รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ปี พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2564)

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
หน่วยงาน : ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงประมาณจัดสรร :

R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 แผนงานพื้นฐาน

� 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 แผนงานยุทธศาสตร์

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



ตัวชีวัดเป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 12 เดือน
แผน/ผล 12 เดือน
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
งปม. ทีไ่ ด้รับจัดสรรตาม
ทังปี
พรบ.
แผน
ผล
ร้อยละ
แผน
ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
(Bioeconomy : Non-food)

� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 แผนงานบูรณาการ
2.2 ด้านพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ


ผลการด้าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

0.00

6,748,100

0

0

-

ผลการด้าเนินงาน
ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เริ่มงาน 9 มีนาคม 2564 สิ้นสุดโครงการ 3 พฤศจิกายน 2564 โดย
กาหนดการส่งมอบงานงวดที่ 1 แบ่งเป็น รายงานการเริ่มงาน (25 วัน : 2 เมษายน 2564) และรายงานผลการดาเนินงาน
(45 วัน : 22 เมษายน 2564) ซึ่งจะมีการเบิกจ่าย 1,920,000 บาท (30%) ทาให้ในไตรมาสที่ 2 ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 )
หน่วยงาน : ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 แผนงานพื้นฐาน

แผนงานงประมาณจัดสรร :

� 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม


นโยบาย Agenda : A5 การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data)
แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
แนวทางที่ 1 :. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพ


ตัวชีวัดเป้าหมาย
แผน/ผล 6 เดือน
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์
งปม. ที่ได้รับ
ทังปี
แผน
ผล
ร้อยละ จัดสรรตาม พรบ.
2. โครงการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ผลิตภาพอ้อย

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity)

(3) การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการจัดการ
การผลิตอ้อยโดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) ห้องปฏิบัตกิ ารกลางเพื่อการทดสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย

(5) การส่งเสริมการปรับปรุงบ่ารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย
โดยการวิเคราะห์คุณภาพดิน


งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 6 เดือน
แผน

ผลเบิกจ่าย

� แผนงานบูรณาการ


ผลการด้าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ

- พื้นที่การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกอ้อย ไม่
น้อยกว่า2,500 ไร่
- ผลผลิตอ้อยในพื้นที่พัฒนาและส่งเสริมการปลูก
อ้อยโดยเฉลี่ย 10 ตัน/ไร่
- แปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 80 ไร่
- เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับการถ่ายทอดความรู้
ไม่น้อยกว่า 2,800 ราย
- พื้นที่การระบาดของโรคแมลงศัตรูอ้อย ลดลงไม่
น้อยกว่า 2,000 ไร่
- พื้นที่เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการบริหาร
จัดการดิน มีผลผลิตอ้อย เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า 10 ตัน/
ไร่

(1) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย

(2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการผลิตอ้อย

� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานยุทธศาสตร์
2.14 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

10,267,000

6,481,500

2,428,500

8 ศูนย์ /240 ราย

2,000,000

1,281,463

544,800

1,200 ราย

850,000

850,000

2,000,000

817,200

2,100,000

2,100,000

3,317,000

1,432,800

495,500

-

872,400

37.47

ผลการดาเนินงาน
42.51 จัดท่าแปลงสาธิตเพื่อจัดเก็บข้อมูล การเก็บเกี่ยว การทดสอบ การคัดเลือกพันธุ์อ้อย การดูแลรักษา
อ้อย การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ แมลงหางหนีบ และเชื้อราเมตตาไรเซียม เพื่อใช้ในการก่าจัดโรคและ
แมลงศัตรูอ้อยด้วยวิธีธรรมชาติ ส่าหรับกลุ่มการเรียนรู้เป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อย
จัดเตรียมการถ่ายองค์ความรู้ให้กับสมาชิกศูนย์ จ่านวน 8 ศูนย์ 240 ราย
0.00

อยูร่ ะหว่างการเตรียมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะเริ่มด่าเนินการในเดือน พฤษภาคม 2564

60.63

0.00

ตรวจวินิจฉัยและทดสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย 298 ตัวอย่าง
จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารและนิทรรศการในการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ
โรคและแมลงศัตรูอ้อย 817 ราย
เพาะเลี้ยงขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ (แตนเบียนไข่ตริโครแกรมม่า/เชื้อราบิวเวอเรีย/
เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า ) 3,759 ตัวอย่าง

60.89 เก็บตัวอย่างดินจากแปลงทดสอบของเกษตรกรแปลงขยายอ้อยพันธุ์ดขี อง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้่าตาลทราย ภาคที่ 3-4
จัดท่าแปลงทดสอบปุ๋ยตามค่าแนะน่าที่แปลงของเกษตรกรเครือข่าย
และแนะน่าการจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของอ้อย
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ตัวชีวัดเป้าหมาย


โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

2.2 ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมเพือ่ การผลิตพันธุ์อ้อยดี
และส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่

ทังปี

แผน/ผล 6 เดือน
แผน

ผล

งปม. ที่ได้รับ
ร้อยละ จัดสรรตาม พรบ.


งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 6 เดือน
แผน

ผลเบิกจ่าย

22,727,600 -


ผลการด้าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ
อยูร่ ะหว่างการตรวจรับงวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2564
รายละเอียดการด่าเนินการ
1.จัดเตรียมระบบส่าหรับควบคุมสภาพแวดล้อมในการทดสอบอ้อย จ่านวน 4 สายพันธุ์

2.3 ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการระบาดโรคใบขาวอ้อย
แบบบรูณาการ ระยะที่ 3

7,978,000

1,894,965

1,894,965

100.00 ลงนามในสัญญาเสร็จเรียบร้อย ตรวจรับงานงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อย อยูร่ ะหว่างการด่าเนินงาน
งวดที่ 2

2.4 ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากใบและยอดอ้อย
ด้วยการน่ามาผลิตเป็นน้่ามันเชื้อเพลิงไบโอออยล์ (Bio-oil)

8,125,000

ลงนามในสัญญา 8 กุมภาพันธ์ 2564 อยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
และออกแบบพัฒนาเครื่องต้นแบบเปลี่ยนใบและยอดอ้อยเป็นน้่ามันชีวภาพด้วยไพโรไลซิส

2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคนิคการปลูกอ้อยในสภาพแห้งแล้งรุนแรง

3,850,000

ลงนามในสัญญาเลขที่ 06/06/2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564
ได้จัดท่าแผนการด่าเนินงานของโครงการการพัฒนาเทคนิคการปลูกอ้อย
ในสภาพแห้งแล้งรุนแรง

2.6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช : อ้อย
(อันเนื่องมาจากพระราชด่าริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี )
และการปรับปรุงพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย

3,500,000

จัดสัมมนาการปรับปรุงพันธุ์อ้อยลุกผสมCSB เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยและคุณภาพอ้อย
เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2564

2.7 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้่าตาลทราย
ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งระบบ

2,250,000

208,000

208,000

100.00 จัดทำสกู๊ปข่ำว เรื่อง สอน. คุมเข้มมำตรกำรอ้อยไฟไหม้
เผยแพร่สถำนีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 ทำงเว็บไซต์ไทยรัฐ (www.thairath.co.th)
วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM 92.5 MHz

2.8ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมอ้อย น้่าตาล
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ

1,500,000

443,600

443,600

100.00 1.จัดโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัตกิ าร เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัตริ าชการจัดท่าโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจ่าปี 2565 ของ สอน. เมื่อวันที่ 10-13 พ.ย.63
ณ โรงแรมไมด้ารีสอร์ท จ.กาญจนบุรี จ่านวน 60 คน
2.จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดา้ นอุตสาหกรรมอ้อย น้่าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
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ตัวชีวัดเป้าหมาย


โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ทังปี

แผน/ผล 6 เดือน
แผน

ผล

งปม. ที่ได้รับ
ร้อยละ จัดสรรตาม พรบ.


งบประมาณ (บาท)
แผน/ผล 6 เดือน
แผน


ผลการด้าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ
และศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 16-19 ธ.ค.63 ณ สมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี
โรงงานน้่าตาลอุตสาหกรรมโคราช จ.นครราชสีมา สมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อย
และ โรงงานน้่าตาลขอนแก่น(วังสะพุง) จ.เลย จ่านวน 60 คน

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้่าตาลทราย : การเพิ่มศักยภาพใน

3.1การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิ ารทดสอบน้่าตาลทรายตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025

2,000,000

186,994.02

186,994.02

3.2. การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิ ารทดสอบน้่าตาลทรายตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17043

2,000,000

121,905

121,905

1,500,000

0

0

8,000,000

1,140,000

4.โครงการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรม
อ้อยและน้่าตาลทราย
4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท่าแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564- 2566)

4.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ
(e-Service) : ระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล ระยะที่ 2

100.00 ด่าเนินจ้างเหมาพนักงานต่าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ให้แก่ กสต. ศอภ.1-4
เตรียมฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิ าร ศอภ.1-4 ในหัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยงส่าหรับระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

100.00 ด่าเนินการจ้างเหมานักวิทยาศาสตร์ จ่านวน 2 คน และผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ จ่านวน 1 คน
ด่าเนินการ สอบเทียบเครื่อง ตรวจเช็คและซ่อมเครื่องกรองน้่าอ้อยแรงดันสูง
ท่าจัดเอกสารเผยแพร่ความรู้ดา้ นวิเคราะห์คุณภาพน้่าตาลทราย

อยูร่ ะหว่างการตรวจรับงวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 64
รายละเอียดการด่าเนินงาน
1.รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวการณ์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน สอน. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
2.วิเคราะห์ความเสี่ยงการในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1,140,000 100.00 ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อย
และด่าเนินการงวดที่ 2
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แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
หน่วยงาน : ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :
แผนงานงประมาณจัดสรร :

R 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
� 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานพืนฐาน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนปฏิบัติราชการ อก. ที่ 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
แนวทางที่ 1 :. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพ



ตัวชีวัดเป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์

16. เงินสมทบให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2559/2559

แผน/ผล 9 เดือน
ทังปี
1 ครัง

แผน

ผล

ร้อยละ

งปม. ทีไ่ ด้รับจัดสรรตาม
พรบ.
350,000,000

� 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
� แผนงานบูรณาการ


ผลการด้าเนินงาน/
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แผน/ผล 9 เดือน
แผน

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ
ผลการด้าเนินงาน
ยังไม่ได้รับการโอนจากสานักงบประมาณ
และอยู่ระหว่างการเตรียมจัดทาแผนการจ่ายเงินให้กับชาวไร่อ้อย
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