
33 
 

สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 

แผนปฏิบัติการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 5 ปี ( พ.ศ.2564 – 2568 )  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บทที่ 4 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

1. วิสัยทัศน์/ภารกิจ/วัตถุประสงค์หลัก 
• วิสัยทัศน์ (Vision) 

"เป็นองค์กรสนับสนุนและรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยให้เติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน " 

• ภารกิจ (Mission) 
1) สร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทย  
2) เสริมสร้างความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจ  
3) สนับสนุนการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อความยั่งยืน 

• วัตถุประสงค์หลัก (Main Objective) 
1) ศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริมการผลิต การใช้ และจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย 
2) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและ

โรงงาน และเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
3) รักษาเสถียรภาพของราคาน้ำตาลทรายที่ใช้บริโภคในประเทศ เพ่ือผลประโยชน์ของผู้บริโภค 
4) กระทำการอื่นที่จำเป็น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 

2. การพัฒนาแผนปฏิบัติการของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 
ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายให้มีความสอดคล้องกับ

บริบท ณ ปัจจุบัน จำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัยจากข่าวสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบาย 
มุมมองของนักวิชาการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่สำคัญ เพื่อให้เชื่อมโยงกรอบวัตถุประสงค์ของกองทุน
อ้อยและน้ำตาลทรายเข้ากับแผนงานที่จะต้องพัฒนาขึ้น เพื่อรักษาความมั่นคงทางทางเศรษฐกิจของประเทศ
และรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อย โรงงาน รวมทั้งอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 

แผนปฏิบัติการของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปี 2565 จึงให้ความสำคัญกับ
กระบวนการรวบรวมข้อมูล เช่น การศึกษาเอกสารทั้งข่าวสารและงานวิจัยเชิงวิชาการ การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกสำนักงานกองทุนฯ จากนั้น จึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรและสรุปเป็นจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) นำไปสู่การพัฒนาวิธีการดำเนินการและตัวชี้วัดในการกำหนด
ทิศทางและแนวทางในการประเมินผลขององค์กรในอนาคต  เพื่อให้แผนงานของสำนักงานกองทุนฯ นั้น
สามารถตอบสนองต่อภารกิจตามวัตถุประสงค์หลัก (Main Objective) ทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย 1) การศึกษา 
วิจัย พัฒนา ส่งเสริมการผลิต การใช้  และจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย 2) การรักษาเสถียรภาพของ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื ่อประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและโรงงาน  และเพื ่อความมั ่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 3) การรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำตาลทรายที่ใช้บริโภคในประเทศ เพ่ือผลประโยชน์



34 
 

สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 

แผนปฏิบัติการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 5 ปี ( พ.ศ.2564 – 2568 )  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

ของผู้บริโภค และ 4) กระทำการอื่นที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย  จึง
จัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 
2. แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 
3. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
4. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 

3. แผนปฏิบัติการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ปี 2565 
1. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 
2. แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 
3. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
4. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 

 
แผนปฏิบัติการ แผนงาน 

แผนปฏิบัติการด้านที่ 1 แผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ำตาลทราย 
 
 

แผนงานที่1. การสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา 
ส่งเสริมการผลิต การใช้ และจำหน่ายอ้อยและน้ำตาล
ทราย 
 

แผนปฏิบัติการด้านที ่2 การบริหารจัดการด้าน
การเงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 
 

แผนงานที่ 2. การบริหารจัดการรายรับและ
ผลตอบแทนของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 
แผนงานที่ 3. การบริหารจัดการหนี้สินของกองทุนอ้อย
และน้ำตาลทราย 
 

แผนปฏิบัติการด้านที ่3 การพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากร 

แผนงานที่ 4. การพัฒนาบุคลากร 
 

แผนปฏิบัติการด้านที ่4 การพัฒนาศักยภาพของ
สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 
 

แผนงานที่ 5. การปรับปรุงกฎระเบียบองค์กร 
แผนงานที่ 6. การปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลัง 
แผนงานที่ 7. การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ดำเนินงาน 
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แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปี 2564 – 2568 สำหรับปีงบประมาณ 2565 
  เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปี 2564 – 2568 ไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสำนักงานกองทุนอ้อย
และน้ำตาลทราย ดังนี้ 
 
ตารางแสดงแผนปฏิบัติการเชื่อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สำหรับปีงบประมาณ 2565 
 
แผนปฏิบัติการด้านที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 

แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา 
ส่งเสริมการผลิต การใช้ และจำหน่าย
อ้อยและน้ำตาลทราย 
 
 

- โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา 
ส่งเสริมการผลิต การใช้ และจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย 

 

- ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

 
 

แผนปฏิบัติการด้านที่ 2 การบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 
แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการรายรับและ
ผลตอบแทนของกองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย 
 

การบริหารจัดการหนี้สินของกองทุน
อ้อยและน้ำตาลทราย 
 

- แผนการบริหารจัดการรายรับและผลตอบแทนของกองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย 
 
- แผนการบริหารจัดการหนี้สินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 

- ฝ่ายบัญชีและการเงิน/ฝ่ายกฎหมาย 

 
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
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แผนปฏิบัติการด้านที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การพัฒนาบุคลากร 
 
 

- แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย                   - ฝ่ายกฎหมาย 

 

แผนปฏิบัติการด้านที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 
แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การปรับปรุงกฎระเบียบองค์กร 
 
การปรับปรุงโครงสร้างบุคลากร 
   
 
การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ดำเนินงาน 

- กิจกรรมการทบทวนและปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนใน
ด้านต่างๆเพ่ือให้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
- แผนงานการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานกองทุนอ้อย

และน้ำตาลทราย 
 

- แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 

- ฝ่ายกฎหมาย 
 

- ฝ่ายกฎหมาย 
 

- คณะทำงานปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 
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ตารางเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานแผนปฏิบัติการของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568 ) 
 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

แผนงาน/ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 

ตัวชี้วัด (Key 
Performance 
Indicators): 

KPI 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
(Base line)  
ปี 2564 

เป้าหมาย (Target) (2564-2568) หมายเหตุ 
2564 2565 2566 2567 2568  

แผนปฏิบัติการด้านที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 
แผนงานที่1. 
การสนับสนุน
การศึกษา วิจัย 
พัฒนาส่งเสริมการ
ผลิต การใช้ และ
จำหน่ายอ้อยและ
น้ำตาลทราย 

โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือทาง
วิชาการด้าน
การศึกษา วิจัย 
พัฒนา ส่งเสริม
การผลิต การใช้ 
และจำหน่ายอ้อย
และน้ำตาลทราย 

การลงนามใน
บันทึกข้อตกลง
กับหน่วยงาน
ภายนอกในการ
สนับสนุนวิชาการ
ด้านการศึกษา 
วิจัย พัฒนา 
ส่งเสริมการผลิต 
การใช้ และ
จำหน่ายอ้อยและ
น้ำตาลทราย 

ดำเนินการลงนาม
บันทึกข้อตกลงได้                   

5 MOU 

ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงได้ 
5 MOU 

ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงได้ 
5 MOU 

ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงได้ 
5 MOU 

ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงได้ 
5 MOU 

ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงได้ 
5 MOU 

ดำเนินการลงนาม
บันทึกข้อตกลงได้                   

5 MOU 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 

2564) 

แผนปฏิบัติการด้านที่ 2 การบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 
แผนงานที่2.  
การบริหารจัดการ
รายรับและ
ผลตอบแทนของ
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย 
 

แผนบริหาร
จัดการรายรับ
และผลตอบแทน
ของกองทุนอ้อย
และน้ำตาลทราย 

จัดทำแผนบริหาร
จัดการรายรับ
และผลตอบแทน
ของกองทุนอ้อย
และน้ำตาลทราย 
และสามารถ
ดำเนินการตาม
แผนได้ร้อยละ 95 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนบริหาร
จัดการรายรับ
และผลตอบแทน
ของกองทุนอ้อย
และน้ำตาลทราย 
ได้ร้อยละ 95 

สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนบริหาร
จัดการรายรับ
และผลตอบแทน
ของกองทุนอ้อย
และน้ำตาลทราย 
ได้ร้อยละ 96 

สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนบริหาร
จัดการรายรับ
และผลตอบแทน
ของกองทุนอ้อย
และน้ำตาลทราย 
ได้ร้อยละ 97 

สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนบริหาร
จัดการรายรับ
และผลตอบแทน
ของกองทุนอ้อย
และน้ำตาลทราย 
ได้ร้อยละ 98 

สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนบริหาร
จัดการรายรับ
และผลตอบแทน
ของกองทุนอ้อย
และน้ำตาลทราย 
ได้ร้อยละ 99 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 

แผนปฏิบัติการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 5 ปี ( พ.ศ.2564 – 2568 )  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

แผนงาน/ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 

ตัวชี้วัด (Key 
Performance 
Indicators): 

KPI 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
(Base line)  
ปี 2564 

เป้าหมาย (Target) (2564 – 2568) หมายเหตุ 
2564 2565 2566 2567 2568  

แผนปฏิบัติการด้านที่ 2 การบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 
แผนงานที่3. แผนการบริหาร

จัดการหน้ีสินของ
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย 

จัดทำแผนการ
บริหารจัดการ
หน้ีสินของกองทุน
อ้อยและน้ำตาล
ทรายและสามารถ
ดำเนินการตาม
แผน 
 

มีการดำเนินการ
จัดทำแผนการ
ชำระหน้ี
ธนาคารกรุงไทย 
และในส่วน
โรงงานน้ำตาลอยู่
ระหว่างการจัดทำ
แผน 

สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนการบริหาร
จัดการหน้ีสินของ
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย         
ได้ตามแผน 
 

สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนการบริหาร
จัดการหน้ีสินของ
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย            
ได้ตามแผน 
 

สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนการบริหาร
จัดการหน้ีสินของ
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย               
ได้ตามแผน 
 

สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนการบริหาร
จัดการหน้ีสินของ
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย               
ได้ตามแผน 
 

สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนการบริหาร
จัดการหน้ีสินของ
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย                 
ได้ตามแผน 
 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการตาม
แผน  
-ธนาคารกรุงไทย 
ชำระเดือน
เมษายน 2564 
- โรงงานน้ำตาล 
ได้รับความ
เห็นชอบแผนและ
อยู่ระหว่างการ
ประสานงาน
ดำเนินการ 

แผนปฏิบัติการด้านที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
แผนงานที่4.  
การพัฒนาบุคลากร 
 

แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงาน
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย       
 
    

สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงาน
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย                  
ได้ร้อยละ 95 ขึ้น
ไป 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ
ปรับปรุง
องค์ประกอบให้
ครบถ้วนเป็นไป
ตามตัวชี้วัดของ
กรมบัญชีกลาง 
 

สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงาน
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย                  
ได้ร้อยละ 95 ขึ้น
ไป 

สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงาน
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย                  
ได้ร้อยละ 96 ขึ้น
ไป 

สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงาน
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย                  
ได้ร้อยละ 97 ขึ้น
ไป 

สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงาน
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย                  
ได้ร้อยละ 98  
ขึ้นไป 

สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงาน
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย                  
ได้ร้อยละ 99 ขึ้น
ไป 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 
 



39 
 

สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 

แผนปฏิบัติการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 5 ปี ( พ.ศ.2564 – 2568 )  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

แผนงาน/ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 

ตัวชี้วัด (Key 
Performance 
Indicators): 

KPI 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
(Base line)  
ปี 2564 

เป้าหมาย (Target) (2564 – 2568) หมายเหตุ 
2564 2565 2566 2567 2568  

แผนปฏิบัติการด้านที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 
แผนงานที่5.  
การปรับปรุง              
กฎระเบียบองค์กร 
 

กิจกรรมการ
ทบทวนและ
ปรับปรุงระเบียบ
คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนใน
ด้านต่างๆเพื่อให้
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

มีการทบทวนหรือ
ปรับปรุงระเบียบ
คณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนอย่างน้อย
ปีบัญชีละ 1 
ระเบียบ 

ปี 2564 มีการ
ทบทวนและ
ปรับปรุงระเบียบ
คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนว่า
ด้วยการเก็บรักษา
และหา
ผลประโยชน์และ
การใช้จ่ายของ
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย พ.ศ. 
... 

มีการทบทวนหรือ
ปรับปรุงระเบียบ
คณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนอย่างน้อย
ปีบัญชีละ 1 
ระเบียบ 

มีการทบทวนหรือ
ปรับปรุงระเบียบ
คณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนอย่างน้อย
ปีบัญชีละ 1 
ระเบียบ 

มีการทบทวนหรือ
ปรับปรุงระเบียบ
คณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนอย่างน้อย
ปีบัญชีละ 1 
ระเบียบ 

มีการทบทวนหรือ
ปรับปรุงระเบียบ
คณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนอย่างน้อย
ปีบัญชีละ 1 
ระเบียบ 

มีการทบทวนหรือ
ปรับปรุงระเบียบ
คณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนอย่างน้อย
ปีบัญชีละ 1 
ระเบียบ 

ปี 2564 มีการ
ดำเนินการขอ
ปรับปรุงระเบียบ
ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการ
วิจัย  

แผนงานที่6.  
การปรับปรุงโครง 
สร้างอัตรากำลัง 

แผนงานการแก้ไข
ปรับปรุง
โครงสร้าง
อัตรากำลังของ
สำนักงานกองทุน
อ้อยและน้ำตาล
ทราย 

สามารถ
ดำเนินการ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
อัตรากำลังของ
สำนักงานกองทุน
อ้อยและน้ำตาล
ทรายแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาล
ทราย 

คณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาล
ทรายพิจารณา
เห็นชอบ 
 

คณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาล
ทรายพิจารณา
เห็นชอบ 

 
 
 

 
 
 

- - - ข้อมูลพื้นฐาน ณ 
วันท่ี 16 มิ.ย. 64 
ยังไม่ส้ินสุดปี
บัญชี 2564 
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สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 

แผนปฏิบัติการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 5 ปี ( พ.ศ.2564 – 2568 )  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

แผนงาน/ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 

ตัวชี้วัด (Key 
Performance 
Indicators): 

KPI 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
(Base line)  
ปี 2564 

เป้าหมาย (Target) (2564 – 2568) หมายเหตุ 
2564 2565 2566 2567 2568  

แผนงานที่7.  
การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ดำเนินงาน 

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของสำนัก 
งานกองทุนอ้อย
และน้ำตาลทราย 

สามารถ
ดำเนินการ
กิจกรรมตามแผน
ได้ครบทุก
กิจกรรม 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการแต่ยัง
ไม่ครบทุก
กิจกรรม ในปี 
2564 

สามารถดำเนิน 
การตามแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัล
ของสำนักงาน
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทรายได้
ครบทุกกิจกรรม 

สามารถดำเนิน 
การตามแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัล
ของสำนักงาน
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทรายได้
ครบทุกกิจกรรม 

สามารถดำเนิน 
การตามแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัล
ของสำนักงาน
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทรายได้
ครบทุกกิจกรรม 

สามารถดำเนิน 
การตามแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัล
ของสำนักงาน
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทรายได้
ครบทุกกิจกรรม 

สามารถดำเนิน 
การตามแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัล
ของสำนักงาน
กองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทรายได้
ครบทุกกิจกรรม 

ข้อมูลพื้นฐาน ณ 
วันท่ี 16 มิ.ย. 64 
ยังไม่ส้ินสุดปี
บัญชี 2564 

 


