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แผนการปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และประสานความร่วมมือต่างประเทศเพือ่ การตัดสินใจในการก้าหนดนโยบายอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้าตาลทราย
เป้าประสงค์ 1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้าตาลทราย
เป้าประสงค์ 2. มีข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากอ้อย และน้าตาลทราย
เป้าประสงค์ 3. ประสานข้อมูลสารสนเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ :
1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้าตาลทราย
1.1.1 พัฒนาการสื่อสารข้อมูลผ่าน Social Media
1.1.2 พัฒนาข้อมูลและระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
1.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (DSS)
1.1.4 พัฒนาระบบงานอนุญาต และการให้บริการทางอิเล็คทรอนิกส์ (NSW)
2.1 การศึกษาวิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากอ้อย และน้าตาลทราย
3.1 ศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้าตาลทรายระหว่างประเทศ
แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทังระบบ พ.ศ. 2559-2564
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
ตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมอ้อย
สอน./เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย/โรงงาน
และน้าตาลทราย
น้าตาล
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างเครือข่าย
ชาวไร่ออ้ ย โรงงานน้าตาล
4. จัดหา ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส้าหรับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด
5. ศึกษา พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
6. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างระบบการพยากรณ์
ตลาดน้าตาลล่วงหน้าเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

เป้าหมาย
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้าตาลทราย ที่มีองค์ความรู้เพื่อ
การตัดสินใจในตลาดน้าตาล
ล่วงหน้าและระบบพยากรณ์เพื่อ
ช่วยตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อย
และน้าตาลทรายอย่างถูกต้อง
แม่นย้า
โครงสร้างพืนฐาน
1.1 ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์
ประมวลผลกลาง
1.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1.3 ส้านักงาน
1.4 ห้องอ้านวยการและสั่งการ
(WAR ROOM)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

2560

2561

2562

2563

2564

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และประสานความร่วมมือต่างประเทศเพือ่ การตัดสินใจในการก้าหนดนโยบายอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้าตาลทราย
เป้าประสงค์ 1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้าตาลทราย
กลยุทธ์ :
1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอุตสาหกรรมจากอ้อยและน้าตาลทราย
1.1.1 พัฒนาการสื่อสารข้อมูลผ่าน Social Media
1.1.2 พัฒนาข้อมูลและระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
1.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (DSS)
1.1.4 พัฒนาระบบงานอนุญาต และการให้บริการทางอิเล็คทรอนิกส์ (NSW)
ตัวชีวัด
ตัวชีวัดยุทธศาสตร์ : ระดับ
ความส้าเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพือ่ การ
บริหารจัดการอุตสาหกรรม
อ้อยและน้าตาลทราย
ตัวชีวัดกิจกรรม : จ้านวน
ระบบสารสนเทศเพือ่ การ
บริหารจัดการอุตสาหกรรม
อ้อยและน้าตาลทรายที่
พัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

2560

2561

2562

2563

2564

1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
อุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทราย
1.1 การพัฒนาศูนย์ปฏิบัตกิ ารอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้าตาลทราย

สอน./เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย/โรงงาน
น้าตาล

1.พัฒนาศูนย์ปฏิบัตกิ ารอุตสหกร
รมอ้อยและน้าตาลทรายที่เป็น
เอกภาพของอุตสาหกรรมอ้อย
และน้าตาลทราย
2.จัดหาและติดตังและครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์สนับสนุนการพัฒนา
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารอุตสาหกรรมอ้อย
และน้าตาลทรายในสถานที่ที่มี
มาตรฐานระบบรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ

- ระบบศูนย์ปฏิบตั ิการ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล
ทรายที่เป็นเอกภาพของ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล
ทราย และรองรับการท้างาน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ
- ระบบศูนย์ปฏิบตั ิการ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล
ทรายที่มีมาตรฐานระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 1 ระบบ

6.000

-

-

-

-

1.2 การปรับปรุงและพัฒนาระบบออกใบอนุญาตส่งออก
น้าตาลทรายเพื่อรองรับการให้บริการผ่าน National
Single Window (NSW) ทังระบบ

สอน./โรงงานน้าตาล/บริษทั ส่งออก
น้าตาลทราย

1. มีระบบยืน่ ขอรับใบอนุญาต
ส่งออกน้าตาลทรายไปนอก
ราชอาณาจักรผ่าน NSW โดยตรง
2. ผู้รับบริการสามารถเลือกช่อง
ทางการขอรับใบอนุญาตส่งออกฯ
ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสมและ
สะดวกกับบริษทั ส่งออก
3. ลดภาระในการน้าเข้าเอกสารที่
ใช้ประกอบในการพิจารณา

ระบบยื่นขอรับใบอนุญาต
ส่งออกน้าตาลทรายไปนอก
ราชอาณาจักรผ่าน NSW
โดยตรง 1 ระบบ

5.000

-

-

-

-

3

ตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม
1.3 การจัดท้าระบบฐานข้อมูลการผลิตอ้อยและน้าตาล
ทรายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิภาพการผลิต
อุตสาหกรรมน้าตาลทราย

กลุม่ เป้าหมาย
สอน./เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย/โรงงาน
น้าตาล

1.4 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในการประเมินความ สอน./เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย/โรงงาน
คุม้ ค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการพืนที่ปลูกอ้อย น้าตาล
(Zoning) ของไทย

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

2560

2561

2562

2563

2564

จัดท้าระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน 1. ได้ระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิภาพ
การผลิตอุตสาหกรรมน้าตาลทราย การผลิตอุตสาหกรรมน้าตาล
ทราย
2. ดัชนีประสิทธิภาพการผลิต
อุตสาหกรรมน้าตาลทรายของ
ประเทศไทย

4.000

-

-

-

-

ระบบสารสนเทศต้นแบบใน
การประเมินความคุ้มค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์เพือ่ การประเมิน
เปรียบเทียบพืนทีเ่ พาะปลูก
อ้อย

4.000

-

-

-

-

1. มีระบบสารสนเทศ
ต้นแบบในการประเมิน
ความคุ้มค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์จ้านวน1 ระบบ
2. มีแบบจ้าลองทาง
คณิตศาสตร์เพือ่ การประเมิน
เปรียบเทียบพืนทีเ่ พาะปลูก
พืชเกษตร กับพืชอ้อย
โรงงานด้วยหลักความคุ้มค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์จ้านวน 1
แบบจ้าลอง
3. ประเมินความคุ้มค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ในพืนที่
ตัวอย่างจ้านวน 1 พืนที่
ตัวอย่าง

4

ตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

2560

2561

2562

2563

2564

สอน./เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย/โรงงาน
น้าตาล

1. พัฒนาระบบต้นแบบที่มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการจัดการ
พลังงานตามมาตรฐาน สากล
จ้านวน 3 โรงงาน
2. ลดการใช้พลังงานไม่น้อยกว่า
5% ในกระบวนการผลิต
3. พัฒนาระบบแจ้งเตือน ด้าน
พลังงานแบบมัลติมีเดียและส่ง
ข้อความ SMS ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
4. พัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล
ทราย ให้มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการจัดการพลังงาน
ตามมาตรฐานสากล

1. ระบบต้นแบบที่มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
จัดการพลังงานตาม
มาตรฐานสากล จ้านวน 1
ระบบ
2. ระบบระบบแจ้งเตือน
(Alarm) แบบมัลติมีเดียผ่าน
เครื่องประมวลผล รวมถึงส่ง
ข้อความ SMS ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่

5.500

-

-

-

-

1.6 การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สอน./เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย/โรงงาน
กระบวนการผลิตเชิงนิเวศน์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน น้าตาล
(Green Productivity) ตามมาตรฐานสากล ISO 14067

1. พัฒนาโรงงานต้นแบบใน
การน้าระบบนวัตกรรมระบบ
สมองกลฝังตัวและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไปใช้ใน
กระบวนการท้างานจริงจ้านวน
2 โรงงานพร้อมยื่นขอรับ
ฉลากคาร์บอนเพื่อรองรับ
มาตรฐานสากล ISO 14067
2. บุคลากรของอุตสาหกรรม
อ้อยและนา้ ตาลทราย มี
ความรู้ความเข้าใจในการน้า
ระบบสมองกลฝังตัวไปใช้ใน
การสนับสนุนการจัดท้าฉลาก
คาร์บอนเพื่อรองรับ
มาตรฐานสากล ISO 14067

1. ระบบนวัตกรรมระบบ
สมองกลฝังตัวและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้
ในกระบวนการท้างาน
จ้านวน 1 ระบบ
2. โรงงานน้าตาล
จ้านวน 2 โรงงาน พร้อมยื่น
ขอรับฉลากคาร์บอนเพือ่
รองรับมาตรฐานสากล
ISO 14067

5.500

-

-

-

-

1.5 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัด
การพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 ระยะที่ 2

กลุม่ เป้าหมาย

5

ตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

1.7 การจัดท้าแอปพลิเคชัน่ ส้าหรับการให้บริการประชาชน สอน./เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย/โรงงาน
ผ่าน Smart Devices
น้าตาล

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ระบบการให้บริการประชาชนผ่าน 1 ประชาชนมีทางเลือกใน
Smart Devices
การรับข้อมูลอย่างสะดวก

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

2560

2561

2562

2563

2564

-

5.564

-

-

-

รวดเร็ว
2 ลดภาระของส้านักงานฯ
ในการจัดส่งข้อมูลส้าหรับ
การเผยแพร่ในรูปแบบ
เอกสาร
3 มีช่องทางเชื่อมโยงข้อมูล
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจ
ของส้านักงานฯ

1.8 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานสารสนเทศ Cloud, Big
Data, Social Network และ Mobile (ระยะที่ 1)

สอน./เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย/โรงงาน
น้าตาล

ความพร้อมในการใช้งาน
โครงสร้างพืนฐาน ICT

มีขอ้ มูลการส้ารวจ วิเคราะห์
ความพร้อม และความต้องการ
โครงสร้างพืนฐาน ICT ของ
สอน. พร้อมการประเมินความ
พร้อม เพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน ICT และบุคคลากรของ
สอน. มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง
โครงสร้างพืนฐานสารสนเทศ
Cloud, Big Data, Social
Network และ Mobile เพื่อ
การใช้ประโยชน์

-

6.000

18.000

-

-

1.9 การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน ICT
ได้แก่ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
ระบบข้อมูลและสารสนเทศ

สอน./เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย/โรงงาน
น้าตาล

ระบบ Management
& Monitoring

มีระบบบริหารจัดการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และระบบข้อมูล
และสารสนเทศ และผู้ใช้บริการ
สามารถท้างานได้อย่างต่อเนือ่ ง
และมีประสิทธิภาพ

-

10.000

-

-

-

1.10 การพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้าตาลทราย เพื่อเป็นศูนย์กลางของประเทศในรูปแบบ
Smart Operation Center พร้อมด้วยการพัฒนาศูนย์
ข้อมูล (Data Center) (ระยะที่ 1)

สอน./เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย/โรงงาน
น้าตาล

ศูนย์ขอ้ มูล (Data Center)

มีศนู ย์ขอ้ มูล (Data Center)
ส้าหรับส้านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทราย รวมทัง
จัดหา ติดตัง อุปกรณ์ตา่ ง ๆ
และระบบสนับสนุนส้าหรับ
รองรับการใช้งานศูนย์ขอ้ มูล
(Data Center) ให้มีความพร้อม
ในการตอบสนองการใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้
อย่างต่อเนือ่ ง

-

15.000

18.000

20.000

-

6

ตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

1.11 โครงการสร้างพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศ สอน./เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย/โรงงาน
ภูมิศาสตร์/เชิงพืนที่ (ระยะที่ 1)
น้าตาล

เป้าหมาย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/เชิง
พืนที่

ผลผลิต/ผลลัพธ์
มีระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์/เชิงพืนที่
ส้าหรับคณะกรรมการอ้อยและ
น้าตาลทราย และผู้บริหาร
สามารถวิเคราะห์ บริหาร และ
ติดตามโครงการ (Project
Tracking) ผ่านระบบ

รวม

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

2560

2561

2562

2563

2564

-

10.000

18.000

-

-

30.000

46.564

54.000

20.000

0.000

