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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

  จั งหวัดกำฬสินธุ์ มี พ้ืนที่ ปลู ก อ้อยป้ อนโรงงำน อุตสำหกรรมประมำณ 400,000 ไร่                               
(ในระบบฐำนข้อมูลของโรงงำนอ้อยและน้ ำตำล โดยประมำณ 200 ,000 ไร่) สัดส่วนอ้อยสดไม่มีกำรเผำ                   
ร้ อ ย ล ะ  46 .9  ห รื อ  18 7 ,500  ไ ร่  แ ล ะมี อ้ อ ย เ ผ ำคิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  53 .1  ห รื อ  212 ,500  ไ ร่                                                   
ดังนั้น จังหวัดกำฬสินธุ์  จึงมีพ้ืนที่กำรผลิตอ้อยเผำถึง 212,500 ไร่ สำมำรถสร้ำงฝุ่นละอองจำกกำรเผำอ้อย                                                    
ประมำณ 1,765-12,352 ตัน/ปี เห็นได้ว่ำหำกไม่มีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ลดกำรเผำอ้อยลงอย่ำงเป็นรูปธรรมย่อม
สร้ำงปัญหำมลพิษทำงอำกำศโดยเฉพำะปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM2.5) ที่มีแนวโน้มทวีควำมรุนแรงขึ้น          
ในอนำคต จึงได้ก ำหนดจัดท ำยุทธศำสตร์กำรผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562-2565 โดยควำมร่วมมือ                    
ของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในกำรระดมควำมคิดเห็น กำรน ำเสนอข้อมูล และข้อเสนนอแนะต่อยุทธศำสตร์                       
โดยได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ เ พ่ือจัดยุทธศำสตร์กำรผลิตอ้อยที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม จังหวัดกำฬสินธุ์                                   
พ.ศ. 2562-2565 เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศำสตร์ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนด ำเนินกำร                    
ลดกำรเผำอ้อยในพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์จนเป็นศูนย์ (Zero Burning) ในปี 2565  และเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กับเกษตรกร ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วม (Public participation) ของชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                         
และผู้ที่เกี่ยวข้องจำกทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปสู่กระบวนกำรพัฒนำและกำรแก้ไขปัญหำที่ได้รับควำมเห็นพ้องต้องกัน
จำกทุกภำคส่วน 

ยุทธศำสตร์กำรผลิตอ้อยที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม จังหวัดกำฬสินธุ์  พ.ศ. 2562-2565                       
ก ำหนดวิ สั ยทั ศน์  เป็ นจั งหวั ดที่ มี ก ำร เผ ำ อ้อย เป็ นศูนย์  ( Zero Burning) ในปี กำรผลิ ต  2564/2565                        
เป้ำประสงค์ คือ ส่งเสริมกำรตัดอ้อยสด และลดกำรเผำอ้อยลงจนเป็นศูนย์ในปีกำรผลิต 2564/2565 และส่งเสริม
เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมเกษตรกร          
ในกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเทคโนโลยีและกำรจัดกำรที่เหมำะสมในกำรผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยสดและกำรบังคับใช้
มำตรกำรทำงสังคม/กฎหมำย 
  ในกำรติดตำมและประเมินผล ในระดับจังหวัด ติดตำมประเมินผลโดย คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจังหวัดแบบบูรณำกำร และระดับอ ำเภอ ติดตำมประเมินผลโดย คณะท ำงำนบริหำร
จังหวัดแบบบูรณำกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ในกลุ่มอ ำเภอที่ 1 กลุ่มอ ำเภอที่ 2 
และกลุ่มอ ำเภอท่ี 3 ภำยใต้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจังหวัดแบบบูรณำกำร 
 
 



 

ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม 2,325,095 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
53.55 ของพ้ืนที่จังหวัด แยกเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี 1,480,070 ไร่ พ้ืนที่นาปรัง 278,880 ไร่ และพ้ืนที่
ปลูกอ้อยโรงงาน 380,246 - 404,091 ไร่ ตามรายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบุว่าพื้นที่ปลูกอ้อย
ก่อให้เกิดชีวมวลจากอ้อยใบสด และใบแห้ง 1.56 และ 2.45 ตัน/ไร่ ตามล าดับ และจากผลการศึกษาของ
กรมควบคุมมลพิษการเผาเศษพืชในพ้ืนที่โล่งปริมาณ 1 ตัน ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในปริมาณ 2-14 กิโลกรัม 

 จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยเพ่ือส่งโรงงานน้ าตาล จ านวน 2 โรงงาน ดังนี้ 1.บริษัทน้ าตาลอีสาน
จ ากัด ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสามชัย ประกอบกิจการน้ าตาลดิบและน้ าตาลทรายขาวก าลังการผลิต 15,000 
ตัน/วัน มีพ้ืนที่เขตส่งเสริมอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน 150,000 ไร่ พบว่ามีสัดส่วนอ้อยสดไม่มีการเผา
ร้อยละ 40 หรือ 60,000 ไร่ และมีอ้อยเผาคิดเป็นร้อยละ 60 หรือ 90,000 ไร่ และ 2.บริษัทน้ าตาลมิตร
กาฬสินธุ์ จ ากัด ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอกุฉินารายณ์ ประกอบกิจการท าน้ าตาลทรายดิบและน้ าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ น้ าตาลแร่ธรรมชาติ มิตรผลโกลด์ ปัจจุบันสามารถขยายก าลังการผลิตเฉลี่ยรวมได้ถึง 46,000  
ตัน/วัน และหีบอ้อยได้ปีละ 5,000,000 ตัน/ปี สามารถผลิตน้ าตาลทรายได้รวมกันมากกว่า 850,000  
ตัน/ปี โดยมีพ้ืนที่เขตส่งเสริมอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์ 250,000 ไร่  พบว่ามีสัดส่วนอ้อยสดหรือไม่มีการเผา
ร้อยละ 51 หรือ 127,500 ไร่ และมีอ้อยไฟไหม้คิดเป็นร้อยละ 49 หรือ 122,500 ไร่ 

เมื่อรวมพ้ืนที่การผลิตอ้อยของจังหวัดพบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยป้อนโรงงานอุตสาหกรรม
ประมาณ 400,000 ไร่ (ในระบบฐานข้อมูลของโรงงานอ้อยและน้ าตาล โดยประมาณ 200 ,000 ไร่)   
สัดส่วนอ้อยสด ร้อยละ 46.9 หรือ 187,500 ไร่ และมีอ้อยไฟไหม้คิดเป็นร้อยละ 53.1 หรือ 212,500 ไร่ 
ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์จึงมีพ้ืนที่การผลิตอ้อยไฟไหม้ถึง 212,500 ไร่ ท าให้เกิดฝุ่นละอองจากการเผาอ้อย
ประมาณ 1,765-12,352 ตัน/ปี เห็นได้ว่าหากไม่มีการจัดท ายุทธศาสตร์ลดการเผาอ้อยลงอย่างเป็นรูปธรรม
ย่อมสร้างปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรง
ขึ้นในอนาคต จึงได้ก าหนดจัดท ายุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562-2565 โดย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการระดมความคิดเห็น การน าเสนอข้อมูล และข้อเสนอแนะ           
ต่อยุทธศาสตร์ เพ่ือให้หน่วยงานและภาคีที่เก่ียวข้องน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือจัดยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2562-2565  
เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการด าเนินการขับเคลื่อนด าเนินการลดการเผาอ้อยในพ้ืนที่
จังหวัดกาฬสินธุ์จนเป็นศูนย์ (Zero Burning) ในปี 2565  
 2.  เ พ่ือสร้ า งคว ามรู้ ค ว าม เข้ า ใ จกั บ เกษตรกร  ส่ ง เสริ มและสนับสนุนการมี ส่ ว น ร่ ว ม                              
(Public participation) ของชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่ เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพ่ือน าไปสู่
กระบวนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่ได้รับความเห็นพ้องต้องกันจากทุกภาคส่วน 

 
 



๒ 

 
 

1.3 รูปแบบและกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ เริ่มจากการก าหนดเป้าหมายของการจัดท ายุทธศาสตร์ให้ชัดเจน จากนั้น
เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์บริบทแวดล้อม และปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายดังกล่าว  โดยวิธีการ
ระดมความคิดเห็น ในการประชุมถอดบทเรียนของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์หลัก
ในภาพรวมของจังหวัด น าไปสู่การให้พ้ืนทีร่ะดับอ าเภอจัดท าแผนปฏิบัติการ ในการด าเนินการให้สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ และส่งข้อมูลกลับสู่การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์หลักอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
 

1.3.1 ระดับจังหวัด ด าเนินการดังนี้ 
 1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 

2562-2565 หน่วยรับผิดชอบ คือ ส านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 2) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของการผลิตอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือการบริหารจัดการและ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 3) เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน การติดตาม ประเมินผลการด าเนินการให้กับภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง 



๓ 

 
 

 4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย หากการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ของจังหวัดมีข้อเสนอ 
ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายหรือต้องใช้อ านาจหน้าที่ของส่วนกลางให้คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น และ
คณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายแก่คณะกรรมการอ้อย 

 5) ให้หน่วยงานระดับจังหวัดสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อย  
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562-2565 ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนด 

1.3.2 ระดับอ ำเภอ 

  1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพ้ืนที่ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของการผลิตอ้อย
ในพ้ืนที่ เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดท าแผนปฏิบัติการการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

  2) จัดท าแผนแผนปฏิบัติการของอ าเภอ โดยให้ประสานความร่วมมือ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  3) ประสานการด าเนินงานร่วมกับกลุ่มอ าเภอตามการแบ่งกลุ่มอ าเภอ 
  4) จัดส่งข้อมูลสารสนเทศของการผลิตอ้อยในพ้ืนที่ และแผนปฏิบัติการของอ าเภอให้จังหวัด 

เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
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1.4 ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีการผลิต 2562/63  – 2564/65 
 

 
 
 

1.5 กำรก ำกับและกำรติดตำมประเมินผล 
 1.5.1 ระดับจังหวัด ติดตามประเมินผลโดย คณะกรรมการอ านวยการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  
 1.5.2 ระดับอ าเภอ ติดตามประเมินผลโดย คณะท างานบริหารจังหวัดแบบบูรณาการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในกลุ่มอ าเภอที่ 1 กลุ่มอ าเภอที่ 2 และกลุ่มอ าเภอที่ 3  ภายใต้
คณะกรรมการอ านวยการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 
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ส่วนที่ 2 

แนวคิด มำตรกำร กรณีศกึษำ และข้อมูลกำรผลิตอ้อย 

2.1 มำตรกำรลดกำรเผำ 
2.1.๑ มำตรกำรลดกำรเผำในประเทศไทย 

  ๑) แม่สอดโมเดล ต้นแบบการตัดอ้อยสดมากกว่าร้อยละ ๙๘ จังหวัดตากได้มีการส่งเสริม 
ให้เกษตรกรตัดอ้อยสดลดการเผาโดยการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่น โรงงาน ชุมชน  
และเกษตรกรชาวไร่อ้อย มีการบังคับใช้กฎหมายโดยให้ทางอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านกวดขันดูแลพ้ืนที่
การเกษตรกอย่างเข้มข้นโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกร มีการสร้างทัศนคติ ความเข้าใจ  
และมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันของคนในพ้ืนที่ ภายใต้แนวคิด ตัดอ้อยสดดีกว่า มีการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการท าไร่อ้อยเพ่ือน ามาปรับใช้ในไร่อ้อยของสมาชิก น าเทคโนโลยีและการจัดการในไร่อ้อยมาใช้อย่าง
เป็นระบบและให้เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้และอบรมเรื่องประโยชน์และวิธีการ
ตัดอ้อยสด การสนับสนุนการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น รถตัดอ้อย รวมถึงการปรับรูปแบบแปลงให้เหมาะสม 
กับรถตัดอ้อย 
  ๒) จังหวัดเลย ได้มีมาตรการแก้ปัญหาเรื่องการเผาอ้อยและผลกระทบที่สร้างความเดือดร้อน 
คือ แจ้งส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอ าเภอให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมประจ าเดือน
กรมการอ าเภอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ประชุมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนทางหอ
กระจายข่าว เพ่ือสร้างจิตส านึก ความตระหนักให้งดการเผาอ้อย และเผาป่าทุกรูปแบบ จัดท าโครงการ
ประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดการเผาอ้อย ทุกต าบลหมู่บ้าน เพ่ือสร้างกระแสลดการเผาในระยะสั้นช่วง เดือน
กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๒  จัดท าแผนปฏิบัติการออกตรวจ  เฝ้าระวังประจ าวัน เพ่ือให้ชุดเฉพาะกิจ/ 
สายตรวจ ออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยงเผาอ้อยซ้ าซาก ออกค าสั่งจังหวัด/อ าเภอ จัดตั้งชุดเฉพาะกิจ/ชุดเคลื่อนที่เร็ว  
ออกป้องปราม/ จับกุม ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด ถวายความรู้แก่คณะสงฆ์ เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส เพ่ือช่วย
รณรงค์กับประชาชนอีกทางหนึ่ง ในที่ประชุมคณะสงฆ์ฯ ประจ าเดือน มาตรก ารทางด้านกฎหมาย  
ให้ด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าผิดตามประมวลกฎหมาย และ พระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัด  
  ๓) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการ  
เผาอ้อยในพื้นท่ีปลูกอ้อยทั่วประเทศ โดยที่ประชุมได้ข้อสรุป เรื่องมาตรการลดการเผาอ้อยร่วมกัน ดังนี้  
      (๑) มาตรการระยะสั้น (เริ่ม ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)  

     (๑.๑) ให้โรงงานน้ าตาลก าหนดสัดส่วนการรับอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ในแต่ละวัน
โดยขอให้มีการรับอ้อยสดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และอ้อยไฟไหม้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของปริมาณอ้อย เข้าหีบ
ทั้งหมดต่อวัน โดยให้โรงงานน้ าตาลและสมาคมชาวไร่อ้อย ก าหนดแผนทั้งในด้านการก าหนดคิว การตัดและรับ
อ้อยเข้าหีบรวมถึงบริหารจัดการรถตัดอ้อยของโรงงานและของชาวไร่ร่วมกันให้เกิดการใช้งานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

(๑.๒) ให้โรงงานน้ าตาลเปิดให้ชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดได้เข้าหีบก่อนทันทีและให้มี
มาตรการจูงใจให้กับชาวไร่ที่ตัดอ้อยสด 
   (๒) มาตรการระยะกลาง (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) เริ่มภายหลังปิดหีบปี ๒๕๖๑/๖๒  
ให้ทบทวนระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการหักเงินค่าอ้อยไฟไหม้ให้มีความเหมาะสมและส่งผลมากพอที่จะ
ท าให้ชาวไร่เกิดความตระหนักในเรื่องการตัดอ้อยสดมากขึ้น เร่งรัดน าเสนอโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจรระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) โดยขอกรอบวงเงินปีละ ๒,๐๐๐ ล้านบาท 
และขยายกลุ่มเป้าหมายของโครงการให้ครอบคลุมภาคเอกชนที่สนใจสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นเนื่องจาก
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จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจในการรับจ้างตัดอ้อยและจะท าให้การบริหารจัดการรถตัดอ้อยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นกว่าให้เกษตรกร เป็นผู้ลงทุนเพียงอย่างเดียวและก าหนดพ้ืนที่ปลอดการเผาอ้อยในแต่ละจังหวัดที่มีการ
ปลูกอ้อยโดยเฉพาะพ้ืนที่ซึ่งใกล้เขตชุมชน 
   (๓) มาตรการระยะยาว (ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ก าหนดเป้าหมาย จัดท าแผนงาน 
มาตรการต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ลงปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ และปริมาณอ้อยไฟไหม้จะหมดไป
ภายในปี ๒๕๖๕ และจัดท ามาตรการเพ่ือให้มีการจัดรูปที่ดินให้เหมาะกับการท าเกษตรแปลงใหญ่ 
  ๔) จังหวัดราชบุรี ก าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย ที่ปัจจุบันจังหวัดราชบุรี 
ใช้วิธีการตัดอ้อยสดแบบใช้เครื่องจักรประมาณร้อยละ ๘๐ ใช้แรงงานคนบางส่วน ขณะที่การเผาอ้อยแล้วตัดมี
เพียงส่วนน้อย แต่ก็มีการลงพ้ืนที่เข้าไปให้ความรู้แก่กลุ่มเผาแล้วตัดว่าอ้อยจะไม่ได้คุณภาพและถูกหักเงิน  
ที่ส าคัญจะสร้างมลพิษในอากาศ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการโรงงานน้ าตาลมีมาตรการจูงใจส าหรับชาวไร่ที่ตัด
อ้อยสด จะได้คิวพิเศษในการน าอ้อยเข้าสู่ โรงงานและมีเงินที่หักจากอ้อยไฟไหม้มาเพ่ิมให้แก่อ้อยสด ขณะที่
มาตรการระยะยาวมีการก าหนดแผนภายใน ๓ ปี จะตัดอ้อยสดร้อยละ ๑๐๐  
  ๕) กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ตระหนักดีถึงปัญหาต่างๆ จึงร่วมมือกับภาคีภาครัฐและเอกชน
ร่วมกันหารือถึงมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย โดยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ โรงงานน้ าตาล และสมาคม
ชาวไร่อ้อย หาแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผลกระทบที่เกิดจาก
เผาอ้อย ประกอบด้วย 

(๑) ปรับเพิ่มอัตราการตัดเงินอ้อยไฟไหม้ส่งเข้าโรงงาน หรือการตัดเป็นร้อยละของราคา
อ้อยแทน แล้วน าเงินมาเพ่ิมให้กับอ้อยสดหรือจัดท าโครงการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ 

(๒) ด าเนินการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า จัดหารถตัดอ้อย และให้ความรู้ในการบริหารจัดการ
ให้คุ้มทุนตามมติ ครม. ปีละ ๓,๐๐๐ ล้าน ๓ ปี ดอกเบี้ยร้อยละ ๒ โดยรัฐชดเชยร้อยละ ๓ 

(๓) หรือมาตรการช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าอ่ืนๆ  
(๔) ออกระเบียบการจัดแปลงปลูกอ้อยร่องกว้างขนาด ๑.๕๐ - ๑.๖๕ เมตร ให้รองรับ

รถตัดอ้อย และให้ค าปรึกษาในการปรับเปลี่ยนแปลงปลูกอ้อยให้เกิดความสะดวกในการใช้เครื่องจักรกล  
(๕) การบังคับใช้กฎหมายเอาผิดกับผู้เผาไร่อ้อย  
(๖) ส่งเสริมการปลูกอ้อยแปลงใหญ่แบบสมัยใหม่ หรือมีโครงการน าร่องในปี ๒๕๕๙  
(๗) ผลักดันให้มีการก าหนดมาตรการใน EIA (Environmental Impact Assessment : 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) เพ่ือป้องกันและการแก้ไขอ้อยไฟไหม้ และรถบรรทุกอ้อยผิดกฎหมาย  
(๘) จัดให้มีการหน่วยเฝ้าระวังและดับไฟไหม้อ้อย 
(๙) ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรสางใบอ้อย โรงงานรับซื้อใบอ้อยท าเชื้อเพลิง อาหารสัตว์ 

2.1.๒ มำตรกำรลดกำรเผำในต่ำงประเทศ 
   ๑) สถาบันวิจัยอ้อยแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มีรายงานว่าร้อยละ ๙๐ ของการผลิตอ้อย 
ในแอฟริกาใต้เป็นการผลิตแบบอ้อยไฟไหม้ ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ จึงได้มีการก าหนดหลักปฏิบัติในการเผา
อ้อย โดยการออกกฎหมายลดผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม เช่น ข้อจ ากัดในการเผาในวันหยุดสุด
สัปดาห์ ให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่การจราจรเมื่อการเผาไหม้ วิธีปฏิบัติตามแนวทางที่ปลอดภัยเมื่อเผาไหม้ไปตาม
ถนนสาธารณะ ระบุพ้ืนที่อ่อนไหวในแต่ละภูมิภาค (เช่น ถนนสาธารณะ พ้ืนที่ที่อยู่อาศัยชายหาดและ
สายไฟฟ้า) จัดท าแผนที่พื้นที่ไร่อ้อยส าหรับการเผาอ้อย เป็นต้น 
  ๒) ประเทศบราซิลเป็นผู้ผลิตอ้อยอันดับ ๑ ของโลก ที่ยังคงใช้วิธีการเผาอ้อยอยู่ แต่ก็ให้ความ
สนใจเรื่องการลดการเผาอ้อย โดย UNICA, ORPLANA และรัฐบาลรัฐเซาเปาโล ได้สร้างข้อตกลง 
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ความสมัครใจขึ้น เพ่ือยุติการเผาในการเก็บเกี่ยวอ้อย และน ามาตรการอนุรักษ์อ่ืนๆ มาใช้ร่วมด้วยในปี ๒๕๕๗  
ได้หยุดเผาในพ้ืนที่ที่ใช้เครื่องจักร และภายในปี ๒๕๖๐ จะหยุดเผาในพื้นที่ที่ใช้เครื่องจักรไม่ได้  

 
2.2 กำรประชุมระดมควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2.2.๑ วิธีกำร 
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาการเผา  

ในที่โล่งและพ้ืนที่การเกษตร โดยเฉพาะการเผาอ้อย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน ร่วมด้วย
ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ าตาล ผู้น าท้องที่ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการก าหนดหัวข้อในการระดมความคิดเห็นใน ๓ หัวข้อหลัก ดังนี้ 
  ๑) การก าหนดเป้าหมายการลดการเผาอ้อย (Target)  
  ๒)  การก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ ลดการเผาอ้อยจนเป็นศูนย์ (Zero Burning) 
(Strategic Planning) 
  ๓) การก าหนดวิธีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน (Implementation)  

2.2.๒ ผลกำรประชุม 
ที่ประชุมให้ผู้แทนในแต่ละภาคส่วนแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะตามหัวข้อ              

ทั้ง ๓ หัวข้อ และได้สรุปเป็นแนวทาง ดังนี้ 
  ๑) การก าหนดเป้าหมายการลดการเผาอ้อย (Target) ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าควร
ก าหนดเป้าหมายลดการเผาอ้อยในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นศูนย์ ในปีการผลิต ๒๕๖๔/๖๕ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย และเพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่มีการเตรียม  
ความพร้อมและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ๒) การก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ ลดการเผาอ้อยจนเป็นศูนย์ (Zero Burning) 
(Strategic Planning) ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ โดยก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การผลิตอ้อย 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เพ่ือใช้แผนยุทธศาสตร์ของภาคส่วนต่างๆ  
ในการด าเนินการขับเคลื่อนด าเนินการลดการเผาอ้อยในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์  จนเป็นศูนย์ในปี ๒๕๖๕ และ
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกร ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม (Public participation) ของ
ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพ่ือน าไปสู่กระบวนการพัฒนาและการแก้ไข
ปัญหาที่ได้รับความเห็นสอดคล้องกันจากทุกภาคส่วนโดยให้ส านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหน่วยงานหลัก    ใน
การประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการก าหนดห่วงโซ่คุณค่า ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Flagship Project โดยให้ศึ กษาแนวทาง มาตรการ  และปัจจัยแห่ งความส าเร็จในการด าเนินงาน                                  
ให้ประสบความส าเร็จ และในที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(๑) ต้นทาง ให้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของการผลิตอ้อยทั้งหมดในจังหวัด และ
ส่งเสริมเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

(๒) กลางทาง ต้องมีการน าเครื่องจักรทางการเกษตรมาใช้ทดแทนแรงงานคน ในการตัด
อ้อย รวมทั้งการน าส่วนประกอบของอ้อยต่างๆ ไปใช้ประโยชน์สูงสุด 

(๓) ปลายทาง การก าหนดมาตรการทางสังคม และทางกฎหมาย 
  ๓) การก าหนดวิธีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ( Implementation) ให้เป็นการด าเนินการ

แบบ Top down และ Bottom Up โดยการสนับสนุนให้ท้องถิ่น/ชุมชนมีส่วนในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยการสนับสนุนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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2.3 ข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อยคงเหลือ (พื้นที่ส่งเสริมโรงงำน) จังหวัดกำฬสินธุ์ 
  

ที ่ อ าเภอ บริษัทน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ ์จ ากัด บริษัทอุตสาหกรรมน้ าตาลอีสาน จ ากัด รวมพื้นที่ (ไร่) 
      อ้อยปลกู (ไร่) อ้อยตอ (ไร่) รวม (ไร่) อ้อยปลกู (ไร่) อ้อยตอ (ไร่) รวม (ไร่) 

1 กุฉนิารายณ ์ 14,739.80 20,537.91 35,277.71 50.00  50.00 35,327.71 
2 สามชัย 1,580.55 876.27 2,456.82 13,428.00 6,777.00 20,205.00 22,661.82 
3 หนองกุงศรี 7,518.96 7,865.37 15,384.33 3,269.00 1,925.00 5,194.00 20,578.33 
4 ห้วยเม็ก 8,820.21 8,279.84 17,100.05 639.00 350.00 989.00 18,089.05 
5 นามน 7,109.61 7,587.96 14,697.57 276.00 320.00 596.00 15,293.57 
6 ค าม่วง 1,159.65 343.51 1,503.16 9,278.00 4,448.00 13,726.00 15,229.16 
7 สหัสขันธ ์ 5,930.32 3,042.53 8,972.85 3,855.00 1,307.00 5,162.00 14,134.85 
8 เมือง 4,148.86 6,292.10 10,440.96 2,397.00 708.00 3,105.00 13,545.96 
9 สมเด็จ 5,452.73 3,982.67 9,435.40 1,736.00 2,353.00 4,089.00 13,524.40 

10 ห้วยผึ้ง 5,107.18 6,365.31 11,472.49 758.00 457.00 1,215.00 12,687.49 
11 ดอนจาน 1,667.04 4,336.46 6,003.50   - 6,003.50 
12 ท่าคันโท 204.57 222.47 427.04 2,689.00 1,418.00 4,107.00 4,534.04 
13 ยางตลาด 1,320.37 1,809.34 3,129.71 596.00 139.00 735.00 3,864.71 
14 ร่องค า 34.74 828.36 863.10   - 863.10 
15 นาคู 236.66 585.62 822.28   - 822.28 
16 เขาวง 177.56 293.19 470.75   - 470.75 
17 กมลาไสย 29.26 300.00 329.26    329.26 
18 ฆ้องชัย 100.23 188.80 289.03   - 289.03 

 รวม 65,338.30 73,737.71 139,076.01 38,971.00 20,202.00 59,173.00 198,249.01 

ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสนิธุ์ (บริษทัน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัด, บริษัทอุตสาหกรรมน้ าตาลอีสาน จ ากัด) 
ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 
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ส่วนที่ 3 

ยุทธศำสตร์กำรผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดกำฬสินธุ ์
พ.ศ. 2562-2565 

3.1 วิสัยทัศน์ 
 เป็นจังหวัดที่มีการเผาอ้อยเป็นศูนย์ (Zero Burning) ในปีการผลิต 2564/2565  

3.2 เป้ำประสงค์ 
 3.2.1 ส่งเสริมการตัดอ้อยสด และลดการเผาอ้อยลงจนเป็นศูนย์ ในปีการผลิต 2564/2565  
 3.2.2 ส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

3.3 ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
ฐำนข้อมูล

อ้ำงอิง 
ค่ำเป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของพ้ืนที่ปลูกอ้อยใหม่  
ที่เหมาะสมกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร
โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

NA 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

2. สัดส่วนของอ้อยตัดสด ต่ออ้อยเผา 
เพ่ิมข้ึน 

46.9/53.1 65/35 75/25 85/15 100/0 
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3.4 ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย  
3.4.1 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและส่งเสริม

เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
ฐำนข้อมูล

อ้ำงอิง 
ค่ำเป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของพ้ืนที่ปลูกอ้อยที่ปรับเปลี่ยน
การปลูกอ้อยใหม่ ที่เหมาะสมกับ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

NA 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

2. ร้อยละของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้
ลงทะเบียน 

NA 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการผลิตอ้อยของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
มำตรกำร  

 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
 2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของการผลิตอ้อย 
 3. จัดท าแผนปฏิบัติการในระดับอ าเภอ 
 4. จัดท าแผนปฏิบัติการในจังหวัด 
 5. น าแผนไปปฏิบัติฯ 
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กลยุทธ์ที่ 2 การเตรียมแปลง การปรับปรุงบ ารุงดิน และการก าหนดระยะการปลูกระหว่างแถวที่
เหมาะสมกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

มำตรกำร 
1. การปลูกพืชบ ารุงดินก่อนการปลูกอ้อย 
2. การสางใบอ้อยและไถกลบใบอ้อยเพื่อการบ ารุงดิน 
3. การก าหนดระยะห่างระหว่างแถวที่เหมาะสมกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการผลิตและส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตและบริหารจัดการ 
มำตรกำร 
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตอ้อยในพื้นท่ี 
2. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตแปลงพันธุ์ระดับกลุ่ม/ชุมชน เน้นการส่งเสริมด้านการผลิต               

พันธุ์อ้อยเพื่อใช้เป็นแหล่งกระจายพันธุ์ของชุมชน 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการแปลงร่วมกัน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำร 
1. การฝึกอบรม/การถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการผลิตอ้อยปลอดภัย อ้อยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี  
3. ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารต้นทุน/และการจัดท าบัญชี 
4. การสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับการผลิตอ้อย 
5. การฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่เกษตรกร 

 
3.4.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเทคโนโลยีและกำรจัดกำรที่เหมำะสมในกำรผลิตอ้อยที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
ฐำนข้อมูล

อ้ำงอิง 
ค่ำเป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของพ้ืนที่ปลูกอ้อยที่ใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรแบบครบวงจร 

NA 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 
100 

2. ร้อยละของเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ที่ได้ลงทะเบียนเพ่ือการบริหารจัดการ 

NA 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการและเพ่ิมจ านวนเครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้เหมาะสมกับจ านวน
เกษตรกรและพ้ืนที่การผลิตอ้อยของจังหวัด 

มำตรกำร 
1. การข้ึนทะเบียนเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
2. การบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
3. จัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อย 
4. จั ดหา/สนับสนุน เ งิ นทุน ในรู ปแบบและแหล่ ง ต่ า งๆ  ให้ เ กษตรกร/กลุ่ ม เ กษตรกร                                

จัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรในการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5. สนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรในแปลงย่อย 
6. การสร้างผู้ประกอบการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

 
กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบ Logistic  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
มำตรกำร 
1. การก าหนดและบริหารจุดรวบรวมผลผลิตและรับซื้อ 
2. การบริการจัดการการขนส่ง 
3. การจราจรและความปลอดภัยทางการขนส่ง 

 
 
 
 



๑๓ 

 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรน ำใบอ้อยไปใช้เพื่อผลิตพลังงำนทดแทน และเพื่อกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
มำตรกำร 
1. ศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบอ้อยในรูปแบบต่างๆ 
2. การก าหนดและบริหารจุดรวบรวมผลผลิตและรับซื้อใบอ้อย 
3. การรวมกลุ่มผลิตใบอ้อยเพื่อจ าหน่าย 
4. เพ่ิมมาตรการจูงใจในการผลิตใบอ้อย 

 
3.4.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยสดและการบังคับใช้

มาตรการทางสังคม/กฎหมาย 
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 
ร้อยละของเกษตรกรได้รับทราบถึงแผนยุทธศาสตร์/
มาตรการ/แนวทางการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 

 
 
 
  



๑๔ 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยสด 
มำตรกำร 
1. ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ด้านราคารับซื้อ 
2. การอ านวยความสะดวก การก าหนดคิว การตัดและรับอ้อยเข้าหีบ 
3. ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ด้านการจ่ายเงินให้แก่เกษตรผู้ผลิตอ้อยสด 
4. ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ด้านปัจจัยการผลิต 
 
กลยุทธ์ที่ 2 การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำร 
1. การประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
2. การสร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมาย และด้านสิ่งแวดล้อม 
3. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมลดการสร้างมลพิษจากการผลิตอ้อย  

 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบังคับใช้มาตรการทางสังคม 
มำตรกำร 
1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2. การงดรับซื่ออ้อยเผา 

 
กลยุทธ์ที่ 4 การบังคับใช้กฎหมาย 
มำตรกำร 
1. การบังคับใช้กฎหมาย 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 4 

แผนปฏิบัติกำรกำรผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดกำฬสินธุ์ พ.ศ. 2562 



 
 

๑๖ 

 

แผนปฏิบัติการการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562  
ภายใต้ยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562-2565 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อยท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1  การจัดท าข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การผลิตอ้อยของจังหวัด 

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จว/ก.จว. function อปท. อื่นๆ 

1. การขึ้นทะเบยีนเกษตรกรชาวไร่อ้อย 1.1 การจัดท าข้อมลูเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที ่
      เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายแปลง 

สนง.เกษตร จ.กส 
สนง.สถิติ จ.กส. 
 

- อ าเภอ  
- สมาคมชาวไร่อ้อย 
- โรงงานน้ าตาล 
- หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เมษายน – 
พฤษภาคม 2562 

    

2. จัดท าข้อมลูสารสนเทศของการผลิตอ้อย 2.1 รวบรวมข้อมลูการผลติอ้อยจากโรงงาน 
      น้ าตาลในพื้นที่ข้อมูลจากเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
      ในพื้นที่ 

สนง.เกษตร จ.กส 
สนง.สถิติ จ.กส. 

- อ าเภอ  
- สมาคมชาวไร่อ้อย 
- โรงงานน้ าตาล 
- หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เมษายน – 
พฤษภาคม 2562 

    

2.2 น าข้อมลู มาจดัท าเป็นข้อมลูสารสนเทศ            
      การผลิตอ้อยในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด               
      แยกเป็นปีการผลิต  
      เช่น ขนาดพื้นท่ี ปีท่ีปลูก ระยะห่างระหว่าง 
      แถว ผลผลิต วิธีการเก็บเกี่ยว ฯลฯ 

สนง.เกษตร จ.กส 
สนง.สถิติ จ.กส. 

- อ าเภอ  
- สมาคมชาวไร่อ้อย 
- โรงงานน้ าตาล 
- หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เมษายน – 
พฤษภาคม 2562 

    

3. จัดท าแผนปฏิบตัิการในระดับอ าเภอ 3.1 น าข้อมลู มาจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี  
      โดยก าหนดเป็นแผนงาน/มาตรการ  
      ในระดับอ าเภอ ในระยะสั้นและระยะยาว 

อ าเภอ - สมาคมชาวไร่อ้อย 
- โรงงานน้ าตาล 
- สนง.เกษตร จ.กส 
- หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เมษายน – 
พฤษภาคม 2562 

    

4. จัดท าแผนปฏิบตัิการในจังหวัด 4.1 น าข้อมลู มาจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี     
      โดยก าหนดเป็นแผนงาน/มาตรการ 
      ในระดับจังหวัด ในระยะสั้นและระยะยาว 

สนจ.กส. - สนจ.กส. 
- ทสจ.กส. 
- สนง.ปภ.จกส. 
- สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
- สนง.เกษตร จ.กส 
- หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เมษายน – 
พฤษภาคม 2562 

    



 
 

๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อยท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1  การจัดท าข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การผลิตอ้อยของจังหวัด 

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
แหล่งงบประมาณ 

จว/ก.จว. function อปท อื่นๆ 

5. น าแผนไปปฏิบตั ิ 5.1 น าแผนไปปฏิบัตโิดย 

      บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ ประกาศเป็น    
      วาระส าคัญของพื้นที่เพ่ือขอความร่วมมือและ 

      มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกาด าเนินงาน 

สนจ.กส. ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

เมษายน - พฤษภคม 
2562 

    

5.2 ประชาสมัพันธ์ยุทธศาสตร์ฯ  สนจ.กส. ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

เมษายน – พฤษภาคม 
2562 

    

5.3 จดัท า website ยุทธศาสตรก์ารผลิตอ้อย 
      ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      และสื่อ Social media 

สนจ.กส - สนจ.กส. 
- ทสจ.กส. 
- สนง.ปภ.จกส. 
- สนง.อุตสาหกรรม   
  จ.กส. 
- สนง.เกษตร จ.กส 
 

เมษายน – พฤษภาคม 
2562 

    



 
 

๑๘ 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อยท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 2  การเตรียมแปลง และการก าหนดระยะการปลกูระหว่างแถวที่เหมาะสมกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
จว/ก.จว. function อปท อื่นๆ 

1. การปลูกพืชบ ารุงดินก่อนการปลูกอ้อย 1.1 โครงการปลูกพืชบ ารุงดินก่อนการปลูกอ้อยใหม่ สนง.เกษตร 
จ.กส 

สนง.เกษตร จ.กส. 
อ าเภอ 
สมาคมชาวไรอ่้อย 
โรงงานน้ าตาล 
หน่วยงานอืน่ๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

เมษายน – มิถุนายน 
2562 

    

1.2 โครงการส่งเสริมการการปรับปรุงบ ารุงดิน 
      เพื่อการผลิตอ้อยท่ีเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 
  

เมษายน – มิถุนายน 
2562 

    

2. การสางใบอ้อยและไถกลบใบอ้อย 2.1 โครงการส่งเสริมการสางใบออ้ยและ 
      ไถกลบใบอ้อยเพื่อการปรับปรุงบ ารุงดิน 

สนง.เกษตร 
จ.กส 
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ์

อ าเภอ 
สมาคมชาวไรอ่้อย 
โรงงานน้ าตาล 
หน่วยงานอืน่ๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

เมษายน – มิถุนายน 
2562 

    

3. การก าหนดระยะห่างระหว่างแถว 
    ที่เหมาะสมกับเครื่องจักรกล 
    ทางการเกษตร 

3.1 ส ารวจและจดัเก็บข้อมลูแปลงที่ 
      จะด าเนินการปลูกอ้อยใหม่ในปีการผลิต    
      2562 

สนง.เกษตร 
จ.กส 
สนง.สถิติ.จ.กส. 

 สนง.สหกรณ์ จ.กส 
อ าเภอ 
 อปท. 
สมาคมชาวไรอ่้อย 
โรงงานน้ าตาล 
สภาเกษตรกร จ.กส. 
 สหกรณก์ารเกษตร/
กลุ่มวิสาหกิจในพื้นที ่
หน่วยงานอืน่ๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

เมษายน – มิถุนายน 
2562 

    

3.2 การส่งเสรมิเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกราย  
        ปรับเปลี่ยนระยะห่างระหว่างแถวที่เหมาะสม 

        กับเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

เมษายน – มิถุนายน 
2562 

    

3.3 การส่งเสรมิการใช้ท่อนพันธ์อ้อยคุณภาพ เมษายน – มิถุนายน 
2562 
 

    



 
 

๑๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อยท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาการผลิตและส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุม่เพ่ือการผลิตและบริหารจัดการ 

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
จว/ก.จว. function อปท อื่นๆ 

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
    เพื่อการผลิตอ้อยในพ้ืนท่ี 

1.1 การจัดตั้งกลุ่มการผลิตและบริหาร 
      จัดการอ้อยในระดับพื้นท่ี  

สนง.สหกรณ์ จ.กส. สนง.เกษตรและสหกรณ์ 
จ.กส. 
สถานีพัฒนาที่ดนิ จ.กส. 
หน่วยงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 
สมาคมชาวไรอ่้อย 
โรงงานน้ าตาล 
หน่วยงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 
 

เมษายน – กันยายน 2562     

1.2 โครงการอ้อยแปลงใหญ ่ สนง.เกษตร จ.กส. เมษายน – กันยายน 2562     

2. การส่งเสริมและพัฒนา 
    การผลิตแปลงพันธุ์ระดบักลุ่ม/  
    ชุมชน เน้นการส่งเสริม 
    ด้านการผลติท่อนพันธุ์อ้อย 
    เพื่อใช้เป็นแหล่งกระจาย 
    เมล็ดพันธ์ุของชุมชน 

2.1 โครงการผลติแปลงพันธุ์อ้อยระดับกลุ่ม/ 
      ชุมชน 

สนง.เกษตร จ.กส. สนง.เกษตรและสหกรณ์ 
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สถานีพัฒนาที่ดนิ จ.กส. 
อ าเภอ 
สมาคมชาวไรอ่้อย 
โรงงานน้ าตาล 
หน่วยงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 

เมษายน – กันยายน 2562     

2.2 โครงการสร้างผู้ประกอบการผลิตพันธ์ุอ้อย 
      คุณภาพต้นทุนต่ า 

เมษายน – กันยายน 2562     

3. ส่งเสริมการบรหิารจดัการ 
    แปลงร่วมกัน เพื่อลดต้น 
    ทุกการผลิต 

3.1 การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
3.2 การป้องกันและปราบศัตรูพืชและการลดใช้ 
      สารเคม ี
3.3 การจัดหาปัจจัยการผลิต 
3.4 แรงงาน 
3.5 การเก็บเกีย่วและขนส่ง 

สนง.เกษตร จ.กส. สนง.เกษตรและสหกรณ์ 
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สถานีพัฒนาที่ดนิ จ.กส. 
อ าเภอ 
สมาคมชาวไรอ่้อย 
โรงงานน้ าตาล 
หน่วยงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2562 – มีนาคม 
2563 

    



 
 

๒๐ 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อยท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
จว/ก.จว. function อปท อื่นๆ 

1. การฝึกอบรม/การถ่ายทอด 
    องค์ความรู้ การบริหารจัดการ 
    การผลิตอ้อยท่ีเป็นมิตรต่อ 
    สิ่งแวดล้อม 

1.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู ้การผลติอ้อย 
      ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สถานีพัฒนาที่ดิน จ.กส. สนง.เกษตรและสหกรณ์ 
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.เกษตร จ.กส.
สนง.ทสจ.กส 
อ าเภอ 

สมาคมชาวไรอ่้อย 
โรงงานน้ าตาล 
หน่วยงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 

เมษายน – กันยายน 
2562 

    

1.2 โครงการฝึกอบรม การผลิตพนัธุ์อ้อย 
  

เมษายน – กันยายน 
2562 

    

2. ส่งเสริมการผลิตอ้อยปลอดภัย  
    อ้อยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคม ี

2.1 ส่งเสริมการผลิตอ้อยปลอดภยั/อินทรีย ์ สนง.เกษตรและสหกรณ์ 
จ.กส. 

สนง.เกษตร จ.กส. 
สถานีพัฒนาที่ดิน จ.กส. 
อ าเภอ 
สมาคมชาวไร่อ้อย 
โรงงานน้ าตาล 
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เมษายน – กันยายน 
2562 

    

3. การสาธิตเครื่องจักรกล 
    การเกษตรและอุปกรณ์ต่อพ่วง 
    ส าหรับการผลติอ้อย 

3.1. โครงการการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร 
       และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับปลูกอ้อยราย
ย่อย 
       แบบรวมกลุ่ม 

สถานีพัฒนาที่ดิน จ.กส. สนง.เกษตรและสหกรณ์ 
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.เกษตร จ.กส.
สนง.ทสจ.กส 
อ าเภอ 
สมาคมชาวไร่อ้อย 
โรงงานน้ าตาล 
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

เมษายน – กันยายน 
2562 

    



 
 

๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อยท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
จว/ก.จว. function อปท อื่นๆ 

4. ส่งเสริมความรูด้้านการบริหาร
ต้นทุน/และการจดัท าบัญช ี

4.1 โครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลต้นทุน 
      การบริหารต้นทุนการผลติและการจัดท า  
      บัญชี 

ตรวจบัญชีสหกรณ์ สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.เกษตร จ.กส. 
อ าเภอ 

สมาคมชาวไร่อ้อย 

โรงงานน้ าตาล 
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เมษายน – กันยายน 
2562 

    

5. การฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรกล
ทางการเกษตรแก่เกษตรกร 

5.1 โครงการการฝึกอบรมการเพิม่ประสิทธิภาพ 
      ในใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่เจ้าของ 
      เครื่องจักรกล 

สถานีพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดกาฬสินธุ ์

สนง.เกษตร จ.กส. 
อ าเภอ 
สถาบันการอาชีวะศกึษา 
สมาคมชาวไรอ่้อย 
โรงงานน้ าตาล 
หน่วยงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 

เมษายน – กันยายน 
2562 

    

5.2 การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 
      การเกษตร 
 

เมษายน – กันยายน 
2562 

    



 
 

๒๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมจ านวนเครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้เหมาะสมกับจ านวนเกษตรกรและพื้นที่การผลิตอ้อยของจังหวัด  

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
จว/ก.จว. function อปท อื่นๆ 

1. การขึ้นทะเบยีนเครื่องจักรกล 

    ทางการเกษตร 
1.1 การขึ้นทะเบียนเครื่องจักรกล 

ทางการเกษตรส าหรบัเกษตรกรรายย่อย 
สนง.เกษตร จ.กส. สนง.เกษตรและสหกรณ์  

จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
สนง.พาณิชย์ จ.กส. 
สนง.ขนส่ง จ.กส. 
อ าเภอ 
ธกส. 
สสว. 
สมาคมชาวไรอ่้อย 
โรงงานน้ าตาล 
เกษตรกรทีม่ีความสามารถ 
หน่วยงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 

 

เมษายน – กันยายน 
2562 

    

1.2 การขึ้นทะเบียนเครื่องจักรกล 

      ทางการเกษตรส าหรับผู้ประกอบการ 
เมษายน – กันยายน 
2562 

    

1.3 วิเคราะห์จ านวน/ประสิทธิภาพ 

      เครื่องจักรกลต่อความต้องการในพ้ืนท่ี 
เมษายน – กันยายน 
2562 

    

2. การบริหารจดัการ  
    เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

2.1 การก าหนดพื้นท่ีบริการส าหรบั  
      เครื่องจักรกลการเกษตร  

สนง.เกษตร จ.กส. สนง.เกษตรและสหกรณ์  
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
สนง.พาณิชย์ จ.กส. 
สนง.ขนส่ง จ.กส. 
อ าเภอ 
ธกส. 
สสว. 
สมาคมชาวไรอ่้อย 
โรงงานน้ าตาล 
เกษตรกรทีม่ีความสามารถ 
หน่วยงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 
เมษายน – กันยายน 
2562 

    

2.2 ระบบการเคลื่อนย้าย/ขนส่ง เครื่องจักรกล   
      การเกษตรในพื้นที่บริการ 

    

2.3 ศูนย์ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลการเกษตร     
2.4 การรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนทรพัยากร 
      ในการด าเนินงาน 

    
 
 
 
 
 



 
 

๒๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมจ านวนเครื่องจกัรกลทางการเกษตร ให้เหมาะสมกับจ านวนเกษตรกรและพื้นที่การผลิตอ้อยของจังหวัด 

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 

จว/ก.จว. function อปท อื่นๆ 

3. จัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร 
    เพื่อการผลิตอ้อย 
 

3.1 โครงการจดัหาเครื่องปลูกอ้อย 
      เพื่อเปลี่ยนระยะปลูกเป็น 1.65 เมตร 
 

สนง.เกษตร จ.กส. 
บริษัทน้ าตาลมิตร
กาฬสินธุ์ จ ากัด 
บริษัทอุตสาหกรรมน้ าตาล
อีสาน จ ากัด  
สมาคมชาวไร่อ้อย
กาฬสินธุ ์
สมาคมชาวไร่อ้อยล าน้ า
ปาว 
  
 
 

สนง.เกษตรและสหกรณ์  
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
สนง.พาณิชย์ จ.กส. 
สนง.ขนส่ง จ.กส. 
อ าเภอ 
ธกส. 
สสว. 
เกษตรกรทีม่ีความสามารถ 
หน่วยงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 
 

 
เมษายน – กันยายน 
2562 

    

3.2 โครงการจดัหาเครื่องสางใบอ้อย 
      และเครื่องอัดใบอ้อย 

    

3.3 โครงการจดัหารถตัดอ้อยโดยความร่วมมือ  
      4 ฝ่าย รัฐ สมาคม โรงงาน และเอกชน 

    

3.4 เครื่องจักรอื่น ที่สนับสนุนการผลิตอ้อย 
      ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

    

4. จัดหา/สนับสนุนเงินทุน 
    ในรูปแบบและแหล่งต่างๆ 
    ให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร   
    จัดหาเครื่องจักรกล 
    ทางการเกษตรในการผลิตอ้อย 
    ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.1 การสนับสนุนสินเชื่อจากแหล่งเงินทุนต่างๆ  
      - โครงการสินเช่ือของ ธกส. 
      - กองทุนอ้อยและน้ าตาล 
      - สหกรณ์การเกษตร 
      - แหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 

สนง.คลัง จ.กส. สนง.เกษตร จ.กส. 
สนง.เกษตรและสหกรณ์  
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
สนง.พาณิชย์ จ.กส. 
อ าเภอ 
ธกส. 
สสว. 
สมาคมชาวไรอ่้อย 
โรงงานน้ าตาล 
เกษตรกรทีม่ีความสามารถ 
หน่วยงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 
 
 
 

เมษายน – กันยายน 
2562 

    



 
 

๒๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมจ านวนเครื่องจกัรกลทางการเกษตร ให้เหมาะสมกับจ านวนเกษตรกรและพื้นที่การผลิตอ้อยของจังหวัด  

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 

จว/ก.จว. function อปท อื่นๆ 

 4.2 เพิม่สิทธิประโยชน์ของแหล่งเงินทุนเดิม  
      ให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการรายเดิมที่ใช้ 
      เครื่องจักรในการผลติอ้อยในการเพิ่ม 
      ประสิทธิภาพเครื่องจักรกล 
      - ลดอัตราดอกเบี้ย 
      - เพิ่มจ านวนปีการปลอดดอกเบี้ย 
      - ลดภาระหลักทรัพย์การค้ าประกันเงินกู ้

 

สนง.คลัง จ.กส. 
สนง.เกษตร จ.กส. 
สนง.เกษตรและสหกรณ์  
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
สนง.พาณิชย์ จ.กส. 
อ าเภอ 
ธกส. 
สสว. 
สมาคมชาวไร่อ้อย 
โรงงานน้ าตาล 
เกษตรกรที่มีความสามารถ 
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เมษายน – กันยายน 2562     

5. สนบัสนุนการใช้เครื่องจักรกล    
    ทางการเกษตรในแปลงย่อย 

5.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อย 
      เพื่อบริหารจัดการเครื่องจักรกลในพ้ืนท่ี 

 
สนง.เกษตร จ.กส. 

สนง.เกษตร จ.กส. 
สนง.เกษตรและสหกรณ์  
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
อ าเภอ 
ธกส. 
สสว. 
สมาคมชาวไร่อ้อย 
โรงงานน้ าตาล 
เกษตรกรที่มีความสามารถ 

หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
เมษายน 
 – กนัยายน 2562 

    

 5.2 สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในการว่าจ้าง 
      หรือเช่าเครื่องจักรกลมาใช้ในการผลิตอ้อย 

    



 
 

๒๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบ Logistic  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

มาตรการ 
 

แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
จว/ก.จว. function อปท อื่นๆ 

1. การก าหนดและบริหารจุดรวบรวม 

    ผลผลติและรับซื้อ 

1.1 การจัดล าดับและปริมาณการเก็บเกี่ยว 
 

 
สนง.เกษตร จ.กส. 

สนง.เกษตรและสหกรณ์  
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
สนง.พาณิชย์ จ.กส. 
สนง.ขนส่ง จ.กส. 
อ าเภอ 
ธกส. 
สสว. 
สมาคมชาวไร่อ้อย 
โรงงานน้ าตาล 
เกษตรกรที่มี
ความสามารถ 
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 
เมษายน – กันยายน 
2562 

    

1.2 การก าหนดจดุรวบรวมและรบัซื้อย่อย 
      ที่สอดคล้องกับระบบขนส่งอ้อยและปรมิาณ 
      อ้อยในพ้ืนท่ีโดยค านึงถึงต้นทุนเป็นหลัก 

    

1.3 โครงการจดัระบบการรวบรวมผลผลิตและ  
      รับซื้ออ้อยที่เป็นธรรม 

    

2. การบริการจดัการการขนส่ง 2.1 จดัระบบการขนส่งอ้อยที่เป็นธรรม  
สนง.เกษตร จ.กส. 
สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 

สนง.เกษตรและสหกรณ์  
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
สนง.พาณิชย์ จ.กส. 
สนง.ขนส่ง จ.กส. 
อ าเภอ 
ธกส. 
สสว. 
สมาคมชาวไรอ่้อย 
โรงงานน้ าตาล 
เกษตรกรทีม่ีความสามารถ 
หน่วยงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 
 

กันยายน 2562     

2.2 การน ารถบรรทุกชนิดและขนาดที่เหมาะสม 
      กับพ้ืนที่ระยะทางเข้ามาใช้ในการขนส่งอ้อย 

พฤศจิกายน 2562 
- 
เมษายน 2563 

    

2.3 เพิม่ประสิทธิภาพการขนส่งออ้ยต่อเที่ยว  
      ลดเวลารอคิว ลดอัตราค่าขนส่งให้ถูกลง 

พฤศจิกายน 2562 
- 
เมษายน 2563 

    

2.4 การจัดหาเครื่องจักรขนถ่ายอ้อย 
      เพื่อลดเวลาและแรงงาน 

พฤศจิกายน 2562 
- 
เมษายน 2563 

    

2.5 ใช้กลไกหัวหน้ากลุม่ชาวไร่อ้อย 
      เพื่อให้การอ้อยมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน 

พฤศจกิายน 2562 

-เมษายน 2563 

 

    



 
 

๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบ Logistic  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 

จว/ก.จว. function อปท อื่นๆ 

3. การจราจรและความปลอดภัย 
    ทางการขนส่ง 

3.1 โครงการจดัระเบียบการจราจร 
      และความปลอดภยัทางการขนส่งอ้อย 

สนง.ขนส่ง จ.กส. ต ารวจภธูร จ.กส. 
สสจ.กส. 
ปภ.จ.กส. 
ทสจ.กส. 
อ าเภอ 
อปท. 
หน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 

พฤศจิกายน 2562 
- 
เมษายน 2563 

    

3.2 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภยั 
      ในฤดูเก็บเกี่ยวอ้อย 

สนง.ขนส่ง จ.กส. พฤศจิกายน 2562 
- 
เมษายน 2563 

    



 
 

๒๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการน าใบอ้อยไปใช้เพ่ือผลิตพลังงานทดแทน และเพ่ือการปรับปรุงบ ารุงดิน 

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
จว/ก.จว. function อปท อื่นๆ 

1. ศึกษาการใช้ประโยชน ์

    จากใบอ้อยในรูปแบบต่างๆ 

 

1.1 โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบอ้อย 

      ในทางเศรษฐกิจ 
สนง.เกษตร จ.กส. สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 

สนง.พลังงาน จ.กส. 
มกส. 
อ าเภอ 
สมาคมชาวไร่อ้อย 
โรงงานน้ าตาล 
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เมษายน – กันยายน 
2562 

    

1.2 โครงการศึกษารูปแบบ วิธีการ การใช้ประโยชน์ 

      จากใบอ้อยเพื่อการบ ารุงดิน 
    

2. การก าหนดและบริหาร 

    จุดรวบรวมผลผลิตและรับซื้อ 

    ใบอ้อย 

2.1 โครงการสร้างจดุรวบรวมและรับซื้อใบอ้อย 

      ที่สอดคล้องกับระบบขนส่งและปรมิาณใบอ้อย 

      ในพื้นให้คลอบคลุมโดยค านึงถึงต้นทุนเป็นหลัก 

สนง.เกษตร จ.กส. สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
สนง.พลังงาน จ.กส. 
มกส. 
อ าเภอ 
สมาคมชาวไร่อ้อย 
โรงงานน้ าตาล 
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เมษายน – กันยายน 
2562 

    

2.2 โครงการจดัระบบการรวบรวมผลผลิตและรับซื้อ 

      ใบอ้อยที่เป็นธรรม 
    

3. การรวมกลุม่ผลิตใบอ้อย 

    เพื่อจ าหน่าย 
3.1 สนับสนุนรวมกลุม่ของเกษตรกรในการผลิตใบอ้อย    
      เพื่อจ าหน่าย 

สนง.เกษตร จ.กส. สนง.เกษตรกและสหกรณ์ 
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
สนง.พลังงาน จ.กส. 
มกส. 
อ าเภอ 
สมาคมชาวไร่อ้อย 
โรงงานน้ าตาล 
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เมษายน – กันยายน 
2562 

    

3.2 โครงการ 1 ต าบล 1 แปลงตวัอย่างในการผลติ 
      ใบอ้อย 

    

3.3 โครงการส่งเสริมการผลิตใยอ้อยเพื่อการจ าหน่าย 
 

    

3.4 โครงการส่งเสริมการผลิตใยอ้อยเพื่อการปรับปรุง 
      บ ารุงดิน 

    

4. เพิ่มมาตรการจูงใจในการผลิต 

    ใบอ้อย 
4.1 การรับซื้อใบอ้อยในราคาที่สูงขึ้นในแต่ละป ี
 

สนง.เกษตร จ.กส. สนง.เกษตรกและสหกรณ์ 
จ.กส. /สนง.สหกรณ์ จ.กส. /
สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. /
สนง.พลังงาน จ.กส. /มกส. /
อ าเภอ / 
สมาคมชาวไร่อ้อย / 
โรงงานน้ าตาล 
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เมษายน – กันยายน 
2562 

    

4.2 การก าหนดระบบการรับซื้อใบอ้อยท่ีจูงใจเกษตรกร        



 
 

๒๘ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยสดและการบังคับใช้มาตรการทางสังคม/กฎหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยสด 

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จว/ก.จว. function อปท อื่นๆ 

1. ด้านราคารับซื้อ 1.1 เพิม่สิทธิประโยชน์ดา้นราคารับซื้ออ้อยตัดสด สนง.อุตสาหกรรม 
จ.กส. 
 

สนง.เกษตร จ.กส. 
สนง.เกษตรและสหกรณ์  
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.ขนส่ง จ.กส. 
อ าเภอ 
ธกส. 
สสว. 
สมาคมชาวไร่อ้อย 
โรงงานน้ าตาล 
เกษตรกรที่มีความสามารถ 
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

พฤศจิกายน 2562     

2. เพิ่มสิทธิประโยชน์ 

    และการอ านวยความสะดวก 
2.1 การอ านวยความสะดวกในการขนส่ง 

     - คิวการตัดอ้อย 

     - คิวการรับซื้ออ้อยเข้าโรงงาน 

สนง. อุตสาหกรรม 
จ.กส. 

สนง.เกษตร จ.กส. 
สนง.เกษตรและสหกรณ์  
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
สนง.พาณิชย์ จ.กส. 
สนง.ขนส่ง จ.กส. 
อ าเภอ 
ธกส. 
สสว. 
สมาคมชาวไร่อ้อย 
โรงงานน้ าตาล 
เกษตรกรที่มีความสามารถ 
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 
 

พฤศจิกายน 2562     



 
 

๒๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยสดและการบังคับใช้มาตรการทางสังคม/กฎหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยสด 

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จว/ก.จว. function อปท อื่นๆ 

3. การจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร 

    ผู้ผลิตอ้อยสด 
3.1 ก าหนดระยะเวลาของการจ่ายเงิน 
      ส าหรับเกษตรกรผูผ้ลติอ้อยสด  

สนง. อุตสาหกรรม 
จ.กส. 

สนง.เกษตร จ.กส. 
สนง.เกษตรและสหกรณ์  
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.พาณิชย์ จ.กส. 
สนง.ขนส่ง จ.กส. 
อ าเภอ 
ธกส. 
สสว. 
สมาคมชาวไร่อ้อย 
โรงงานน้ าตาล 
เกษตรกรที่มีความสามารถ 
หน่วยงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 

พฤศจิกายน 2562     

4. ด้านปัจจยัการผลติ 4.1 การให้ส่วนลดราคาปัจจัยการผลิต 

      ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 

สนง.พาณิชย์ จ.กส. 
สนง.เกษตร จ.กส. 

สนง.เกษตร จ.กส. 
สนง.เกษตรและสหกรณ์  
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
สนง.ขนส่ง จ.กส. 
อ าเภอ 
ธกส. 
สสว. 
สมาคมชาวไร่อ้อย 
โรงงานน้ าตาล 
เกษตรกรที่มีความสามารถ 
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 

 

เมษายน-
พฤศจิกายน 2562 

    



 
 

๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยสดและการบังคับใช้มาตรการทางสังคม/กฎหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยสด 

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จว/ก.จว. function อปท อื่นๆ 

 4.2 สิทธิประโยชน์อ่ืน/มาตรการอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม 

      กับสภาพพ้ืนท่ี 
สนง.เกษตร จ.กส. สนง.เกษตรและสหกรณ์  

จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
สนง.พาณิชย์ จ.กส. 
สนง.ขนส่ง จ.กส. 
อ าเภอ 
ธกส. 
สสว. 
สมาคมชาวไร่อ้อย 
โรงงานน้ าตาล 
เกษตรกรที่มีความสามารถ 
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 

เมษายน-
พฤศจิกายน 2562 

    



 
 

๓๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยสดและการบังคับใช้มาตรการทางสังคม/กฎหมาย 
กลยุทธ์ที่ 2 การรณรงค์ และประชาสมัพันธ์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จว/ก.จว. function อปท อื่นๆ 

1. การประชาสมัพันธ์ เทคโนโลย ี

    การผลิตอ้อยท่ีเป็นมิตร 

    กับสิ่งแวดล้อม และสิทธิประโยชน์ 

    ที่ได้รับ 
 

1.1 จดัท าสื่อประชาสมัพันธ์ ที่เหมาะสม 

      กับกลุ่มเป้าหมาย เผยแพรผ่่านช่องทางต่างๆ 
สนง.ประชาสัมพันธ์ 
จ.กส. 

สนจ.กส. 
สนง.เกษตร จ.กส. 
สนง.เกษตรและสหกรณ์  
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
สนง.ขนส่ง จ.กส. 
อ าเภอ 
ธกส. 
สสว. 
สมาคมชาวไรอ่้อย 

โรงงานน้ าตาล 
เกษตรกรทีม่ีความสามารถ 

หน่วยงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 

เมษายน 2562 
-  

มีนาคม 2563 

    

1.2 โครงการประชาสมัพันธ์และสร้างการรับรู ้
      ใหก้ลุ่มเกษตรกร/สมาชิกสหกรณ/์เครือข่าย   
      โรงงานน้ าตาล 

สนง.เกษตร จ.กส. สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.กส. 
สนง.เกษตรและสหกรณ์  
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
สนง.ขนส่ง จ.กส. 
อ าเภอ 

ธกส. 
สสว. 
สมาคมชาวไรอ่้อย 

โรงงานน้ าตาล 
เกษตรกรทีม่ีความสามารถ 

หน่วยงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 
 
 
 

เมษายน 2562 
-  

มีนาคม 2563 

    



 
 

๓๒ 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยสดและการบังคับใช้มาตรการทางสังคม/กฎหมาย 
กลยุทธ์ที่ 2 การรณรงค์ และประชาสมัพันธ์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จว/ก.จว. function อปท อื่นๆ 

 1.3 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ผ่านผู้น าชุมชน  
      ผู้น าท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอ/กลุ่มอ าเภอ สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.กส. 
สนง.เกษตรและสหกรณ์  
จ.กส. 
สนง.สหกรณ์ จ.กส. 
สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
สนง.ขนส่ง จ.กส. 
ธกส. 
สสว. 
สมาคมชาวไรอ่้อย 
โรงงานน้ าตาล 

เกษตรกรทีม่ีความสามารถ 

หน่วยงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 

 

เมษายน 2562 
-  

มีนาคม 2563 

    

2. การสร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมาย  
    และด้านสิ่งแวดล้อม 

2.1 การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ 
      อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย  
      แก่ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร  

อ าเภอ/กลุ่มอ าเภอ ต ารวจภธูร จ.กส. 
สสจ.กส. 
ปภ.จ.กส. 
ทสจ.กส. 
อปท. 
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 

เมษายน 2562 
-  

มีนาคม 2563 

    

3. ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

    ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

    ลดการสร้างมลพิษจากการผลติอ้อย 

3.1 จดัท าแผนงานโครงการด้านสิง่แวดล้อม 
      ที่เหมาะสมกับพ้ืนท่ี ลดการสร้างมลพิษ 
      จากการผลิตอ้อย 

ทสจ.กส. สสจ.กส. 
ปภ.จ.กส. 
อ าเภอ 
อปท. 
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

     



 
 

๓๓ 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยสดและการบังคับใช้มาตรการทางสังคม/กฎหมาย 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบังคับใช้มาตรการทางสังคม 

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จว/ก.จว. function อปท อื่นๆ 

1. สรา้งกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 1.1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน/ 

      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ในการสนับสนุนการผลิตอ้อยที่เป็นมิตร 

      ต่อสิ่งแวดล้อม 

 

อ าเภอ/กลุ่มอ าเภอ ต ารวจภธูร จ.กส. 
สนง.เกษตร จ.กส. 
สนง.เกษตรและสหกรณ์  
สสจ.กส. 
ปภ.จ.กส. 
ทสจ.กส. 
อปท. 
สมาคมชาวไรอ่้อย 
โรงงานน้ าตาล 

เกษตรกรทีม่ีความสามารถ 
หน่วยงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 

 

เมษายน 2562 
-  

มีนาคม 2563 

    

1.2 สร้างกระบวนการก ากับ 

      ควบคุมการเผาอ้อยโดยชุมชน 
เมษายน 2562 

-  
มีนาคม 2563 

    

2. การงดรับซื่ออ้อยเผา 2.1 โรงงานน้ าตาลงดรับซื้ออ้อยเผา 
      ในปีการผลิต 2564/2565 

สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
บริษัทน้ าตาลมิตร
กาฬสินธุ์ จ ากัด 
บริษัทอุตสาหกรรม
น้ าตาลอีสาน จ ากัด 

ต ารวจภธูร จ.กส. 
สนง.เกษตร จ.กส. 
สสจ.กส. 
ปภ.จ.กส. 
ทสจ.กส. 
อปท. 
สมาคมชาวไรอ่้อย 

โรงงานน้ าตาล 
เกษตรกรทีม่ีความสามารถ 

หน่วยงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 
 

2565     



 
 

๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยสดและการบังคับใช้มาตรการทางสังคม/กฎหมาย 
กลยุทธ์ที่ 4 การบังคับใช้กฎหมาย 

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
จว/ก.จว. function อปท อื่นๆ 

1. การบังคับใช้กฎหมาย 1.1 บังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการเผาอ้อย 
      อย่างเด็ดขาดในปีการผลิต 2564/2565 

ต ารวจภธูร จ.กส. 
 

ที่ท าการปกครอง จ.กส. 
สนง.เกษตร จ.กส. 
สนง.เกษตรและสหกรณ์  
สสจ.กส. 
ปภ.จ.กส. 
ทสจ.กส. 
สนง.อุตสาหกรรม จ.กส. 
อ าเภอ 
อปท. 
สมาคมชาวไรอ่้อย 
โรงงานน้ าตาล 

เกษตรกรทีม่ีความสามารถ 
หน่วยงานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 

2565     




