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แผนการปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์
เป้าประสงค์ 1. สร้างการวิจยั และพัฒนา เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ในอุตสาหกรรมจากอ้อยและนา้ ตาลทราย
เป้าประสงค์ 2. การใช้ประโยชน์จากผลการวิจยั และพัฒนาจากอุตสาหกรรมอ้อยและนา้ ตาลทราย
กลยุทธ์ :
1.1 สร้างการวิจยั อุตสาหกรรมอ้อย นา้ ตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
1.2 เร่งรัดการจัดตังสถาบันวิจยั อ้อยและนา้ ตาลทราย
1.2.1 พัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบตั กิ ารในการวิเคราะห์และทดสอบให้เป็นมาตรฐานสากล
1.2.2 เป็นศูนย์กลางในการสร้าง เก็บรวบรวม ต่อยอด พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บคุ ลากรในอุตสาหกรรมจากอ้อยและนา้ ตาลทรายในระดับภูมภิ าค
1.3 สร้างและบ่มเพาะอัจฉริยภาพของนักวิจยั รุ่นใหม่ และบุคลากรในอุตสาหกรรมจากอ้อยและนา้ ตาลทราย
1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทังภายในและต่างประเทศด้านการวิจยั และพัฒนาในอุตสาหกรรมจากอ้อยและนา้ ตาลทราย
2.1 ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมชีวภาพจากอ้อยและนา้ ตาลทราย
2.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจยั และพัฒนาเพือ่ การเพิม่ ผลิตภาพ

ตัวชีวัด
1. ร้อยละของชาวไร่อ้อยที่น้า
องค์ความรู้ไปใช้เพือ่ เพิม่ ผลิต
ภาพอ้อย

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

1.1 การพัฒนาแหล่งน้าแบบบูรณาการเพือ่ ส่งเสริมผลผลิต เกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้าตาล
อ้อยและลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีสถานีสูบน้าพลังงานทดแทน

1.2 โครงการต้นแบบประชารัฐการบริหารจัดการน้าแบบ
บูรณาการในไร่อ้อย

เกษตรกรชาวไร่อ้อย/โรงงานน้าตาล

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

1 แห่ง

พืนที่โครงการสถานีสูบน้าด้วย
ไฟฟ้าระบบท่อรับแรงดัน สถานี
สูบน้าบ้านหาดไทรสูง ต้าบลบึง
ส้าโรง อ้าเภอแก้งสนามนาม
จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)/ระยะเวลาการดาเนินงาน

2560

2561

2562

2563

2564

ได้ต้นแบบสถานีสูบน้าพลังงาน
ทดแทนพร้อมระบบชลประทาน
ที่เหมาะสม จ้านวน 1 แห่ง

10.000

10.000

10.000

-

-

มีพนที
ื ่ต้นแบบประชารัฐในการ
แก้ปญ
ั หาด้านน้าด้วยการบริหาร
จัดการน้าแบบบูรณาการในไร่
อ้อย

-

15.000

-

-

-
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ตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

1.3 การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิน น้า ปุย๋
ให้มีความเหมาะสมในแต่ละพืนที่เพือ่ เพิม่ ผลผลิตอ้อย
ระยะที่ 1

เกษตรกรชาวไร่อ้อย/โรงงานน้าตาล

1.4 การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย

เกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้าตาล

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

พืนที่ปลูกอ้อย 20 จังหวัด ในภาค เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้าแนะน้าการใช้ปยุ๋ ที่เหมาะสม
กับการปลูกอ้อย และพัฒนาการ
จัดการดินและปุย๋ เพือ่ การผลิต
อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน รวมทังเกิดการยอมรับ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่
การท้าการเกษตรสมัยใหม่หลัก
Smart Farming

6 องค์ความรู้

ได้องค์ความรู้ด้านการผลิตอ้อยที่
เป็นนวัตกรรม และแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานในไร่อ้อย และองค์
ความรู้เพือ่ การเพิม่ ผลผลิต และ
ลดต้นทุนการปลูกอ้อย ในด้าน
(1)พันธุ์อ้อย (2)การเขตกรรม
(3)การจัดการโรคและแมลงศัตรู
อ้อย (4) ดิน น้า และปุย๋ (6)
อุตสาหกรรรมชีวภาพและ
น้าตาลมูลค่าสูง พร้อมจัดท้า
หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้
และมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้ที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)/ระยะเวลาการดาเนินงาน

2560

2561

2562

2563

2564

-

15.000

15.000

15.000

15.000

27.000

30.000

30.000

30.000

30.000
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ตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)/ระยะเวลาการดาเนินงาน

2560

2561

2562

2563

2564

1.5 การเพิม่ ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปลูกอ้อยของ
ประเทศไทย
1) ศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพือ่ การพัฒนาด้านอ้อย เกษตรกรชาวไร่อ้อย

เกษตรกรชาวไร่อ้อยทัง 4 ภูมิภาค สามารถด้าเนินงานศูนย์การ
เรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพือ่
การพัฒนาด้านอ้อย โดยการ
เชื่อมโยงกับศูนย์ความเป็นเลิศ
ในแต่ละด้านของ ศอภ.1-4

2.200

2.200

2.500

3.000

3.000

2) การจัดท้าสื่อและเอกสารเผยแพร่

เกษตรกรชาวไร่อ้อย

เกษตรกรชาวไร่อ้อยทัง 4 ภูมิภาค มีเอกสารและสื่อเผยแพร่ เพือ่
พัฒนาความรู้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้าน
อ้อย น้าตาลทรายและ
ผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องจากอ้อย
และน้าตาลทราย เผยแพร่ให้แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

0.500

0.500

1.000

1.000

1.500

3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อย

เกษตรกรชาวไร่อ้อย

เกษตรกรชาวไร่อ้อยทัง 4 ภูมิภาค สามารถอบรมถ่ายทอดความรู้
เทคนิควิธกี ารผลิตอ้อยที่ถูกต้อง
และเหมาะสม ให้แก่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย
สอดคล้องกับปัญหาและความ
จ้าเป็นของแต่ละพืนที่ รวม
จ้านวนไม่น้อยกว่า 1,200 คน

0.500

0.500

1.000

1.000

1.500

4) การส่งเสริมการปรับปรุงบ้ารุงดินเพือ่ เพิม่ ผลผลิตอ้อยโดย เกษตรกรชาวไร่อ้อย
การวิเคราะห์คุณภาพของดิน (ศอภ.3 และ 4)

เกษตรกรชาวไร่อ้อยในพืนที่ภาค
ตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

4.180

3.986

4.500

4.500

5.000

5) ห้องปฏิบตั ิการกลางเพือ่ การทดสอบโรคและแมลงศัตรู
อ้อย (ศอภ.3)

เกษตรกรชาวไร่อ้อยทัง 4 ภูมิภาค การทดสอบโรคและแมลงศัตรู
อ้อย 1,000 ตัวอย่าง

1.600

1.700

2.000

2.000

2.500

เกษตรกรชาวไร่อ้อย

การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 1,450
ตัวอย่าง
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ตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม
6) การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั ิการทดสอบน้าตาลทราย
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 (ศอภ.4)

กลุม่ เป้าหมาย
โรงงานน้าตาล/บุคลากรของ สอน.

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ห้องปฏิบตั ิการทดสอบฯ ของ
ศอภ.1-4 มีหอ้ งปฏิบตั ิการอ้างอิง
ศอภ. 1-4 ได้รบั การยอมรับตาม ในการทดสอบน้าตาลทรายระดับ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ภูมิภาค และได้การยอมรับ
จากหน่วยงานภายนอก

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)/ระยะเวลาการดาเนินงาน

2560

2561

2562

2563

2564

2.000

2.000

4.000

4.000

4.000

7) การพัฒนาวิธกี ารเร่งการสุกแก่ของอ้อยตอเพือ่ เพิม่ ผลผลิต เกษตรกรชาวไร่อ้อย/เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ ได้วธิ กี ารเร่งการสุกแก่ของอ้อย
น้าตาลต่อไร่ให้สูงขึน
ของโรงงานน้าตาล
ตอทีเ่ หมาะสม

ได้วธิ กี ารเร่งการสุกแก่ของอ้อย
ตอที่เหมาะสม

2.570

2.000

-

-

-

8) การปฏิบตั ิการวิเคราะห์การสะสมปริมาณน้าตาล แป้ง
และไฟเบอร์ในอ้อยปลูกและอ้อยตอพันธุ์ส่งเสริม

เกษตรกรชาวไร่อ้อย

10 สายพันธุ์

1. แผนภูมิรปู แบบการสะสม
น้าตาล แป้งและไฟเบอร์ในอ้อย
ปลูกและอ้อยตอพันธุ์ส่งเสริม
2. เอกสารค้าแนะน้าการเก็บ
เกี่ยวพันธุ์ส่งเสริม

0.550

0.550

-

-

-

9) การจัดท้าต้นทุนมาตรฐานการผลิตอ้อย

เกษตรกรชาวไร่อ้อย

1,200 ตัวอย่าง

มีข้อมูลต้นทุนมาตรฐานอ้อย

0.900

1.000

2.000

2.000

2.000

2. ปริมาณน้าตาลทรายที่น้าไป
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพิม่ มูลค่า
(ผลิตภัณฑ์เคมี/ไบโอพลาสติก)

2.1 โครงการจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Hub)

โรงงานน้าตาล/ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม

1 แผน

มีแผนแม่บทการพัฒนา
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ
(Bio Hub)

4.000

-

-

-

-

3. ปริมาณอ้อยที่น้าไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์เพิม่ มูลค่า(เอทานอล/
น้าตาลมูลค่าสูง)

3.1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าตาลชนิดพิเศษมูลค่าสูง โรงงานน้าตาล/ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม

2 ผลิตภัณฑ์

มีการวิจัยเพือ่ ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาน้าตาลชนิดพิเศษมูลค่าสูง
โดยสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภค และตลาด รวมทัง
ต้นทุนการผลิตน้าตาลชนิดพิเศษ
จ้านวน 2 ชนิด

-

9.000

-

-

-

4. มูลค่าการลงทุนที่เพิม่ ขึนใน
อุตสาหกรรมอ้อย น้าตาลทราย
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (ล้าน
บาท)

4.1 การออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ๒ ฉบับ ตาม
โรงงานน้าตาล/ผู้ประกอบการ
มาตรา ๓๒ ประกาศ อก.ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘ อุตสาหกรรม
เรื่อง การให้ตังหรือขยายโรงงานน้าตาลในทุกท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๙ ก.พ.
๒๕๕๙ เรื่องการให้ตังโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุก
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559

เพือ่ ส่งเสริมและอ้านวยความ
สะดวกให้กับอุตสาหกรรมอ้อย
และน้าตาลทรายโดยให้สามารถ
ตังและขยายโรงงานน้าตาล และ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้อ้อย
เป็นวัตถุดิบได้

สามารถออกใบรับรองให้ตัง
และขยายโรงงานน้าตาลได้ และ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้
อ้อยเป็นวัตถุดิบได้

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
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ตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

4.2 เสนอคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาออกประกาศ คสช.
โรงงานน้าตาล/ผู้ประกอบการ
ตามมาตรา ๔๔ เรื่องการยกเว้นบังคับใช้กฎกระทรวง ตาม อุตสาหกรรม
พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ ในโรงงานน้าตาลทราย และ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบที่ตังควบคู่กับ
โรงงานน้าตาล เช่นเอทานอลไบโอเคมี ไบโอพลาสติก ฯลฯ
โดยมีเงื่อนไขในการด้าเนินการตามแผนปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ที่ต้องเข้าสู่พนที
ื ่เกษตรอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะแรกภายใน 5 ปีหรือประสาน
การปรับแก้กฎหมายตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518
ตามขันตอนปกติ

เพือ่ ขอยกเว้นการบังคับใช้
กฎหมายผังเมือง ส้าหรับโรงงาน
น้าตาล และผลิตภัณฑ์จากอ้อย
ที่ตังควบคู่กับโรงงานน้าตาล ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ๒
ฉบับ ตามมาตรา ๓๒ ประกาศ
อก.ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๗ ส.ค.
๒๕๕๘ เรื่อง การให้ตังหรือขยาย
โรงงานน้าตาลในทุกท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 ฉบับที่
๒ ลงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ เรื่อง
การให้ตังโรงงานที่ใช้อ้อยเป็น
วัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 และมุ่ง
สู่พนที
ื ่เกษตร-อุตสาหกรรม เชิง
นิเวศ

4.3 การศึกษาและจัดท้ารายงาน EIA ฉบับมาตราฐาน ตาม โรงงานน้าตาล/ผู้ประกอบการ
มาตรา ๔๖ ส้าหรับกลุ่มโรงงานที่ใช้วตั ถุดิบตังต้นจากอ้อย
อุตสาหกรรม
ได้แก่ กลุ่ม โรงงานน้าตาล โรงงานไฟฟ้าชีวมวล โรงงานเอทา
นอล โรงงานไบโอแก็ส โรงงานไฟฟ้าชีวภาพโรงงานไบโอเคมี
โรงงานไบโอพลาสติก โรงงานผลิตปุย๋ โรงงานต่อเนื่องอื่นๆ
เพือ่ ใช้เป็นเอกสารอ้านวยความสะดวกในการขออนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน ของผู้ประกอบการที่
ได้รบั ใบรับรอง

เพือ่ จัดท้า EIA ฉบับมาตรฐาน
ตามมาตรา ๔๖ ส้าหรับโรงงาน
น้าตาลและโรงงานที่ใช้อ้อยเป็น
วัตถุดิบ รองรับการผลิตแบบ
“พืนที่เกษตร-อุตสาหกรรม เชิง
นิเวศ”และแก้ไขปัญหาโรงงาน
น้าตาลที่ยังไม่เคยจัดท้า EIA
สามารถน้า EIA ฉบับมาตรฐานไป
ใช้ในการขอขยายโรงงานได้

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)/ระยะเวลาการดาเนินงาน

2560

2561

2562

2563

2564

สามารถออกใบรับรองให้ตัง
และขยายโรงงานน้าตาลได้ และ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้
อ้อยเป็นวัตถุดิบได้

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

สามารถออกใบรับรองให้ตัง
และขยายโรงงานน้าตาลได้ และ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้
อ้อยเป็นวัตถุดิบได้

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

รวม

56.000

93.436

72.000

62.500

64.500

