงานยุทธศาสตร์

� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
� แผนงานบูรณาการ

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
แนวทางที่ 1 :. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพ



ตัวชีวัดเป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

16. เงินสมทบให้กองทุนอ้อยและน้าตาลทรายเพือ่ ชดเชย
ส่วนต่างราคาอ้อยขันต้นและขันสุดท้ายฤดูการผลิต

แผน/ผล 9 เดือน
ทังปี
1 ครัง

แผน

ผล

ร้อยละ

1 ครัง

1 ครัง

100

งปม. ที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
327,477,400


ผลการด้าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน/ผล 9 เดือน
แผน
327,477,400

ผลเบิกจ่าย
327,477,400

ร้อยละ
100 ผลการด้าเนินงาน
- ดาเนินการเรียบร้อย
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