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แผนการปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเพิม่ ผลิตภาพอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้้าตาลทราย เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้ ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องให้เอือ้ ต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้้าตาลทราย
เป้าประสงค์ 1. การเพิม่ ผลิตภาพอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้้าตาลทราย
เป้าประสงค์ 2. อุตสาหกรรมจากอ้อยและน้้าตาลทรายมีการเติบโตอย่างมัน่ คง
เป้าประสงค์ 3. การพัฒนาอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้้าตาลทรายสู่ Bio-Economy
เป้าประสงค์ 4. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องให้เอือ้ ต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้้าตาลทราย
กลยุทธ์ :
1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย น้้าตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเนือ่ ง
1.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้้าตาลทราย
1.3 ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้้าตาลทราย
1.4 พัฒนาอ้อยพันธุด์ ี การเขตกรรม การเก็บเกีย่ วและขนส่ง
1.5 การส่งเสริมการผลิตอ้อยแปลงใหญ่ใช้จักรกล (Modern Farm)
1.6 ส่งเสริมการพัฒนาและผลิตเครื่องจักรกลส้าหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทราย
1.7 ส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้้าตาลทรายให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco industrial Town)
2.1 ปรับปรุงระบบแบ่งปันผลประโยชน์และรักษาเสถียรภาพราคาอ้อย
2.2 การก้าหนดต้นทุนมาตรฐานอ้อยและน้้าตาลทราย มาตรฐานการผลิตน้้าตาลทราย
2.3 ส่งเสริมและผลักดันให้กองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายมีเสถียรภาพ
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพจากอ้อยและน้้าตาลทราย
4.1 การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้้าตาลทราย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องให้เอือ้ ต่อการลงทุน และสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้า รวมถึงการเพิม่ มูลค่าอ้อยและน้้าตาลทรายของประเทศให้สูงขึน้
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ตัวชีวัด
1. ผลผลิตอ้อย (ตันต่อไร่) เฉลี่ย
จากปีการผลิต 2559 ที่ 10.04
ตันต่อไร่ เพิม่ เป็น 12.05 ตันต่อ
ไร่ ภายในปี 2564
2. คุณภาพความหวาน (ซีซีเอส)
เฉลี่ยจากปีการผลิต 2559 เฉลี่ย
ที่ 11.95 ซีซีเอส เป็น 13.14 ซีซี
เอส ในปี 2564
3. ต้นทุนการผลิตอ้อยต่อตัน
ลดลง ร้อยละ 4 ต่อปี
4. ประสิทธิภาพการผลิตน้้าตาล
มาตรฐานที่ 94 Net Titre ต่อ
ตันอ้อย มาตรฐานที่ 10 ซี.ซี.เอส.
ไม่น้อยกว่า 90 กิโลกรัม
5. ปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลง
เหลือร้อยละ 0 ภายใน 5 ปี
6. ผลผลิตน้้าตาล (กิโลกรัมต่อ
ตันอ้อย) เฉลี่ยจากปีการผลิต
2559 ที่ 104.05 กก./ตันอ้อย.
เพิม่ เป็น 120 กก. /ตันอ้อย ในปี
2564

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

1. การส่งเสริม พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
1.1 การอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชและวิจัยพัฒนาพันธุพ์ ืช : อ้อย เกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล
(อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี) และการปรับปรุงพันธุอ์ ้อยลูกผสมชุด
CSB เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและคุณภาพอ้อย ปี 2561 (ด้าเนินการ
เอง)

1.2 การพัฒนาเกษตรและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยี
ด้วยเครือ่ งบินขนาดเล็ก (Drone) ส้าหรับการพ่นยา ให้ปุ๋ย
ทางใบ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตอ้อย

เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้้าตาล
และ สอน.

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

1,300 สายพันธุ์

1 ระบบ/ 1 เครือ่ ง

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

2560

2561

2562

2563

2564

สามารถอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืช :
อ้อยจ้านวนไม่น้อยกว่า 1,300
สายพันธุ์ ระบบการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การสืบค้น มีการ
อบรมถ่ายทอดความรู้ การสาธิต
และพันธุอ์ ้อยส่งเสริมให้แก่
เกษตรกรชาวไร่อ้อย พร้อมทั้ง
สามารถใช้ประโยชน์จากการ
อนุรกั ษ์ ฯ โดยการจับคู่ผสม
พันธุอ์ ้อยลูกผสมฃุด CSB18
และทดสอบพันธุอ์ ้อยลูกผสมชุด
CSB08, 09, 10, 11, 12, 13,
14, 15,16 และ 17 แบบมีส่วน
ร่วม การใช้ระบบเทคโลยี
สารสนเทศเพือ่ การปฏิบัติงาน
การรายงานผลการวิจัย และการ
พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน

4.400

4.400

5.500

5.500

6.000

มีระบบการพ่นยาให้ปุ๋ยทางใบ
และมีอากาศยานไร้คนขับขนาด
เล็กที่พ่นยาให้ปุ๋ยทางใบ เพือ่
เพิม่ ผลผลิตอ้อย และรองรับ
เทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่ายมุม
สูง

-

8.000

-

-

-

3

ตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม
1.3 การสร้างอัจฉริยภาพนักวิจัยด้านอ้อย น้้าตาลทราย
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอ้อยและน้้าตาลทราย ปี 2561
(จ้างที่ปรึกษา)

กลุม่ เป้าหมาย
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านอ้อย ด้าน
น้้าตาล และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจาก
อ้อยและน้้าตาลทรายของ สอน.

1.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เตือนภัยและ เกษตรกรชาวไร่อ้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่
เครือข่ายเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อย
ของโรงงานน้้าตาล และบุคลากรของ
สอน.

1.5 การสร้างจิตส้านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กบั อุตสาหกรรม
อ้อยและน้้าตาลทราย

เกษตรกรชาวไร่อ้อย/ผู้ประกอบการ
โรงงานน้้าตาล/ผู้ประกอบการส่งออก
น้้าตาลทราย/ประชาชนทั่วไป/
หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ/
สถาบันการศึกษา/นักวิชาการ/
นักเรียน/นักศึกษา/ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ สอน. /สื่อมวลชน

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

2560

2561

2562

2563

2564

20 ราย

สามารถพัฒนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านอ้อย ด้าน
น้้าตาล และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
จากอ้อยและน้้าตาลทรายของ
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้้าตาลทราย ให้มีองค์
ความรูส้ ามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

2.000

3.000

5.000

5.000

5.000

1 ระบบ/1 โปรแกรม

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การประมวลผลและเตือนภัยการ
แพร่ระบาดโรคและแมลงศัตรู
อ้อยจ้านวน 1 ระบบ และ
โปรแกรมแจ้งเหตุโรคและแมลง
ศัตรูอ้อยจ้านวน 1 โปรแกรม

-

6.000

-

-

-

เกษตรกรชาวไร่อ้อย
ผู้ประกอบการโรงงานน้้าตาล
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
สอน. เกิดจิตส้านึกด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ดีกบั อุตสาหกรรม
อ้อยและน้้าตาลทราย และมี
ส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR) และ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เกิด
ทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมอ้อย
และน้้าตาลทราย รวมถึง
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และมอง
ว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

3.000

3.000

4.500

4.500

4.500

เกษตรกรชาวไร่อ้อย
ผู้ประกอบการโรงงานน้้าตาล
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
สอน. เกิดจิตส้านึกด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ดีกบั อุตสาหกรรม
อ้อยและน้้าตาลทราย และมีส่วน
ร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social
Responsibility : CSR) และ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เกิด
ทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมอ้อย
และน้้าตาลทราย รวมถึง
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และมองว่า
อุตสาหกรรมนี้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
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ตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

2560

2561

2562

2563

2564

1.6 การวินิจฉัยโรคระบาดของอ้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์
อัจฉริยะ ระยะที่ 3

เกษตรกรชาวไร่อ้อย

5 โรค

เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถ
วินิจฉัยโรคด้วยตนเองผ่านทาง
ระบบซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่แบบพกพา และหาทาง
ป้องกัน และแก้ไขการระบาด
ของโรคได้อย่างถูกต้องและทัน
การณ์ จ้านวน 5 โรค พร้อมทั้ง
จัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศโรค
อ้อยในประเทศไทยให้เป็น
ปัจจุบัน

12.000

-

-

-

-

1.7 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าตาลพิเศษส้าหรับ
อุตสาหกรรมอ้อยและการสร้างผู้ประกอบการ

เกษตรกรชาวไร่อ้อย

500 ราย

พัฒนาผลิตภัณฑ์น้าตาลพิเศษ
ใหม่จากอ้อย โดยมีกระบวนการ
ผลิตที่ไม่ซับซ้อน เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยสามารถผลิตเองได้
และฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยเพือ่ เตรียมความ
พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
โดยมีความรูเ้ กี่ยวกับการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การจัดท้าแผนธุรกิจ และการ
บริหารจัดการการเงินได้ด้วย
ตนเอง

-

8.000

-

-

-
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ตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

2560

2561

2562

2563

2564

ด้าเนินการพัฒนาต้นแบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานตามแผน และ
พัฒนาการปรับปรุงพันธุอ์ ้อย
การคัดเลือกและการทดสอบ
พันธุอ์ ้อย แบบมีส่วนร่วม การใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การปฏิบัติงาน มีพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่าง
ครบวงจร และมีเครือข่ายการ
กระจายพันธุอ์ ้อยพันธุด์ ีอย่าง
เป็นระบบแบบมีส่วนร่วม

120.000

100.000

100.000

100.000

80.000

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย
และน้้าตาลทรายภาคที่ ๑-๔ มี
กระบวนการและอุปกรณ์
ทดสอบอ้อยและน้้าตาลที่
ทันสมัย และได้มาตรฐานตาม
พันธกิจ (Mission) รวมทั้งมี
ระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
คลังข้อมูล และระบบ E-office
ความรูง้ านวิจัยที่เชื่อมโยง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

2. การวิจัย พัฒนาและบริหารจัดการพันธุอ์ ้อย
2.1 การพัฒนาเพือ่ ปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุอ์ ้อยและ เกษตรกรชาวไร่อ้อย/โรงงานน้้าตาล
พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี
2561

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย
และน้้าตาลทรายภาคที่ ๑-๔

2.2 การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาล
เกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย
ทรายสู่การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทราย
และน้้าตาลทรายภาคที่ ๑-๔
(ศอภ.4)
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ตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

2560

2561

2562

2563

2564

สามารถยกระดับห้องปฏิบัติการ
ให้เข้าสู่มาตรฐาน ISO 17025
และ ISO 17043

4.000

8.000

10.000

10.000

-

2 ผลิตภัณฑ์

มีการวิจัยเพือ่ ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาน้้าตาลชนิดพิเศษมูลค่าสูง
โดยสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภค และตลาด รวมทั้ง
ต้นทุนการผลิตน้้าตาลชนิดพิเศษ
จ้านวน 2 ชนิด

-

9.000

-

-

-

2 แผน / 1 ผลิตภัณฑ์

- ประเทศไทยมีการวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพสู่การผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ที่
สามารถเพิม่ มูลค่าให้
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศใน
อนาคต
- ประเทศไทยมีการลงทุน
อุตสาหกรรมชีวภาพด้วยวัตถุดิบ
จากพืช ที่สามารถพัฒนาสู่การ
ด้าเนินอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

-

9.000

10.000

10.000

-

3. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตนาตาลทราย
3.1 การทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติ โรงงานน้้าตาล/สอน.
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการสากล

4. การส่งเสริม สร้างนวัตกรรมของอุตสาหกรรมจากอ้อยและ
นาตาลทราย
4.1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าตาลชนิดพิเศษมูลค่าสูง โรงงานน้้าตาลและผู้ประกอบการ

4.2 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและการสร้าง
ผู้ประกอบการด้วยอุตสาหกรรมชีวภาพ ระยะที่ 1

โรงงานน้้าตาลและผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมชีวภาพ

เพือ่ ยกระดับห้องปฏิบัติการ
ทดสอบฯ ของ สอน. ให้เข้าสู่
มาตรฐาน ISO 17025 และ ISO
17043
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7. ร้อยละของชาวไร่อ้อยที่มีการ
ใช้เครือ่ งจักรกลการเกษตรใน
การบริหารจัดการพืน้ ที่
เพาะปลูกอ้อย

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

4.3 นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ดจากอ้อยด้วย
กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

สอน./เกษตรกรชาวไร่อ้อย/
ผู้ประกอบการโรงงาน

7.1 โครงการวิจัยพัฒนาและสาธิตการเพิม่ ผลผลิตในเกษตร
แปลงใหญ่สมัยใหม่โดยใช้เครือ่ งจักรกลสู่ Thailand 4.0
ระยะที่ 1

เกษตรกรชาวไร่อ้อย

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

2560

2561

2562

2563

2564

กรรมวิธแี ละต้นแบบของ
เครือ่ งจักร อุปกรณ์ และ
นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์จาก
อ้อยด้วยกระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ

ได้กรรมวิธแี ละต้นแบบของ
เครือ่ งจักร อุปกรณ์ และ
นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์
จากอ้อยด้วยกระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพที่ผ่านการ
ทดสอบจนเป็นที่ยอมรับ
สามารถน้าไปสู่ทางเลือกเพือ่ เพิม่
รายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
และผู้ประกอบการที่สนใจ

-

6.000

-

-

-

2 ระบบ/1เครือ่ ง / 5 %

เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีระบบการ
เก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลการ
เพาะปลูกที่ทันสมัย และ
เชื่อมต่อกับเครือ่ งจักรกลทางการ
เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
เครือ่ งจักรกลในการเตรียมพืน้ ที่
เพาะปลูกอ้อยที่ทันสมัย รองรับ
การปลูกอ้อยแปลงใหญ่ รวมทั้ง
มีระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการข้อมูลไร่อ้อยที่สนับสนุน
เทคโนโลยีเสมือนจริง
(Augmented Reality) และมี
การเพิม่ ผลผลิต/ลดต้นทุนใน
การท้าการปลูกอ้อยแปลงใหญ่
ในขั้นตอนการเตรียมพืน้ ที่
เพาะปลูกอย่างน้อย 5%

-

15.000

15.000

15.000

-
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8. การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
อ้อยและน้้าตาลทราย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อ
การลงทุนในอุตสาหกรรมจาก
อ้อยและน้้าตาลทราย

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

2560

2561

2562

2563

2564

2 ฐานข้อมูล

มีฐานข้อมูลองค์ความรูข้ อง
เครือ่ งจักรกลการเกษตรเพือ่ การ
เพาะปลูกอ้อยและระบบโลจิ
สติกส์การส่งอ้อยเข้าหีบ

-

6.000

-

-

-

7.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือ่ งจักกลการเกษตรพืช
อ้อยและระบบโลจิสติกส์การส่งอ้อยเข้าหีบ

สอน. เกษตรกรชาวไร่อ้อย และ
โรงงานน้้าตาล

7.3 การส่งเสริมเกษตรและผู้ประกอบด้านการบริการ
เครือ่ งจักรกลการเกษตรเพือ่ การปลูก บ้ารุงรักษา การเก็บ
เกี่ยว และการขนส่งอ้อย ระยะที่ 1

เกษตรกรชาวไร่อ้อย ผู้ประกอบการ
และบุคลากร สอน.

100 ราย/ 1 ระบบ

มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพือ่
เป็นผู้ให้บริการเครือ่ งจักรกล
การเกษตรเพือ่ การปลูก
บ้ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว และ
การขนส่งอ้อย สามารถเข้าถึง
แหล่งการให้บริการ
เครือ่ งจักรกลการเกษตรอ้อยได้
สะดวกยิ่งขึ้น มีระบบ
สารสนเทศบริหารจัดการบริการ
เครือ่ งจักรกลการเกษตรเพือ่ การ
ปลูก บ้ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว
และการขนส่งอ้อยจ้านวน 1
ระบบ

-

10.000

10.000

10.000

-

7.4 การส่งเสริมการบริหารจัดการการเพิม่ ประสิทธิภาพรถ
ตัดอ้อยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้้าตาล
และ สอน.

1 ระบบ

มีระบบสารสนเทศบริหารจัดการ
รถตัดอ้อย จ้านวน 1 ระบบ

-

6.000

-

-

-

8.1 ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้้าตาลทรายพ.ศ. 2527
เพือ่ สามารถน้าอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอลและผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องอื่นๆ ได้

โรงงานน้้าตาล ชาวไร่อ้อย
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
และผู้เกี่ยวข้อง

เพือ่ เพิม่ มูลค่าอ้อยและน้้าตาล
ทราย

มีการน้าอ้อยไปผลิตเป็นเอทา
นอล และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ
ได้

⁄

เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อตกลง
ทางการค้าองค์การการค้าโลก
(WTO) เขตการค้าเสรีอาเซียน
(AFTA) และเป็นสากล

มีการบริหารจัดการระบบ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาล
ทรายเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

⁄

8.2 ยกเลิกระบบโควตาน้้าตาล ก, ข, ค โดยการน้าแนว
อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทรายทั้ง
ทางการก้าหนดปริมาณน้้าตาลภายในประเทศโดยการใช้
ระบบ
ระบบมูลภัณฑ์กนั ชน (Buffer Stock) หรือวิธกี ารอื่น ๆ โดย
สร้างระบบให้มีความมั่นใจว่ามีน้าตาลทรายเพียงพอส้าหรับ
การบริโภคภายในประเทศ แทนการก้าหนดโควตา
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9. การน้าเสนอนโยบาย
อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาล
ทราย ตามกฎหมายว่าด้วยอ้อย
และน้้าตาลทราย

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

2560
⁄

8.3 ปรับแก้ พ.ร.บ.อ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา ชาวไร่อ้อย/โรงงานน้้าตาล
56 โดยยกเลิกให้กองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายจ่ายเงิน
ชดเชยค่าอ้อยให้กบั โรงงานน้้าตาลกรณีราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
ต่้ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น

เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อตกลง
ทางการค้าองค์การการค้าโลก
(WTO) และเป็นสากล

มีการบริหารจัดการระบบ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาล
ทรายเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

9.1 น้าแนวทางการปรับระบบการก้าหนดราคาน้้าตาลทราย อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทรายทั้ง
ในประเทศแบบกึ่งลอยตัว หรือแทรกแซง (Managed Float) ระบบ รวมถึงผู้บริโภค
หรือวิธกี ารอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกลไกราคาน้้าตาลใน
ตลาดโลกโดยยกเลิกการก้าหนดราคาน้้าตาลภายในประเทศ
ตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 17
(18)

เพือ่ ปรับระบบการก้าหนดราคา
น้้าตาลทรายในประเทศแบบกึ่ง
ลอยตัว หรือแทรกแซง
(Managed Float) หรือวิธกี าร
อื่น ๆ ให้เป็นไปตามกลไกตลาด

มีแนวทางการปรับระบบการ
ก้าหนดราคาน้้าตาลทรายใน
ประเทศแบบกึ่งลอยตัว หรือ
แทรกแซง (Managed Float)
หรือวิธกี ารอื่น ๆ ให้เป็นไปตาม
กลไกตลาด

⁄

9.2 ยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือค่าอ้อยแก่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย (160 บาทต่อตันอ้อย)

เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อตกลง
ทางการค้าองค์การการค้าโลก
(WTO) และเป็นสากล

มีการบริหารจัดการระบบ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาล
ทรายเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

⁄

9.3 ปรับแก้หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการน้าเข้าน้้าตาล อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทรายทั้ง เพือ่ ให้สามารถน้าเข้าน้้าตาล
ทรายภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ด้วยการเสนอ ระบบ รวมถึงผู้บริโภค
ทรายภายใต้เขตการค้าเสรี
แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการน้าเข้า
อาเซียน (AFTA) ได้
น้้าตาลทรายภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)

มีการบริหารจัดการระบบ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาล
ทรายเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

⁄

รวม

175.400

ชาวไร่อ้อย

2561

2562

2563

2564

231.400

190.000

190.000

125.500

