
แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

MASTER PLAN

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙
วันท่ี 27 กรกฎาคม 2559

และแก้ไขตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙
วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙



ก 

คํานํา 

  
 การยางแห่งประเทศไทย (กยท .) ได้รับการก่อต้ังเป็นนิติบุคคลตาม พระราชบัญญั ติ  
การยางแห่งประเทศไทย (พรบ.กยท.) พ.ศ. 2558 ซึ่ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดย กยท. เกิดจากการควบรวมหน่วยงาน
ที่ดําเนินการด้านยางพารา 3 หน่วยงานคือ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง องค์การสวนยาง และ
สถาบันวิจัยยาง โดยมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 แห่ง พรบ.กยท. คือ ให้ กยท. เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบ
ดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเก่ียวกับการเงินของ
กองทุนพัฒนายางพารา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยางพารา โดยการส่งเสริมสนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับยางพารา ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
และผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการการเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบ
ธุรกิจ และการดําเนินการที่เก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงดําเนินการให้ระดับ
ราคายางพารามีเสถียรภาพ และดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ 
 ในการจัดทําแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4)  ได้ให้ความสําคัญ 
กับการบูรณาการระหว่าง 3 หน่วยงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยางพาราทุกภาคส่วน
ทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง เพ่ือร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ นําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 ของ พรบ.กยท. ดังน้ัน 
กระบวนการจัดทําแผนวิสาหกิจฯ จึงได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการท้ังสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็น
จากส่วนงานต่างๆ ของ กยท. ทั้ง ๓ หน่วยงานเพ่ือจัดทําร่างแผนวิสาหกิจฯ และได้จัดต้ังคณะอนุกรรมการ
ทบทวนและจัดทําแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 โดยมีการประชุมด้วยกันทั้งหมด 
4 ครั้ง ตลอดระยะเวลาในการจัดทําแผนฯ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น และพิจารณา (ร่าง) แผนวิสาหกิจฯ  
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย  
 การดําเนินงานของ กยท. ในช่วงแผนวิสาหกิจฯ (พ.ศ. 2560 – 2564) จะเป็นการวางรากฐาน 
เพ่ือนําไปสู่การเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร 
ด้วยการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ของ กยท. จากการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สิน และทรัพยากร
ของ กยท. เตรียมความพร้อมคนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง และการสร้างกลไกรักษา
เสถียรภาพราคายาง ด้วยการพัฒนาตลาดของ กยท. นอกจากน้ี กยท. ยังต้องดําเนินภารกิจในการยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประกอบ
อาชีพเสริมที่สร้างรายได้อย่างต่อเน่ือง รวงถึงส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การ
อุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ เพ่ือให้ กยท. 
เป็นองค์กรช้ันนําระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ อีกด้วย 

 
กรกฎาคม 2559 



 

      ข 
สรุปสาระสาํคัญ 

แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย  (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) 
บทสรปุผู้บริหาร 

 
แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือเป็น

ทิศทางในการดําเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยได้ยึดพระราชบัญญัติการยางแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นหลักในการจัดทําแผน ทั้งน้ีได้ให้ความสําคัญต่อความสอดคล้องกับ
แผนและนโยบายในระดับต่างๆ ได้แก่ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ข้อสั่งการของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) แนวทางการพัฒนายางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นโยบายหรือมติ
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานต่อเน่ืองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและศักยภาพของ กยท. เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงในทิศทางเดียวกัน  
เป็นการวางรากฐานในพัฒนายางพาราของไทย โดยมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพ่ือ
นําไปสู่ความเข้มแข็งและย่ังยืน  โดยมีขั้นตอนของกระบวนการจัดทําแผน ดังแสดงในแผนภาพ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

แผนท่ียุทธศาสตร์ 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี ๑2 พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑2 พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

แนวทางพัฒนายางท้ังระบบของ กษ. / ข้อสัง่การของ คสช. 

กรรมการนโยบายยางธรรมชาต ิ

วิเคราะห์  SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

ภาพอนาคต สิ่งท่ีต้องทํา เกณฑ์ท่ีต้องบรรลุ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก 

๔ ยุทธศาสตร์ ของ กยท.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดําเนินธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหน่ึง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

แผนวิสาหกิจ การยางแห่งประเทศไทย 

แปลงยุทธศาสตร์ 

ไปสู่การปฏิบัติ 

ประเด็นท่ี
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/
ผลผลิต/
โครงการ/
กิจกรรม 

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การบริหารจัดการ และการติดตาม ประเมินผล 

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต 

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

กรอบแนวคิดแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
การวิเคราะห์จัดทําแผนวิสาหกิจ 



 
 

กระบวนการจัดทําแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ได้มีการระดม
ความคิดเห็นเของพนักงานในการวิเคราะห์ SWOT Analysis  ผ่านทาง Google Document   คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 
ของพนักงานทั้งหมด ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย 
จํานวน  ๓ ครั้ง  ร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์บริบทที่เก่ียวข้องกับ กยท. โดยการทํา SWOT Analysis 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  (Internal Factor) จุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร  การวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอก (External Factor) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่างๆ ที่มีผลต่อยางพารา ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญในการให้บริการ  จากการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงนําไปสู่การกําหนด 
วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ แผนที่ยุทธศาสตร์  แผนงาน/โครงการ นอกจากน้ี
ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนและจัดทําแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย  ในห้วงเวลา   
อยู่เป็นประจํา  ทั้งจํานวน ๔ ครั้ง เพ่ือขอรับข้อเสนอแนะจากคณะอนุฯ ดังกล่าว เพ่ือให้แผนวิสาหกิจฯ  
สมบูรณ์ครบถ้วนและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  
 

 แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
๑.  วิสัยทัศน ์(Vision) 
 “กยท. เปน็องค์กรชั้นนําระดบัโลก ในการบรหิารจดัการยางพาราทัง้ระบบ” 
 

๒.  ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
 การยางแห่งประเทศไทย ได้กําหนดค่านิยมองค์กรที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานสําหรับพนักงาน
ได้นําไปเป็นหลักปฏิบัติร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังน้ี 
 

ค่านยิมหลัก พฤตกิรรมทีต่อ้งปฏบิตั ิ
Responsibility 

รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคม 
๑. มีจิตสํานึกรบัผิดชอบ 
๒. ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ดี 
๓. มีหลักธรรมาภิบาล 

Advance to Excellence 
ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

  

๑. มีความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
๒. คิดอย่างเป็นระบบริเริ่ม สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 
๓. เจรจาเก่ง และมีไหวพริบที่เป็นเลิศ  

Ownership 
ผูกพันเป็นเจ้าของร่วมกัน 

๑. ผูกพันเป็นหน่ึงเดียว 
๒. ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสมือนเป็นธุรกิจของตนเอง 
๓. รักษ์องค์กร ทําเพ่ือองค์กร 

Trust 
มีความน่าเช่ือถือ 

มีความน่าเช่ือถือ เป็นที่ไว้วางใจและเกิดความเช่ือมั่น 
แก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓.  พันธกิจ (Mission) 
 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ให้เกิดความคุ้มค่า 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งตอบสนองต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ ดังน้ี 
 ๓.1 เกษตรกร สถาบันเกษตรกร: ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  
 ๓.2 ผู้ประกอบกิจการยาง: ส่งเสริมการค้าให้มีความเป็นธรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันใหผู้้ประกอบกิจการยาง 
 3.๓ ประเทศ: ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และ
นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง  

 

๔. วัตถุประสงค์ 
 ๔.1 เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ
อย่างครบวงจร บริหารจัดการเก่ียวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศ
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 
 ๔.2 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูล
และสารสนเทศเก่ียวกับยางพารา 
 ๔.3 ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม 
การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น 
 ๔.4 ดําเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ 
 ๔.5 ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ 

๕. เป้าหมาย   
๕.1 เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้รับการพัฒนา มีความเข้มแข็ง และมี

ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
๕.๒ ผู้ประกอบกิจการยางมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้น มีโอกาสในการเข้าสู่

ตลาดโลก และเกิดธุรกิจใหม่ๆด้านยางพารา 
๕.๓ มีกลไกในการทําให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ 
๕.4 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
๕.๕ การวิจัยและพัฒนาสามารถตอบสนองภาคการผลิตทั้งต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖.ตัวชี้วัดองค์กร 
๖.1 ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่ตํ่ากว่าเส้นความยากจน และมีรายได้

เพียงพอสําหรับการใช้จ่ายในสิ่งจําเป็นพ้ืนฐานต่อการดํารงชีวิต 
๖.๒ สถาบันเกษตรกรสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 กลุ่มต่อปี 
๖.๓ ปริมาณการใช้ยางภายในประเทศเมื่อสิ้นสุดแผนปี 2564 เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

ของผลผลิต  เน่ืองจากมีการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ  จากการใช้ยางภายในประเทศปี 2558  จํานวน  
600,491 ตัน ของปริมาณการผลิตยาง 4,473,370  ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๒ ตัน  

๖.๔ ระดับความสําเร็จของการรักษาระดับราคายางพาราที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีความผันผวนสูง  
๖.๕ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางภายใน 20 ปี 

 ๖.๖. จํานวนผลงานวิจัยที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
และผู้ประกอบกิจการยาง ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๗. ยุทธศาสตร์องค์กร ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๗.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดําเนินธุรกิจ 
  วัตถุประสงค์    
  เพ่ือหารายได้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารและเพ่ิมสภาพคล่องให้องค์กร 
  ตัวชี้วัด 
  1. ผลการดําเนินงานได้กําไรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของเงินลงทุน 
  ๒. จํานวนธุรกิจที่เพ่ิมรายได้จากโอกาสใหม่ จํานวน ๑ ธุรกิจ 
  ๓. ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ร้อยละ ๑๐ ภายใน ๕ ปี เมื่อสิ้นสุดแผน 
  4. จํานวนฐานลูกค้า 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

๑. การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่เดิม 
 แนวทาง 

1) จัดทําแผนการโค่นต้นยางท่ีให้ผลผลิตน้อย 
ปลูกแทนด้วยยางพันธ์ุดี หรือพืชเศรษฐกิจ
ชนิดอ่ืน  ๆ ท่ี มีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
รวม ถึงการใช้ พ้ื น ท่ี ในสวนยางให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด และจัดทําแผนบํารุงรักษา
สวนของ กยท. เพ่ือให้ผลผลิตสูง 

2) ยกระดับทักษะแรงงาน  และมาตรฐาน
โร ง ง าน แป ร รูป ข้ั น ต้ น  แ ล ะ โร ง ง าน
ผลิตภัณฑ์ยางให้ได้ตามมาตรฐานเฉพาะท่ี
ลูกค้าต้องการ หรือตามมาตรฐานสากล 

3) นํ า เทค โน โล ยีจากงาน วิจั ยม าใช้ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการผลิตด้านสวน และโรงงาน 

4) มุ่งเน้นการดําเนินงานด้านการตลาดเชิงรุก 
มีการซ้ือขายสินค้าล่วงหน้า รักษาลูกค้าเดิม 
และหาลูกค้าใหม่ เพ่ือให้การจัดทําแผนการผลิต 
และแผนการบริหารสินค้าคงคลังของ กยท. 
มีประสิทธิภาพ   

 
 
1. ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธ์ุดีและไม้ยืนต้นท่ีมี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ/ผลิตพันธ์ุยางไม้และไม้ยืนต้น 
2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต 

(สวนยาง 1) 
3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต 

(สวนยาง 2) 
4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต 

(สวนยาง 3) 
5. โครงการเพ่ิมปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 1-6 
6. โครงการการสร้างรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 
 



 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

5) เพ่ิมช่องทางในการจัดเก็บ และการจ่าย
ค่าธรรมเนียม 

6) เ พ่ิ ม ราย ได้ จ ากก ารดํ า เนิ น งาน อ่ื น ๆ 
เช่น ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ทดสอบ ห้องปฏิบัติการ 

 

 

๒. การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่ 
 แนวทาง 

1) จัดหาปั จจัยการผลิต ให้ครอบคลุม ใน
การปลูกสร้างสวนยาง จําหน่ายให้ผู้ รับ
การสงเคราะห์โดยหักจากเงินช่วยเกษตรกร
ชาวสวนยางเพ่ือการปลูกแทน 

๒) ศึกษาหาโอกาสในการจัดต้ังหน่วยธุรกิจ
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับยางพารา 

๓) เพ่ิมสายการผลิต (Assembly Line) สินค้า
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

๔) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดรายได้   
 

 

 
 
1. โครงการการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการแปรรูปยางการยกระดับมาตรฐานองค์กร
ด้านอุตสาหกรรมยาง 

2. โครงการจัดการสวนยางอย่างยังยืน ตามมาตรฐาน FSC 
3. โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย 

เชิงธุรกิจ 
4. โครงการจัดต้ังหน่วยรับจ้างถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับ

ยางพารา 
5. โครงการส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มมิคในการผลิตยางก้อน

ถ้วยของเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์
ยางแท่ง STR 20 ท่ีปลอดกรดซัลฟิวริก 

6. โครงการสร้างรายได้เพ่ิมจากปาล์มน้ํามัน 
 

๓. การลดค่าใช้จ่าย และปรับโครงสร้างหนี้ 
 แนวทาง 

๑) วิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนของโครงการ
ท่ีก่อให้เกิดรายได้ และไม่ก่อให้เกิดรายได้
ก่อนอนุมัติโครงการ  

๒) บริหารการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) 
ให้มีประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ิ มประสิทธิภาพในการบริหารจั ดการ 
เช่น กําหนดเวลาทํางานเวลาเดียว 

4) บ ริหารต้น ทุน /การควบคุ มค่ า ใช้ จ่ าย
ให้มีประสิทธิภาพภายใต้การกํากับดูแล 

๕) การจัดอบรม/สัมมนา ต้องทําแบบบูรณาการ 
และต้องสร้างมูลค่า 

6) ปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนโรงงานให้มีความชัดเจน 
แยกบัญชีธุรกิจ กับการดําเนินงานเพื่อสังคม 

 

- 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 7.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า 
  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพารา สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ และพัฒนาระบบตลาด 
 ๒. เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบ
ธุรกิจ และส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๓ . สร้างความเข้มแข็งเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมยาง สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ยางไทยมีคุณภาพ และพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 

  ๔. สนับสนุนให้มีการเพ่ิมมูลค่ายางธรรมชาติโดยการแปรรูป และนํายางธรรมชาติมา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาเพ่ิมขึ้น รวมทั้งเพ่ิมการใช้ผลิตภัณฑ์ยางและเพ่ิมการส่งออก 

  ๕. เกษตรกรที่ทําสวนยางสามารถเลี้ยงตัวเองและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมี
สวัสดิการสังคม เช่น ผู้ใช้แรงงาน หรือพนักงานบริษัททั่วไป ในขณะที่ผู้ประกอบการสามารถพัฒนา
ตนเอง และแข่งขันกับผู้ผลิตต่างประเทศได้ 

 ตัวชี้วัด 
 1.  ผลผลิตยางต่อหน่วยพ้ืนที่เฉลี่ยทั้งประเทศจาก ๒๓๗ กิโลกรัม/ไร่/ปี ในปี ๒๕๕๘ 
เป็น260 กิโลกรัม/ไร่/ปี ในปี ๒๕๖๔ หรือไม่กว่าร้อยละ ๑๐ (เฉพาะสวนยางที่ขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปลูกแทน และปลูกใหม่ อยู่ภายใต้การดูแลของ กยท.)  
 ๒. รายได้ของเกษตรกรชาวสวนยาง ไม่ตํ่ากว่าเส้นความยากจนของปีน้ัน 
  ๓. จํานวนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ ได้รับการจดทะเบียนจัดต้ังเป็นนิติบุคคล  ๕ กลุ่ม ต่อปี 
 ๔. ความต้องการใช้ยางพาราในประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

 ๕. ระดับความสําเร็จของการรักษาระดับราคายางพาราที่มกีารเปลี่ยนแปลง ไม่มีความผันผวนสูง 
 ๖. ขับเคล่ือนนโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการ ลดพ้ืนที่ปลูกยางถาวรปีละ 100,000 ไร่ ลดพ้ืนที่ปลูกยางช่ัวคราวปีละ 300,000 ไร่ 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

๑. การสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง 
 แนวทาง 

๑)  สนับสนุนการใช้กลไกตลาดเพ่ือสะท้อนปริมาณ
ผลผลิต และความต้องการใช้ยางท่ีแท้จริง 

2)  ใช้ความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ
ในการสร้างเสถียรภาพราคายาง 

๓) บริหารจัดการด้านอุปทาน (Supply) ให้สอดคล้อง
กับด้านอุปสงค์ (Demand) และสถานการณ์ยางพารา
ของตลาดโลก  

4)  ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาง ผลิตภัณฑ์ยาง และไม้ยาง 
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ และส่งออก
ต่างประเทศ 

 
 
1. โครงการ จัดต้ังตลาดยางพาราระดับภูมิภาค 

(Regional Rubber Market: RRM) 
2. โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย 
 



 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

๒. การสร้างความเข้มแข็งเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน  

 แนวทาง 
1) เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยาง 

ด้ าน วิชาการ  การเงิน การผลิ ต การแปรรูป 
การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ 
และส่งเสริมอาชีพเสริม  เกษตรผสมผสาน
ตามแนวหลัก เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงให้
รวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกร เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

๒) เสริมสร้างขีดความสามารถให้สถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต 
การแปรรูป  การอุตสาหกรรม  การตลาด 
การประกอบธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการ
รวมกลุ่มเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ให้สามารถบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่โดยอาศัย
แนวคิดและกระบวนการสหกรณ์เป็นพ้ืนฐานใน
การขยายผลท้ังในรูปของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชน 

๓) สนับสนุนผู้ประกอบการ ด้านวิชาการ การเงิน 
การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด 
การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนา
ระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
1. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 
2. โครงการประชุมประจําปี 
3. โครงการฝึกอบรม 
4. โครงการศึกษาดูงาน 
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกร

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ  
6. โครงการสมัมนาประจําปี 
7. โครงการการพัฒนาระบบการรองรับสวนป่า

เศรษฐกิจไทย สําหรับผู้ปลูกยางพารารายย่อยด้วย
ระบบ CoC/DDS (Chain of Custody with Due 
Diligence System) และ เต รีย มค วามพ ร้ อ ม
สําหรับการรับรองการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน 

8. โครงการศึกษาการประกาศราคายางพารา
ภายในประเทศ 

9. โครงการศึกษาวิเคราะห์กําหนดอัตราการจัดเก็บ 
CESS ของ กยท. 

10. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกร
ชาวสวนยาง 

11. โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการใช้ยาง
ของโลก 

12. โครงการศึ กษ าพฤ ติกรรมและส่ วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการสํานักงาน
ตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช 

13. โครงการการศึกษาวิเคราะห์ตลาดยางจีนท้ังระบบ
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย 

14. โครงการระบบโลจิสติกส์ยางภายในประเทศ 
15. โครงการวิจัยศักยภาพการแข่งขันของโรงงานแปรรูป

และเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง 
16. โครงการวิจัยเพ่ือค้นหา รูปแบบธุรกิจ เพ่ือประกอบ

กิจการเชิงพาณิชย์ของการยางแห่งประเทศไทย 
17. ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธ์ุดีและไม้ยืนต้น

ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

๓. การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

 แนวทาง 
๑) ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง

ใช้ประโยชน์จากสวนยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และก่อให้เกิดรายได้ รวมถึงการประกอบอาชีพเสริม
ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

2) ขยายผลการแปรรูปผลผลิตยางโดยการต่อยอด
ธุรกิจและหาแหล่งรองรับผลผลิตในประเทศ 
และต่างประเทศ 

3) สร้างระบบสวัสดิการแก่เกษตรกรชาวสวนยาง 
โดยให้มีกองทุนสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง 
จากงบประมาณ มาตรา 49(5) 

4) สร้าง และเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 

5) พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

๑.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร
ชาวสวนยางพารา 

2. โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง 
3. โครงการวิจัยและพัฒนาแผนแม่บทเพ่ือคุณภาพ

ชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางอย่างม่ันคงและย่ังยืน 
4. โครงการวิจัยการจัดทําต้นแบบความย่ังยืนของสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง 
 

 
 7.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การวิจัยและพัฒนาเพ่ืออนาคต 
 วัตถุประสงค ์
 1. สร้างเทคโนโลยีงานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้าและ
บริการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือนไปสู่ศักยภาพการแข่งขัน 

 ๒. ผลักดันงานผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ 
 

 ตัวชี้วัด  
 1. จํานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ หรือถูกส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติไม่ตํ่ากว่า 5 เร่ือง 
 2. จํานวนงานวิจัยที่ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ซึ่งทําให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและเพ่ิม
รายได้ไม่น้อยกว่า 5%  
 2. มีฐานข้อมูลด้านยางพาราทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อสิ้นสุดแผนปี 2564  
 2.1 ฐานข้อมูลต้นทุนการผลิต 
 2.2 ฐานข้อมูลผลผลิตต่อไร่  
 2.3 ฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศ 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
๑. การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

แนวทาง 
1)  มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหา เพ่ิม

หรือสร้างมูลค่า และตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

 

 
 
1. โครงการการบริหารจัดการและเพิ่มความรู้ด้านโรค

ยางพาราแก่ เกษตรกรชาวสวนยางโดยใช้หน่ วย
ปฏิบัติการเคลื่อนท่ี (Mobile unit) 

2. โครงการการผลิตยางชําถุงตามคําแนะนําพันธ์ุยาง
ของสถาบันวิจัยยางปี 2559 



 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
2)  มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยและพัฒนา ให้สามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในลักษณะบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3)  ใช้การประชุมสัมมนาทางเป็นเคร่ืองมือในการ
ระดมหัวข้องานวิจัยบูรณาการการศึกษาวิจัย 
สร้างเครือข่ายนักวิจัย กับหน่วยงานต่างๆท้ัง
ภาครัฐ และภาคเอกชน 

 ๔)  ผลักดันงานวิจัยและการทดสอบผลิตภัณฑ์
 ให้มีมาตรฐานระดับสากล 

3. โครงการ การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและ
พืช 

4. โครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางของ
เกษตรกร 

5. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางของเกษตรกร
ในเขตภาคใต้ตอนล่าง 

6. โครงการ การเพิ่มผลผลิตน้ํายางด้วยนวัตกรรมการ
กรีดสั้นร่วมกับอุปกรณ์บรรจุแก๊ส ethylene 

7. โครงการ สํารวจการเสริมรายได้ของเกษตรกรในสวนยาง
ท่ีมีร่มเงา 

8. โครงการการวิจัยเชิงพาณิชย์และเชิงนวัตกรรมของ
ศู น ย์ วิ จั ย ย า ง ห น อ ง ค า ย  พ้ื น ท่ี ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

9. โครงการแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการเสริมรายได้
แบบเห็นผลจริง ในสวนยางของเกษตรกร โดยการ
ยางแห่งประเทศไทย 

10. โครงการหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนท่ีวิเคราะห์ดินเพ่ือ
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ ดินในแปลง
เกษตรกร 

11. โครงการการศึกษาปุ๋ย เพ่ือปรับปุ๋ยแนะนําของ
เกษตรกร 

12. โครงการการจัดทําค่ามาตรฐานเพ่ือการวินิจฉัย
สถานะธาตุอาหารในดินและใบสําหรับยางพาราก่อน
เปิดกรีดพันธ์ุ RRIT 251 

13. โครงการ การจัดระดับการเติบโตของต้นยางพันธ์ุ 
RRIT 251 ระยะก่อนเปิดกรีด 

14. โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์
เคลื่อนทีในการคํานวณสูตรปุ๋ยทีเหมาะสมสาหรับ
สวนยางพารา 

15. โครงการประเมิ นระดับธาตุ อาหารท่ี จํ ากั ดการ
เจริญเติบโตของยางพารา และอาการผิ ดปกติ ท่ี
แสดงออก 

16. โครงการผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการ
เจริญเติบโตของต้นยาง 

17. โครงการอัตราปุ๋ยท่ีเหมาะสมเพ่ือการเจริญเติบโต
สูงสุดในยางพาราพัน ธ์ุ RRIT  251 และ RRIT 
3605 ระยะก่อนเปิดกรีด 

18. โครงการการคัดเลือกพันธ์ุยางแบบเกษตรกรมีส่วน
ร่วม 

19. โครงการการทดสอบเทคโนโลยีพันธ์ุยางแนะนําปี 
2554 ในแปลงเอกชน 

20. โครงการ การทดสอบพันธ์ุยางในพ้ืนท่ีกึ่งแห้งแล้ง 
21. โครงการทดสอบพันธ์ุยางในพ้ืนท่ีชุ่มชื้น 
 



 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
 22. โครงการ การวิจัยพันธ์ุยางให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีกึ่ง

แห้งแล้ง 
23. โครงการ การวิจัยพันธ์ุยางให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีชุ่มชื้น 
24. โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรม

ยางพารา 
25. โครงการ การกรีดยางและการจัดการด้านเขตกรรมท่ีมี

ผลต่อการให้ผลผลิตและสรีรวิทยาของนํ้ายาง 
26. โครงการ การวิจัยการใช้ระบบกรีดท่ีเหมาะสมกับพันธ์ุ

ยางแนะนํา 
27. โครงการ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแป้งและน้ําตาลในต้น

เพ่ือพัฒนาการวางแผนระบบกรีดและเพ่ิมผลผลิต
ยาง 

28. โครงการ การวิจัยและพัฒนาการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 
และกํามะถันผงควบคุมโรครากขาวยางพาราร่วมกับการ
ปลูกขม้ินชันในแปลงปลูกแทน 

29. โครงการการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในยางพารา 
30. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธ์ุ

ยางเพ่ือต้านทานโรค 
31. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธ์ุ

ยางเพ่ือผลผลิตน้ํายาง 
32. โครงการการศึกษายีนและการปลูกถ่ายยีน 
33. โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบอัตโนมัติสําหรับ

กําจัดคราบฟิลม์น้ํายางบนจานเคร่ืองปั่นน้ายางข้น 
34. โครงการการลดปัญหากล่ินเหม็นรุนแรงจากยางก้อนถ้วย

โดยใช้สารออแกนิกธรรมชาติในระดับชุมชน 
35. โครงการการปรับปรุงสมบัติการเหนียวติดของแผ่น

ยางธรรมชา ติสาห รับ ใช้ เป็ น วัส ดุ ใน การช่ วย
บันทึกภาพด้วยแมกเนติกเรโซแนนซ์ 

36. โครงการ การศึกษาและพัฒนาระบบรักษาสภาพนํ้ายาง
ตามธรรมชาติเพ่ือความย่ังยืนของอุตสาหกรรมน้ํายางไทย 

37. โครงการ การศึกษาและพัฒนาสารป้องกันยับย้ังเชื้อราบน
ยางแผ่นและพัฒนาระบบการเก็บรักษา 

38. โครงการศึกษาวิจัยถนนยางพาราดินซีเมนต์ ใน
พ้ืนท่ีกยท.ภาคใต้ตอนกลาง 

39. โครงการ ก๊าซท่ีมีกลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรม
ยางดิบท่ีส่งผลต่อชุมชนและสภาวะแวดลอ้ม 

40. โครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชนิดเพ่ิมมูลค่า 
41. โครงการ การผลิตน้ํายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO

ชนิดเพ่ิมมูลค่า 
42. โครงการพั ฒ นามาตรฐานและความสามารถ

ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
43. โครงการ การวัดปริมาณเน้ือยางในน้ํายางสด (%DRC) โดย

ใช้  Hydrometer เพ่ื อการหาตั วแทนทางสถิ ติ ใน
ระดับประเทศและใช้ในการซ้ือขาย 



 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
 44. โครงการ บริหารงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม 

45. โครงการศึกษาผลกระทบของปริมาณซัลเฟตต่อ
สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ยางล้อรถยนต์ 

46. โครงการการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือใช้ทางการแพทย์ 
47. โครงการการศึกษาและพัฒนาแผ่นปูทางผ่านเสมอระดับ

ทางรถไฟโดยใช้ยางธรรมชาติ 
48. โครงการวิธีใหม่เพ่ือหาจุดยุติในการวิธีทดสอบหา

ความเสถียรเชิงกลของน้ํายางข้น 
49. โครงการศึกษาวิเคราะห์ค่าดิน สวนสงเคราะห์ท่ีอยู่ในการ

ส่งเสริมของกยท.ในพ้ืนท่ีเขตกยท ภาคตะวันออกและ
พ้ืนท่ีเขตกยท ภาคใต้ตอนบน 

50. โครงการเทคโนโลยีการจัดการคาร์บอนด์เครดิตและ
สิ่งแวดล้อม 

51. โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจัย และพัฒนาจาก
องค์กรท้ังในและระหว่างประเทศ 

52. โครงการบริหารงานวิจัย 
53. โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้วิชาการ

ยางพารา 
๒. การถ่ายทอดงานวิจัยยาง 
 แนวทาง 

1)  บู รณาการกับหน่ วยงาน ท่ี เกี่ ยวข้องด้าน
ยางพาราท้ังภาครัฐ และเอกชน เพ่ือถ่ายทอด
งานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ 

2)  จัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับแสดงตัวอย่างสินค้า
ยางพาราในท้องถ่ิน  

3)  พัฒนาศูนย์เรียนรู้ยางพาราเพ่ือเป็นช่องทาง
ในการถ่ายทอดงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ  

4)  ปฏิบั ติ งานเชิ ง รุก เพ่ื อแก้ปัญหาเกี่ ยวกับ
ยางพาราในพ้ืนท่ีตามหลักวิชาการ 

5)  ประยุก ต์ ใช้ เทค โน โล ยี ท่ี ทันส มัยในการ
ถ่ายทอดข้อมูล องค์ความรู้ และผลงานวิจัย 

 
 
๑. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตยาง

สู่เกษตรกรชาวสวนยาง 
๒. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยาง

และเศรษฐกิจยาง 
3. โครงการถ่ายทอดและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกร

เจ้าของสวนยางด้านการแปรรูป 

๓. การจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
 แนวทาง 
1)  จัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยยางพาราเพ่ือการบริการ

และเชิงพาณิชย์ รวมถึงเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัย
ด้านยางพาราท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ 

2)  จัด ทําฐานข้อ มูลยางพาราท้ั งในประเทศและ
ต่ า งป ร ะ เท ศ  ร ว ม ถึ ง เชื่ อ ม โย ง ฐ า น ข้ อ มู ล
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านยางพารา 

 
 
1. โครงการ สนับสนุนการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยาง

เพ่ือทดแทนการนําเข้าและขยายตลาดส่งออก 
2. โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือขยายโอกาส

ทางการค้าของอุตสาหกรรมยาง 
3. โครงการจัดทําฐานข้อมูลยางพาราเพ่ืองานวิจัย 

และวางแผนธุรกิจ 
4. โครงการจัดเก็บข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 



 
 

 7.4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ่ง เพ่ือการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High performance organization) ซึ่งขับเคลื่อน 
โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีวัฒนธรรมเดียวกัน 

2. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนตระหนักในภาระความรับผิดชอบต่อตําแหน่ง หน้าที่ และทรัพย์สิน
ขององค์กร 

3. หลอมรวมพฤติกรรม และกระบวนการให้บริการรวมถึงพัฒนาระบบงาน ให้เป็น
หน่ึงเดียว ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วทันต่อการใช้  

  

ตัวชี้วัด 
๑. ผลการประเมินองค์กร ตามระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจหัวข้อ

การบริหารจัดการองค์กร ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2564 เฉลี่ย ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าระดับ 3 
๒. บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการทุกอย่างให้อยู่ภายใต้กรอบ 

ระเบียบ วิธีปฏิบัติเดียวกัน ภายในปีงบประมาณ 2560 
๓. กยท. มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเป็นหน่ึงเดียว ร้อยละ ๗๐ ของพนักงานผ่านแบบประเมิน

พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

๑.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แนวทาง 

๑) พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงเพ่ือให้สอด
รับกับภารกิจขององค์กร 

๒) พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยเฉพาะการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 

๓) จัดทําเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) 
และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
development plan: IDP) 

 
 
1. โครงการ พัฒนาบุคลากรต้นแบบ (Role Model) 

สําหรับผู้บริหารทุกระดับ 
2. โครงการ พัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ (Career Path) และพัฒนาบุคลากรแบบมุ่ง
สมรรถนะการบริหารองค์กร (Managerial Competency) 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
4. โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการพัฒนา

บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
5. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล

ประจําปี 
6. โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
7. โครงการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร เพ่ือมุ่งสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างย่ังยืน 
8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดสรรทุนการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 
9. โครงการสร้างมาตรฐานระบบงานควบคุมคุณภาพ 

ISO 9001 : 2015 
10. โครงการสํารวจทัศนคติด้านความพึงพอใจในงาน 

ความผูกพันองค์กรและความสุขในท่ีทํางาน 
 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 แนวทาง  

1) มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการบริหารระบบ
ปฏิบัติงานแบบ E-Office และการให้บริการ
แบบ E-Service 

2) บูรณาการระบบสารสนเทศกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องด้านยางพารา เพ่ือลดต้นทุน และลด
ความซํ้าซ้อนในการดําเนินงาน 

3) ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) 

1. โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือเกษตรกร 
2. โครงการพัฒนาระบบตลาดยางพารา กยท. 
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
แนวทาง 
1) ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good 

Corporate Governance) และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility) 

2) กําหนด ปรับปรุงหรือแก้ไข กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และคําสั่ง ให้สอดคล้องกับภารกิจ 

 

 
 
1. โครงการซ้ือขายยางตลาดล่วงหน้า 
2. โครงการตรวจสอบภายใน 
3. โครงการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพยางตามโครงการ

ภาครัฐ 
4. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในสําหรับพนักงาน และเจ้าของ
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner) ของการยางแห่งประเทศไทย 

5. โครงการจัดทําและวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
6. โครงการติดตามประเมินผลองค์กร 
7. โค รงการจั ด ทํ าโครงส ร้างองค์ ก รและกรอบ

อัตรากําลังท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจงาน 
8. โครงการจัดทําแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล 
9. โครงการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งและพัฒนา

พนักงานเพ่ือสามารถทดแทนตําแหน่งท่ีสําคัญ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. โครงการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

11. โครงการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
12. โครงการพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือก

พนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
13. โครงการพัฒนาสวัสดิการสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

ให้สอดคล้องกับค่างานแต่ละตําแหน่ง 
14. โครงการระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
15. โครงการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
16. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความ

โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในการทํางานของ
บุคลากรและกระบวนการปฏิบัติงาน 

17. โครงการทุนการศึกษา กยท. 
 



 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

 18. โครงการปลูกป่าหรือโครงการสาธารณะกุศลเพื่อชุมชน 
19. โครงการฝายยางเพ่ือสังคม 
20. โครงการฝึกอบรมการต่อต้านการคอรัปชั่น /

ประกาศนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น 
21. โครงการยางปูพ้ืนสนามเด็กเล่น 
22. โครงการรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น 
23. โครงการร่วมปลูกป่าและบริจาคเงินสบทบ "โครงการน้อมใจ

ถวาย 6 ล้านกล้า ฟ้ืนฟูป่าอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือลดภาวะโลกร้อน" (CSR) 

24. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
25. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้าน CSR 

๔. การหลอมรวมเพ่ือความเป็นหนึ่ง 
 แนวทาง 

๑) สร้างวัฒนธรรม ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสมือนเป็นธุรกิจ
ของตนเอง 

๒) สร้างบรรยากาศในการทํางาน ผูกพันเป็นหนึ่งเดียว 
3) เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

 

 
 
1. โครงการหลอมรวมระบบสารสนเทศ 
 

 

๘. แหล่งที่มาของรายได้ 
 1) ทุนประเดิมของ กยท. ตามมาตรา ๑๑ 
  (1.1) ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สินสิทธิ หน้ีสิน ภาระผูกพันและงบประมาณ ของ
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง พ.ศ. 
๒๕๐๓ ไปเป็นของ กยท. หรือกองทุน และให้คณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนไม่เกินร้อยละ 15 
เป็นทุนประเดิม 
 (1.2) ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ีสิน ภาระผูกพันและงบประมาณ 

ขององค์การสวนยาง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง องค์การสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔ ไปเป็นของ กยท. 

 (1.๓) ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ีสิน ภาระผูกพัน และงบประมาณ
ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการ
สถาบันวิจัยยาง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจการยางอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีเห็นว่าจําเป็นต่อการ
ดําเนินงานของ กยท. ที่มีอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เว้นแต่บรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน 
สิทธิ หน้ีสิน ภาระผูกพัน และงบประมาณในส่วนที่เก่ียวกับการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยควบคุม
ยาง และเงินงบประมาณ หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจําซึ่งมีผู้ครองอยู่ ไปเป็นของ กยท. 

 (1.๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มผีูอุ้ทิศให้หรือเป็นของ กยท. 
 
 
 
 



 
 

 2) กยท. อาจมีรายได้จากแหล่งต่อไปน้ี 
  (2.1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นคราวๆ เพื่อ
ดําเนินกิจการหรือขยายกิจการตามความเหมาะสม 
 (2.2) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่นรวมทั ้งจากต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ 
 (2.3) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินการ
หรือการลงทุน  
 (2.4) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของ กยท. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (คกก.กยท.)

สํานักตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

BUบริษัทจํากัด และ บริษัทจํากัด(มหาชน)

บริษัทร่วมทุน

•กองตรวจสอบกระบวนการหลัก 
•กองตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน 
•กองตรวจสอบหน่วยงานในส่วนกลาง
•กองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ 

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการ/อื่นๆ

ฝ่ายกฎหมาย

•กองนิติกรรมสัญญา
•กองคดีและบังคับคดี
•กองสิทธิประโยชน์

•กองกลาง
•กองการประชุม
•กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
•กองกิจการต่างประเทศ

รองผู้ว่าการด้านบริหาร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

•กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
•กองพัฒนาระบบงานและโปรแกรม
•กองพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูล
•กองฐานข้อมูลสารสนเทศ

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

•กองนโยบายและแผน
•กองโครงการพิเศษ
•กองประเมินผล
•กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ฝ่ายการคลัง
•กองงบประมาณ
•กองการเงิน
•กองตรวจจ่าย
•กองบัญชี
•กองจัดเก็บค่าธรรมเนียมและรายได้

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

•กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
•กองการเจ้าหน้าที่
•กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ
•กองความปลอดภัยอาชีวอนามัยและแรงงานสัมพันธ์
•กองพัฒนาระบบสมรรถนะและการจัดการความรู้
•กองฝึกอบรม

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

•กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
•กองบริหารสัญญา
•กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
•กองบริหารทรัพย์สิน

9. โครงสร้างการบริหารงานของการยางแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยยาง

•กองบริหารงานวิจัย
•กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง
•ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา
•ศูนย์วิจัยยางหนองคาย
•ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์
•ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี
•ศูนย์วิจัยยางสงขลา

•กองแผนงานและวิชาการ
•กองส่งเสริมการปลูกแทนและปลูกใหม่
•กองผลิตและขยายพันธุ์ยาง
•กองวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

•กองสวัสดิการเกษตรกร
•กองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
•กองส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
•กองทะเบียน

ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

รองผู้ว่าการด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง

•กองวิจัยอุตสาหกรรม
•กองมาตรฐานอุตสาหกรรมยาง
•กองส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมยาง
•ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง 
•ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก
•ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ 
 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

รองผู้ว่าการด้านธุรกิจและปฏิบัติการ

ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคใต้ตอนบน
ภาคใต้ตอนกลาง
ภาคใต้ตอนล่าง

หมายเหต ุ  โครงสร้างการบริหารงาน กยท. ให้มีผลใชใ้ชบ้ังคบัตัง้แตว่ันที่ 30 มีนาคม 2559

-แผนกธุรการและพัสดุ
-แผนกการเงินและบัญชี
-แผนกปฏิบัติการ
-แผนกส่งเสริมสถาบันเกษตรกรและตลาด
 

กยท.สาขา (80 สาขา)

สํานักผู้ว่าการ

•กองวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง
•กองวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
•กองพัฒนาการตลาดและธุรกิจ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง
กยท.เขต (7 เขต)

•กองแผนและวิชาการ
•กองควบคุมและติดตาม
•กองจัดการโรงงาน 1 (อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช)
•กองจัดการโรงงาน 2 (อ. ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช)
•กองจัดการโรงงาน 3 (อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช)
•กองจัดการโรงงาน 4 (อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ)
•กองจัดการโรงงาน 5 (อ.วังสามหมอ  จ.อุดรธานี)
•กองจัดการโรงงาน 6 (อ.ท่าอุเทน   จ.นครพนม)
•สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย
•สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์
•สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสรุาษฎร์ธานี
•สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
•สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา
•สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา
•กองจัดการสวนยาง 1 (อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช)
•กองจัดการสวนยาง 2 (อ. ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช)
•กองจัดการสวนยาง 3 (อ. ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช)
•กองจัดการโรงงานไม้ยาง (อ. ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช)

•กองประสานนโยบายและวิชาการ
•กองงานสนับสนุน
•กองบริหารกองทุน
•กองส่งเสริมและพัฒนายาง
•กองปฏิบัติการ 
(กรณีไม่มี กยท.สาขาหรือมีสาขาเป็นจังหวัด)
•ศูนย์เรียนรู้ยางพารา (นครพนม) 
•ศูนย์เรียนรู้ยางพารา (ขอนแก่น)
•ศูนย์เรียนรู้ยางพารา (นครศรีธรรมราช)
•ศูนย์เรียนรู้ยางพารา (กระบี่)
•ศูนย์เรียนรู้ยางพารา (พัทลุง)

กยท. จังหวัด (45 จังหวัด)



 
 

 
๑๐.บทบาทของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 

 1. ตามมาตรา ๒๒ พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 คณะกรรมการมีอํานาจ
หน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กยท.  และอํานาจหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

1)  กําหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และให้ความเห็นชอบแผนการ
ดําเนินงานเก่ียวกับนโยบายยางพารา 

2)  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปี
ของ กยท. 

3)  ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามขอบแห่งวัตถุประสงค์ 
4)  ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการดําเนินงานและการบริหารงาน 
5)  ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการดําเนินกิจการของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ 
6)  ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ 
7)  ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งต้ัง การประเมินผลงาน การ

ถอดถอนวินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการ
อุทธรณ์ การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนการกําหนดเงินเดือนและเงิน
อ่ืน 

8)  ออกข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อ่ืนเพ่ือสวัสดิการของ
พนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

9)  ออกข้อบังคับว่าด้วยระยะเวลาการจ้าง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจ้าง
พนักงานและลูกจ้าง 

10)  ออกระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบผู้ว่าการและพนักงาน 
 2. มาตรา 23 ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทาง
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบั ติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการโดยอนุโลม 
 3. มาตรา 24 เพ่ือประโยชน์แห่งกิจการของ กยท . ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดของ กยท. ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้ 
 4. มาตรา 26 ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งต้ังและกําหนดอัตราเงินเดือนของผู้ ว่าการ  
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 



 

สารบัญ 

 หนา 

คํานํา ก 

สรุปสาระสําคัญแผนวิสาหกิจ (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) ข 

บทท่ี 1 บทบาท และสถานภาพของการยางแหงประเทศไทย ๑ 

          1.1 บทบาทของพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย ๑ 

          1.2 โครงสรางการงานของยางแหงประเทศไทย                                                         ๓ 

          1.3 บทบาทของคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ๔ 

          1.4 ผลการดําเนินงาน  ๕ 

บทท่ี 2 บทบาทของ กยท. ในการสนับสนุน (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ 
 (ราง) แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒และแนวนโยบายรัฐบาล 

๑๔ 

2.1 สาระสําคัญของกรอบทิศทาง (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 1๒ (25๖๐-25๖๔) ๑๔ 

2.2 สาระสําคัญของ(ราง) แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ

ฉบับท่ี 1๒    (พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔) 

๔๐ 

2.3 นโยบายรฐับาล ๕๒ 

2.4 ผูมีสวนไดสวนเสีย ๖๑ 

2.5 ความเชื่อมโยงบทบาทของ กยท. ตามแผนวิสาหกิจการยางแหงประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖๐-

๒๕๖๔) ในการสนับสนุน (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1๒ (ราง)

แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                 

                ฉบับท่ี 1๒  (พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔) และแนวนโยบายรัฐบาล 

๖๒ 

บทท่ี 3 การประเมินสถานการณปจจุบัน และบริบทองคกรการยางแหงประเทศไทย ๖๔ 

3.1 สถานการณในภาพรวมของยางพาราของโลก อาเซียน และประเทศไทย ๖4 

3.2 การวิเคราะหศักยภาพของการยางแหงประเทศไทย                                      ๖6 

3.3 การวิเคราะหโดย TOWS Matrix 73 

บทท่ี 4 แผนวิสาหกิจการยางแหงประเทศไทย (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) ๗4 

4.1 แนวคิดและทิศทางในการดําเนินงานภายใต แผนวิสาหกิจการยางแหงประเทศไทย            

                   (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) 

๗4 

4.2 วิสัยทัศน ๗4 

4.3 คานิยมองคกร ๗4 

4.4 พันธกิจ ๗5 

4.5 วัตถุประสงค ๗5 

4.6 เปาหมาย ๗5 

4.7 ตัวชีว้ัดองคกร ๗5 

4.8 ยุทธศาสตร ๗6 

4.9 แผนท่ียุทธศาสตรการยางแหงประเทศไทย (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) 81 

  

 



 

บทท่ี ๑ 
บทบาท และสถานภาพของการยางแห่งประเทศไทย  

 
๑.1 บทบาทของพระราชบญัญตัิการยางแห่งประเทศไทย 
 ตามที่มี พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งกฎหมายใช้บังคับในวันที่ 
15 กรกฎาคม 2558 น้ัน ทําให้เกิดการรวม 3 หน่วยงาน ที่เก่ียวกับยางพารา เพ่ือบูรณาการการทํางาน
ร่วมกัน คือ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง  (สกย.) องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) และสถาบันวิจัยยาง 
(สวย.) กรมวิชาการเกษตร เป็น “การยางแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กยท.” มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
 

 ๑.1.๑ วัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๘ 
ยที่ เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหาร
อย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา   
 ๒) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่
ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา  
  ๓) ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม 
การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการที่เก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
  ๔) ดําเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ  
  ๕) ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ 

 

 ๑.1.๒ อํานาจหน้าที่ ตามมาตรา ๙ 
  ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต และระบบตลาดเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสูดแก่เกษตรกรชาวสวนยาง  และผู้ประกอบกิจการยาง  
  ๒) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับยาง  

  ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันจัดต้ังเป็นสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือลงทุนดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับยางพาราตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
  ๔) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพารา และองค์การ
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับยางพารา  
  ๕) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเก่ียวกับยางพารา 
  ๖) ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็นหรือต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ กยท. ตามที่
คณะกรรมการกําหนด 
  บริหารงานโดย  “คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย”  มีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
เป็นผู้บริหารกิจการของ กยท. 
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  ๑.1.๓ แหล่งที่มาของรายได้ 
  1) ทุนประเดิมของ กยท. ตามมาตรา ๑๑ 
               (1.1) ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สินสิทธิ หน้ีสิน ภาระผูกพันและงบประมาณ 
ของกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ 
ไปเป็นของ กยท. หรือกองทุน และให้คณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนไม่เกินร้อยละ 15 เป็นทุนประเดิม 
  (1.2) ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ีสิน ภาระผูกพันและงบประมาณ 

ขององค์การสวนยาง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง องค์การสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔ ไปเป็นของ กยท. 

  (1.๓) ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ีสิน ภาระผูกพัน และ
งบประมาณของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการ
สถาบันวิจัยยาง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจการยางอ่ืนๆ ตามท่ีรัฐมนตรีเห็นว่าจําเป็นต่อการดําเนินงาน
ของ กยท. ที่มีอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เว้นแต่บรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ีสิน ภาระ
ผูกพัน และงบประมาณในส่วนที่เก่ียวกับการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมยาง และเงินงบประมาณ 
หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจําซึ่งมีผู้ครองอยู่ ไปเป็นของ กยท. 

  (1.๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มผีูอุ้ทิศให้หรือเป็นของ กยท. 
 2) กยท. อาจมีรายได้จากแหล่งต่อไปน้ี 
     (2.1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นคราวๆ 
เพ่ือดําเนินกิจการหรือขยายกิจการตามความเหมาะสม 
   (2.2) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่นรวมทั้งจากต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ 
   (2.3) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการ
ดําเนินการหรือการลงทุน 
    (2.4) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของ กยท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (คกก.กยท.)

สํานักตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

BUบริษัทจํากัด และ บริษัทจํากัด(มหาชน)

บริษัทร่วมทุน

•กองตรวจสอบกระบวนการหลัก 
•กองตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน 
•กองตรวจสอบหน่วยงานในส่วนกลาง
•กองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ 

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการ/อื่นๆ

ฝ่ายกฎหมาย

•กองนิติกรรมสัญญา
•กองคดีและบังคับคดี
•กองสิทธิประโยชน์

•กองกลาง
•กองการประชุม
•กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
•กองกิจการต่างประเทศ

รองผู้ว่าการด้านบริหาร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

•กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
•กองพัฒนาระบบงานและโปรแกรม
•กองพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูล
•กองฐานข้อมูลสารสนเทศ

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

•กองนโยบายและแผน
•กองโครงการพิเศษ
•กองประเมินผล
•กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ฝ่ายการคลัง
•กองงบประมาณ
•กองการเงิน
•กองตรวจจ่าย
•กองบัญชี
•กองจัดเก็บค่าธรรมเนียมและรายได้

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

•กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
•กองการเจ้าหน้าที่
•กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ
•กองความปลอดภัยอาชีวอนามัยและแรงงานสัมพันธ์
•กองพัฒนาระบบสมรรถนะและการจัดการความรู้
•กองฝึกอบรม

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

•กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
•กองบริหารสัญญา
•กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
•กองบริหารทรัพย์สิน

1.2 โครงสร้างการบริหารงานของการยางแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยยาง

•กองบริหารงานวิจัย
•กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง
•ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา
•ศูนย์วิจัยยางหนองคาย
•ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์
•ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี
•ศูนย์วิจัยยางสงขลา

•กองแผนงานและวิชาการ
•กองส่งเสริมการปลูกแทนและปลูกใหม่
•กองผลิตและขยายพันธุ์ยาง
•กองวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

•กองสวัสดิการเกษตรกร
•กองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
•กองส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
•กองทะเบียน

ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

รองผู้ว่าการด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง

•กองวิจัยอุตสาหกรรม
•กองมาตรฐานอุตสาหกรรมยาง
•กองส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมยาง
•ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง 
•ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก
•ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ 
 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

รองผู้ว่าการด้านธุรกิจและปฏิบัติการ

ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคใต้ตอนบน
ภาคใต้ตอนกลาง
ภาคใต้ตอนล่าง

หมายเหต ุ  โครงสร้างการบริหารงาน กยท. ให้มีผลใชใ้ชบ้ังคบัตัง้แตว่ันที่ 30 มีนาคม 2559

-แผนกธุรการและพัสดุ
-แผนกการเงินและบัญชี
-แผนกปฏิบัติการ
-แผนกส่งเสริมสถาบันเกษตรกรและตลาด
 

กยท.สาขา (80 สาขา)

สํานักผู้ว่าการ

•กองวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง
•กองวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
•กองพัฒนาการตลาดและธุรกิจ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง
กยท.เขต (7 เขต)

•กองแผนและวิชาการ
•กองควบคุมและติดตาม
•กองจัดการโรงงาน 1 (อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช)
•กองจัดการโรงงาน 2 (อ. ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช)
•กองจัดการโรงงาน 3 (อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช)
•กองจัดการโรงงาน 4 (อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ)
•กองจัดการโรงงาน 5 (อ.วังสามหมอ  จ.อุดรธานี)
•กองจัดการโรงงาน 6 (อ.ท่าอุเทน   จ.นครพนม)
•สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย
•สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์
•สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสรุาษฎร์ธานี
•สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
•สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา
•สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา
•กองจัดการสวนยาง 1 (อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช)
•กองจัดการสวนยาง 2 (อ. ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช)
•กองจัดการสวนยาง 3 (อ. ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช)
•กองจัดการโรงงานไม้ยาง (อ. ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช)

•กองประสานนโยบายและวิชาการ
•กองงานสนับสนุน
•กองบริหารกองทุน
•กองส่งเสริมและพัฒนายาง
•กองปฏิบัติการ 
(กรณีไม่มี กยท.สาขาหรือมีสาขาเป็นจังหวัด)
•ศูนย์เรียนรู้ยางพารา (นครพนม) 
•ศูนย์เรียนรู้ยางพารา (ขอนแก่น)
•ศูนย์เรียนรู้ยางพารา (นครศรีธรรมราช)
•ศูนย์เรียนรู้ยางพารา (กระบี่)
•ศูนย์เรียนรู้ยางพารา (พัทลุง)

กยท. จังหวัด (45 จังหวัด)
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1.3 บทบาทของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 

 1. ตามมาตรา ๒๒ พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่วาง
นโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กยท.  และอํานาจหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

1)  กําหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
เก่ียวกับนโยบายยางพารา 

2)  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปีของ กยท. 
3)  ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามขอบแห่งวัตถุประสงค์ 
4)  ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการดําเนินงานและการบริหารงาน 
5)  ออกระเบี ยบห รือข้อ บั งคับ เก่ียวกับการดําเนิน กิจการของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ 
6)  ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ 
7)  ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งต้ัง การประเมินผลงาน การถอดถอน

วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การ
ลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนการกําหนดเงินเดือนและเงินอ่ืน 

8)  ออกข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อ่ืนเพ่ือสวัสดิการของพนักงาน 
ลูกจ้าง และครอบครัว โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

9)  ออกข้อบังคับว่าด้วยระยะเวลาการจ้าง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจ้างพนักงาน
และลูกจ้าง 

10)  ออกระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบผู้ว่าการและพนักงาน 
 2. มาตรา 23 ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม 
 3 . มาตรา  24  เพ่ื อประโยชน์ แ ห่ งกิจการของ กยท . ให้คณะกรรมการมี อํ านาจแต่งต้ั ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดของ กยท. ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้ 
 4. มาตรา  26  ให้ คณ ะกรรมการเป็นผู้ แ ต่ ง ต้ั งและกําหนด อัตราเงิน เดือนของผู้ ว่ าการ  
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
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1.4 ผลการดาํเนินงาน  

 1.4 ผลการดาํเนินงาน  
 

  ๑.4.๑  ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของการยาง
แห่งประเทศไทย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 (1 ตุลาคม – 31 พฤษภาคม 2559) ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 ๑. ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
 ๑.1) งานส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  
ให้การสงเคราะห์ปลูกแทนรายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป้าหมายปลูกแทน จํานวน 400,000 
ไร่ ผลการดําเนินการ จํานวน 9,951 ราย เน้ือที่ 97,881.00 ไร่ ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 
24.47 ของเป้าหมาย ติดตามดูแลสวนรายเดิมต่อเน่ือง 185,145 ราย (๓1 พ.ค. ๕9) เน้ือที่ ๑.81 ล้านไร่ 
มีสวนพ้นการสงเคราะห์ปลูกแทน จํานวน 15,073 ราย เน้ือที่ 147,090.05 ไร่  
 

 ๑.๒) ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่
เคยมีสวนยางมาก่อนในแหล่งปลูกยางใหม่  ติดตามให้คําแนะนําและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ปลูก
ยางพาราเองในที่แห่งใหม่ในปี ๒๕๕9 ดูแลต่อเน่ือง จํานวน 191,253 ราย เน้ือที่ 1,813,632 ไร่ 
  ๑.๓) ครูยาง เป็นการพัฒนาอาชีพการทําสวนยางให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางโดย
การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความรู้ในด้านยางพารา และสามารถทําหน้าที่ให้คําแนะนํา ส่งเสริมอาชีพ
การทําสวนยางแก่เกษตรกรรายอ่ืนได้ รวมทั้งทําหน้าที่ประสานงานและร่วมงานกับพนักงาน ในการ 
ดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของ กยท. เป้าหมาย จํานวน ๑๒,920 ราย  ดําเนินการได้ 1,908 ราย 
  ๑.๔) ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้การบํารุงรักษาสวนและการ
กรีดยางอย่างถูกวิธี แก่เกษตรกรในโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรใน
แหล่งปลูกยางใหม่ระยะที่ ๑  เริ่มดําเนินโครงการในปี 2554  ให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้
ในการบํารุงรักษาสวน และการกรีดยางอย่างถูกวิธี ดูแลต่อเน่ือง  จํานวน 1๒๐,๒๐๗ ราย เน้ือที่ ๘๗๕,๒๙๘ ไร่ 
ผลดําเนินการได้ตามเป้าหมาย (ปี 2559 จบโครงการแล้ว) 
   ๒. โครงการที่บรรจุในการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ ประกอบด้วย 
         ๒.๑) โครงการจัดตั้งตลาดน้ํายางสดระดับท้องถ่ิน ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการโดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการติดตามให้คําแนะนํา เป้าหมาย
ติดตามดูแลกลุ่มเดิมที่ดําเนินการต้ังแต่ปี ๒๕๕๑ เป้าหมายในปี ๒๕๕9 ดูแลกลุ่มเดิมต่อเน่ือง 25๒ กลุ่ม 

๒.2) โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรยากจนให้มีรายได้จาก ๖๔,๐ ๐๐ บาทเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ปี 
รวมถึงให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่า ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม โดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูก
ยางพารา ดําเนินการให้การสงเคราะห์ ๑,๓๗๗ หมู่บ้าน ในปี 2559 สวนดําเนินการ จํานวน 4,126 ราย 
เน้ือที่ 24,419.80 ไร่ ผลการตรวจติดตาม จํานวน 2,854 ราย เนื้อที่ 15,489.40 ไร่ (๖๙๖ หมู่บ้าน จบ
โครงการแล้ว) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตและ 
                                            เพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

  การยางแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลักในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนายางพาราทุก
สาขาอย่างครบวงจร  ต้ังแต่งานวิจัยด้านการผลิตยาง งานวิจัยด้านเศรษฐกิจและการตลาดยาง งานวิจัย
อุตสาหกรรมเพื่อเพ่ิมมูลค่ายางซึ่งรวมถึงการแปรรูปยาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง และไม้ยางพารา ตลอดจน
การให้บริการทดสอบยางแท่งเพ่ือการส่งออก   โดยประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับยางพาราทั้งใน
ประเทศและองค์กรยางระหว่างประเทศ  การค้นคว้าวิจัยและพัฒนายางได้ดําเนินการเพื่อสนับสนุนเกษตรกร
และผู้เก่ียวข้องกับภาคยางอย่างครบวงจร เพ่ือให้ดําเนินการค้นคว้าวิจัยและพัฒนายาง บรรลุเป้าหมายใน
พันธะกิจ บทบาทและวัตถุประสงค์ รวมทั้งกระบวนงานและมาตรการต่างๆที่เก่ียวข้อง สถาบันวิจัยยาง การยาง
แห่งประเทศไทย จึงจัดทํา “แผนงานวิจัยและพัฒนายางพารา เงินกองทุนพัฒนายาง มาตรา 49 (4)”  
ประจําปีงบประมาณ 2559  ต่อเน่ืองและเพ่ิมเติมจากปี 2558  ประกอบด้วย 4  กิจกรรม รายละเอียดสรุป ดังน้ี 

  กิจกรรมที่ 1  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพยางที่เป็นวัตถุดิบ 

กลยุทธ์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพยางที่เป็นวัตถุดิบ การยางแห่งประเทศไทย   จะมุ่งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตที่ระกับสวนยาง ต้ังแต่การพัฒนาวัสดุปลูกยางที่มีคุณภาพและตามมาตรฐานทางวิชาการ  
การปรับปรุงพันธ์ุยาง การใช้ปุ๋ยในสวนยาง การกรีดยาง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพช่วยในการวิจัยปรับปรุงพันธ์ุ
ยาง การป้องกันและกําจัดโรคยาง หรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับต้นยาง การเพ่ิมผลผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพยาง  ผลักดันให้เกษตรกรได้นําเทคโนโลยีในด้านการเพ่ิมผลผลิตยางและ
ปรับปรุงคุณภาพที่มีมาตรฐานทางวิชาการไปใช้อย่างจริงจัง ได้แก่ การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี อัตราเหมาะสมกับ
ความต้องการของต้นยาง  รวมถึงการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  เป็นต้น  ประกอบด้วย  14  กรอบงานวิจัย  
แม้ว่างานวิจัยเก่ียวกับต้นยางพารามักจะใช้ระยะเวลานานจึงจะทราบผล เน่ืองจากยางพาราเป็นพืชยืนต้นที่มี
ระยะเวลาปลูกก่อนให้ผลผลิตประมาณ 7 ปี และให้ผลผลิตได้จนอายุประมาณ 25 ปี  จากผลการดําเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง ในปี 2559-2559  สถาบันวิจัยยางได้รวบรวมข้อมูลการวิจัยพันธ์ุยางมาจัดทําคําแนะนําพันธ์ุ
ยางปี 2559 โดยมีการเปลี่ยนแปลงในพันธ์ุยางแนะนําช้ัน 2 ซึ่งเป็นพันธ์ุยางใหม่มีการเจริญเติบโตดีและให้ผล
ผลิตนํ้ายางสูงกว่า พันธ์ุ RRIM 600 มากกว่าร้อยละ 30   มากกว่า 10 พันธ์ุ เพ่ือให้เกษตรกรหรือ
ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเลือกใช้พันธ์ุยางตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ 

 การจัดการสวนยางอย่างเหมาะสมท้ังการเตรียมพ้ืนที่ การปลูกยาง การใส่ปุ๋ยบํารุงต้นยาง 
และการเก็บเก่ียวผลผลิตยางอย่างเหมาะสมก็เป็นผลงานที่พร้อมจะแนะนําสู่เกษตรกร  อย่างไรก็ตามจาก
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้เกิดภาวะโรคร้อน  โรคยางต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงสายพันธ์ุ
ทําให้เกิดการระบาดของโรคยางท่ีเปลี่ยนแปลงชนิดและความรุนแรง ตัวอย่างเช่นโรครากขาวที่ระบาดมาใน
พ้ืนที่ปลูกยางทางภาคใต้   สถาบันวิจัยยางได้มีผลงานวิจัยในการใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ในการรักษาโรครากยาง 
และจัดทําเป็นคําแนะนําสําหรับเกษตรกรต่อไป 
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 การศึกษาคาร์บอนเครดิต และการทําฉลากนํ้าเพ่ือเตรียมรองรับสภาวะโลกร้อนกละการ
ซื้อชายคาร์บอนในอนาคต  เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจและร่วมกันลดปัญหาโรคร้อน  สถาบันวิจัยยาง
ได้ศึกษาการใช้คาร์บอนในสวนยาง และการจัดทําลายพิมพ์คาร์บอนโดยการศึกษาชีวมวลในสวนยางขนาดต่างๆ กัน 

 กิจกรรมที่ 2  การวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง 

  1. การวิจัยพัฒนาระบบตลาดยางในประเทศและต่างประเทศ 

 ๑.๑ ได้รูปแบบตลาดกลางทางเลือกซื้อขายยางของเกษตรกรอย่างน้อย 3 รูปแบบ 
 ๑.๒ สร้างรูปแบบตลาดกลางยางก้อนถ้วย ที่มีระบบ ภายใต้กฎเกณฑ์การซื้อขายที่เป็น
ธรรมให้แก่เกษตรในพ้ืนที่ปลกูยางใหม่ 
 ๑.๓พัฒนาระบบฐานข้อมูลการค้ายางระหว่างไทยและคู่แข่งในตลาดจีน ซึ่งจะพัฒนาเป็น
ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านราคายางในตลาดจีน เพ่ือลดความเสี่ยงและสร้างเสถียรภาพให้กับการส่งออกยางจากไทยไปจีน  
 ๑.๔ ได้แนวทางบริหารงานคุณภาพ เพ่ือให้สํานักงานตลาดกลางยางพารา  2 แห่ง (สงขลา
และนครศรีธรรมราช) ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9001:2008  
 ๑.๕ สามารถเช่ือมโยงตลาดกลางยางพาราและตลาดยางอ่ืนเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 6 แห่ง  ให้
มีขั้นตอนการดําเนินงานและมาตรฐานคุณภาพยางเป็นหน่ึงเดียวกัน และเป็นแหล่งสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร
ด้านยาง  
 ๑.๖ พัฒนารูปแบบการดําเนินงานของตลาดซื้อขายยางส่งมอบจริง (Spot Market) เพ่ือร่วมกับ
หน่วยงานที่ เก่ียวข้องกับระบบตลาดยางพารา คือ AFET และตลาดหลักทรัพย์ ในการผลักดันให้เกิดระบบ  
การเช่ือมโยงตลาด Spot Market, ETF และ Future (AFET) ที่มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงด้านราคาและคุณภาพ
ยาง รวมทั้งสามารถเปิดให้ผู้ซื้อผู้ขายจากต่างประเทศเข้ามาทําการซื้อขายได้ 

 2. การวิจัยพฤติกรรมการผลิต การปรับตัว และแนวทางการลดต้นทุนการผลิตยาง  

 สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจวางแผนการผลิตยางพาราเพื่อให้สอดคล้องกับ
การตลาด โดยอาศัยข้อมูลเก่ียวกับต้นทุน ผลตอบแทน เพ่ือวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการผลิตยางแต่ละรูปแบบ
เพ่ือใช้เป็น แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิด้านการผลิตและการตลาดให้สูงขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรเลือกผลิต
ยางพาราเพ่ือจําหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะนําไปสู่การเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราให้
มีรายได้ที่มั่นคงและย่ังยืน เพ่ือใช้ในการกําหนดนโยบายที่เก่ียวข้องได้อย่างชัดเจน เช่น  (1.) นโยบายจูงใจให้
เกษตรกรโค่นปลูกแทนยางพารา เพ่ือลดปริมาณอุปทานยางของประเทศให้เหมาะสม (2.) นโยบายการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกร (3.)นโยบายการกําหนดอัตราเงินสงเคราะห์ปลูกแทน (Cess) เป็นต้น 
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 3. การศึกษาวิจัยระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศและต่างประเทศ  

  ได้รูปแบบระบบจัดการโลจิสติกส์ยางที่เหมาะสมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ 3 รูปแบบ 
และได้แนวทางในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ยางพาราต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 

  กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบ และผลิตภัณฑ์ยาง 

  เพ่ือพัฒนาการแปรรูปยางดิบของประเทศ ให้มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ เป็นที่ต้องการของ
ตลาดและมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้มีการใช้ยางในประเทศเพ่ิมมากขึ้น และมีสัดส่วน
การใช้เป็นร้อยละ 20 ของปริมาณการผลิตยางของประเทศ โดยมีเป้าหมาย ดังน้ี 

 ๑. ได้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ และพร้อมถ่ายทอด
เทคโนโลยีได้ไม่น้อยกว่า 5 ชนิด 
 ๒.ได้เทคโนโลยีกระบวนการคงรูปผลิตภัณฑ์ยางด้วยระบบไมโครเวฟซึ่งสามารถเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 

๓. ได้ต้นแบบโรงรมควันยางพาราแบบประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๔. สามารถพัฒนาเครื่องหาเปอร์เซ็นต์เน้ือยางแห้งในนํ้ายางสด แบบรวดเร็วและมีความ
แม่นยําในระดับที่สามารถใช้ในการซื้อขายนํ้ายางสดได้ โดยร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาในการให้การรับรอง
มาตรฐานเคร่ืองวัด อย่างน้อย 1 วิธีการ 
 ๕.ได้เทคโนโลยีการใช้ยางธรรมชาติอิพอกไซด์พัฒนาการแปรรูปยางดิบ 
 ๖. ได้ข้อมูลพ้ืนฐานและต้นทุนการผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ชนิดพิเศษ (ความหนืดคงที่)  
 ๗.ได้ข้อมูลประสิทธิภาพการห้ามล้อของรถยนต์และการลื่นไถลบนถนนท่ีมีส่วนผสมของ
ยางพาราระดับต่างๆ เพ่ือนํามาใช้ประกอบการขยายผลการใช้ยางพาราผสมยางมะตอยราดถนนในระดับสากล 
 ๘. พัฒนายางพาราในเชิงนวัตกรรมใหม่เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในทางการแพทย์ อย่างน้อย 3 ชนิด  
 ๙ . สามารถพัฒนาห้องปฏิ บั ติการยางของสถาบันยางให้ ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล(ISO/IEC 17025) และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก
เพ่ือเป็นการรองรับ AEC ในปี 2015 โดยห้องปฏิบัติการยางของสถาบันวิจัยยางสามารถทดสอบและออก
ใบรับรองยางและผลิตภัณฑ์ยางได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   
 

  กิจกรรมที่ 4  แสวงหาและร่วมงานวิจัยและพัฒนาจากองค์กรทั้งในและระหว่างประเทศ 

 จากการเข้าร่วมโครงการ “การแลกเปลี่ยนพันธ์ุยางระหว่างประเทศสมาชิก IRRDB” เพ่ือ
เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนของการปรับปรุงพันธ์ุยาง  ทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือในการ
พัฒนาพันธ์ุยางระหว่างประเทศผู้ผลิตยาง  พันธ์ุยางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนพันธ์ุ ส่วนใหญ่เป็นพันธ์ุยางช้ัน 1-3 
ของแต่ละประเทศ การนําพันธ์ุยางที่ได้จากการแลกเปลี่ยนพันธ์ุเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบพันธ์ุยางขั้น
ปลาย เพ่ือคัดเลือกพันธ์ุยางที่ให้ผลผลิตนํ้ายางสูงสามารถปรับตัวได้ดีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศ
ไทย    ในปี 2556 สถาบันวิจัยยาง ได้ตกลงร่วมมือกับประเทศสมาชิกของสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่าง 
(International Rubber Research and Development Board, IRRDB) ในการแลกเปลี่ยนพันธ์ุยางดีเด่นที่
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ผ่านการวิจัยและพัฒนาในแต่ละประเทศ   โดยประเทศที่เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนพันธ์  มีทั้งหมด 12 
ประเทศ ได้แก่ประเทศกัมพูชา โค๊ตดิวัวร์  ฝรั่งเศส (CIRAD)  อินเดีย  อินโดนีเซีย มาเลเซีย  เมียนม่าร์ ไนจีเรีย 
ฟิลิปปินส์  ไทย เวียดนาม และศรีลังกา    มีพันธ์ุยางที่เข้าร่วมทั้งหมด 49 พันธ์ุ  พันธ์ุยางที่ใช้ในการ
แลกเปลี่ยนพันธ์ุ ส่วนใหญ่เป็นพันธ์ุยางช้ัน 1-3 ของแต่ละประเทศ  และจะนําเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบ
พันธ์ุยางขั้นปลาย เพ่ือคัดเลือกพันธ์ุยางที่ให้ผลผลิตนํ้ายางสูงสามารถปรับตัวได้ดีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ของประเทศไทย ผลการดําเนินงานในปี 2559  ประเทศไทยได้ส่งออกยางพันธ์ุดีของไทย 5 พันธ์ุไปยัง
ต่างประเทศแล้ว 5 ประเทศ และขณะเดียวกันก็ได้รับยางพันธ์ุดีจากประเทศสมาชิก 5 ประทศเแล้ว ได้แก่ 
อินเดีย จีน ฝรั่งเศส เมียนมาร์ และศรีลังกา 

 นอกจากความร่วมมือในการแลกเปล่ียนพันธ์ุแล้ว การยางแห่งประเทศไทย ยังได้สร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศด้านการวิจัยในสาขาต่างๆ ที่จะเกื้อกูล
กับนักวิชาการของสถาบันวิจัยยางแล้ว  ได้แก่การผลักดันการทํางานร่วมระหว่างสภายางระหว่างสาม
ประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC)  ซึ่งเป็นความร่วมมือไตรภาคียางพารา 3 
ประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย) กับสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  รวมท้ังการผลักดันเพ่ือจัดต้ัง
กองทุนรักษาเสถียรภาพและพยุงราคาในช่วงราคายางตกตํ่าให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  โดยการ
ประสานงานการรักษาเสถียรภาพราคายางร่วมกับบริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ (International Rubber 
Consortium Limited : IRCo)  ร่วมมื อกับองค์ การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน  (International 
Organization for Standardization : ISO)  เพ่ือจัดต้ังมาตรฐานยางพาราให้เป็นประโยชน์ต่อไทยและประเทศผู้
ปลูกยาง ร่วมมือกับกับสหภาพยุโรป  (European Union : EU) และอเมริกาในนาม ของประชาคมเศรษฐกิจอา
เช่ียน (Asian Economic Community : AEC) เพ่ือเพ่ิมอํานาจการต่อรอง สําหรับสมาคมประเทศผู้ผลิตยาง
ธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing  Countries : ANRPC) ของกลุ่มประเทศผู้ผลิตยาง
ธรรมชาติ 11 ประเทศ จะต้องประสานกับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนให้มากขึ้น   นอกจากการใช้
งบประมาณเพ่ือการประชุม สัมมนากับองค์กรระหว่างประเทศดังกล่าวข้างต้นแลว้  ยังมีความร่วมมือด้านงานวิจัย
กับหน่วยงานอ่ืนตามกิจกรรมที่ 4  ซึ่งเป็นงานต่อเน่ืองจากปี 2558  จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม คือ 

 1. วิจัยและพัฒนาการผลิตยางร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันการศึกษา, 
CIRAD, IRRDB และองค์กรของรัฐและเอกชน 

 2. ความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยางกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวทช. และ 
สถาบันการศึกษา 

 3. แลกเปลี่ยนนักวิจัย และประสานความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดและโลจิสติกส์ 
 

 1. ผลผลิต : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร 
    ผลผลิตการจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร เพ่ือพัฒนาธุรกิจของเกษตรกร
ชาวสวนยาง ใหส้ามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม ให้ความรู้แก่พนักงานด้านการตลาด ในเรื่อง
มาตรฐาน และการคัดคุณภาพยาง ให้ความรู้เรื่องตลาดกับคณะกรรมการตลาด สกย. และบริการข้อมูล
ข่าวสาร ดําเนินการเปิดตลาดระดับท้องถิ่น จํานวน 108 ตลาด ในปี 2559 มีเป้าหมายการซื้อขายผลผลิต
ยางพาราผ่านตลาด จํานวน 915,000 ตัน ผลการดําเนินงาน 479,597.03 ตัน มูลค่า 13,513.39 ล้านบาท 
และมีเป้าหมายบริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องจํานวน 5,500 ราย ผลการดําเนินการได้ 5,796 ราย  
 

   ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้และจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมขององค์กร 
   

 โครงการการบริหารจัดการสวนยาง กยท. อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการและการดูแลรักษาสวนยางให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงขึ้น เป้าหมาย 210 กิโลกรัมต่อไร่
ต่อปี ไร่ละ ๒ กิโลกรัมต่อครั้งกรีด วันกรีด ๑๐๗ วัน ผลการดําเนินงาน 131.97 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  ไร่ละ 1.82 
กิโลกรัมต่อครั้งกรีด วันกรีด 74 วัน 

 โครงการบริหารจัดการสวนปาล์ม กยท. อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการดูแลรักษาสวนปาล์มให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงขึ้น เป้าหมาย ๒.๕ ตันต่อไร่    
ผลการดําเนิน 1.79 ตันต่อไร่ 
 โครงการจําหน่ายวัสดุปลูก พันธ์ุยาง พันธ์ุปาล์มนํ้ามัน วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมวัสดุปลูกที่
มีคุณภาพให้ผู้รับการสงเคราะห์   เป้าหมาย ๑.๔๗ ล้านก่ิง ผลการดําเนินงาน  ๐.๐๓๕ ก่ิง 

 โครงการการเพ่ิมปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตยางชนิดต่างๆ ให้ได้ 
เป้าหมาย ๖๒,๙๐๐ ตัน  ผลการดําเนินงาน ๑๐,๗๑๑.๔๒ ตัน 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
 1. ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

  1.1) งานการพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร ได้รับความรู้ และมีทักษะในการประกอบอาชีพการปลูกสร้างสวนยาง สามารถเพ่ิมมูลค่ายาง รวมถึง
ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมตัวกันในรูปกลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภาพดี
ตามมาตรฐาน และสร้างอํานาจการต่อรองในด้านราคา เป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางให้เพ่ิม
สูงขึ้น เป้าหมายดูแลกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรต่อเน่ืองจํานวน 6,000 กลุ่ม และเพ่ิมสมาชิกรายใหม่ 25,000 
ราย ผลการดําเนินการดูแลกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรจํานวน 6,593 กลุ่ม และเพ่ิมสมาชิกใหม่ได้ 701 ราย 
                  1.๒)  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือให้เกษตรกร
ชาวสวนยางสามารถดูแลรักษาสวนยาง ต้นแต่เริ่มปลูก เก็บเก่ียวผลผลิต แปรรูป จนกระทั่งโค่นต้นยาง เพ่ือ
ขอรับการสงเคราะห์ใหม่ เป้าหมาย 61,410 ราย ดําเนินการได้ 20,716 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.73 ของ
เป้าหมาย     
 



 

11 
 

                               1.๓) โครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ (ดําเนินการ
ต่อเนื่อง ๕๑ หมู่บ้าน) เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านไปสู่ความเข้มแข็งและย่ังยืน ในปี 2559 ให้หมู่บ้านมีกิจกรรมที่
สร้างรายได้ให้กับสมาชิก เป้าหมาย 102 กิจกรรม ดําเนินการได้ 178 กิจกรรม 
 

 ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
1.  

   ๑.๔) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้พ้ืนฐานและทักษะในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง การบริหารจัดการโรงงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
และพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เป้าหมาย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 360 ราย (ผลอยู่ระหว่างดําเนินการ) 
                           1.๕) โครงการจัดการศูนย์เรียนรู้ วัตถุประสงค์ เพ่ือถ่ายทอดความรู้สู่ เกษตรกร  
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้สนใจ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา ๔ แห่ง (กระบ่ี พัทลุง ขอนแก่น 
นครพนม) ดําเนินการต่อเน่ือง เป้าหมาย ๑,๙๑๕ ราย โดยแบ่งเป็นแผนการดําเนินการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จํานวน 780 ราย ดําเนินการได้ 321 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.15 ของแผนงาน และแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้มีผู้มาใช้
บริการเป็นแหล่งเรียนรู้ปีละ ๙๐๐ รายต่อปี มีผู้มาใช้บริการ 673 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.77 ของแผนงาน 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร   
 

๑.1) การบริหารจัดการองค์กร   ในปีงบประมาณ 2559 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559  ถึง 
31 พฤษภาคม 2559 ไม่สามารถดําเนินการสรรหาบุคลากรบรรจุลงในตําแหน่งได้ เน่ืองจาก กยท. อยู่ระหว่างการ
จัดทําโครงสร้าง กยท. และกรอบอัตรากําลังเพ่ือรองรับการดําเนินงานของ กยท. ซึ่งขณะน้ีเพ่ิงดําเนินการแล้วเสร็จและ
อยู่ในระหว่างการบรรจุพนักงานลงโครงสร้างองค์กร และกรอบอัตรากําลังของ กยท. 
 

1.๒) การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมทักษะและความสามารถใน
การปฏิบัติงานโดยการอบรมสัมมนาดูงาน เฉลี่ยเป็นจํานวน 23 ช่ัวโมง/คน/ปี ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมี
ค่าเฉล่ียอยู่ที่ 25 ช่ัวโมง/คน/ปี  
 1.๓) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน และ
การให้บริการแก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไป รวมท้ังบุคลากรของ กยท. มีการพัฒนาระบบและติดต้ังเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งระบบสื่อสารข้อมูล ระบบฐานข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สําเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีระบบเครือข่ายวงจรสื่อสาร คือ (๑.) บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
จํานวน ๑ วงจร โดยมีความเร็วภายในประเทศ 3๐๐ Mbps. ระหว่างประเทศ 4๐ Mbps. (๒.) บริการบอร์ดแบรนด์
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่บุคลากรในสํานักงานส่วนกลาง และผู้ที่มาติดต่อสํานักงานที่
ต้องการใช้อินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งการติดต่อสื่อสารในหน่วยงานภูมิภาคทั้งหมด นอกจากบริการสื่อสารข้อมูล
ดังกล่าว กยท. ยังมีการบริการระบบเครือข่ายสื่อสารแบบเทคโนโลยี MPLS (Multi - Protocol Label Switching) 
สําหรับส่วนงานที่ไม่สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ ซึ่งในปัจจุบันการเช่ือมโยงเครือข่ายของแต่ละส่วน
งานเป็นระบบ LAN และแต่ละส่วนงานรวมเป็น WAN โดยเช่ือมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์หลักที่ส่วนกลาง ส่วนการ
เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภายนอก กยท. มีการเช่ือมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยการเชื่องโยงผ่านเครือข่าย
โครงการ GIN สําหรับระบบการรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ส่วนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรชาวสวนยางจํานวน ๘ ระบบ ระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการทํางานของบุคลากรหลังบ้าน (Back office) จํานวน ๑๖ ระบบ รวมทั้งระบบการ
เช่ือมโยงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการเช่ืองโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอก พร้อมทั้งการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ระบบสื่อสาร ระบบฐานข้อมูล และระบบงาน
สารสนเทศต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
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 นอกจากน้ี กยท. ได้พัฒนาและติดต้ังระบบสํารองข้อมูลและกู้คืนจากอุบัติภัย ๑ ระบบ เพ่ือให้
ระบบงานต่างๆ ของ กยท. สามารถใช้งานได้ กรณีที่มีเหตุการณ์เกิดอุบติภัยกับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักจนไม่สามารถ
ใช้งานได้ และจากการควบรวมองค์กรระหว่าง 3 หน่วยงาน เป็น กยท. ได้มีการแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนการ
บูรณาการเพื่อการหลอมรวมเป็นหน่ึง (ระบบสารสนเทศ) เพ่ือเป็นการบริหารทรัพยากรด้านระบบสารสนเทศให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
  

   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐ 
   โครงการแก้ไขปัญหายางพาราภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ได้รับอนุมัติตาม
มติคณะรักษาความสงบแห่งชติ (คสช.) และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ในส่วนที่การยางแห่งประเทศไทย
เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 ๑.โครงการควบคุมปริมาณการผลิต เป้าหมายเพ่ือลดปริมาณการผลิตยางด้วยการลดพ้ืนที่ปลูก
ยางปีละ ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ โดยให้ปลูกยางแทนยา ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ปลูกพืชชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ระยะเวลา ๗ ปี ทําให้สามารถลดพ้ืนที่ปลูกยางช่ัวคราว  และลดปริมาณยางเข้าสู่ตลาดได้ 
๕๓๓,๔๐๐ ตัน ภายในระยะ ๗ ปี  และสามารถลดพ้ืนที่ปลูกยางถาวรได้ ๗๐๐,๐๐๐ ไร่ และลดปริมาณยางเข้าสู่
ตลาดได้ ๑๗๗,๘๐๐ ตัน 
                     ๒. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือช่วยแก้ปัญหาราคายางได้ในระยะ
ยาว โดยมีหน่วยงานของภาครัฐ ๙ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ต้องการใช้ยาง 
๔,๘๔๒.๔๗  ตัน แบ่งออกเป็นนํ้ายางขั้น ๓,๙๗๑ ตัน และยางแห้ง ๘๗.๑๗ ตัน 
 ๓. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และเพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง  ครัวเรือนละไม่เกิน 
๑๕ ไร่ เป้าหมาย๘๐๘,๖๑๔ ครัวเรือน (ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท : เกษตรกรเจ้าของสวนยาง /ผู้เช่า ๙๐๐ บาท /ไร่ 
คนกรีดยาง ๖๐๐ บาท/ไร่) 
 ๔. โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  เพ่ือจ่ายชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งมี
พ้ืนที่สวนยางเปิดกรีดที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธ์ิ ในอัตราไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่  
เป้าหมาย ๘๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน  กยท.ทําหน้าเป็นผู้ประสาน กับกรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์  
 ๕.โครงการผลิตเพ่ือเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีต่างให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ นอกเหนือจากการประกอบ
อาชีพการทําสวนยาง และเป็นแนวทางหนึ่งที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในขณะที่รอเวลาการเก็บ
เก่ียวผลผลิตจากการทําสวนยาง  เป้าหมาย ปีละ ๑๖๐,๐๐๐ ไร่  ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย 
 ๖.โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง  เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางใน
ระดับที่เหมาะสม และรวบรวมจัดการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกร  ได้ดําเนินการประมูลยาง จํานวน 
๑๔๘,๗๙๙.๔๕ ตัน  มูลค่ ๘,๘๘๙.๒๙ ล้านบาท ปริมาณยางใน สต๊อก ๑๔๒,๗๒๓.๖๙ ตัน ส่งมอบให้ บริษัท 
CHINA HANAN RUBBER INDUSTRY GROUP ๕,๓๖๐ ตัน (ข้อมูล ๑๓ พย.๕๗ – ๒๘ พค.๕๙) 
 ๗. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ืออบรมเกษตรกรชาวสวนยาง หลักสูตรต่างที่สนับสนุน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การเพิ่มรายได้ เป้าหมาย ๘๐,๐๐๐ ราย ผลการดําเนินงาน 
๘๑,๑๓๖ ราย  
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 ๘. โครงการสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาง ฝ่ายไทย การยางแห่งประเทศไทย กับคู่ค้าฝ่ายจีน 
SINOCHEM GROUP เป้าหมาย ๒๐๐,๐๐๐ ตัน  ผลการดําเนินงาน รับซื้อ ๑๗,๒๑๒.๘ ตัน มูลค่า ๗๔๑.๒๘๒ 
ล้านบาท ส่งมอบ ๑๖,๘๐๙.๖๐ ตัน มูลค่า ๒๘๔.๗๕๖ ล้านบาท    (ข้อมูล ๒๒ มิถุนายน ๕๙) 
 ๙. โครงการพัฒนาตลาดตามแผนแม่บทปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา    กยท.จัดทํา
แผนแม่บทปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา ออกเป็น ๓ ระยะ คือ ๑ ) พัฒนาระบบการซื้อขาย
อิเล็กทรอนิกส์ แบบส่งมอบจริงของ สํานักงานตลาดยางนครศรีธรรมราช ๒) พัฒนาและขยายระบบรับซื้อขาย
อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังสํานักตลาดยางสงขลา  สุราษฎร์ธานี  รวมถึงซ่อมโกดัง ทั้ง ๒ แห่ง ให้สามารถใช้งานได้ 
๓) ยกระดับตลาด ๑๐๘ ตลาด ที่มีศักยภาพให้เป็นตลาดกลาง ๑๑ แห่ง  ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงานในระยะแรก ขณะเดียวกัน ได้ร่วมมือกับ ITRC  พัฒนาตลาด Regional Rubber Market (RRM) 
ร่วมกันระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ระหว่างการําเนินงานและทําข้อตกลง 
 ๑๐. โครงการจัดต้ังสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานด้านวิจัยและพัฒนายางดิบ 
ผลิตภัณฑ์ยาง พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการผลักดันการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ เช่น การทํามาตรฐาน
หมอน และที่นอนยางพารา  สนามฟุตซอล และยางปูพ้ืน ร่วมกับ สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)  
 ๑๑. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม  เพ่ือ
สนับสนุนสินเช่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตร  เป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ 
ครัวเรือน    ผลการดําเนินงาน ธกส.จ่ายสินเช่ือให้เกษตรกร ๑๑๖,๕๒๖ ครัวเรือน ซึ่งการยางแห่งปรเทศไทย 
ได้ถ่ายทอดความสู่เกษตรกรตามแผนการผลิตที่เกษตรกรต้องการ 
 ๑๒. โครงการสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง  เป้าหมายให้ผู้ประกอบการกู้
ภายในกรอบวงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท กับธนาคารออมสิน ดอกเบ้ียร้อยละ ๕ ต่อปี (ผู้ประกอบการรับภาระ
ดกเบ้ียร้อยละ ๒ รัฐบาลชดเชย ร้อยละ๓ ตลอดอายุโครงการ)  มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๕ ราย วงเงิน 
๙,๒๓๘.๒๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างทําสัญญา ๑ ราย ทําสัญญาแล้ว ๓ ราย และอยู่ระหว่างการพิจารณา ๑๑ ราย 
 ๑๓ โครงการบริหารจัดการสต๊อกยางของรัฐ  ดําเนินการตามมติที่คณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การสวนยาวมีมติไว้แล้ว ทั้งน้ีให้ใช้วิธีการติดต่อกับผู้สนใจซื้อโดยตรง  โดยขอให้ดําเนินการอย่าง
เร่งด่วนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคายางในประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์บริหารสต๊อกของรัฐ 
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บทที่ ๒ 
 

บทบาทของ กยท. ในการสนับสนุน(ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

(ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

และแนวนโยบายรัฐบาล 
 

๒.๑ สาระสําคัญของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบบัที่ ๑๒      
     (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 ๒.1.๑กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
 หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จะมุ่งบรรลุเป้าหมาย
ในระยะ ๕ ปีที่ มุ่งการเตรียมความพร้อมเป็นประเทศพัฒนา มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน  เพ่ือจะสามารถต่อยอดใน
ระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี โดยมีหลักการสําคัญของแผนฯ 
คือยึด ๑)“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”๓) ยึด “วิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”  ๔) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙”  ๕) ยึด “หลักการนําไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  เป้าหมาย
การพัฒนาในมิติหลัก (๑) คนไทยที่มีคุณลักษณะ เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ (๒) การลด ความเหลื่อมล้ําทางด้าน
รายได้และความยากจน (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและ แข่งขันได้ (๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ํา (๕) มี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเช่ือมั่นของ
นานาชาติต่อประเทศไทย (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอํานาจและมีส่วนร่วมจาก ดังน้ัน การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกําหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังน้ี  
 ๑. วัตถุประสงค์ 
   ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที  ่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น คน
เก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
  ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึง ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความ 
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
  ๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สร้างความ
เข้มแข็งของ ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
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  ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การ เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
  ๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทํางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  
  ๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ
การ พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  
  ๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบาท
นาและ สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  
 ๒. เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กําหนดเป้าหมายร่วมการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย 
  ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีความ รับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ 
มีวิถี ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  
  ๒.๒ ความเหลื่อมล่ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ตํ่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  
  ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน 
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด 
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการ 
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ 
ช้ันสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือ 
ลดความเหลื่อมล้ําโดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัย 
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต 
และบริการ  
  ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗ 
ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ การจัดการ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพนํ้าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ใน เกณฑ์
มาตรฐาน  
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  ๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพ่ิม ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหา อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง 
มี ความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ 
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ 
พัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ 
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  
  ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจาย อํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนได้
ดีกว่า ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิตัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และ อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี 
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ 
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้น  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  

 ๑. วัตถุประสงค์ 
   ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
  ๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑  
  ๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
  ๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ  
  

 ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา  
   ๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  
   ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
   ๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเน่ือง  
   ๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น  
  ๒.๑.๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน  
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 ๒.๒ ตัวชี้วัด  
  เป้าหมายที่ ๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
   ตัวช้ีวัด ๑.๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน
การมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมขึ้น  
   ตัวช้ีวัด ๑.๒ คดีอาญามีสัดส่วนลดลง  
 

  เป้าหมายที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
  ๒.๑ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
   ตัวช้ีวัด ๑ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
  ๒.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมขึ้น  
   ตัวช้ีวัด ๒ คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
   ตัวช้ีวัด ๓ เด็กร้อยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
  ๒.๓ วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน และมี
ทักษะทาง การเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  
   ตัวช้ีวัด ๔ ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ ต่อปี  
   ตัวช้ีวัด ๕ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ิมขึ้น 
   ตัวช้ีวัด ๖ การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมขึ้น  
  ๒.๔ ผู้สูงอายุวัยต้นมีงานทําและรายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ  
   ตัวช้ีวัด ๗ การมีงานทําของผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี) เพ่ิมขึ้น  
  เป้าหมายที่ ๓ คนไทยมีการศึกษาที่ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   ตัวช้ีวัด ๓.๑ ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐  
   ตัวช้ีวัด ๓.๒ การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น  
   ตัวช้ีวัด ๓.๓ การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๘๕  
   ตัวช้ีวัด ๓.๔ แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ 
ปวช. และ ปวส. เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ ต่อปี  
  เป้าหมายที่ ๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น  
   ตัวช้ีวัด ๔.๑ ประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ปีมีภาวะนํ้าหนักเกินลดลง  
   ตัวช้ีวัด ๔.๒ การตายจากอุบัติเหตุทางถนนตํ่ากว่า ๑๘ คน ต่อประชากรแสนคน  
   ตัวช้ีวัด ๔.๓ ความผิดปกติทางอารมณ์ของต่อประชากรลดลง  
   ตัวช้ีวัด ๔.๔ การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ลดลง  
   ตัวช้ีวัด ๔.๕ รายจ่ายรวมด้านสุขภาพภาครัฐไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของรายจ่ายภาครัฐ  
   ตัวช้ีวัด ๔.๖ ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ ๒๐  
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  เป้าหมายที่ ๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน 
และ ภาคเอกชน  
   ตัวช้ีวัด ๕.๑ ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น  
   ตัวช้ีวัด ๕.๒ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนาเพ่ิมขึ้น  
   ตัวช้ีวัด ๕.๓ ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น  
 ๓. แนวทางการพัฒนา  
   ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมที่ พึงประสงค์  
   ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
   ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคํานึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
   ๓.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
   ๓.๖ พัฒนาระบบการดูแล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
   ๓.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 ๔. แผนงานโครงการสําคัญ  
   ๔.๑ แผนงานการลงทุนพัฒนาเพ่ิมศักยภาพเด็กปฐมวัย 
   ๔.๒ แผนงานการสร้างความอยู่ดีมีสุขและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
  ๔.๓ แผนงานการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
  ๔.๔ แผนงานการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงงานเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๔.๕ แผนรองรับ  

     ๔.๕.๑ ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
   ๔.๕.๒ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศในช่วงการ
ปฏิรูปการศึกษาใน ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)  
   ๔.๕.๓ ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔)  
   ๔.๕.๔ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) ๔.๕.๕ 
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓)  
   ๔.๕.๖ ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ําในสังคม 
 

 ๑.วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ตํ่าสุด  
 ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
 ๑.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
 ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 เป้าหมายที่ ๑ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคม ที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน  
 ตัวช้ีวัด ๑.๑ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ตํ่าสุด เพ่ิมขึ้นไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี  
 ตัวช้ีวัด ๑.๒ ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 
๐.๔๑ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
 ตัวช้ีวัด ๑.๓ การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้
ตํ่าสุดเพ่ิมขึ้น  
 ตัวช้ีวัด ๑.๔ สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๖.๕ ณ สิ้น
แผนพัฒนาฯ  
 ตัวช้ีวัด ๑.๕ สัดส่วนหน้ีสินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนท่ีสุด 
ลดลง  
 เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
 ตัวช้ีวัด ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อย
ละ ๙๐ โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและ
ระหว่างพ้ืนที่  
 ตัวช้ีวัด ๒.๒ สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทุกระดับช้ันผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ ๕๐ มี จํานวนเพ่ิมขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง  
 ตัวช้ีวัด ๒.๓ สัดส่วนแรงงานนอกระบบท่ีอยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐) 
ต่อ กําลังแรงงานเพ่ิมขึ้น  
 ตัวช้ีวัด ๒.๔ ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพ้ืนที่ลดลง  
 ตัวช้ีวัด ๒.๕ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพ่ิมขึ้น  
 เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้
ชุมชนพึ่งพา ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
 ตัวช้ีวัด ๓.๑ สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ิมขึ้น  
 ตัวช้ีวัด ๓.๒ ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมขึ้นในทุกภาค 
 ตัวช้ีวัด ๓.๓ มูลค่าสินค้าชุมชนเพ่ิมขึ้น 
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 ๓. แนวทางการพัฒนา  
 ๓.๑ การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ตํ่าสุดให้สามารถ
เข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
 ๓.๒ การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง 
 ๓.๓ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง 
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ 
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
 ๔. แผนงานและโครงการสําคัญ  
 ๔.๑ โครงการช่วยเหลือประชากรผู้มีรายได้น้อย 
 ๔.๒ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ห่างไกลอย่างครอบคลุม 
 ๔.๓ โครงการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 ๔.๔ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
 ๔.๕ โครงการศึกษาการจัดสรรที่ดินท้ากินแบบมีเง่ือนไขให้แก่คนยากจน 
 ๔.๖ แผนรองรับ ปัจจุบันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีแผนงานรองรับซึ่งครอบคลุมระยะเวลา
ใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่  
  ๔.๖.๑ ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  
  ๔.๖.๒ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
  ๔.๖.๓ แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
  ๔.๖.๔ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
  ๔.๖.๕ แผนยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙  
  ๔.๖.๖ ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึง 
  ๔.๖.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 ๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
 ๑.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน 
 ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 ๒.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
 เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕ โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น ๘,๒๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๖๔ ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และสัดส่วนรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลว่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็นร้อยละ ๑๙.๐ 
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 ตัวช้ีวัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตัวช้ีวัด ๑.๒ รายได้ต่อหัวและรายได้สุทธิของ
รัฐบาลต่อมูลว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
 เป้าหมายที่ ๒ การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและเอกชนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐
และ ๗.๕ ต่อปี ตามลําดับ 
 ตัวช้ีวัด ๒.๑ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและเอกชน  
 เป้าหมายที่ ๓ มูลว่าและปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๔.๐  
 ตัวช้ีวัด ๓.๑ อัตราการขยายตัวของมูลว่าและปริมาณการส่งออก  
 เป้าหมายที่ ๔ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตโดยรวมเพ่ิมขึ้นเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
๒.๕ ต่อปีและผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานเพ่ิมขึ้นเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี  
 ตัวช้ีวัด ๔.๑ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต  
 ตัวช้ีวัด ๔.๒ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน  
 เป้าหมายที่ ๕ กรอบอัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ ๒.๕ ± ๑.๕ หน้ีสาธารณะ
วงกว้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไม่เกินร้อยละ๕๕ ของ GDP และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลไม่เกินร้อย
ละ ๒ ต่อ GDP 
 ตัวช้ีวัด ๕.๑ อัตราเงินเฟ้อ 
  ตัวช้ีวัด ๕.๒ หน้ีสาธารณะ 
 ตัวช้ีวัด ๕.๓ ดุลบัญชีเดินสะพัด 
 เป้าหมายที่ ๖ การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private 
Partnership: PPP) ในการพัฒนาโวรงสร้างพ้ืนฐานเฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท  
 ตัวช้ีวัด ๖.๑ แหล่งทุน PPP ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง  
 เป้าหมายที่ ๗ ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น  
 ตัวช้ีวัด ๗.๑ จํานวนการย่ืนแบบเพ่ือชําระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการท่ีเข้าข่ายต้อง
เสียภาษีเพ่ิมขึ้น  
 เป้าหมายที่ ๘ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD 
เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด  
 ตัวช้ีวัด ๘.๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD 
 ๒.๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา  
 เป้าหมายที่ ๑ ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) 
ขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต่อปี ตามลําดับ  
 ตัวช้ีวัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  
 เป้าหมายที่ ๒ เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อ 
ครัวเรือน ในปี ๒๕๖๔ และพ้ืนที่การทําเกษตรกรรมย่ังยืนเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๖๔  
 ตัวช้ีวัด ๒.๑ รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร  
 ตัวช้ีวัด ๒.๒ จํานวนพ้ืนที่การทําเกษตรกรรมย่ังยืน  
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 เป้าหมายที่ ๓ มีพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ จํานวน ๑๕ พ้ืนที่ 
 ตัวช้ีวัด ๓.๑ จํานวนพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ ๘๒  
 เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ตํ่ากว่า ๓ ล้านล้านบาท และ
อันดับ ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI) 
ไม่ตํ่ากว่าอันดับที่ ๓๐  
 ตัวช้ีวัด ๔.๑ รายได้จากการท่องเที่ยว  
 ตัวช้ีวัด ๔.๒ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI)  
 เป้าหมายที่ ๕ สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ เมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
 ตัวช้ีวัด ๕.๑ สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศ  
 เป้าหมายที่ ๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการเงิน ประกอบด้วย (๑) ปรับเพ่ิมอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงิน (๒) เพ่ิมคะแนนทักษะทางการเงินของวนไทยเท่ากับคะแนน 
เฉลี่ยของโลก (๓) ลดสัดส่วนการกู้เงินนอกระบบให้เหลือไม่เกินร้อยละ ๒ และ (๔) เพ่ิมปริมาณการใช้บริการ 
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น ๒๐๐ ครั้ง/ปี/คน  
 ตัวช้ีวัด ๖.๑ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงิน  
 ตัวช้ีวัด ๖.๒ คะแนนทักษะทางการเงินของวนไทย  
 ตัวช้ีวัด ๖.๓ สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบ  
 ตัวช้ีวัด ๖.๔ ปริมาณการใช้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๓. แนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
 ๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
เสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจ จําเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจเพ่ือให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงขึ้นโดยไม่สร้าง
แรงกดดันให้ เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เกิดภาวะเงินเฟ้ือ และแรงกดดันต่อภาระการคลังที่มากเกินควร 
มีการกระจาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา 
 ๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลว่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการว้าการลงทุน 
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่วนในชุมชนอย่างทั่วถึง อัน
จะนํามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 ๔. แผนงานและโครงการสําคัญ  
 ภาคการคลัง 
 ๔.๑ การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม  
 ๔.๒ การกําหนดภูมิทัศน์และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงิน 
 ๔.๓ การทบทวนบทบาทและปรับปรุงประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 ๔.๔ การพัฒนาความรู้และทักษะทางการเงิน 
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 ภาคการเกษตร  
 ๔.๕ การลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 
 ๔.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 ๔.๗ การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) 
 ๔.๘ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 ๔.๙ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
 ๔.๑๐ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 ๔.๑๑ ธนาคารพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ 
 ๔.๑๒ การป้องกันการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และ
พัฒนา ระบบการทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าอย่างย่ังยืน 
 ๔.๑๓ การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์และ
แผนพัฒนาสหกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
 ภาคอุตสาหกรรม 
  ๔.๑๔ โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 ๔.๑๕ โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
 ๔.๑๖ โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอะไหล่
ยานยนต์ 
 ๔.๑๗ โครงการพัฒนาระบบเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
 ๔.๑๘ โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ 
 ๔.๑๙ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 
 ภาคบริการและการท่องเที่ยว 
 ๔.๒๐ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
 ๔.๒๑ แผนงานพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองของประเทศ 
 ๔.๒๒ แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวรายสาขา อาทิการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางน้ําและทางรถไฟ 
 ๔.๒๓ แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
 ๔.๒๔ แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 ๔.๒๕ โครงการศึกษาแนวทางการควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ให้เป็นไปตามขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ (Carrying Capacity) 
 ๔.๒๖ แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการ 
 ๔.๒๗ แผนงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อุตสาหกรรมกีฬาบน 
ฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ 
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 ภาคการค้าและการลงทุน  
 ๔.๒๘ การสร้างศักยภาพการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทย 
 ๔.๒๙ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการท่ีครบวงจร (Entrepreneurship) 
 ๔.๓๐ การส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม 
 ๔.๓๑ ปรับปรุงศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ 
 ๔.๓๒ การสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนให้เหมาะสม 
 ๔.๓๓ แผนรองรับ ผลักดันประเด็นการพัฒนาให้มีความเช่ือมโยงเข้ากับนโยบายรัฐบาล 
แผนการ บริหารราชการแผ่นดิน แผนแม่บทของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นขั้นตอน 
ทั้งทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด อาทิ  
  ๔.๓๓.๑ ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ ๔ สินค้า (Roadmap) คือ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ปาล์มนํ้ามัน และอ้อย (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๙)  
  ๔.๓๓.๒ ยุทธศาสตร์ข้าวไทย (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)  
  ๔.๓๓.๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินว้าและบริการฮาลาล 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการ ฮาลาล (พ.ศ.
๒๕๕๙- ๒๕๖๓)  
  ๔.๓๓.๔ กรอบยุทธศาสตร์การจัดการอาหารของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
๔.๓๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาครัวไทยสู่โลก (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)  
  ๔.๓๓.๖ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๔)  
  ๔.๓๓.๗ แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ  
  ๔.๓๓.๘ ยุทธศาสตร์ยางพารา 
  ๔.๓๓.๙ ร่างแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรรมแผนปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์  
  ๔.๓๓.๑๐ แผนงานการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพ  
  ๔.๓๓.๑๑ แผนงานการดูแลเกษตรกรรายย่อยไม่ให้สูญเสียที่ดินทํากิน  
  ๔.๓๓.๑๒ แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม 
  ๔.๓๓.๑๓ แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ๔.๓๓.๑๔ แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์  
  ๔.๓๓.๑๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน  
  ๔.๓๓.๑๖ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
  ๔.๓๓.๑๗ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
 ๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม  
  ๑.๒ สร้างความม่ันคงด้านนํ้าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทั้งระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ  
  ๑.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
  ๑.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลด
ผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
 ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 เป้าหมายที่ ๑ การรักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เป็นร้อยละ ๔๐
ของ พ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ พ้ืนที่ป่า
ชาย เลนเพ่ิมจาก ๑.๕๓ ล้านไร่ เป็น ๑.๕๘ ล้านไร่ มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดการสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
 ตัวช้ีวัด ๑.๑ สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูป่า พ้ืนที่ป่าชายเลน  
 ตัวช้ีวัด ๑.๒ แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ทั่วประเทศ  
 ตัวช้ีวัด ๑.๓ จํานวนชนิดพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธ์ุหรืออยู่ในภาวะถูกคุกคาม  
 เป้ าหมายที่  ๒  สร้างความมั่นคง และบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทั้ งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการนํ้าในระดับลุ่มนํ้าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้นํ้าทุกกิจกรรมกับ
ปริมาณนํ้า ต้นทุน เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานปีละ ๓๕๐,๐๐๐ ไร่ ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้าทั้งภาค
การผลิตและการบริโภค ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  
 ตัวช้ีวัด ๒.๑ จํานวนหมู่บ้านมีนํ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค  
 ตัวช้ีวัด ๒.๒ แผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของ ๒๕ ลุ่มนํ้า 
 ตัวช้ีวัด ๒.๓ พ้ืนที่ชลประทาน  
 ตัวช้ีวัด ๒.๔ ประสิทธิภาพการใช้นํ้าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค  
 ตัวช้ีวัด ๒.๕ ปริมาณความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  
 เป้าหมายที่ ๓ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการ อย่างถูกต้องและน้าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการกําจัดไม่
น้อย กว่าร้อยละ ๓๐ กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าผิวดินให้
มีคุณภาพในเกณฑ์ดี และแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน  
 ตัวช้ีวัด ๓.๑ สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนําไปใช้
ประโยชน์ สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนท่ีได้รับการกําจัด และสัดส่วนกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เข้าสู่ระบบ
การจัดการ ที่ถูกต้อง 
 ตัวช้ีวัด ๓.๒ คุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์ดี  
 ตัวช้ีวัด ๓.๓ คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตหมอกควัน 
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 เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง
ลดลง ภายในปี ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ของการปล่อยในกรณีปกติ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจาก
การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆหรือในพ้ืนที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง  
 ตัวช้ีวัด ๔.๑ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
และคมนาคม ขนส่ง  
 ตัว ช้ี วัด  ๔ .๒  ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกต่อหน่วย  ((บาท ต่อตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า)  
 ตัวช้ีวัด ๔.๓ แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในราย
สาขาที่ จําเป็น เช่น การจัดการนํ้า เกษตร สาธารณสุข  
 ตัวช้ีวัด ๔.๔ กลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้าง
ศักยภาพ   
 เป้าหมายที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความ
สูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง  
 ตัวช้ีวัด ๕.๑ ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าสําหรับภาคเกษตรและการจัดการภัย
พิบัติทาง ธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  
 ตัวช้ีวัด ๕.๒ สัดส่วนของพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดต้ังเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ  
 ตัวช้ีวัด ๕.๓ จํานวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
 ๓. แนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
 ๓.๑ การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง 
ย่ังยืนและเป็นธรรม ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว รักษาความ 
มั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม รวมท้ัง 
ผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์เพ่ือใช้ในการบริหาร 
จัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 ๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ย่ังยืน ทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนผู้มี
ส่วนได้ เสียในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า เพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนํ้าในทุกมิติ โดย 
คํานึงถึงศักยภาพ และข้อจํากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า  
 ๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ นํ้า
เสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว
เพ่ือ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
 ๓.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต (Life 
Cycle Thinking) 
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 ๓.๕ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๓.๖ บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและ
นําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน  
 ๓ .๗  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ ไขปัญหาความขัดแ ย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยผลักดันการจัดทํา แผน
แม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมาย และข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งควรมีการทบทวน
กฎหมายและข้อตกลง ระหว่างประเทศด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือป้องกันปัญหาทางด้านการค้าหรือการตัดสิทธ์ิทางการค้า อาทิ ปัญหาการทําประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการ รายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) 
ติดตามและเฝ้าระวัง มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบทางการ 
 ๔. แผนงานและโครงการสําคัญ 
 ๔.๑ โครงการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจมีค่าระยะยาว 
 ๔.๒ แผนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน ๕ พ้ืนที่ลุ่มนํ้าร่อง 
 ๔.๓ แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
และ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 
 ๔.๔ โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน 
 ๔.๕ โครงการเมืองสีเขียว (Green City) 
 ๔.๖ แผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA Roadmap) 
และ แผนงานด้านการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๔.๗ แผนรองรับ แผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง อาทิ  
  ๔.๗.๑ แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ 
และการ บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติอย่างย่ังยืน  
  ๔.๗.๒ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔  
  ๔.๗.๓ แผนงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐  
  ๔.๗.๔ แผนแม่บทในการบริหาร จัดการ และอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร  
  ๔.๗.๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙)  
  ๔.๗.๖ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๗๔  
  ๔.๗.๗ กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
  ๔.๗.๘ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ๔.๗.๙ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๙๓  
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  ๔.๗.๑๐ แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖- ๒๕๖๖  
  ๔.๗.๑๑ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  
  ๔.๗.๑๒ แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)  
  ๔.๗.๑๓ โรดแมปการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  
  ๔ .๗ .๑๔  ร่างแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน  
 ๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายใน และปูองกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของชาติ  
 ๑.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกกําลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ
บริหาร จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัย
ทาง ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
 ๑.๓ เพ่ือสร้างความสอดคล้องระหว่างนโยบายด้านความมั่นคงให้สนับสนุนเสถียรภาพและ
การ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ในการสนับสนุนการ
รักษาความ สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
 ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
 เป้าหมายที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  
 ตัวช้ีวัด ๑.๑ กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
 ตัวช้ีวัด ๑.๒ คดีการล่วงละเมิดสถาบัน 
 เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่
ร่วมกัน ได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
 ตัวช้ีวัด ๒.๑ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง (ดัชนีสันติภาพโลก)  
 ตัวช้ีวัด ๒.๒ ผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ (ดัชนีสันติภาพโลก)  
 ตัวช้ีวัด ๒.๓ กิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
 เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี 
โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
 ตัวช้ีวัด ๓.๑ ความเสียหายและจํานวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบ  
 ตัวช้ีวัด ๓.๒ รายได้ครัวเรือน จํานวนปีการศึกษาเฉล่ีย และอัตราการว่างงานในพ้ืนที่ ๓ จชต.  
 ตัวช้ีวัด ๓.๓ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมดําเนินการ  
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 เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ม
ประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไป
กับการ รักษาผลประโยชน์ของชาติ  
 ตัวช้ีวัด ๔.๑ ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน (ดัชนีสันติภาพโลก)  
 ตัวช้ีวัด ๔.๒ คดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติ  
 เป้าหมายที่ ๕ ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร มีอันดับความเส่ียง 
จากการก่อการร้ายตํ่ากว่าอันดับที่ ๒๐ ของโลก และมีอันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ในตํ่า กว่าอันดับที่ 
๑๐ ของโลก  
 ตัวช้ีวัด ๕.๑ ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางทหาร 
 ตัวช้ีวัด ๕.๒ ความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการก่อการร้าย (ดัชนีความเสี่ยงของโลกของ WEF) 
 ตัวช้ีวัด ๕.๓ ความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (ดัชนีความ
ปลอดภัย ไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU )  
 เป้าหมายที่ ๖ จัดทําแผนงานท่ีเก่ียวข้องกับความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตัวช้ีวัด แผนงานที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 ตัวช้ีวัด แผนงานที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑ การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
 ๓.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
รับมือ ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 ๓.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ
กับ มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาต ิ 
 ๓.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งประโยชน์ทาง 
เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 
 ๓.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง 
แผนงานที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๔. แผนงานและโครงการสําคัญ  
 ๔.๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
 ๔.๒ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 
 ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ 
 ๔.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 
 ๔.๕ การป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
 ๔.๖ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 ๔.๗ พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งทางบกและทางทะเลของประเทศ 
 ๔.๘ แผนรองรับ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีแผนงานรองรับ ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาในช่วง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่  
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  ๔.๘.๑ แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อาทิ (๑) ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (๒) ยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (๓) ยุทธศาสตร์สํานักงาน 
กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) (๔) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑  
  ๔.๘.๒ แผนพัฒนาการเมือง  
  ๔.๘.๓ นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  
  ๔ .๘ .๔  ด้ านการแ ก้ ปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุ กคามข้ ามชาติ  อาทิ               
(๑) ยุทธศาสตร์ด้าน การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ (๒) ร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ก่อการร้ายสากล พ.ศ. ..... (๓) ร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔  
  ๔.๘.๕ แผนความมั่นคงด้านสาธารณสุข ได้แก่ (๑) แผนยุทธศาสตร์เตรียมความ
พร้อม ปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) (๒) กรอบแนวทางการ
พัฒนาศูนย์ ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรม
ควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔  
  ๔.๘.๖ นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
  ๔.๘.๗ ด้านความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประกอบด้วย (๑) แผน
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ (๒) มาตรการส่งเสริมการลงทุนในด้านพาณิชย์นาวี (๓) 
แผน จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๙ (๔) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๔ และ (๕) แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ๑๒๖  
  ๔ .๘ .๘ ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ (๑ ) ยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อม แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ (๒) ยุทธศาสตร์การปูองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม (๓) 
ยุทธศาสตร์กอง อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (หมายเหตุ แผน
ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมดอายุไปแล้ว) 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ         
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  ๑.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน
ใน ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้  
  ๑.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  ๑.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฏหมายให้สามารถอํานวยความสะดวกด้วย
ความ รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ประชาชน 
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 ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  เป้าหมายที่ ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และ การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ ให้อยู่ในอันดับสองของ
อาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
  ตัวช้ีวัด ๑.๑ อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ  
  ตัวช้ีวัด ๑.๒ อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ จัดทําโดยธนาคารโลก  
  ตัวช้ีวัด ๑.๓ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ตัวช้ีวัด ๒.๑ สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละประเภท ที่ได้รับรางวัลการ
บริหารจัดการที่ดี ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด  
  ตัวช้ีวัด ๒.๒ ข้อร้องเรียนและคดีเก่ียวกับการดําเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นสุด 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตัวช้ีวัด ระดับคะแนนของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน  
  เป้าหมายที่ ๔ ลดจํานวนคดีที่มีการพิจารณาตัดสินลงโทษผิดพลาด 
  ตัวช้ีวัด จํานวนคดี ที่มีการผิดพลาดหรือรื้อฟ้ืนใหม่ ซึ่งรัฐได้ชดเชยความเสียหาย  
 ๓. แนวทางการพัฒนา  
  ๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบ
ทางเลือก ที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ องค์กรมี สมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  ๓.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน
การ คลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเวลา เกิดความเสมอภาค ลด
ความ เหลื่อมล้ํา มีกลไกและช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูล สามารถตรวจสอบกระบวนการ 
ดําเนินงาน งบประมาณ และการคลังของภาครัฐได้อย่างโปร่งใสย่ิงขึ้น  
  ๓.๓ เพิ่มประสทิธภิาพและยกระดบัการใหบ้ริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ 
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของประชาชนและภาค
ธุรกิจ 
  ๓.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้
ประชาชน ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ลด
การพ่ึงพิง งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคล่องตัว พ่ึงตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว 
และ สามารถจัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ๓.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส และ ยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน 
และ ภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
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 ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับ ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่าง
เสมอภาค ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียมีความม่ันใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอ้ือต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและ
ดําเนินธุรกิจ ภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ลดความเหลื่อมล้ํา และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตลอดจน มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการวินิจฉัยคดีมีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผู้กระทําผิดในที่ควบคุม 
 ๔. แผนงานและโครงการสําคัญ  
 ๔.๑ การปรับโครงสร้างอํานาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และแก้ไขกฎหมาย
ว่า ด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ๔.๒ การปฏิรูปการพัฒนาข้าราชการ 
 ๔.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ 
 ๔.๔ การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือวางระบบการบริหารจัดการงบประมาณชิงพ้ืนที่ 
 ๔.๕ การบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานกลางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technology / ICT) สําหรับบริการภาครัฐ (Government Shared 
Infrastructure)  
 ๔.๖ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการของภาครัฐ 
 ๔.๗ การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
 ๔.๘ การปฏิรูปองค์กรในกระบวนการยุติธรรม 
 ๔.๙ การสร้างกลไก “ยับย้ัง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต 
 ๔.๑๐ การพัฒนากระบวนการจัดทํานโยบายสาธารณะรวมถึงกฎหมายกฎ ระเบียบ ให้มี
คุณภาพ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งและ
การค้า รวมทั้งมีกลไกกํากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุน
การเพ่ิม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้กับ ประชาชน  
 ๑.๒ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการ
ใช้ พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนจากการพัฒนาด้าน 
พลังงาน  
 ๑.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง
ทั้ง ประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ
ความ ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  
 ๑.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนํ้าประปาทั้งใน
เชิง ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตรานํ้าสูญเสียในระบบประปา และกลไกการบริหาร
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จัดการ การประกอบกิจการนํ้าประปาในภาพรวมของประเทศ ๑.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่เกิดจาก
ลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการนําเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
 ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม มีเป้าหมาย 
ลดความ เข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) อยู่ที่ ๑๒.๘๓ พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ/พันล้านบาท ใน
ปี ๒๕๖๔ รวมทั้งมีเป้าหมายในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นร้อยละ ๑๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ในปี ๒๕๖๔ โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าจะลดให้ตํ่ากว่าร้อยละ ๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ  
 ตัวช้ีวัด ๑.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  
 ตัวช้ีวัด ๑.๒ สดัส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
  เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง มีเป้าหมาย เพ่ิม
ปริมาณ การขนส่งสินค้าทางรางจากร้อยละ ๒ เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ และปริมาณการขนส่งสินค้าทางนํ้า
เพ่ิมขึ้นจาก ร้อยละ ๑๕ เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ มีปริมาณผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพ่ิมขึ้น 
โดยในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๕ เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ และท่าอากาศ
ยานใน กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาคมีขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารเพ่ิมขึ้นเป็น 
๑๐๐ และ ๔๒ ล้านคนต่อปี ตามลําดับ  
 ตัวช้ีวัด ๒.๑ สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ําต่อปริมาณการขนส่งสินค้า
ทั้งหมด ภายในประเทศ  
 ตัวช้ีวัด ๒.๒ สัดส่วนของผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (รถไฟฟ้า เรือ รถไฟ รถโดยสาร
สาธารณะ รถตู้ โดยสาร และ รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)) ต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 ตัวช้ีวัด ๒.๓ ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่า อากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาค  
 เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโลจิสติกส์และประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกทางการค้าอยู่ในอันดับดีขึ้นภายในปี ๒๕๖๔ และ
บุคลากร ด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น รวมท้ังมีปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเข้า-ออก ณ 
ด่าน การค้าชายแดนสําคัญที่เช่ือมต่อกับโครงข่ายทางเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี  
 ตัวช้ีวัด ๓.๑ อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ และประสิทธิภาพการ
อํานวยความ สะดวกทางการค้า  
 ตัวช้ีวัด ๓.๒ สัดส่วนรายได้ของธุรกิจโลจิสติกส์ต่อจํานวนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ตัวช้ีวัด 
๓.๓ ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่สําคัญ  
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 เป้าหมายที่ ๔ การพัฒนาด้านพลังงาน มีเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ
ปริมาณ การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเป็นร้อยละ ๑๗.๓๔ ในปี ๒๕๖๔ และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟ้าให้ เหลือร้อยละ ๔๗ ในปี ๒๕๖๔ 

 ตัวช้ีวัด ๔.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย  
 ตัวช้ีวัด ๔.๒ สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า  
  เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มีเป้าหมายที่จะขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ให้ได้ร้อยละ ๘๕ ของหมู่บ้านทั่วประเทศ และมีผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมขึ้นจํานวน
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการรับมือภัย
คุกคามทาง ออนไลน์อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดแผนฯ  
 ตัวช้ีวัด ๕.๑ อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network 
Readiness Index: NRI) ตัวช้ีวัด ๕.๒ จํานวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง  
 ตัวช้ีวัด ๕.๓ จํานวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล  
 ตัวช้ีวัด ๕.๔ จํานวนเหตุละเมิดความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในประเทศ 
 เป้าหมายที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (นํ้าประปา) มีเป้าหมายขยายการกําลังการผลิต 
นํ้าประปาและกระจายโครงข่ายการให้บริการนํ้าประปาครอบคลุมพ้ืนที่บริการในเขตนครหลวง ร้อยละ ๑๐๐ 
ภายในปี ๒๕๖๑ ในเขตภูมิภาค/เทศบาล ให้ครอบคลุมร้อยละ ๘๐ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ และจัดหาน้ําสะอาดหรือ 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ลดอัตรานํ้าสูญเสียระบบส่งและ 
จําหน่ายนํ้าในเขตนครหลวงให้มีความสูญเสียน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ และเขตภูมิภาค/เทศบาลให้มีความสูญเสีย 
น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๖๔ รวมทั้งมีการจัดต้ังองค์กรกํากับดูแลกิจการประปาที่เป็นเอกภาพ และมี 
กฎหมายรองรับการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒  
 ตัวช้ีวัด ๖.๑ สัดส่วนประชากรที่ได้รับบริการนํ้าประปาที่เพ่ิมใหม่ต่อประชากรทั้งหมด  
 ตัวช้ีวัด ๖.๒ สัดส่วนหมู่บ้านที่ได้รับบริการนํ้าสะอาดเพ่ิมใหม่ต่อจํานวนหมู่บ้านทั่วประเทศ  
 ตัวช้ีวัด ๖.๓ ร้อยละของอัตราน้ําสูญเสียที่ลดลงได้และระดับความสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
การลดน้ําสูญเสีย  
 ตัวช้ีวัด ๖.๔ มีองค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการประปา 
 ๓. แนวทางการพัฒนา  
 ๓.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
 ๓.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
 ๓.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 ๓.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 
 ๓.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ๓.๖ การพัฒนาระบบนํ้าประปา 
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 ๔. แผนงานและโครงการสําคัญ 
 ๔.๑ แผนงานและโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
 ๔.๒ แผนงานและโครงการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการ 
ขนส่งสินค้า 
 ๔.๓ แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
 ๔.๔ แผนงานและโครงการพัฒนาด้านพลังงาน 
 ๔.๕ แผนงาน/โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ๔.๕ แผนงาน/โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ๔.๖ แผนงาน/โครงการพัฒนาสาธารณูปการด้านนํ้าประปา 
 ๔.๗ แผนรองรับ  
 ๕.๓.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๖๕ ของกระทรวงคมนาคม  
  ๕.๓.๒ ร่างแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
  ๕.๓.๓ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Power 
DevelopmentPlan 2015: PDP 2015)  
  ๕ .๓ .๔ แผนอนุรักษ์พลังงาน พ .ศ . ๒๕๕๘-๒๕๗๙  (Energy Efficiency Plan 
2015: EEP2015)  
  ๕.๓.๕ แผนพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Alternative Energy 
Development Plan 2015: AEDP 2015)  
  ๕.๓.๖ แผนบริหารจัดการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Oil Plan 2015) 
และ แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Gas Plan 2015)  
  ๕.๓.๗ ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …. ๕.๓.๘ แผนแม่บท
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบประปาการประปานครหลวง (ปี๒๕๖๑-๒๕๙๐) ๕.๓.๙ แผน
ยุทธศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๓) ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น 
ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
 ๑.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและนําเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๑๕๙  
 ๑.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 ๑.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้
สามารถ ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
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 ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 ๒.๑ เป้าหมาย  
 เป้าหมายที่ ๑ เพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
ด้าน เทคโนโลยี จัดโดย IMD (International Institute of Management Development) ให้อยู่ในลําดับ ๑ ใน ๓๐  
 ตัวช้ีวัด ๑.๑ อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ โดย IMD  
 ตัวช้ีวัด ๑.๒ อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี โดย IMD  
 เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ ๑.๕ ของ 
GDP และมี สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น ๗๐:๓๐ โดยมีสัดส่วนการลงทุน
วิจัยและพัฒนาใน อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์
ความรู้: ระบบโครงสร้าง พ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เป็น ๕๕ : ๒๕ : ๒๐  
 ตัวช้ีวัด ๒.๑ ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ตัวช้ีวัด ๒.๒ สัดส่วนการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ  
 ตัวช้ีวัด ๒.๓ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน  
 เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมจํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
 ตัวช้ีวัด ๓.๑ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
 เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้
ของ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 ตัวช้ีวัด ๔.๑ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนําไปใช้ในการสร้างมูลค่าการผลิต
ให้กับเกษตรกร รายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 เป้าหมายที่ ๕ เพ่ิมจํานวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการท่ี
ผลิตได้ เองภายในประเทศ ตัวช้ีวัด ๕.๑ นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิต
ได้เองภายในประเทศ 
 ๓. แนวทางการพัฒนา  
 ๓.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ 
เชิงสังคม 
 ๓.๒ พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
 ๓.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๔. แผนงานและโครงการสําคัญ  
 ๔ .๑ แผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีบทบาทนําและใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ให้สินค้าและบริการ 
 ๔.๒ แผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เป็นเจ้าของห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมสูงในตลาดโลกใน 
อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ (Global Value Chain Controller) 
 ๔.๓ โครงการส่งเสริมการจัดทํามาตรฐานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย เพ่ือนําขึ้นบัญชี 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
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 ๔.๔ แผนรองรับ โดยผลักดันประเด็นการพัฒนาตามแผนที่เก่ียวข้อง อาทิ ๔.๔.๑ นโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ๔.๔.๒ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
 ๔.๔.๓ กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)  
 ๔.๔.๔ กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)  
 ๔.๔.๕ และแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 ๔.๔.๖ ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา 
อาทิ แผนวิจัยด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการกีฬา เป็นต้น 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 ๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น  
 ๑.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนทุกกลุ่ม  
 ๑.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และเพ่ิม คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
 ๑.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การ พัฒนาในพ้ืนที่อย่างย่ังยืน 
 ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 เป้าหมายที่ ๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น  
 ตัวช้ีวัด ๑.๑ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาค  
 ตัวช้ีวัด ๑.๒ สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ระดับภาค 
 เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมจํานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนทุกกลุ่มในสังคม  
 ตัวช้ีวัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 
 เป้าหมายที่ ๓ พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด ๓.๑ ค่าเฉล่ียสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่
เกินเกณฑ์ มาตรฐาน  
 ตัวช้ีวัด ๓.๒ ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนที่  
 เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนร้อยละ ๒๐ 
 ตัวช้ีวัด ๔.๑ มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
 ตัวช้ีวัด ๔.๒ สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่  
 ๓. แนวทางการพัฒนา  
 ๓.๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
 ๓.๒ การพัฒนาเมือง 
 ๓.๓ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
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 ๔. แผนงานและโครงการสําคัญ  
 ๔.๑ โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 ๔.๒ โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง 
 ๔.๓ โครงการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือป้องกันปัญหาหมอกควันใน 
ภาคเหนือ 
 ๔.๔ โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรใน
ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๔ .๕  โครงการบ ริหารจัดการนํ้ าแบบบูรณ าการเพ่ื อการพัฒนาที่ ย่ั งยืน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๔.๖ โครงการยกระดับกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติภาคกลาง 
 ๔.๗ โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง 
 ๔.๘ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้ 
 ๔.๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคใต้แบบมีส่วนร่วม 
 ๔.๑๐ โครงการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่มาบตาพุด
และ บริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง 
 ๔.๑๑ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
 ๔.๑๒ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ตาก สงขลา 
และ หนองคาย 
 ๔.๑๓ แผนรองรับ  
 ๔.๑๓.๑ การพัฒนาภาคและเมืองมีแผนรองรับการดําเนินงานที่สําคัญคือ แผนพัฒนา 
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
  ๔.๑๓.๒ การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลัก มีแผนรองรับการดําเนินงาน อาทิ๑) 
แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งในพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และ ๒) แผนปฏิบัติการเพ่ือ 
ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
  ๔.๑๓.๓ การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีแผนรองรับการดําเนินงาน 
ได้แก่ ๑) แผนบูรณาการงบประมาณเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๒) แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่าน
ศุลกากร ๓) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ๔)อุตสาหกรรม ๔) แผนบริหารจัดการแรงงาน และ ๕) แผนบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 ๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทะเลท่ีต้ังของประเทศไทยที่เป็นจุดเช่ือมโยงสําคัญ
ของแนว ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
 ๑.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น
ฐานการ ผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น  
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 ๑.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน
กรอบความ ร่วมมือต่างๆ รวมท้ังการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
  ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 ๒.๑ เครือข่ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้
เต็ม ศักยภาพ  
 ตัวช้ีวัด ๑ ความสําเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเช่ือมโยงทางด้าน โลจิ
สติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางนํ้า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพ่ืออํานวยความสะดวก ลด ระยะเวลา
และต้นทุนในการขนส่ง 
 ตัวช้ีวัด ๒ ความสําเร็จของการดําเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน  
 ๒.๒ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมขึ้น 
 ตัวช้ีวัด ๑ ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทย ใน
ดัชนีการอํานวยความสะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index)  
 ตัวช้ีวัด ๒ มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
 ตัวช้ีวัด ๓ มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค  
 ตัวช้ีวัด ๔ มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค  
 ๒.๓ ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค 
อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้  
 ตัวช้ีวัด ๑ ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น  
 ตัวช้ีวัด ๒ มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค  
 ตัวช้ีวัด ๓ มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค  
 ตัวช้ีวัด ๔ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลาง การ
ผลิต การลงทุน และบริการ  
 ๒.๔ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในทุกระดับ 
 ตัวช้ีวัด ๑ มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค  
    ตัวช้ีวัด ๒ ความสําเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค  

 ตัวช้ีวัด ๓ ความก้าวหน้าในการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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  ๓. แนวทางการพัฒนา  
 ๓.๑ พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ
ความ ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
 ๓.๒ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
โดด เด่นในภูมิภาค 
 ๓ .๓  การส่ ง เส ริม การล งทุ น ไทย ใน ต่ างป ระ เท ศ  (Outward investment) ของ
ผู้ประกอบการ ไทย 
 ๓.๔ เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง 
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
 ๓.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ  
 ๓.๖ บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
 ๓.๗ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาท ที่
สร้างสรรค์เพ่ือเป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุล ในปฏิสัมพันธ์
ระหว่างไทยและมหาอํานาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 
 ๓.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
 ๔. แผนงานและโครงการสําคัญ  
 ๔.๑ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ 
 ๔.๒ แผนงานการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS)  
 ๔.๓ แผนงาน IMT-GT 
 ๔.๔ แผนงานโครงการท่ีสําคัญภายใต้กรอบเอเปค 
 

๒.2 สาระสําคัญของร่างแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
     ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
 

 ๒.2.๑ วิสัยทัศน์                          
 

 “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนําการผลิต ชีวิตเกษตรกรมี
คุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและย่ังยืน” 

 ๒.2.๒ พันธกิจ 
 (1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง 
 (2) พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
 (3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพตลอดโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการตลาด และส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ 
 (4) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การเกษตรอย่างสมดุลและย่ังยืน 
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 ๒.2.๓ วัตถุประสงค์ 
 (1) สร้างความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีการถ่ายทอดความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและเช่ือมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็ง และลดความเหลื่อมล้ําทางรายได้  
 (2) ส่งเสริมความสามารถของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรในการยกระดับผลิตภาพ 
ประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 
 (3) สร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ 
 (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับตัวและการสร้างภูมิคุ้มกันภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ๒.2.๔ เป้าหมาย 
 (1) ความผาสุกของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ระดับ 85 ในปี 2564 
 (2) สถาบันเกษตรกรที่ทําธุรกิจมีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 
 (3) เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี 
 (4) จํานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกนําไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
 (5) ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและย่ังยืน โครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเกษตรได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

 ๒.2.๕ ตัวชี้วัด 
 (1) ดัชนีช้ีวัดความผาสุกของเกษตรกร 
 (2) รายได้สุทธิในการประกอบธุรกิจของสถาบันเกษตรกร 
 (3) GDP ภาคเกษตร 
 (4) จํานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ 
 (5) ทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรที่มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.2.๖ ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๑ แนวทาง ดังนี้ 
 (๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

(๑.๑) วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้เกษตรกรมีความมั่นคง พ่ึงพาตนเองได้ และมีความภาคภูมิใจใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 2) เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรมืออาชีพ 
 3) เพ่ือพัฒนาและเช่ือมโยงเครือข่ายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 

(๑.๒) เป้าหมาย 
 1) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเป็น 51,086 บาท
ต่อครัวเรือน ในปี 2564 และหน้ีสินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตรลดลงในปี 2564 
 2) ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี เข้าสู่ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
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 3) เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรและน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้และสามารถนําไปปฏิบัติได้เพ่ิมขึ้น 
 4) สถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งและมีเครือข่ายธุรกิจเพ่ิมขึ้น 

(๑.๓) ตัวชี้วัด 
 1) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร และหน้ีสินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร 
 2) ร้อยละของจํานวนแรงงานภาคการเกษตรที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี 
 3) จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการอบรมและนําไปประยุกต์ใช้ 
 4) ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ 

(๑.๔) แนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง  

 1) ขยายผลการทําเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการ
สร้างจิตสํานึกให้เกษตรกรน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทําการเกษตร ส่งเสริมแนวทาง
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จัก พัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อยอดสู่การทําธุรกิจเชิงพาณิชย์ และส่งออกไปขายต่างประเทศ 

 2) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความม่ันคงในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  

 (1) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร โดยสร้าง
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเกษตร สนับสนุนทุนเพ่ือการประกอบ
ธุรกิจการเกษตร การจัดสรรที่ดินทํากินให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่นําความรู้ทางการ
เกษตรไปถ่ายทอดและพัฒนาชุมชน สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาสําหรับเยาวชนรุ่นใหม่หรือลูกหลาน
เกษตรกรที่ต้องการศึกษาต่อด้านการเกษตรเพ่ือสืบทอดอาชีพการเกษตรของครอบครัว 

 (2) ปรับเปลี่ยนทัศนคติ การสร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจในการ
สืบทอดอาชีพเกษตร โดยคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น เผยแพร่เกียรติคุณและผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน 
สร้างต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทําการเกษตรประสบความสําเร็จ สร้างทัศนคติให้เกษตรกรรัก หวงแหนพ้ืนที่
และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป ปลูกฝังค่านิยมการทําการเกษตรเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับเยาวชนต้ังแต่
ระดับอนุบาลข้ึนไป 

 (3) สร้างระบบสวัสดิการแก่เกษตรกร โดยผลักดันให้มีกองทุนสวัสดิการ
เกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรมีหลักประกันความม่ันคงในอาชีพที่เหามะสมกับความเป็นอยู่ 

 (4) ปรับโครงสร้างหน้ีสินเกษตรกรอย่างต่อเน่ืองและเป็นแผนระยะยาว 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน้ีกองทุนในกํากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสถาบันการเงิน รวมท้ังหน้ีนอก
ระบบ จัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษาแนะนําช่วยเหลือแก้ปัญหาหน้ีสินและการถูกฟ้องร้องดําเนินคดีของเกษตรกร 
รวมทั้งส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
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 3) ส่งเสริมการทําเกษตรกรรมย่ังยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ 

 (1) เร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการผลิต 
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมตลาดสินค้า และบริการเกษตรอินทรีย์ เพ่ือตอบสนองตลาด
ระดับพรีเมี่ยม และกระแสนิยมบริโภคของกลุ่มคนรักสุขภาพ ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบ
รับรองแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่และการบริโภคสินค้า
เกษตรอินทรีย์ในระดับชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนบริหารจัดการและขับเคล่ือน
เกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการทั้งระบบ 

 (2) สร้างองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้
มาตรฐานให้แก่เกษตรกร 

 (3) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดย
สอดแทรกเน้ือหาวิชาความรู้ที่จําเป็นต่างๆ 

 (4)เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้และตระหนักถึง
ความสําคัญของอาหารปลอดภัย ความแตกต่างระหว่างสินค้าเกษตรทั่วไป สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน 
และสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

 (5) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค 
โดยจัดหาสถานท่ีขายสินค้าเกษตรปลอดภัยแยกจากตลาดสดท่ัวไป สนับสนุนให้เกษตรกรหรือสถาบัน
เกษตรกรมีช่องทางการตลาดทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ 

    4) พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart farmer) 

 (๑ ) เสริมสร้างองค์ความรู้ เก่ียวกับการผลิต ด้านการตลาด การ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนา การผลิต และการรวมตัวเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งในรูปแบบต่างๆ  

 (2) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้เก่ียวกับการ
พัฒนา กระบวนการทางความคิดของเกษตรกร 

 (๓) พัฒนาศักยภาพให้ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ ขยายฐาน
องค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านไปสู่เกษตรกรและชุมชนเครือข่ายอ่ืนๆ 

 5) สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 

 (1) สร้างต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานตลอดโซ่อุปทานที่
ประสบผลสําเร็จในแต่ละชนิดสินค้า 

 (2) สนับสนุนความช่วยเหลือระหว่างเกษตรกรรายใหญ่กับเกษตรกรราย
ย่อยให้เกิดการพัฒนากลุ่มการผลิตและเช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร 
 (3) พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรผ่านระบบสารสนเทศ 

 (4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
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 (5) พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้สามารถต่อยอดเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
 (6) เช่ือมโยงและบูรณาการจากทุกภาคส่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาของ

เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
 (๒) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน 

 (๒.๑) วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการแปรรูปสินค้า
เกษตรที่สําคัญของภูมิภาคอาเซียน 
 2) เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้า
เกษตรไปสู่คุณภาพและมาตรฐานสินค้าปลอดภัย 
 3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร 
 (๒.๒) เป้าหมาย 
 1) สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด 
 2) สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
 3) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น 
 (๒.๓) ตัวชี้วัด 
 1) มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
 2) มูลค่าสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 3) ต้นทุนการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ 
 (๒.๔) แนวทางการพัฒนา 

 1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด 
 (1.1) พัฒนากระบวนการก่อนการเก็บเก่ียว (Pre-harvest)เพ่ือลด

ต้นทุนการผลิตและรองรับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 (1.2) พัฒนากระบวนการหลังการเก็บเก่ียว (Post-harvest)เพ่ือรักษา

คุณภาพสินค้าเกษตร ลดการสูญเสียระหว่างเก็บเก่ียวผลผลิตจนถึงมือผู้บริโภคหรือโรงงานอุตสาหกรรม การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

 (1.3) สร้างองค์ความรู้และจิตสํานึกด้านอาหารปลอดภัยสร้างความ
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการผลิตที่ดีตลอดโซ่อาหาร เช่น GAP GMP HACCP สําหรับการผลิตพืช ประมง 
และปศุสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ถึงความแตกต่างของสินค้าเกษตรที่ผลิตตามมาตรฐานกับสินค้าทั่วไป 

 (1.4) กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นมาตรฐานบังคับ
ทั้งในระดับฟาร์ม โรงงานแปรรูป โรงฆ่าสัตว์ และอาหารที่พร้อมบริโภค 

 (1.5) ถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบฟาร์ม การตรวจวิเคราะห์สินค้า 
และการรับรองฟาร์มให้กับภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม 
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2) ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร 
 (2.1) ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่

อุปทานการเกษตรให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรอย่างต่อเน่ือง 
สนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเห็นถึงความสําคัญในการนําความรู้ด้าน
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมาใช้ในการประกอบอาชีพตนเอง 
 (2.2)ส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทําการเกษตรแบบกลุ่มการผลิต 
(Cluster)เครือข่ายวิสาหกิจ และเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) กับผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร 

 (2.3) สนับสนุนและพัฒนาสถานที่ พ้ืนที่ หรือศูนย์กระจายสินค้าของ
สหกรณ์ (Cooperative Distribution Center : CDC) ให้เป็นแหล่วงรวบรวม คัดแยกคุณภาพและกระจาย
ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดผู้บริโภคระดับต่างๆ 

 (2.4) สนับสนุนให้มีการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ใน
ชุมชนเพ่ือให้บริการรับจ้าง จัดเก็บ กระจายและขนส่งสินค้าเกษตร 

 (2.5) สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ระหว่าง
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร 

 (2.6) พัฒนาโซ่ความเย็น (Cool chain)สําหรับสินค้าผัก ผลไม้ นม 
เน้ือสัตว์ และประมง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส์สินค้าเน่าเสียง่าย 

 (2.7) ส่งเสริมให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิ
สติกส์ต้ังแต่ระดับฟาร์มจนส่งมอบสินค้าเกษตรถึงมือผู้บริโภค ครอบคลุม มิติต้นทุน มิติเวลา และมิติความ
น่าเช่ือถือโดยให้ความสําคัญกับกิจกรรมโลจิสติกส์ที่สําคัญ ได้แก่ 

(2.7.1) การคาดการณ์ความต้องการสินค้าเกษตรก่อนการผลิต 
(2.7.2) การบริการลูกค้าทั้งก่อน ระหว่าง และหลังรับคําสั่งซื้อ 
(2.7.3) การจัดซื้อปัจจัยการผลิต 
(2.7.4) การสื่อสารด้านโลจิสติกส์เพ่ือให้ส่งมอบสินค้าเกษตรได้ตรงตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ 
(2.7.5) การขนส่งสินค้าเกษตร 
(2.7.6) การบริหารจัดการภายในสถานที่เก็บสินค้าเกษตร 
(2.7.7) การบริหารจัดการสินค้าเกษตรในสต๊อก 
(2.7.8) การเก็บเก่ียว คัดเกรด และบรรจุหีบห่อ 
(2.7.9) การตรวจสอบย้อนกลับและการตีกลับสินค้าเกษตร 

 3. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
 (3.1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และมี
มูลค่าสูงตามความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์และฮาลาลด้วยการสร้างตราสินค้า สร้างศูนย์จําหน่ายสินค้าสําหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม 
 (3.2) พัฒนานวัตกรรม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านโครงการหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
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 (3.3) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรด้วยแนวคิดเกษตรสร้างสรรค์
หรือเกษตรประณีตตลอดโซ่อุปทานสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนา 
 (3.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร พัฒนาศูนย์ปราชญ์
ชาวบ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ 
 4. จัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร โดยได้รับการ
สนับสนุนและความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ต้ังแต่เป็นศูนย์กลางการผลิต การแปรรูป การ
จัดการผลผลิต การตลาด และการค้าสินค้าเกษตร รวมท้ังจัดสรรส่วนต่างทางการตลาด (Marketing Margins) 
ที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมตลาดโซ่อุปทานของแต่ละสินค้า 
 5. เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารและพลังงานอย่างย่ังยืน   
 (5.1) รักษาการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออาหาร พลังงาน และอุตสาหกรรม  
 (5.2) สร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับประเทศ โดยบริหารจัดการ
สํารองอาหารเพ่ือภาวะฉุกเฉิน (Food Emergency)  

 6. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน (Public Private 
Partnership: PPP) ด้วยการ 
 (6.1) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรหรือภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการลงทุนหรือดําเนินการในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership)  
 (6.2) ผลั ก ดันหลั กการลงทุนภาคการเกษตรอย่ างรับผิ ดชอบ 
(Responsible Agriculture Investment: RAI) โดยให้มีกฎหมายรองรับเพ่ือใช้เป็นหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การลงทุนภาคการเกษตรอย่างมีความรับผิดชอบในสาขาการเกษตร โดยยึดหลักการสําคัญ 10 ข้อ ตาม
หลักการระหว่างประเทศเก่ียวกับการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ โดยองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ 
UNCTAD, FAO,IFAD, World Bank ร่วมจัดทําแล้วเสร็จเมื่อปี 2556 ได้แก่ (1) มีส่วนร่วมต่อความม่ันคง
อาหารและโภชนาการ (2) มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ังยืนและเท่าเทียมกัน และการขจัดความ
ยากจน (3) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและสร้างบทบาทให้สตรี (4) มีส่วนร่วมสร้างบทบาทให้เยาวชน 
(5) เคารพต่อการครอบครองที่ดิน การทําการประมง และการทําป่าไม้ และเข้าถึงแหล่งนํ้า (6) อนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน เพ่ิมความยืดหยุ่น และลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ (7) เคารพมรดกทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพและนวัตกรรม (8) ส่งเสริม
การเกษตรและระบบอาหารท่ีปลอดภัยและดีต่อสุภาพ (9) ผนวกรวมโครงสร้างธรรมาภิบาล กระบวนการ
บริหารจัดการและกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่ทั่วถึงและโปร่งใส และ (10) เข้าถึงและมุ่งเน้นผลกระทบ และ
ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 7. สนับสนุนการจัดการความเสียงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร  
 (7.1) สร้างระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์  
 (7.2) สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร 
 (7.3) ผลักดันเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร 
 (7.4) สนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ และความต้องการของตลาด 
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 (7.5) สนับสนุนมาตรการต่างๆ ที่จําเป็นต่อการจัดการความเสี่ยงที่จะ
กระทบต่อพืชผลทางการเกษตร 
 8. ส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  
 (8.1) ส่งเสริมการอํานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยพัฒนาระบบ National Single Window (NSW)และการให้บริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบเกษตรในประเทศเพ่ือนบ้าน สนับสนุนการทํา
ธุรกิจแปรรูปของสหกรณ์เพ่ือส่งออกไปยังประเทศที่สาม ทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงตามแนวชายแดน 

 (8.2) ส่งเสริมการร่วมลงทุน และพัฒนาการเกษตร ภายใต้กรอบ
ข้อตกลงทางเศรษฐกิจของแต่ละ ภูมิภาค ให้เป็นตลาดเดียว และฐานการผลิตร่วม มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี 
องค์ความรู้ วิจัย และพัฒนาร่วมกัน 

 (8.3) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเครือข่ายการตลาดกับต่างประเทศ 
 (8.4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับคุณประโยชน์ของสินค้าเกษตร
ไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก 
 (๓) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
 (๓.๑)วัตถุประสงค์ 
 (1 ) เพ่ือส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
การเกษตรแบบบูรณาการร่วมกันทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร 
 (2) เพ่ือผลักดันให้นําผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
การเกษตรไปใช้ประโยชน์ 
 (3) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง 
 (๓.๒) เป้าหมาย 
 (1) งบประมาณด้านงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
การเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
 (2) ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร ที่ใช้ประโยชน์
ได้ในระดับพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
 (3) มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร และถูก
นําไปประยุกต์ใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี  
 (4) เกษตรกรและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางของระบบ
สารสนเทศการเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
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 (๓.๓) ตัวชี้วัด  
 (1) สัดส่วนงบประมาณเพ่ืองานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านการเกษตร ต่องบประมาณประจําปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 2) จํานวนผลงานด้านวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูก
นําไปใช้ประโยชน์ 
 (3) ร้อยละของเกษตรกรและผู้รับบริการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
 (4)จํานวนผู้ใช้บริการจากระบบสารสนเทศการเกษตร 
 (๓.๓) แนวทางพัฒนา 3 แนวทาง 

 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
การเกษตร ด้วยการ 

 (1.1)ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในลักษณะบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 1.2) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
การเกษตรทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดโดยให้ความสําคัญกับงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ 

 (1.3) สร้างนักวิชาการด้านการวิจัยการเกษตรรุ่นใหม่ และพัฒนา
ศักยภาพนักวิชาการวิจัยการเกษตรในปัจจุบัน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ทุนฝึกอบรม ดูงาน และ
ปฏิบัติงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

 (1.4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความเข็มแข็งของภาค
การเกษตรร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 (1.5) สนับสนุนการกําหนดกรอบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการในระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการกําหนดกรอบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการในระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีสามารถใช้ประโยชน์ และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิทาง
ปัญญาด้านการเกษตรที่เกษตรกรประดิษฐ์หรือคิดค้นขึ้นเอง 

 (1.6) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้รู้/นักวิจัยในท้องถิ่นให้มีส่วน
ร่วมในการทําวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตร รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่ และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 

 (1.7) สนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เพ่ือ
การปรับปรุงพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ ให้มีคุณสมบัติตามความต้องการ 

 2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ ด้วยการ 

 (2.1) บริหารจัดการฐานข้อมูลการเกษตรให้เป็นระบบเดียวกัน และเป็น
หมวดหมู่ ครบถ้วนทันสมัยตลอดเวลา จัดเก็บและเรียกใช้ได้ง่าย 



 

49 
 

 (2.2) สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารด้าน
การตลาดและความต้องการผลผลิตทางการเกษตร มีการไหลลื่นและกระจายไปสู่เกษตรกรผู้ผลิตอย่างทั่วถึง 
และทันต่อเหตุการณ์เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในการวางแผนการผลิตให้สัมพันธ์
กับฤดูกาลและความต้องการของผู้บริโภค (Demand Driven)  

 (2.3 บริหารจัดการช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เกษตรกรและผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว 

 2.4 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้การขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ผ่านระบบอีคอมเมิร์ส 

 3) ส่งเสริมการนํางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ด้วยการ 
 (3.1) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับจังหวัด ภูมิภาค และ

สถาบันการศึกษาต่างๆเพ่ือรวบรวมผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร  
 (3.2) สนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจ 

นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบธุรกิจด้านการเกษตรของตนเอง 
 (3.3) สนับสนุนความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนในการนํา

ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรไปผลิต 
 (3.4) สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน หรือชุมชน

ต้นแบบในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรท่ีประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเองมาใช้ประโยชน์ รวมท้ัง
สนับสนุนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรมาใช้ในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบรวมแปลง 
ตลอดจนพัฒนาระบบการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 (๔) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
 (๔.1) วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล ย่ังยืน และทําการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (2) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3 ) เพ่ื อสร้ างความสม ดุลระห ว่างการใช้ป ระโยช น์ และอ นุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๔.2) เป้าหมาย 
 (1) ทรัพยากรการเกษตรได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 (2) พัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
 (3) ทําการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๔.3) ตัวชี้วัด  
 (1) จํานวนพ้ืนที่ดินและนํ้าได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู 
 (2) จํานวนแหล่งนํ้าเพ่ือชุมชนและพ้ืนที่ชลประทาน 
 (3) จํานวนพ้ืนที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ 
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 (๔.4) แนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง 
  1) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร ด้วยการ 

 (1.1) ปรับปรุง ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรการเกษตรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคทรัพยากร จัดระบบและระเบียบการบุกรุกพ้ืนที่ป่าอย่างจริงจัง รวมทั้งมีมาตรการ
เยียวยาแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

 (1.2) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยผลิตปุ๋ย
อินทรีย์จากวัสดุและของเหลือใช้ทางการเกษตรไว้ใช้เอง ส่งเสริมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรท่ีมีศักยภาพใน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

 (1.3) อนุรักษ์ที่ดินเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ทําการเกษตรที่เหมาะสม โดย
ออกกฎหมายคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 

 (1.4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร โดยศึกษา วิจัย และ
พัฒนาระบบ/รูปแบบการผลิตที่ใช้นํ้าน้อยและส่งเสริมให้มีการนําไปใช้อย่างกว้างขวาง ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย 

 (1.5) ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ทั้งในแหล่งอนุรักษ์และ
แหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติให้คงอยู่อย่างย่ังยืน ตลอดจนสนับสนุนการทําประมงแบบย่ังยืน 

 (1.6) สร้างจิตสํานึกให้เกษตรกรเห็นคุณค่าในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรการเกษตรรวมท้ัง การทําเกษตรอย่างรับผิดชอบ 
   2) ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 (2.1) ส่งเสริมการทําการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสู่การ
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  
 (2.2) ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําเกษตรแบบย่ังยืนที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร 
 (2.3) สร้างความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการลดปริมาณการใช้สารเคมี
การเกษตร การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติเพ่ือทดแทนสารเคมีการเกษตรและให้มีการขยายผลในเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวางให้แก่เกษตรกร 

 (2.4) ส่งเสริมการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กลับมาแปรรูปเป็น
พลังงานทดแทน/พลังงานชีวภาพเพ่ือใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ลดปริมาณขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 (2.5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมท้ัง
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรผลิต หรือประกอบธุรกิจการเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนําหลักการสีเขียว 
(Green) เข้าไปใช้ในโซ่อุปทานต้ังแต่การเลือกใช้วัตถุดิบสีเขียว (Green Material) การจัดซ้อสีเขียว (Green Purchasing)   
การผลิตสีเขียว (Green Production) การบรรจุภัณฑ์สีเขียว (Green Packing) การตลาดสีเขียว (Green 
Markets) การสร้างตราสินค้าสีเขียว (Green Branding)และการขนส่งสีเขียว (Green Logistics) 
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  3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการเกษตร 
  (3.1) การพัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่ชลประทาน 
  (3.2) เพ่ิมและปรับปรุงแหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่นา และแหล่งนํ้าชุมชน 
  (3.3) เพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติการฝนหลวง เพ่ือบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง ภัยพิบัติ และสร้างความชุ่มช้ืนให้กับพ้ืนที่เกษตรกรรมและป่าไม้ 
  (3.๔) ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการดัดแปรสภาพ 
  4) การบริหารจัดการพื้นที่ทํากินทางการเกษตร 
  (4.1) จัดพ้ืนที่เกษตรกรรมตามความเหมาะสมของชนิดพืช ปศุ
สัตว์ ประมง ให้สอดคล้องกับลักษณะดิน นํ้า อากาศ อุณหภูมิ แสงแดด หรือบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ (Zoning) 
  (4.2) ส่งเสริมการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีที่ดิน
ทํากินที่มีศักยภาพการผลิต เข้าถึงแหล่งนํ้า และมีระบบสารณูปโภคที่เอ้ืออํานวยต่อการขนส่งปัจจัยการผลิต
และกระจายผลิตผลสู่ผู้บริโภค 
     (4.3) สนับสนุนที่ดินเพ่ือทําการเกษตรแก่เกษตรกรที่ขาดแคลน
ที่ดินทํากิน กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและดําเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธ์ิในที่ดิน
เพ่ือประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง 
     (4.4) แก้ปัญหาและลดการสูญเสียกรรมสิทธ์ิที่ดินของเกษตรกร 
โดยสนับสนุนแนวคิดเรื่องธนาคารที่ดิน โฉนดชุมชน ให้เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือปฏิรูปที่ดินและกระจายการถือครองที่ดิน 
 5. สร้างภูมิคุ้มกันทางการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) 
 (5.1) จัดทํ าแผนที่ ความ เสี่ ยงต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่สามารถแสดงพ้ืนที่การเกษตรที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ัง
จัดทําการประเมินความเปราะบาง (Vulnerability Assessment) ของพื้นที่เกษตรและพื้นที่ชายฝั่ง โดยมีการ
ปรับข้อมูลความเสี่ยงและความเปราะบางให้ทันสมัยเพ่ือสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนการปรับตัว 
(Adaptation plan) ของภาคการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (5.2) สร้างระบบเตือนภัยการใช้นํ้าทางการเกษตร และระบบเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early warning system)ต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง
และวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน (Contingency plan) อันเกิดจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 
 (5.3) สนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุพืช
และสัตว์ที่ทนทานต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 
 (5.4) สนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
จัดการระบบเกษตรที่ช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
การใช้ภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม เพ่ือการตัดสินใจวางแผนการเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงภายใต้สภาวการณ์ที่มี
ความแปรปรวนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 (5.5) สร้างกลไกและมาตรการท่ีลดผลกระทบโดยกระจายความเส่ียง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (5.6) ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร 
2.3 นโยบายรัฐบาล  
 2.3.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ประเดน็สาํคญัตามมตแิละข้อสั่งการของ 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
 1)  พลังงานทดแทน โดยการหาแนวทางและมาตรการด้านพลังงานระยะสั้นและระยะยาว 
โดยกําหนดแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาวในภูมิภาค และส่งเสริมการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทน 
 2)  ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ภาคใต้  รวมทั้ง
อุตสาหกรรมฮาลาล 
 3)  ปัญหาแรงงานต่างด้าว  โดยการจัดทําแผนและแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวอย่างเป็นระบบ  และจูงใจให้ภาคเอกชนจัดต้ังโรงงานขนาดเล็กหรือขนาดย่อมตามแนวชายแดน 
 4)  ปัญหายางพารา  โดยการจัดทําแผนแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ  ระยะสั้น  กลาง  
และยาว  ส่งเสริมการแปรรูปยางพารา  จัดทําข้อมูลสถานการณ์ยางพารา  และจัดเขตพ้ืนที่ (Zoning) รวมถึง
บูรณาการหน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนายางภาครัฐที่มีอยู่แล้วและสถาบันภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง  เพ่ือร่วม
ศึกษาวิจัยปรับปรุงพัฒนาคุณภาพยาง  การแปรรูป  และการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ยาง 
 5)  การส่งเสริมการค้าและการลงทุน  โดยการเร่งส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ภาคใต้ในเขตท่ี
ภาครัฐจัดเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย  โดยให้จัดเตรียมสาธารณูปโภคให้พร้อม  และเริ่มดําเนินการให้เกิดการสร้าง
โรงงานแห่งใหม่ในพ้ืนที่ใกลเ้คียงโรงงานเดิมที่ต้ังอยู่แล้ว  และพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดเล็กในระยะต่อไป 
 6)  เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยการจูงใจให้ภาคเอกชนจัดต้ังโรงงานขนาดเล็กหรือขนาดย่อม
ตามแนวชายแดน 
 7) การจัดการขยะและของเสีย  โดยการกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาขยะ  การกําจัดนํ้า
เสียจากโรงงาน  และการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะ  โดยจัดทําแผนการจัดต้ังโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยใน
ภาพรวมของประเทศ 
 2.3.2 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติ 
 ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557  โดย
นโยบายรัฐบาลฉบับน้ีนํายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนาตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสําคัญ  และใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และความ
ต้องการของประชาชน  มาเป็นแนวทางการกําหนดนโยบาย  ประกอบด้วย 11 ด้าน ดังน้ี  
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นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม  และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้  การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข  และสุขภาพของประชาชน 
นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา  

และนวัตกรรม 
นโยบายที่ 9 การักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร  และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 ซึ่งมี 4 นโยบายหลักที่เก่ียวข้อง  และสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการดําเนินงานของการยางแห่ง
ประเทศไทย  ดังน้ี 

นโยบายที่ 1  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณี  การปกครองของไทย  รัฐบาลจึง
ถือเป็นหน้าที่สําคัญย่ิงยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันน้ีไว้ด้วยความจงรักภักดี  และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุ
ภาพ  โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย  มาตรการทางสังคมจิตวิทยา  และมาตรการทางระบบส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการ  ตลอดจนเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์  และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน  ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่  สถานศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ  เรียนรู้  
เข้าใจหลักการทรงงาน  สามารถนําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา  ตลอดจน
เร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์  และเกิดประโยชน์  
ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
  นโยบายที่ 2   การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้  โดยนํายุทธศาสตร์เข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบ
สันติวิธี  ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดต่างจากรัฐ  สร้างความเช่ือมั่นในพระบวนการยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม  ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือ
ซ้ําเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ  และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
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  นโยบายที่ 6  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่
เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต  การช่วยเหลือในเร่ืองปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง  การ
ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย  ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลเรื่องสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาตํ่าผิดปกติให้
สูงขึ้นตามสมควร  และในด้านเกษตรกรรม  จะดําเนินการ 2 เรื่อง คือ  การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  การแบ่งเขตเพ่ือปลูกพืชผลแต่ละชนิด  และการ
สนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและ
การส่งออกได้  แล้วแต่กรณี  เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหน่ึง  ซึ่งจะช่วยคาน
อํานาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น 
  นโยบายที่ 10  การส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดยการปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งในระดับประเทศ  ภูมิภาค  และท้องถิ่น  ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อน
หรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว  ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมา
ใช้  แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนจัดระบบ
อัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลาการภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม  ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่  การตอบสนองความต้องการของประชมชนในฐานะที่เป็น
ศูนย์กลาง  และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ  ลดต้นทุน
ดําเนินการของภาคธุรกิจ  เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ  และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ และมีการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ  
สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้อง
เดินทาง   เข้ามายังส่วนกลาง  ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย    
ซึ่งจะจัดต้ังตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการให้โดยสะดวกการ
ให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
 2.3.3 แนวทางพฒันายางทัง้ระบบของกระทรวงเกษตรและสหกรณแ์ละข้อสัง่การของ คสช. 
 แนวทางการพัฒนายางของกระทรวงเกษตร 
 ในการแก้ปัญหาราคายางตกต่ําในระยะยาว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติอนุมัติ
แนวทางพัฒนายางทั้งระบบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโดยมีเป้้าหมายการพัฒนาใน 4 ด้าน    
คือ ด้านราคา คุณภาพ การเพ่ิมมูลค่า และประสิทธิภาพการผลิต กยท. ได้ดําเนินการสนองนโยบายดังกล่าว
อย่างต่อเน่ือง ทั้ง ๒ มาตรการ (มาตรการเร่งด่วนและมาตรการต่อเน่ือง) ๙ แนวทาง และ ๑๒ โครงการดังน้ี 
  (1) มาตรการเร่งด่วน 

  (1.1) แนวทางการจัดการสต๊อกยาง 
           - โครงการการบริหารจัดการสต๊อกยางของรัฐ 

  (2) มาตรการต่อเนื่อง 
                      (2.1) มาตรการตอ่เนือ่ง: มาตรการเรง่ด่วนที่ต้องดําเนินการทันท ีโดยใช้งบกลางปี ๒๕๕๗ 
  1) แนวทางยกระดับราคาโดยเพ่ิมสภาพคล่องด้านการตลาด 

  - โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือใช้ในการ      
            รวบยาง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
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                       2) แนวทางเพ่ิมมูลค่าและคุณภาพผลผล ิ
  - โครงการสนับสนุนสินเช่ือสถาบันเกษตรกร แปรรูปยางพารา ๕,๐๐๐ ล้านบาท 
                               - โครงการสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ยาง ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท 
           (2.2) มาตรการต่อเนื่อง: มาตรการเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการทันที 
 1) แนวทางปรับโครงสร้างด้านการตลาด 
 - โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา 
 2) แนวทางหาตลาดส่งออกใหม่ 
 - โครงการจัดหาตลาดใหม่เพ่ือส่งออกยางพารา 
 3) แนวทางการเพ่ิมการใช้ยางในประเทศ 

    - โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ/โครงการ 

                                           สนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 
 4) แนวทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง 
                                 - โครงการจัดต้ังสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
 5) แนวทางควบคุมพ้ืนที่ปลูกยาง 

     - โครงการควบคุมปริมาณผลิต (4 แสนไร่) 
 6) แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง 
     - โครงการลดต้นทุนการผลิต 

     - โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

                               - โครงการผลิตเพ่ือเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒.3.4 กรรมการนโยบายยางธรรมชาต ิ
      จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อ วันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ณ ทําเนียบรัฐบาล มติที่ประชุม เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการขับเคล่ือนด้าน
ยางพารา ภายใต้กรอบนโยบายเดิม โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ที่เป็นอุปสรรค    และจุดอ่อนของ
โครงการท่ีได้ดําเนินการแล้วในปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับข้อเสนอของภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ดังน้ี 

1. ให้ยกเลิกระบบเดิมในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางโดย
ดําเนินการตามบัญชาการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธาน กนย. ในการรับข้อเสนอของกรรมการตัวแทน
เกษตรกรมาศึกษาในการขอชดเชยส่วนต่างราคาแทนที่จะรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรมาเก็บสต๊อก 

 ๒. บริหารจัดการยางพาราปี ๒๕๕๘ มาตรการด้านอุปทาน โดยการลดปริมาณพื้นที่ปลูก
ยางพาราโดยโค่นยางเก่าปีละ ๔ แสนไร่ รวม ๑ ล้านไร่ เพ่ือลดปริมาณอุปทานยางในปลายปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 
 ๓. มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยาง โดยขอ
ความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมร่วมดําเนินการแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยาง  
           ๔. ให้ตรวจสอบปรับปรุงคณะกรรมที่เก่ียวข้องระหว่างการดําเนินการส่งต่อกลไกใหม่เป็นการ
ยางแห่งประเทศไทยเพื่อบริหารจัดการยางพาราต่อไป ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งสภานิติ
บัญญัติใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
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๒.3.5 นโยบายของรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 จากการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ในวันพุธที่ 26 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม ๑๓๔ - ๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์มอบแนวทางการทํางานให้กับข้าราชการของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยยึดหลักนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี คือ “ ทําก่อนและทําทันที ” ตาม Road Map 
3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะต่อเน่ือง และงานที่ต้องการให้เกิดความย่ังยืน โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และมุ่งผลสัมฤทธ์ิสู่เกษตรกรเป็นหลัก ดังต่อไปน้ี    

  1.) งานที่ต้องการให้ดําเนินการอย่างเร่งด่วน ได้แก่  
  1.1) การแก้ไขปัญหาไอยูยู ซึ่งได้มอบหมายให้นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ต้ังทีมงานเข้าไปดูแลกรมประมง โดยให้ดูแลความเรียบร้อยในการจัดทําแผนต่างๆ                   
ที่จะต้องส่งภายในวันที่ 31 ส.ค. น้ี เพ่ือนําเสนอต่อ EU  
  1.2) การลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรทั้งหมด จะมีการปรับปรุงรูปแบบการทํางาน 
โดยจะต้องมีรูปแบบใหม่ ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เช่น การรวมแปลงขนาดใหญ่ ผ่านสหกรณ์ เป็นต้น  
  1.3) การจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกร ครบทุกมิติอย่างเร่งด่วน เช่น สถานภาพครัวเรือน 
สถานการณ์ด้านการเงิน รวมไปถึงเคร่ืองมือการเกษตร และรายได้ด้านอ่ืน ๆ เป็นต้น  
    1.4) การจัดหาแหล่งนํ้า ต้องเป็นการเตรียมการ โดยคํานึงถึงการใช้นํ้าในระยะยาว   
 2) งานที่ต้องการให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  

  2.1) การทําการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ปัจจัยการผลิต  
  2.2) การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ด้านสหกรณ์ ที่จะต้องให้ความสําคัญและการสามารถ

ใช้สหกรณ์ให้เป็นประโยชน์ โดยสามารถกํากับตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ  
  2.3) การรวมกลุ่มและการเพ่ิมประสิทธิภาพของสหกรณ์  
  2.4) การปรับปรุงโครงสร้างราชการให้เหมาะสม  
 2.5) ปัญหาหน้ีสินเกษตรกร ที่ต้องทําอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

 3) งานที่ต้องการให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่ 
  3.1) การสนับสนุนในทุกแผนงานหรือโครงการของกระทรวงเกษตรฯ  
  3.2) การจัด Zoning  
  3.3) การปลูกพืช  
  3.4) การหาแหล่งนํ้า  
  3.5) การสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์  
  3.6) การจัดลําดับความน่าเช่ือถือของสหกรณ์  
           3.7) การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ให้สามารถบริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
         3.8) การสร้างความเข้มแข็งในภาคราชการ ต้องไม่ตกเป็นเคร่ืองมือของนักการเมือง          
         3.9) การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล  
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๒.3.6 นโยบายและแนวทางการปฏบิตังิานต่อเนื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

        นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกําหนดนโยบาย      
การพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็นเพ่ือนคู่คิด เพ่ือให้เกษตรกรไทยมี  
ความพร้อม มีความรู้ความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทาง
การเกษตรที่เกษตรกรดําเนินการ ให้ความสําคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การนํา
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ หรือพัฒนา โดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณ
ตามความต้องการของตลาด มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญเพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายดังกล่าวบรรลุผล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 
Smart Farmer และ Smart Officer และคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart 
Officer ระดับกรมและระดับจังหวัดขึ้น เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว รวมทั้งจัดทํา
คู่มือการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 (1) เป้าหมายการพัฒนา 
 1) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายของรัฐบาล เพ่ือร่วมผลักดันการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม” ตามท่ีรัฐบาล
กําหนด 
 2) เกษตรกรทั่วประเทศได้รับการพัฒนาเป็น “Smart Farmer” โดยเป็นบุคคลที่มี
ความพร้อมมีความรู้ความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทาง
การเกษตรที่ดําเนินการ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบการของแต่ละบุคคล ให้ความสําคัญใน
การใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการนําเทคโนโลยี ภูมิปัญญาและวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้
หรือพัฒนา โดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณตามความต้องการของตลาด รวมถึงความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ 

 3) บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น “Smart Officer” โดยเป็นบุคคลที่
มีความภาคภูมิใจในองค์กรและความเป็นข้าราชการ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ทางวิชาการ มี
ความเข้าใจในนโยบาย การบริหารจัดการงาน/โครงการ มีเทคนิคการถ่ายทอดที่ดี สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร  

 4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการทํางานอย่างบูรณาการทั้งภายในกระทรวงและ
ขยายผล ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจากภายนอกให้มากข้ึน เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
และพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกต่างๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 
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 (2) กลไกการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer สู่การปฏิบัติ   
 การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเกษตรกรของประเทศให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 
“Smart Farmer” โดยมี Smart Officer เป็นเพ่ือนคู่คิด เป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง (Change) 
โดยเฉพาะวิธีการทํางานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายจากภายนอก
มากขึ้น เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง จึง
จําเป็นต้องมีทีมงานนําการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบรรลุผล กระทรวง
เกษตร   และสหกรณ์จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ตาม
คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 874/2555 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 และได้ขอความร่วมมือให้ส่วน
ราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัด เพ่ือแต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบาย 
Smart Farmer และ Smart Officer ระดับกรมและระดับจังหวัด  
  (3) การสื่อสารและสรา้งความเข้าใจใหก้บัหนว่ยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
  ให้คณะกรรมการฯ คณะทํางานระดับกรมและระดับจังหวัด รวมทั้งภาคเครือข่ายที่
เก่ียวข้อง จัดให้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer 
และ Smart Officer มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับให้เกิดความเข้าใจ
วัตถปุระสงค์ของการดําเนินงาน เห็นโครงสร้างในการดําเนินงาน เพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนนโยบาย
ดังกล่าว โดยการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ทั้งน้ี คณะกรรมการ/คณะทํางานระดับกรมและระดับจังหวัด สามารถพิจารณาดําเนินการหรือ
มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ เช่น การจัดประชุมช้ีแจงผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การจัดทําคู่มือการดําเนินงาน เผยแพร่ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ Website 
และ Social Media ต่างๆ เป็นต้น  
  (4) ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบาย 
  ในการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer มีความร่วมมือและการ
สนับสนุนของภาคีเครือข่ายจากภายนอกในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยในช่วงเริ่มต้นของการ
ขับเคลื่อนนโยบาย มีความร่วมมือที่สําคัญ ดังน้ี 

 1) จัดทําบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุน “โครงการสร้างเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 

 2) จัดทําบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสนับสนุน 
“นโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer” ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 

 3) ร่วมกับจังหวัดนครนายกในการเป็นจังหวัดนําร่องเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย Smart 
Farmer และ Smart Officer  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคําสั่งที่ 129/2556 ลงวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2556 แต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐด้าน
การเกษตร           (E-Service) ด้วยบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของจังหวัด
นครนายก ภายใต้การขับเคลื่อนตามนโยบาย Smart Farmer/Smart Officer มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์   (นายโอฬาร พิทักษ์) เป็นที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (ดร. สุรชัย ศรีสารคาม) เป็น
ประธาน ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 4) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดทํายุทธศาสตร์ 
5 ปี และจัดทํานวัตกรรมบริการด้านการเกษตร โดยกําหนดเป็นกรอบการดําเนินงานของ NECTEC ซึ่งมีการ
สนับสนุนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ด้วย 

 5) การทําสํามะโนการเกษตรทั่วประเทศ โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้ร่วมกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตําบล อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน) กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ดําเนินการทําสํา
มะโนการเกษตรโดยจะเริ่มทําการสํารวจในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  

 6 ) โค รงก าร บ่ ม เพ าะผู้ ป ระกอบการรุ่ น ให ม่  ภาย ใต้ ค วาม ร่ วมมื อ ระห ว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ในโครงการนําร่องกองทุนต้ังตัวได้และเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)  

 7) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จัดทําโครงการศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกล ให้คนในชุมชนได้พัฒนาเรียนรู้ผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามใน MOU กับกระทรวง ICT เพ่ือส่งเสริมการทําอาชีพ  ผ่าน
ศูนย์ ICT ชุมชน 

 

(5) คําจํากัดความ  
 1) Smart Farmer หมายถึง บุคคลท่ีมีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ใน
ระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เช่ือมโยงและบริหารจัดการการผลิต
และการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและ
สิ่งแวดล้อม  
 2 ) Existing Smart Farmer หมายถึ ง เกษตรกรที่ เป็น  Smart Farmer อ ยู่แล้ ว 
เน่ืองจากผลจากการคัดกรองสามารถผ่านคุณสมบัติด้านรายได้ที่ไม่ตํ่ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และ
ผ่านคุณสมบัติพ้ืนฐานครบทั้ง 6 ข้อ โดยผ่านตัวบ่งช้ีอย่างน้อย 1 ตัวในแต่ละคุณสมบัติ 
 
 3) Developing Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรที่ ยังไม่ เป็น  Smart Farmer 
เน่ืองจากผลจากการคัดกรองยังไม่สามารถผ่านคุณสมบัติทั้งด้านรายได้ที่ไม่ตํ่ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/
ปี และผ่านคุณสมบัติพ้ืนฐานไม่ครบทั้ง 6 ข้อ ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ เพ่ิมเติมตามความต้องการของเกษตรกรแต่ละราย 
 4) Smart Farmer ต้นแบบ หมายถึง เกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาเป็น Existing 
Smart Farmer แล้ว และผ่านคุณสมบัติของ Smart Farmer ต้นแบบในแต่ละสาขา จํานวน 10 สาขาหลัก 
ได้แก่ ข้าว ปาล์มนํ้ามัน ยางพารา ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน ประมง ปศุสัตว์ เกษตร
ผสมผสาน Young Smart Farmer และสาขาอ่ืน ๆ มีความโดดเด่นในการทําการเกษตรในสาขานั้นของแต่ละ
พ้ืนที่ และสามารถ เป็นต้นแบบและเป็นบทเรียนให้กับเกษตรกรรายอ่ืนๆ ได้ 
 5) Smart Officer หมายถึง บุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็น Smart Officer ที่มี
ความรักเกษตรกรเหมือนญาติ มีความรอบรู้ทางวิชาการและนโยบาย ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือเกษตรกร สร้าง
ความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร มุ่งนําเกษตรกรสู่ Green Economy และ Zero waste 
agriculture มีความภาคภูมใิจในองค์กรและความเป็นข้าราชการ 
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 6) Smart Officer ต้นแบบ หมายถึง บุคลากรที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Smart 
Officer แล้ว และผ่านคุณสมบัติของ Smart Officer ต้นแบบที่กําหนดเพิ่มเติมโดยคณะทํางานระดับกรมและ
คณะทํางานระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเกษตรในแต่ละสาขา มีประสบการณ์ในการทํางาน    
มีผลงานหรือการปฏิบัติราชการเป็นที่ประจักษ์หรือได้รับการยอมรับในหน่วยงาน 
 7) เกษตรผสมผสาน (Integrated Farm) หมายถึง การทํากิจกรรมการเกษตรหลายๆ 
อย่างร่วมกันในฟาร์ม และสนับสนุนเก้ือกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจเป็นพืชกับพืช พืชกับสัตว์ สัตว์กับสัตว์ หรือ
การเลี้ยงสัตว์กับประมง เป็นต้น  
 8) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หมายถึง ผู้ที่มีความสนใจหรือประกอบ
อาชีพทางด้านการเกษตร ไม่จํากัดเพศ อายุระหว่าง 17-45 ปี จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น
ไป และเป็น Smart Farmer เน่ืองจากผลจากการคัดกรองสามารถผ่านคุณสมบัติด้านรายได้ที่ไม่ตํ่ากว่า 
180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และผ่านคุณสมบัติพ้ืนฐานครบท้ัง 6 ข้อ โดยผ่านตัวบ่งช้ีอย่างน้อย 1 ตัวในแต่
ละคุณสมบัติ นอกจากน้ี ให้รวมถึงคําจํากัดความของเกษตรกรรุ่นใหม่ตามคํานิยามของหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีกิจกรรมและโครงการในการ สร้าง ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
รวมท้ัง โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในโครงการนําร่องกองทุนต้ังตัวได้และ
เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)   
  (6) การถอดบทเรียนของ Smart Farmer ต้นแบบ  หมายถึง การนําองค์ความรู้ 
ประสบการณ์และปัจจัยแห่งความสําเร็จหรือล้มเหลวในการทําการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ 
ออกมาเป็นบทเรียนที่สามารถนําไปสรุป สังเคราะห์เป็นชุดความรู้ คู่มือ สื่อรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกษตรกรราย
อ่ืนๆ หรือผู้สนใจได้นําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้ต่อไป 
 (7) การถอดบทเรียนของ Smart Officer ต้นแบบ หมายถึง การนําองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรสาขาต่าง ๆ ประสบการณ์และปัจจัยแห่งความสําเร็จหรือล้มเหลวในการทํางานของ Smart Officer 
ต้นแบบ ออกมาเป็นบทเรียนที่สามารถนําไปสรุป สังเคราะห์เป็นชุดความรู้ คู่มือ สื่อรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็น
วิธีการและเทคนิคในการทําการเกษตรให้กับเกษตรกร เป็นสูตรสําเร็จหรือแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรนําไปประยุกต์ใช้ หรือผู้สนใจได้นําองค์ความรู้และวิธีการทํางานต่าง ๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ตนเองได้ต่อไป 
 (8) รายได้ไม่ต่ํากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี หมายถึง รายได้จากการทําการเกษตร
ของครัวเรือนเกษตรกร เป็นรายได้ที่เป็นเงินสดจากการจําหน่ายผลผลิต ผลพลอยได้ และสิ่งอ่ืนใดที่ได้จาก
กระบวนการผลิตทางการเกษตรซึ่งได้จากการจําหน่ายตามจํานวนหรือปริมาณที่ครัวเรือนเกษตรกรได้รับไม่ตํ่า
กว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี นอกจากน้ี ให้รวมถึงคําจํากัดความของรายได้ทางการเกษตร ตามคํานิยาม
ของการสํารวจข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลรายได้
ของเกษตรกรจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และข้อมูลบัญชีครัวเรือนเกษตรกรและกลุ่ม
อาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย 
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๒.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                   กยท. จําแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ประเทศ (รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ     
ผู้กําหนดนโยบาย หรือหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ กยท.) ๒) สังคมชุมชน (ประชาชนทั่วไป องค์กรเอกชน) 
๓) เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (เจ้าของ ผู้เช่าหรือผู้ทําสวนยางและคนกรีดยาง ที่
ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ) ๔) ผู้ประกอบกิจการยาง (ผู้ทําธุรกิจที่เก่ียวกับยางพารา) ๕) คู่ค้า (คู่ค้า ผู้ส่งมอบ 
และพันธมิตรทางธุรกิจ) ๖) และพนักงาน (ลูกจ้าง พนักงานและผู้บริหารของ กทย.) โดยมีพันธกิจ 6 พันธกิจ 
ของ กยท. เป็นพันธะสัญญาในการดําเนินงานของ กยท. ดังน้ี 

 1) ส่งเสริม สนับสนุน และกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ยางพารา 
 2) พัฒนางานวิจัยด้านยางพาราให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพารา 
 3) พัฒนาระบบตลาดยางพารา และโลจิสติกส์ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และตลาดยางพาราโลก 
             4) บริหารจัดการกองทุนพัฒนายางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ 
         5) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
         6) ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายด้านยางพาราของรัฐบาล 

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวัง และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ
กําหนด ภารกิจ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ แนวทางการปฏิบัติ แผนงานและโครงการต่างๆของแผน
วิสาหกิจ กยท. เปิดรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการร่วมกันทําประชาวิจารณ์ ก่อนการแปลงแผน
วิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง 
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2.5 ความเชื่อมโยงบทบาทของ กยท. ตามแผนวิสาหกิจ การยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) ในการสนับสนุน (ร่าง)แผนพัฒนา 
      เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 1๒ และ (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๒ 
      (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔)  และแนวนโยบายรัฐบาล ในส่วนที่ กยท.เกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการเกษตร นโยบายรัฐบาล แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทาง 
                   เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง 
                   ยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 
๑.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน 
เป้าหมายที่ ๑ ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ 
(นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต่อปี ตามลําดับ  
ตัวชี้ วัด  ๑ .๑  อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ  
เป้าหมายที่ ๒  เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อ ครัวเรือน ใน
ปี ๒๕๖๔ และพื้นที่การทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
เป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๖๔  
ตัวชี้วัด ๒.๑ รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร  
ตัวชี้วัด ๒.๒ จํานวนพื้นที่การทําเกษตรกรรมยั่งยืน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างความเข้มแข็งให้กับ 
                    เกษตรกรและสถาบัน 
                    เกษตรกร 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคง พึ่งพาตนเองได้ และมี
ความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ 

3 เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
                   จัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่ 
                   อุปทาน 
วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และ
การแปรรูปสินค้าเกษตรที่สําคัญของภูมิภาคอาเซียน 

2. เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด
สินค้าเกษตรไปสู่คุณภาพและมาตรฐานสินค้าปลอดภัย 

3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้า
เกษตร 

นโยบายที่ 6 : การเพิ่มศักยภาพทาง 
                  เศรษฐกิจของประเทศ 
แนวทางการพัฒนา :  
- ลดต้นทุนการผลิต ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัย 
  การผลิตอย่างทั่วถึง 
แนวทางพัฒนายางพาราของก.เกษตร  
แนวทางการพัฒนา :  
-  2 มาตรการ 9 แนวทาง 12 โครงการ 
นโยบายคณะกรรมการยางธรรมชาติ  
แนวทางการพัฒนา :  
-  โค่นยางปีละ 400,000ไร่ 
ปัญหายางพารา   
แนวทางการพัฒนา :  
-  แก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ระยะสั้น  
นโยบายที่ 2 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ และการ

ต่างประเทศ 
แนวทางการพัฒนา : 
- แก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ 
 
นโยบายต่อเนื่องของกระทรวงเกษตรฯ  
แนวทางการพัฒนา : 
-  เป็ นการพัฒนาเกษตรกร เป็ น  4 ระดับ  (Smart   

Farmer, Existing Smart Farmer, Developing Smart 
Farmer และ Smart  Farmer ต้นแบบ ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการ 
                  บริการและดําเนินธุรกิจ 
วัตถุประสงค์    
เพื่อหารายได้เป็นเครื่องมือในการบริหารและเพิ่มสภาพ
คล่องให้องค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนายางพาราทั้งระบบ 
                         ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วง 
                        โซ่คุณค่า  
วัตถุประสงค์ 

๑.เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบ
ตลาด 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปร
รูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ 
และส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
๓. สร้างความเข้มแข็งเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง สนับสนุนให้
ผลิตภัณฑ์ยางไทยมีคุณภาพ และพัฒนาให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 

๔. สนับสนุนให้มีการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการ
แปรรูป และนํายางธรรมชาติมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยา
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ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการเกษตร นโยบายรัฐบาล แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย 

แผนรองรับ 
๑.แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ 
๒.ยุทธศาสตร์ยางพารา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากร 
                  การเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
1. เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืน และทําการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารในการแข่งขัน 
                 ภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ 
                นวัตกรรม 
1. เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านการเกษตรแบบบูรณาการร่วมกันทั้งของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร 
2. เพื่อผลักดันให้นําผลงานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์ 
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 

 

นโยบายรมว.กระทรวงเกษตรฯ  
แนวทางการพัฒนา : 
-  ลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรทั้งหมด จัดทํา 
   ฐานข้อมูลเกษตรกร จัดZoning สร้างความ 
   เข้มแข็งให้ภาคเกษตร 
ปัญหายางพารา   
แนวทางการพัฒนา :  
-  แก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ระยะสั้น  
    กลาง และยาว ส่งเสริมการแปรรูปยางพารา 
    จัดทําข้อมูลสถานการณ์ยาง จัดทําพื้นที่  
    Zoning ศึกษา วิจัย ปรับปรุงพัฒนา 
    คุณภาพยาง การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่า 
    ผลิตภัณฑ์ยาง 
นโยบายที่ 10 : การส่งเสริมการบริหาร 
                      ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
                    และการป้องกันปราบปราม 
                    การทุจริตและประพฤติมิ 
                    ชอบในภาครัฐ  
 
แนวทางการพัฒนา : 
- ปรับปรุงระบบด้านองค์กรทั้งในระดับประเทศ   
   ภูมิภาค และท้องถิ่น จัดระบบอัตรากําลัง 
   และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้ 
   เหมาะสม 

 

เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ยางและเพิ่มการ
ส่งออก 
๕. เกษตรกรที่ทําสวนยางสามารถเลี้ยงตัวเองและมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีสวัสดิการสังคม เช่น ผู้ใช้
แรงงาน หรือพนักงานบริษัททั่วไป ในขณะที่
ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาตนเอง และแข่งขันกับ
ผู้ผลิตต่างประเทศได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :การวิจัยและพัฒนาเพื่อ 
                   อนาคต 
วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมด้านยางพารา 

เพื่อเป็นองค์ความรู้ชี้นําการพัฒนาด้านยางพารา 
2. เพื่ อ ให้มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จากนํ าผลงาน วิ จัย 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านยางพารา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การหลอมรวมองค์กรให้

เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหาร
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ            

1 . เ พื่ อ เป็ น อ งค์ ก รที่ มี ขี ด ส ม รรถ น ะ สู ง (High 
performance organization)  ซึ่ ง ขั บ เค ลื่ อ น โด ย
บุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมี
วัฒนธรรมเดียวกัน 
2 . เพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักในภาระความ
รับผิดชอบต่อตําแหน่ง หน้าที่ และทรัพย์สินขององค์กร 
3. หลอมรวมกระบวนการให้บริการและพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นหนึ่งเดียว ถูกต้อง สะดวก 
รวดเร็วทันต่อการใช้  
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บทที่ ๓ 
 

การประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั และบรบิทองค์กรการยางแห่งประเทศไทย 
 

3.1 สถานการณ์ในภาพรวมของยางพาราของโลก อาเซียน และประเทศไทย  
 ๑) สถานการณ์ยางพาราของโลก 
  ปัจจุบันทุกภูมิภาคของโลกได้มีการปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้น โดยประเทศที่มีการปลูก
ยางพารามากนอกเหนือจากภูมิภาคอาเซียน คือ จีน อินเดีย ไนจีเรีย โกตดิวัวร์ บราซิล และศรีลังกา ส่วน
ประเทศที่มีการผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดในโลก ณ ปี 255๘ คือ ประเทศไทย ๔.๔๓ ล้านตัน รองลงมา คือ 
ประเทศอินโดนีเซีย 3.23 ล้านตัน และประเทศมาเลเซีย ๐.๗๐ล้านตัน และประเทศอื่น ๐.1๒ ล้านตัน     
รวมปริมาณการผลิตยางธรรมชาติทั้งหมด ณ ปี 255๘ อยู่ที่ 1.๗๑ ล้านตัน ส่วนปริมาณการใช้ยางธรรมชาติ
ของโลก  ปี 255๘ ประมาณการที่ 12.๒๔  ล้านตันประเทศผู้ใช้ที่สําคัญ คือ จีน EU อินเดีย อเมริกา ญิ่ปุ่น 
(ที่มา :IRSG Vol ๗๐ No ๑-๓ July_- September ๒๐๑๕)  
 

 ผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกตํ่าของอเมริกาและยุโป ส่งผลให้ปริมาณการผลิตมากกว่า
ปริมาณความต้องการ (Over Supply) ถึงแม้สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป เกาหลี จะลดปริมาณความต้องการลง 
แต่ประเทศจีนกลับต้องการใช้ยางพาราในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น คิดเป็นสัดส่วน 56.6%  ส่วนใหญ่ส่งออกยางแท่ง
เพ่ือผลิตยางล้อ ธุรกิจยางพารายังมีความจําเป็นต้องใช้ยางพารา ในอุตสาหกรรมการผลิตยางล้อรถยนต์ ซึ่ง
อุตสาหกรรมนี้มีอัตราการใช้ยางพารามากที่สุดประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณการ ในการใช้ยางพารา
ทั้งหมด ในอนาคตจํานวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 3  ทําให้มีความต้องการใช้ยางพาราเพ่ิมขึ้นประมาณ 3 
แสนตันต่อปี ดังน้ันจึงจําเป็นต้องปลูกยางพาราเพ่ิมขึ้นประมาณปีละ 1 ล้านไร่ ซึ่งการปลูกยางพาราเป็นเรื่อง
ยาก เน่ืองจากมีข้อจํากัดเรื่องที่ดิน ทุน และระยะเวลาในการปลูก ต้องใช้เวลาถึง 7 ปี จึงจะเริ่มให้ผลผลิตได้ 
 

 ๒) สถานการณ์ยางพาราของอาเซียน 
  ภูมิภาคอาเซียนมีพ้ืนที่ในการปลูก การผลิต และการส่งออกยางพารามากที่สุดในโลก โดย
พ้ืนที่ปลูกยางพารา ณ ปี 2555 ของไทย 18.76 ล้านไร่  อินโดนีเซีย 21.78 ล้านไร่ และมาเลเซีย 6.38 
ล้านไร่ รวมแล้วมีปริมาณพ้ืนที่ปลูกมากกว่าร้อยละ 65 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมดของโลก ส่วนปริมาณการผลิต
ยางพาราของประเทศในอาเซียนมีปริมาณร้อยละ 81 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตยางพาราทั้งของโลก 
ณ ปี 2555 ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตยางมากท่ีสุดในโลก 3,778 พันตัน คิดเป็นร้อย
ละ 35 ประเทศอินโดนีเซีย 3,040 พันตัน คิดเป็นร้อยละ 28  และประเทศมาเลเซีย 910 พันตัน คิดเป็น
ร้อยละ 8 และเมื่อมองในภาพรวมการส่งออกยางพาราประเทศท่ีส่งออกมากที่สุดในอาเซียนคือประเทศไทย 
อยู่ที่ 505 พันตัน อินโดนีเซีย 502 พันตัน และมาเลเซีย 452 พันตัน (ที่มา : International Rubber 
Study Group : IRSG ; ปี พ.ศ. 2555) 
 ทั้งสามประเทศได้มีการตกลงร่วมกันจัดต้ังบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างได้มีการตกลงร่วมกัน
จัดต้ังบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด (International Rubber Consortium, Limited: IRCo) 
และในปัจจุบัน ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีการปลูกยางพารานอกจากไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซียแล้ว 
ประเทศที่มีการปลูกยางเพิ่มมากขึ้น คือ เวียดนาม ซึ่งได้ลงทุนปลูกในพ้ืนที่ของประเทศเมียนมาร์ และลาวอีก
ด้วย ส่งผลให้เวียดนามเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 4 ของโลก ดังน้ัน การดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผล
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ต่อราคา หากสามารถให้เวียดนามเข้ามาร่วมในบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศแล้ว จะสามารถควบคุม
การส่งออกสู่ตลาดโลกได้ถึงร้อยละ 90 ของการส่งออกสุทธิในตลาดโลก  
 

 ๓) สถานการณ์ยางพาราของไทย 
  ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ที่สามารถสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางได้ประมาณ 1 ล้านครัวเรือน และก่อให้เกิดการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมกว่า 
200,000 คน ปัจจุบันไทยมีเน้ือที่เพาะปลูกยางพารารวม 22 ล้านไร่ เน้ือที่สวนยางที่ให้ผลผลิตประมาณ 15 
ล้านไร่ ประเทศไทยสามารถผลิตและส่งออกยางพาราได้มากที่สุดในโลกมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 20 
ปี รองจากอินโดนีเซีย จากข้อมูลปี 2555 ปริมาณการส่งออกยางพาราของไทยรวมสุทธิ 2,125,926 ตัน ซึ่ง
มีปริมาณลดลงจากปี 2554 อยู่ 826,455 ตัน คิดเป็น 28% และตลาดส่งออกยางพาราของไทยท่ีมีสัดส่วน
การส่งออกมากที่สุดคือประเทศจีน ข้อมูล ณ ปี 2551 - 2555 มีปริมาณการส่งออกดังน้ี 824,833 ตัน, 
1,160,339 ตัน, 1,128,553 ตัน, 1,274,188 ตัน, 1,042,008 ตัน ซึ่งในปี 2555 มีการส่งออกไป
ตลาดประเทศจีนคิดเป็นร้อยละ 49  ของการส่งออกยางพาราทั้งหมดของประเทศไทย 
 ปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราประเภทต่างๆ ในการส่งออก โดยแยก
ตามลําดับได้ดังน้ี อันดับหน่ึง คือ ยางแท่ง (STR) 1.4 ล้านตันคิดเป็นร้อยละ 38 อันดับที่ 2 ยางแผ่นรมควัน 
(RSS) 7.9 แสนตัน คิดเป็นร้อยละ 21.6 อันดับ 3 ยางผสมสารเคมี (Compound) 7.1 แสนตัน คิดเป็นร้อยละ 
19 อันดับ 4 นํ้ายางข้น 6.8 แสนตัน คิดเป็นร้อยละ 18.6 % และอ่ืนๆ อีก 8.3 หมื่นตัน คิดเป็นร้อยละ 2.2 % 
 

 ๔) สถานการณ์เศรษฐกิจยางพาราของไทย 
 เศรษฐกิจของประเทศไทยระหว่างปี 2559-2561 คาดว่าเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.0-
2.7 อันเน่ืองมาจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ยังเป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับการลงทุนของภาคเอกชน 
อีกทั้งปัญหาหน้ีภาคครัวเรือนยังคงสูง การบริโภคในภาคเอกชนยังไม่จํากัด การส่งออกอยู่ในสภาวะซบเซา 
ด้านการผลิต สาขาก่อสร้างขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี แต่สาขาเกษตรกรรมยังคงได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
และฤดูกาลผลิต ซึ่งเป็นข้อจํากัดของการขนย้ายตัวทางเศรษฐกิจ เมื่อผลผลิตออกตามฤดูกาล คาดว่า
เศรษฐกิจจะขยายตัวมากขึ้น โดยในปี 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึง 3 ครั้ง แต่
อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ตํ่ากว่าระดับเป้าหมายของนโยบายถึงร้อยละ 2.5 ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนารอบ
ข้างเศรษฐกิจกําลังไปได้ดี เน่ืองจากแรงหนุนของ FDI 

ยางพารายังคงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทย สร้างมูลค่าการส่งออก ในปี 2558 อยู่ลําดับ
ที่ 1 ของมูลค่าการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกถึง 170,421.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับ
มูลค่าของพืชเศรษฐกิจลําดับรองลงมาอย่าง ข้าว และ ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ถึงแม้ว่าระดับราคายางพารา
ไทยจะประสบภาวะราคายางตกตํ่าอย่างต่อเน่ือง โดยราคายางพาราแผ่นดิบได้ปรับลดจากระดับราคา 180 
บาท/กก. ในเดือน กุมภาพันธ์ 2554 มาอยู่ที่ระดับราคา 55-57 บาท ในปัจจุบัน (มิถุนายน 2559) แสดง
ให้เห็นถึงการปรับลดลงของราคายางพารามากกว่า 3 เท่าตัว ซึ่งการปรับตัวของราคาดังกล่าว ส่งผลกระทบ
โดยตรงกับเกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยที่ 65 บาท/กก. ซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าราคา
ผลผลิตในท้องตลาด 
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3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพของการยางแห่งประเทศไทย 
            การ วิ เคราะห์บริบทที่ เ ก่ี ยวข้ อง กับการยางแห่ งประ เทศไทย  ( SWOT Ana lys i s )   
เป็นการประเมินจากจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน (Internal Factors)  และ
การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่มีผลต่อการดําเนินงาน
ด้านของการยางแห่งประเทศไทย  โดยผลการวิเคราะห์ นําไปจัดทํา  TOWS Matrix เพ่ือหามาตรการที่
เก่ียวข้อง และแนวทางการดําเนินงาน 
 

 3.2.๑ จุดแขง็ 
 1) มีหน่วยงาน และบคุลากรครอบคลุมทกุพืน้ที ่รวมถึงมีสินทรพัย์ทีก่อ่ใหเ้กดิรายได ้
                กยท. มีหน่วยงานและบุคลากรครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ที่สามารถให้บริการด้านวิชาการ 
การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การวิจัย และข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับยางให้แก่ 
เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางและผู้ที่สนใจ อย่างใกล้ชิดครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ ต้ังแต่หน่วยงานในระดับส่วนกลาง ระดับเขต ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ศูนย์การเรียนรู้ โรงงาน 
แปลงงานวิจัยและทรัพย์สินอ่ืนๆ ซึ่งแปลงมาจากทรัพย์สินของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง 
ทรัพย์สินขององค์การสวนยาง และทรัพย์สินของสถาบันวิจัยยางครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกยางทั่วประเทศ สามารถ
สร้างรายได้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารองค์กร 
 

   ๒) ผู้บริหารมีเครือข่ายและปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภาคส่วน 
 เมื่อมองถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กร กยท . ที่จะนําองค์กรไปสู่การเป็นองค์กร

รัฐวิสาหกิจช้ันนํา จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มาจากการทํางานร่วมกับเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน
เกษตรกร และประกอบกิจการยาง ทําให้รู้และเข้าใจเก่ียวกับการจัดการสวนยางพาราอย่างชัดเจน รวมถึงการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมาอย่างยาวนาน  

 

 ๓) มีแหล่งรายได้จากการดําเนินงานตามภารกิจ (มาตรา ๑๒) 
              กยท. มีแหล่งรายได้ที่แน่นอนจากการดําเนินงานตามภารกิจทําให้องค์กรสามารถ
ดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีแหล่งรายได้ดังต่อไปน้ี คือ รายได้จากทุนประเดิม เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐบาล
จัดสรรให้   เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าบริการ รายได้จากการดําเนินการหรือการ
ลงทุน และดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของ กยท. ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะนํามาจัดต้ังกองทุนพัฒนายางส่วนหน่ึง    
และเงินกองทุนพัฒนายางสามารถนํามาใช้จ่ายในการดําเนินการได้ตาม พ.ร.บ. ตามมาตรา ๔๙ ได้ดังน้ี 
 (๑) จํานวนไม่เกินร้อยละ ๑๐ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 (๒) จํานวนไม่เกินร้อยละ ๔๐ เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้การช่วยเหลือปลูกแทน 
 (๓) จํานวนไม่เกินร้อยละ ๓๕  เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง 
 สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง 
 และการรักษาเสถียรภาพราคายาง 
 (๔) จํานวนไม่เกินร้อยละ ๕    เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้การช่วยเหลือด้านการวิจัย 
 (๕) จํานวนไม่เกินร้อยละ ๗    เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง 
 (๖) จํานวนไม่เกินร้อยละ ๓   เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบัน 
  เกษตรกรชาวสวนยาง 
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 ๔) เป็นองคก์รกลางในการบรหิารยางทัง้ระบบอย่างครบวงจร (มาตรา ๘) 
               กยท. สามารถกําหนดทิศทางของอุตสาหกรรมยางพาราได้อย่างมีเอกภาพเป็นไปตามกฎ
มาตรา ๘ ซึ่ง กยท. จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของ
ประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเก่ียวกับเงินของกองทุน สนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา จัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและ
สารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา โดยให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้
ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบ
ธุรกิจ  และการดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ดําเนินการให้ระดับราคา
ยางพารามีเสถียรภาพ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่  
 

 ๕) สามารถประกอบธุรกิจทีเ่กี่ยวกบัยางพารา (มาตรา ๙) 
               กยท. สามารถจัดต้ังบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดหรือกระทําการอ่ืนในประกอบ
ธุรกิจที่เก่ียวกับยางพาราเป็นไปตามมาตรา ๙ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบ
ดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศอย่างเป็นระบบอย่างครบวงจรโดยการประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้อง
กับยางพาราของ กยท. เพ่ือให้ระดับราคายางมีเสถียรภาพ เกิดความเป็นธรรม และยกระดับรายได้และ
คุณภาพของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อ่ืนภายในประเทศที่เก่ียวข้อง 
 

  ๖) สามารถกําหนดกฎระเบียบหรือข้อบังคับ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ อุตสาหกรรม
ยางพาราทั้งระบบ (มาตรา ๒๒)  
  กยท. สามารถกําหนดกฎระเบียบหรือข้อบัง ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมต่อผู้ที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศได้อย่างเป็นเอกภาพ เน่ืองจากเป็นองค์กรกลางในการบริหาร
ยางทั้งระบบอย่างครบวงจร ที่กําหนดทิศทางและนโยบายการดําเนินงานของอุตสาหกรรมยางพาราของ
ประเทศ 
 

   ๗) มีเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางรองรับ ในการดําเนิน
นโยบายด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยางพารา (ตามมาตรา ๔) 
                 กยท. มีเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. 
แล้วเป็นพันธมิตรในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายหรืออุตสาหกรรมยางพาราอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมีบุคคลากรและ
สถานที่ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกยางทั่วประเทศ ทําให้การสื่อสารและการร่วมมือในดําเนินการต่างๆเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและเป็นเอกภาพ 
 

  ๘) มีตลาดกลางที่มีคุณภาพ เป็นที่อ้างอิงราคายาง เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ขาย
และผู้ซ้ือ 
 กยท. มีตลาดกลางที่เป็นทางการ จํานวน 6 ตลาดกลาง และตลาดประมูลยางพารา
ระดับท้องถิ่น จํานวน 108 ตลาด โดยดําเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อและผู้ขายยาง 
สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ใช้ยางในด้านคุณภาพยาง และตลาดโลกสามารถอ้างอิงราคายางที่มีการซ้ือขายยางใน
ตลาดของไทย ระบบตลาดกลางเป็นองค์ความรู้ที่ชุมชนท้องถิ่น เอกชน รวมทั้งเกษตรกรชาวสวนยางในภูมิภาค
ต่างๆ นําไปเรียนรู้ และสามารถดําเนินการตลาดด้วยตนเอง 
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 ๙) มีงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ พร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ 
 กยท. มีนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับยางพาราด้านการผลิต ด้านการแปรรูป ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านอุตสาหกรรม และมีการพัฒนางานวิจัยเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ได้รับรางวัลและได้รับ
การตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการเป็นจํานวนมาก โดยงานวิจัยดังกล่าวได้มีการนําไปประยุกต์ใช้ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงเกษตรกรชาวสวนยางพารา ใน
การพัฒนายางพาราของไทยในปัจจุบัน  
 

 ๑๐) มีระบบให้การสงเคราะห์ปลูกแทนพัฒนาสวนยางขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ 
 กยท. มีการให้การสงเคราะห์แก่เจ้าของสวนยาง มีระบบการให้การสงเคราะห์โดยมีปลัก
ปฏิบัติการปลูกแทน และหลักการปฏิบัติการปลูกยางในที่แห่งใหม่ เป็นแนวทางให้เกษตรกรปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ กยท. กําหนด เพ่ือให้สวนสงเคราะห์ได้ตามมาตรฐานท่ี กยท. กําหนด มีการจ่ายวัสดุ จ่ายเงิน
สงเคราะห์ ตามงวดงานที่กําหนดไว้ มีการติดตามดูแลให้คําแนะนํากับเจ้าของสวนยางที่เข้าร่วมโครงการ พร้อม
ทั้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรชาวสวนยาง มีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ มีเครือข่ายเช่ือมโยงทุกสํานักงาน มีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ทั้งระบบและเป็นที่
ยอมรับของเกษตรกร และหน่วยงานภายนอก 
 

 3.2.2 จุดอ่อน 
 1) รายได้ในการบรหิารไม่เพยีงพอ 
                เน่ืองจากมีการควบรวม 3 องค์กรเป็น กยท. ส่งผลให้มีพนักงานจํานวนมาก ทําให้
รายได้ 10% ที่มาจากจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่เพียงพอตามาตรา ๔๙ (๑) 
ไม่เพียงพอในการบริหาร ดังน้ันหาก กยท. ไม่สามารถหารายได้เลี้ยงองค์กรได้มากพอ ทุนประเดิมและ
เงินกองทุนที่ใช้ต้ังต้นในการบริหารจะทยอยหมดไปในไม่ช้า และการขอเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้มี
แนวโน้มในการไม่ได้รับการจัดสรรตามความต้องการขององค์กร เน่ืองจากรัฐบาลมีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่าย
งบประมาณในส่วนอ่ืนจําเป็น 
 

  2) โครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการทรัพย์สินไม่เพียงพอ 
                กยท. ที่เกิดจากการควบรวม 3 หน่วยงานเข้าด้วยกัน  ดังน้ันมีทรัพย์สินกระจัดกระจาย
อยู่ทุกภูมิภาคต่างๆท่ัวประเทศ รวมทั้งทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ และไม่ก่อให้เกิดรายได้  จึงมีความจําเป็นใน
การบริหารจัดการทรัพย์สิน เพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกัน เช่น โรงงาน แปลงทดสอบงานวิจัย แปลงผลิตพันธ์ุยาง   
ศูนย์เรียนรู้ เป็นต้น  
         สําหรับโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรมยางพารา 
ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และความสามารถในการแข่งขัน  จําเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของโรงงานในบางส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของโรงงานในการผลิต หรือบางแห่งอาจต้องมีการลงทุนสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นเพ่ิม เช่น เครื่องจักรใหม่ ไซโล บ่อกําจัดของเสีย เป็นต้น การดําเนินงานดังกล่าว  
จําเป็นต้องมีการทําการศึกษาเร่งด่วนในการบริหารจัดการด้านโรงงาน แปลงผลิต เป็นต้น ทั้งในด้านระยะเวลา 
ด้านการเงิน ด้านการใช้ทรัพยากร 
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  3) ขาดบคุลากรที่มีความรูเ้ฉพาะดา้น 
                 กยท. เป็นองค์กรที่เกิดจากการควบรวม 3 หน่วยงาน ซึ่งมีภารกิจใหม่ตามวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ัง การยางแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  ให้เป็น
องค์กรที่รับผิดชอบ ดูแลและบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ดังน้ันบุคลากรที่มีอยู่ทั้ง 3 หน่วยงาน ไม่
สามารถตอบสนองต่อภารกิจที่เพ่ิมขึ้นให้มีประสิทธิภาพได้  เช่น ด้านตลาดและการตลาดระหว่างประเทศ 
บุคลากรที่มีความชํานาญด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับ AEC และระดับสากล ด้านอุตสาหกรรมการแปรรูป 
บุคคลกรผู้เชียวชาญเรื่อง การแปรรูปยาง/โรงงาน/กระบวนการอุตสาหกรรม ด้านการวิจัยยางเชิงอุตสาหกรรม 
บุคลากรหรือนักวิจัย    ที่สามารถทํางานเชิงนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าให้แก่วงการยาง เป็นต้น 
 
 

 4) ขาดการเช่ือมโยงการบรูณาการข้อมูลกบัองคก์รภายนอก 
                  กยท. เป็นองค์กรที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือเป็นองค์กรกลางในการับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการ
ยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการควบรวม ๓ องค์กร
ยางของประเทศเข้าด้วยกัน ซึ่งมีการบูรณาการกันในด้านทรัพยากรบุคคล ด้านทรัพย์สินและองค์ความรู้ต่างๆ
เกี่ยวกับยางพาราเข้าด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลในด้านต้นนํ้าของอุตสาหกรรมยางพารา ทําให้ใน
ระยะแรกของการดําเนินงาน กยท. อาจไม่มีความพร้อมด้านข้อมูลเก่ียวกับยางพาราในช่วงกลางนํ้าและปลาย
นํ้า ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถหาได้จากการบูรณาการข้อมูลกับองค์กรภายนอก เพ่ือสามารถนํามาใช้ในการ
บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของประเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

    5) องคก์รยังไม่เป็นทีรู่้จักของสาธารณะ 
                  กยท. เป็นองค์กรที่จัดต้ังขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการควบรวมองค์กร
ที่ดูแลยางพาราท่ัวประเทศเข้าด้วยกัน ๓ องค์กร ดังน้ัน สาธารณชนอาจจะไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่ ตามภารกิจ
ใหม่ขององค์กร ในระยะช่วงแรกของการดําเนินงาน จําเป็นต้องเร่งประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร 
 
 

              ๖) การนํางานวิจัยมาสู่ภาคปฏิบัติมีน้อย 
                    มีผู้นํางานวิจัยไปใช้ในการพัฒนายาพาราน้อย ไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งผล
ให้ไม่สามารถนํางานวิจัยที่สําเร็จไปพัฒนาด้านยางพาราของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 

   ๗) วัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกัน 
                    เน่ืองจาก กยท. เกิดจากการควบรวมของ 3 หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีภารกิจแตกต่างกัน 
โดย สกย. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริมไม่แสวงหากําไร ส่วน อ.ส.ย. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทแสวงหากําไร 
ส่วน สวย. เป็นหน่วยงานภาครัฐทําหน้าที่วิจัย ศึกษา พัฒนาด้านยางพารา  ดังน้ันวัฒนธรรมในการทํางาน
แตกต่างกัน ส่งผลให้วัฒนธรรมแตกต่างกัน 
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 3.2.3 อุปสรรค 
 1) สถานการณ์ราคายางส่งผลกระทบต่อรายได้ขององค์กร 
         กยท. มีรายได้หลักจากการเก็บค่าธรรมเนียมจากบุคคลใดที่ส่งยางพาราออกนอก
ราชอาณาจักร ตามอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ปัจจุบันอัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บเป็นระบบแบบก้าวหน้า
โดยมีราคายางเป็นตัวกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องชําระให้ กยท. ดังน้ันในความไม่แน่นอนของราคายาง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของ กยท. รวมถึงการคาดการณ์หรือการพยากรณ์ปริมาณรายได้ที่ได้จากการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้แม่นยําในช่วงที่มีความผันผวนของราคายางสูง ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการเงินในการบริหารขององค์กร 
 

 ๒) รัฐบาลไม่สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานขององค์กร 
  ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กําหนดวัตถุประสงค์ให้ 
กยท. เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแล การบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหาร
จัดการเก่ียวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางพารา อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลมิได้สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
ของรัฐ ดังน้ันจึงสรุปได้ว่ารัฐบาลมีเจตนาให้องค์กรสมารถบริหารจัดการเงินกองทุนให้สามารถเลี้ยงองค์กร และ
สนับสนุนนโยบายรัฐได้  
 

 ๓) ภาวะของเศรษฐกิจโลกมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพารา 
 การขยายตัวหรือหดตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก มีผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้
ยางธรรมชาติ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ยางเป็นหลัก เช่น อุตสาหกรรมยางล้อ ประกอบด้วยล้อรถ
ใหม่ หรือการทดแทนล้อรถเดิม ตามปริมาณยานยนต์ที่มีอยู่ทั่วโลก เป็นต้น หากภาวะของเศรษฐกิจโลกมี
ทิศทางหรือแนวโน้มเปลี่ยนไป ก็จะส่งผลต่อปริมาณความต้องการใช้ยางของโลก กยท. ในฐานะที่เป็นองค์กรใน
การดูแลยางพาราทั้งระบบจําเป็นต้องบริหารจัดการปริมาณการผลิต (รวมถึงปริมาณพ้ืนที่ปลูกยาง) ให้
สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ยางอย่างสมดุล และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
 
 

 ๔) ภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีความแปรปรวนและเกิดถ่ีขึ้น 
 ปัจจุบันความแปรปรวนและสภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติมีความผันผวน
แปรปรวนอย่างมาก สภาพภูมิอากาศก็เปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามฤดูกาล ทําให้การดําเนินงานตามช่วงเวลา
ต่างๆของ กยท.   มีผลกระทบจากความแปรปรวนต่างๆที่เกิดขึ้น อาจทําให้ต้องสูญเสียงบประมาณ สูญเสีย
กําลังคนในการเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ และความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 
 

 ๕) มีนวัตกรรมและการพัฒนาสินค้าทดแทนยางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
 โลกมีเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา อุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมทดแทนยางมี 
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ตามสภาวะความต้องการใช้ยางและปัจจัยทางด้านราคาเป็นตัวผลักดัน กยท. ในฐานะ
ผู้ที่ดูแลควบคุมยางทั้งระบบของประเทศต้องพัฒนาตัวเองให้ทันกับสถานการณ์และบริบทแวดล้อมที่มี
นวัตกรรมและการพัฒนาสินค้าทดแทนยาง รวมถึงต้องสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันช่วยเหลือและแก้ไขให้ผู้ที่
เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมยางสามารถแข่งขันและอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ 
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 ๖) ประเทศในกลุ่ม CLMV มีการปลกูยางเพิ่มขึ้น 
             การขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราของกลุ่มประเทศ CLMV ในช่วงปี 2006-2012 ส่งผลให้
ผลผลิตยางพาราในกลุ่มประเทศดังกล่าวเพ่ิมขึ้น ในช่วงปี 2013-2019 โดย IRSG คาดการณ์ว่า ผลผลิต
ยางพาราของกลุ่ม CLMV จะเพ่ิมขึ้นจาก 1.1 ล้านตันในปี 2012 เป็น 2.8 ล้านตันในปี 2022 ซึ่งผลผลิต
ดังกล่าวที่เพ่ิมขึ้น จะทําให้กลุ่ม CLMV มีส่วนแบ่งปริมาณผลผลิตยางพาราในโลกเพ่ิมขึ้นจาก 9% ในปี 2012 
เป็น 17% ในปี 2022 ในขณะที่ไทยจะมีส่วนแบ่งปริมาณผลผลิตในโลกลดลง จาก 31% ในปี 2012 เป็น 
24% ในปี 2022 
 

 3.2.4 โอกาส 
 1) รัฐบาลมีนโยบายสง่เสริมและให้ความสําคญั ในการพฒันายางพาราอย่างครบวงจร
และเปน็ศูนย์กลางยางและผลติภณัฑ์ยาง 
 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่นํารายได้เข้าประเทศมากที่สุด มีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และนับวันจะทวีความสําคัญมากขึ้น เน่ืองจากเป็นพืชที่มีการแพร่ขยายโดยถูกนําไปปลูกกัน
อย่างกว้างขวางทั่วทุกภาคของประเทศ  ยางพาราก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ดังน้ันรัฐบาลจึงให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนโครงการที่เก่ียวข้องกับยางพารา และได้จัดต้ัง กยท. เป็น
องค์กรกลางในการจัดการบริหารยางพาราทั้งระบบอย่างครบวงจร และมุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ยางพาราและศูนย์กลางการผลิตภัณฑ์ยางตามภารกิจของการจัดต้ัง กยท. 
 

 2) สภาพพืน้ทีเ่หมาะสมต่อการปลกูยาง 
                 ประเทศไทยมีพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราทั้งสิ้น 68 จังหวัด 499 อําเภอ 
2,251 ตําบล แบ่งเป็น ภาคกลาง 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคใต้ 14 จังหวัดตามแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Zoning) กยท. ในฐานะผู้ดูแลยางพาราทั้งระบบของประเทศต้องบริหารจัดการ
พ้ืนที่ปลูกยาง ปริมาณการผลิตยาง โดยมีการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ของการจัดการยางในแต่ละพ้ืนที่ให้
อยู่ในระดับดุลยภาพกับปริมาณความต้องการใช้ยาง และอาจนําไปถึงการวางแผนจัดการโลจิสติกส์ยางทั้ง
ระบบท่ัวประเทศให้มีความสอดคล้องและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพารา รวมถึง
ต้องมีการจัดทําฐานข้อมูลยางพาราของประเทศ 
 

 3) เป็นศนูย์กลางดา้นโลจิสตกิสข์องอาเซียน 
   ประเทศไทยมีภูมิประเทศต้ังอยู่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางบกของอาเซียน (ระบบรถและ
ระบบราง)  และมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเกตเวย์รองรับเที่ยวบินต่างๆของอาเซียน จากข้อได้เปรียบทาง
จุดยุทธศาสตร์น้ี หาก กยท. สามารถช่วงชิงการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าด้านยางพาราได้จะก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมแก่อุตสาหกรรมยางพาราไทยอย่างมหาศาล หรือหากปล่อยให้เป็นแค่ทางผ่านหรือช่องทางในการ
ขนส่งผลผลิตยางสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ จากทําเลยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ 
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 4) ความต้องการใช้ยางของโลกเพิ่มขึ้น 
                 แนวโน้มในการใช้ยางธรรมชาติของโลกเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด และจาก
การคาดการณ์ของ IRSG (International Rubber Study Group) ปริมาณการผลิตยางของประเทศผู้ผลิตยาง
ของโลกจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีปริมาณการผลิตยางธรรมชาติ ๑๒.๔ ล้านตัน โดยทุกประเทศมีแนวโน้มการ
ผลิตเพ่ิมขึ้น ส่วนการใช้ยางของโลกอยู่ที่ ๑๓.๘ ล้านตัน หรือ คาดว่าปริมาณการใช้ยางจะมากกว่าปริมาณการ
ผลิต ๑.๔ ล้านตันในอีก ๕ ปีข้างหน้า ซึ่งในทวีปเอเชียโดยเฉพาะอินเดียและจีนจะมีความต้องการใช้ยางมาก
ที่สุด กยท. ต้องมีการบริหารจัดการการวางแผนพื้นที่การผลิตยางพาราของประเทศให้เหมาะสมกับแนวโน้ม
ความต้องการใช้ยางของโลกในอนาคต และส่งเสริมด้านงานวิจัยเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ยาง 
  
 

 5) สามารถร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาหรือดาํเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยางพารา 
                           กยท. ถูกจัดต้ังขึ้นให้เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของ
ประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง การขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางตาม
นโยบาย เพ่ือให้ระดับราคายางมีเสถียรภาพ และเพ่ือส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน เกษตรกรชาวสวนยาง กลุ่ม
เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย กยท. สามารถดําเนินธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยางพาราได้เพ่ือให้กระบวนการต่างๆเป็นไปตามนโยบาย 
 

 ๖)  ทั่วโลกกําลังใหค้วามสําคญัในเร่ืองการรักษาสิง่แวดล้อม     
                              เป็นแนวทางให้ กยท. เร่งพัฒนาและสร้างความน่าเช่ือถือในระดับสากล โดยใช้วิธีการ
ตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนขององค์กรรับรองการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนระดับโลก The Forest 
Stewardship Council (FSC) หรือ Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการจัดการป่าไม้เพ่ือการค้าทั่วโลกให้เหมาะสม มีแนวทางอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ จัดการป่าไม้แบบย่ังยืน และป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ทั่วโลก ซึ่งการจัดการป่าไม้ที่คํานึงถึง
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีการใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของป่า และมีความ
สมดุลทางระบบนิเวศน์ การจัดการป่าไม้เพ่ือสังคม เป็นการช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่นให้ได้รับผลประโยชน์จาก
ป่าไม้ในระยะยาว และการจัดการป่าไม้ที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่า ซึ่งองค์กรที่ได้นํามาตรฐานของ 
FSC และ PEFC ที่น่าเช่ือถือมาใช้น้ันจะเป็น เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจสําหรับผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ไม้โดยที่มีการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม   
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3.3 การวิเคราะหโ์ดย TOWS Matrix 

TOWS Matrix Analysis 

จุดแข็ง 
1.มีหน่วยงาน และบุคลากรครอบคลมุทุกพื้นที ่รวมถึงมสีินทรพัยท์ี่ก่อให้เกิดรายได้ 
2.ผู้บริหารมีเครือข่ายและปฏิสมัพันธท์ี่ดีกับทุกภาคส่วน 
3.มีแหล่งรายได้จากการดําเนินงานตามภารกิจ (มาตรา 12) 
4.เป็นองค์กรกลางในการบริหารยางทั้งระบบอย่างครบวงจร (มาตรา 8) 
5.สามารถประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับยางพารา (มาตรา 9) 
6.สามารถกําหนดกฎระเบียบหรือข้อบังคับ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อ อุตสาหกรรมยางพารา

ทั้งระบบ (มาตรา 22) 
7.มีเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางรองรับ ในการดําเนินนโยบาย

ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยางพารา (มาตรา 4) 
8.มีตลาดกลางที่มคีุณภาพ เป็นที่อ้างอิงราคายาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ขายและผู้ซื้อ 
9.มีงานวิจัยและพัฒนาที่มีคณุภาพ พร้อมถ่ายทอดสูผู่้ใช้ 
10.มีระบบให้การสงเคราะห์ปลูกแทนพัฒนาสวนยางขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ 
11.มีบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถด้านยางพารา 

จุดอ่อน 
1. รายได้ในการบริหารไม่เพียงพอ 
2. โครงสรา้งพื้นฐานด้านอตุสาหกรรมและการบรหิารจัดการทรพัยส์ินไมเ่พียงพอ 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน 
4. ขาดการเชื่อมโยงการบูรณาการข้อมลูกับองค์กรภายนอก 
5. องค์กรยังไม่เป็นทีรู่้จักของสาธารณะ 
6. การนํางานวิจัยมาสู่ภาคปฏิบัติมีน้อย 
7. วัฒนธรรมองค์กรมคีวามแตกต่างกัน 

อุปสรรค 
1) สถานการณ์ราคายางส่งผลกระทบต่อรายได้ขององค์กร 
2) รัฐบาลไม่สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานขององค์กร 
3) ภาวะของเศรษฐกิจโลกมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพารา 
4) ภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีความแปรปรวนและเกิดถี่ขึ้น 
5) มีนวัตกรรมและการพัฒนาสินค้า ทดแทนยางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
6) ประเทศในกลุ่ม CLMV มีการปลูกยางเพิ่มขึ้น 

มาตรการป้องกัน S-T 
กลยุทธ์การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม(S1 T1) 
กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 (S1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 S11 T3 T6) 
กลยุทธ์การสร้างกลไกเสถียรภาพราคายาง (S8 T1) 
กลยุทธ์การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  
(S1 S3 S4 S5 S7 S8 S9 S10 S11 O1 O2 O3 O4 O5 O6) 

มาตรการหลีกเลี่ยง/แก้ไข W-T 
กลยุทธ์การลดค่าใช้จ่าย และปรับโครงสร้างหนี้ (W1 T1) 
กลยุทธ์การหลอมรวมเพื่อความเป็นหนึ่ง (W7 T2) 
 

โอกาส 
1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและให้ความสําคัญ ในการพัฒนายางพาราอยา่งครบวงจร    
       และเป็นศูนย์กลางยางและผลิตภณัฑ์ยาง 
2. สภาพพื้นทีเ่หมาะสมต่อการปลูกยาง 
3. เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน 
4. ความต้องการใช้ยางของโลกเพิม่ขึ้น 
5. สามารถร่วมมอืกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาหรือดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 
       อุตสาหกรรมยางพารา 
6.    ทั่วโลกกําลังให้ความสาํคญัในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม 

มาตรการเชิงรุก S-O 
กลยุทธ์การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่  
(S1 S3 S4 S5 S6 S8 S9 O1 O2 O3 O4 O5 O6) 
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
(S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9 S10 S11 O4) 
กลยุทธ์การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา   
(S4  S9  S11 O๔ O๖) 
 

มาตรการปรับปรุง W-O 
กลยุทธการพัฒนาระบบสารสนเทศ (W4 O2 O4 O5) 
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (W3 W7 O1) 
กลยุทธ์การส่งเสริม และพัฒนางานวิจัย (W6 O1 O4 O5) 
กลยุทธ์การถ่ายทอดงานวิจัย (W6 O1 O4 O5) 
 



 

74 
 

บทที่ 4 
 

แผนวิสาหกิจการยางแหง่ประเทศไทย (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

๔.๑ แนวคิดและทิศทางในการดําเนินงานภายใต้ แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย  
 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560 – 2564) จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นทิศทาง 
ในการดําเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยกรอบแนวคิดแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ยึดวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และมี
ความสอดคล้องกับแผน และนโยบายในระดับต่างๆได้แก่ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ร่างแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประกอบกับการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน ศักยภาพของ กยท. เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงนโยบาย
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยฉบับน้ีมุ่งเน้น การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องค์กรเพื่อการหลอมรวมองค์กรให้เป็นหน่ึง การหารายได้ เพ่ือนําไปสู่การเป็นองค์กรช้ันนําด้านยางพาราทั้ง
ระบบ และสร้างความมั่นคงสู่สังคมยางพาราไทย 
 จึงได้กําหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ในการดําเนินงาน 
สําหรับแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังน้ี 
 

๔.๒  วิสัยทศัน ์(Vision) 
 “กยท. เปน็องค์กรชั้นนําระดบัโลก ในการบรหิารจดัการยางพาราทัง้ระบบ” 
 

๔.๓  ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
 การยางแห่งประเทศไทย ได้กําหนดค่านิยมองค์กรที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานสําหรับพนักงานได้นําไป
เป็นหลักปฏิบัติร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังน้ี 
 

ค่านยิมหลัก พฤตกิรรมทีต่อ้งปฏบิตั ิ
Responsibility 

รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคม 
๑. มีจิตสํานึกรบัผิดชอบ 
๒. ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ดี 
๓. มีหลักธรรมาภิบาล 

Advance to Excellence 
ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

  

๑. มีความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
๒. คิดอย่างเป็นระบบริเริ่ม สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 
๓. เจรจาเก่ง และมีไหวพริบที่เป็นเลิศ  

Ownership 
ผูกพันเป็นเจ้าของร่วมกัน 

๑. ผูกพันเป็นหน่ึงเดียว 
๒. ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสมือนเป็นธุรกิจของตนเอง 
๓. รักษ์องค์กร ทําเพ่ือองค์กร 

Trust 
มีความน่าเช่ือถือ 

มีความน่าเช่ือถือ เป็นที่ไว้วางใจและเกิดความเช่ือมั่น 
แก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 



 

75 
 

๔.๔  พันธกิจ (Mission) 
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ให้เกิดความคุ้มค่า เป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล และตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งระบบ ดังน้ี 

1. เกษตรกร สถาบันเกษตรกร: ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง สร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  

2. ผู้ประกอบกิจการยาง: ส่งเสริมการค้าให้มีความเป็นธรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ให้ผู้ประกอบกิจการยาง 

3. ประเทศ: ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และนวัตกรรมด้าน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง  

 

๔.๕ วัตถุประสงค์ 
 1. เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบอย่างครบ
วงจร บริหารจัดการเก่ียวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและ
สารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
และผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การ
ประกอบธุรกิจ และการดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 4. ดําเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ 
 5. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ 

๔.๖ เป้าหมาย   
1. เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้รับการพัฒนา มีความเข้มแข็ง และมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
๒. ผู้ประกอบกิจการยางมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้น มีโอกาสในการเข้าสู่ตลาดโลก 

และเกิดธุรกิจใหม่ๆด้านยางพารา 
๓. มีกลไกในการทําให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ 
4. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
๕. การวิจัยและพัฒนาสามารถตอบสนองภาคการผลิตทั้งต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า 

๔.๗ ตัวชี้วัดองค์กร 
1. ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่ตํ่ากว่าเส้นความยากจน และมีรายได้เพียงพอสําหรับ

การใช้จ่ายในสิ่งจําเป็นพ้ืนฐานต่อการดํารงชีวิต 
๒. สถาบันเกษตรกรสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่น้อยกว่าปีละ 5 กลุ่มต่อปี 
๓ . ปริมาณการใช้ยางภายในประเทศเมื่อสิ้นสุดแผนปี 2564 เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  

ของผลผลิต อ้างอิงจากการใช้ยางภายในประเทศปี 2558 จํานวน 600,491 ตัน ของปริมาณการผลิตยาง 
4,473,370 ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๒ ตัน 
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๔. ระดับความสําเร็จของการรักษาระดับราคายางพาราที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีความผันผวนสูง  
๕. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางภายใน 20 ปี 
๖. จํานวนผลงานวิจัยที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบ

กิจการยาง ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

๔.8 ยุทธศาสตร์องค์กร ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดําเนินธุรกิจ 
  วัตถุประสงค์    
  เพ่ือหารายได้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารและเพ่ิมสภาพคล่องให้องค์กร 
  ตัวชี้วัด   ๑) ผลการดําเนินงานได้กําไรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของเงินลงทุน 
    ๒) จํานวนธุรกิจที่เพ่ิมรายได้จากโอกาสใหม่ จํานวน ๑ ธุรกิจ 
    ๓) ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ร้อยละ ๑๐ ภายใน ๕ ปี เมื่อสิ้นสุดแผน 
    4) จํานวนฐานลูกค้า 

  กลยุทธ์ที่ ๑ การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม 
  แนวทาง  

1. จัดทําแผนการโค่นต้นยางที่ให้ผลผลิตน้อย ปลูกแทนด้วยยางพันธ์ุดี หรือพืชเศรษฐกิจชนิด
อ่ืน ๆ ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมถึงการใช้พ้ืนที่ในสวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดทําแผน
บํารุงรักษาสวนของ กยท. เพ่ือให้ผลผลิตสูง 

2. ยกระดับทักษะแรงงาน และมาตรฐานโรงงานแปรรูปขั้นต้น และโรงงานผลิตภัณฑ์ยางให้
ได้ตามมาตรฐานเฉพาะที่ลูกค้าต้องการ หรือตามมาตรฐานสากล 

3. นําเทคโนโลยีจากงานวิจัยมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านสวน และโรงงาน 
4. มุ่งเน้นการดําเนินงานด้านการตลาดเชิงรุก มีการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า รักษาลูกค้าเดิม 

และหาลูกค้าใหม่ เพ่ือให้การจัดทําแผนการผลิต และแผนการบริหารสินค้าคงคลังของ กยท. มีประสิทธิภาพ  
5. เพ่ิมช่องทางในการจัดเก็บ และการจ่ายค่าธรรมเนียม 
6. เพ่ิมรายได้จากการดําเนินงานอ่ืนๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ทดสอบ ห้องปฏิบัติการ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่ 
  แนวทาง 
 ๑. จัดหาปัจจัยการผลิตให้ครอบคลุมในการปลูกสร้างสวนยาง จําหน่ายให้ผู้รับการสงเคราะห์
โดยหักจากเงินช่วยเกษตรกรชาวสวนยางเพ่ือการปลูกแทน 

๒. ศึกษาหาโอกาสในการจัดต้ังหน่วยธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับยางพารา 
 ๓. เพ่ิมสายการผลิต (Assembly Line) สินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 ๔. มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้ 
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 กลยุทธ์ที่ 3 การลดค่าใช้จ่าย และปรับโครงสร้างหน้ี 
  แนวทาง 

๑. วิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนของโครงการท่ีก่อให้เกิดรายได้ และไม่ก่อให้เกิดรายได้ก่อน
อนุมัติโครงการ  

๒. บริหารการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ให้มีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น กําหนดเวลาทํางานเวลาเดียว 
4. บริหารต้นทุน/การควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพภายใต้การกํากับดูแล 
๕. การจัดอบรม/สัมมนา ต้องทําแบบบูรณาการ และต้องสร้างมูลค่า 
6. ปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนโรงงานให้มีความชัดเจน แยกบัญชีธุรกิจ กับการดําเนินงานเพ่ือสังคม 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า 
 วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพารา สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ
พัฒนาระบบตลาด 
 ๒. เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
ด้านวิชาการ การเงิน การผลติ การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๓. สร้างความเข้มแข็งเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง 
สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ยางไทยมีคุณภาพ และพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 ๔. สนับสนุนให้มีการเพ่ิมมูลค่ายางธรรมชาติโดยการแปรรูป และนํายางธรรมชาติมาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ยาเพ่ิมขึ้น รวมทั้งเพ่ิมการใช้ผลิตภัณฑ์ยางและเพ่ิมการส่งออก 
 ๕. เกษตรกรทีท่ําสวนยางสามารถเลี้ยงตัวเองและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีสวัสดิการ
สังคม เช่น ผูใ้ช้แรงงาน หรือพนักงานบริษัททั่วไป ในขณะที่ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาตนเอง และแข่งขัน
กับผู้ผลิตต่างประเทศได้ 
 

 ตัวชี้วัด 
 1.  ผลผลิตยางต่อหน่วยพ้ืนที่เฉลี่ยทั้งประเทศจาก ๒๓๗ กิโลกรัม/ไร่/ปี ในปี ๒๕๕๘ เป็น
260 กิโลกรัม/ไร่/ปี ในปี ๒๕๖๔ หรือไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (เฉพาะสวนยางที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ปลูกแทน และปลูกใหม่ อยู่ภายใต้การดูแลของ กยท.)  
 ๒. รายได้ของเกษตรกรชาวสวนยาง ไม่ตํ่ากว่าเส้นความยากจนของปีน้ัน 
  ๓. จํานวนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ ได้รับการจดทะเบียนจัดต้ังเป็นนิติบุคคล  ๕ กลุ่ม ต่อปี 
 ๔. ความต้องการใช้ยางพาราในประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ ของผลผลิตในแต่ละปี 

 ๕. ระดับความสําเร็จของการรักษาระดับราคายางพาราที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีความผันผวนสูง 
 ๖. ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) ให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการ ลดพ้ืนที่ปลูกยางถาวรปีละ 100,000 ไร่ ลดพ้ืนที่ปลูกยางช่ัวคราวปีละ 300,000 ไร่ 
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 กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง 
แนวทาง 

๑. สนับสนุนการใช้กลไกตลาดเพ่ือสะท้อนปริมาณผลผลิต และความต้องการใช้ยางที่แท้จริง 
2. ใช้ความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศในการสร้างเสถียรภาพราคายาง 
๓.การบริหารจัดการด้านอุปทาน (Supply) ให้สอดคล้องกับด้านอุปสงค์ (Demand) และ

สถานการณ์ยางพาราของตลาดโลก  
4. การส่งเสริมอุตสาหกรรมยาง ผลิตภัณฑ์ยาง และไม้ยาง เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ 

และส่งออกต่างประเทศ 
 

  กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  แนวทาง 
 1.เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป    
การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และส่งเสริมอาชีพเสริม เกษตรผสมผสานตามแนวหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงให้รวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกร เพ่ิมศักยภาพการผลิต ลดต้นทุน มีรายได้เพ่ิม 
 ๒.เสริมสร้างขีดความสามารถให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต 
การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่โดยอาศัยแนวคิดและกระบวนการสหกรณ์
เป็นพ้ืนฐานในการขยายผลท้ังในรูปของ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
 ๓. สนับสนุนผู้ประกอบการ ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม 
การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาระบบ
ชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 กลยุทธท์ี่ ๓ การยกระดบัรายไดแ้ละคณุภาพชีวิตของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
 แนวทาง 

1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางใช้ประโยชน์จากสวนยางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดรายได้ รวมถึงการประกอบอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้
อย่างต่อเน่ือง 
 2. ขยายผลการแปรรูปผลผลติยางโดยการต่อยอดธุรกิจและหาแหล่งรองรับผลผลิตในประเทศ 
และต่างประเทศ 

3. สร้างระบบสวัสดิการแก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยให้มีกองทุนสวัสดิการเพ่ือเกษตรกร
ชาวสวนยาง จากงบประมาณ มาตรา 49(5) 

4. สร้าง และเช่ือมโยงเครือข่ายของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
5. พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การวิจัยและพฒันาเพือ่อนาคต 
 วัตถุประสงค ์
 1. สร้างเทคโนโลยีงานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือนไปสู่ศักยภาพการแข่งขัน 

 ๒. ผลักดันงานผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ 
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 ตัวชี้วัด  
 1. จํานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ และมีการนําไปใช้ประโยชน์โดยเกษตรกรหรือ สถาบันเกษตรกร 
หรือ ภาคเอกชน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึง กยท.ไม่ตํ่ากว่า ๕ เรื่อง 
 2. จํานวนผลงานวิจัยที่สามารถนําไปพัฒนาเพ่ือทํารายได้ให้กับ กยท.ได้อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 3.จํานวนหลักสูตรการถ่ายทอดโนโลยีที่ตรงตามต้องการของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร หรือ
ภาคเอกชน สามารถนําไปใช้ได้จริงในการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตหรือ สร้างรายได้ ไม่ตํ่ากว่า 3 
หลักสูตร  
 4. กยท. มีแผนการจัดทําฐานข้อมูลด้านยางพาราอย่างเป็นระบบ  และมีฐานข้อมูลของ กยท.ทั้ง
ระดับในประเทศและต่างประเทศและสามารถสืบค้นได้เมื่อสิ้นสุดแผนปี 2564 
 2.1 ฐานข้อมูลต้นทุนการผลิต 
 2.2 ฐานข้อมูลผลผลิตต่อไร่  
 2.3 ฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศ 
 2.4 ฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมยาง ทั้งทางด้านยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง 
 2.5 ข้อมูลการบริการวิชาการ เทคโนโลยีและเอกสารคําแนะนําทางวิชาการต่างๆ  
 

กลยุทธท์ี่ ๑ การส่งเสริมและพฒันางานวิจัย 
แนวทาง  
1. มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหา เพ่ิมหรือสร้างมูลค่า และตอบสนองความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ําสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
2. มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยและพัฒนา ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในลักษณะบูรณาการ

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3. ใช้การประชุมสัมมนาทางเป็นเคร่ืองมือในการระดมหัวข้องานวิจัยบูรณาการการศึกษาวิจัย 

สร้างเครือข่ายนักวิจัย กับหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 
๔. ผลักดันงานวิจัยและการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากล 
 

กลยุทธท์ี่ ๒ การถ่ายทอดงานวิจัยยาง 
แนวทาง  

 1. บูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านยางพาราทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ือถ่ายทอด
งานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ 
 2. จัดสรรพ้ืนที่สําหรับแสดงตัวอย่างสินค้ายางพาราในท้องถิ่น  
 3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ยางพาราเพ่ือเป็นช่องทางในการถ่ายทอดงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ  
 4. ปฏิบัติงานเชิงรุกเพ่ือแก้ปัญหาเก่ียวกับยางพาราในพ้ืนที่ตามหลักวิชาการ 
 5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถ่ายทอดข้อมูล องค์ความรู้ และผลงานวิจัย 
 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การหลอมรวมองค์กรให้เปน็หนึ่ง เพือ่การบรหิารมุ่งสูค่วามเปน็เลศิ 
 วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง(High performance organization) ซึ่งขับเคลื่อนโดย
บุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีวัฒนธรรมเดียวกัน 

2. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนตระหนักในภาระความรับผิดชอบต่อตําแหน่ง หน้าที่ และทรัพย์สิน
ขององค์กร 
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3. หลอมรวมพฤติกรรม และกระบวนการให้บริการรวมถึงพัฒนาระบบงาน ให้เป็นหน่ึงเดียว 
ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วทันต่อการใช้  

  

ตัวชี้วัด 
๑. ผลการประเมินองค์กร ตามระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจหัวข้อการ

บริหารจัดการองค์กร ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2564 เฉลี่ย ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าระดับ 3 
๒. บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการทุกอย่างให้อยู่ภายใต้กรอบ 

ระเบียบ วิธีปฏิบัติเดียวกัน ภายในปีงบประมาณ 2560 
๓. กยท. มีอัตลักษณ์ที่ ชัดเจนเป็นหน่ึงเดียว ร้อยละ๗๐ ของพนักงานผ่านแบบประเมิน

พฤติกรรมตามค่านิยม 
 

 กลยุทธท์ี่ 1 การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 
 แนวทาง 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงเพ่ือให้สอดรับกับภารกิจขององค์กร 
 ๒. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ใฝเ่รียนรู้ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยเฉพาะการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 

๓. จัดทําเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual development plan: IDP) 
 

 กลยุทธท์ี่ 2 การพฒันาระบบสารสนเทศ 
 แนวทาง  
 1. มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการบริหารระบบปฏิบัติงานแบบ E-Office และการให้บริการ
แบบ E-Service 
 2. บูรณาการระบบสารสนเทศกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องด้านยางพารา เพ่ือลดต้นทุน 
และลดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงาน 
 3. ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
 

 กลยุทธท์ี่ 3 การเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจัดการองค์กร 
 แนวทาง 
 1. ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
 2. กําหนด ปรบัปรุงหรือแก้ไข กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่ง ให้สอดคล้องกับภารกิจ 
 

 กลยุทธท์ี่ 4 การหลอมรวมเพื่อความเปน็หนึ่ง 
 แนวทาง 

๑. สร้างวัฒนธรรม ทุม่เทแรงกายแรงใจเสมอืนเป็นธุรกิจของตนเอง 
๒. สร้างบรรยากาศในการทํางาน ผูกพันเป็นหน่ึงเดียว 

 2. เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 



กยท. เป็นองคก์รชั้นนาํระดบัโลกในการบรหิารจดัการยางพาราทั้งระบบ

การสร้างรายได้จากการบริการและดําเนินธุรกิจ
การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม
การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่
การลดค่าใช้จ่าย และปรับโครงสร้างหนี้

การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต
- การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยตอบสนองความ
ต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 
ทั้งในด้านการแก้ปัญหา และการบูรณาการงานวิจัย

- การถ่ายทอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- จัดทําฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- จัดทําเส้นทางสายอาชพี (Career path)
- พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง
- ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
- จัดทําระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหาร และ

ปฏิบัติงาน (E-Office & E-Service)
- บูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อลดต้นทุน และ

ลดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงาน
- ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้

การหลอมรวมเพื่อความเป็นหนึ่ง
- สร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศในการ

ทํางาน
- สร้างภาพลักษณ์องค์กร

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

- กําหนด ปรับปรุง แก้ไข กฎระเบียบข้อบังคับ
- ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

การสร้างความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ 

แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ

การสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง
- ใช้กลไกตลาด สะท้อนอุปสงค์ อุปทาน
- บริหารจัดการผลผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

และสถานการณ์โลก
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาง ผลิตภัณฑ์ยาง และไม้ยาง

การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสวนยางให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และประกอบอาชีพเสริมที่สร้าง
รายได้อย่างต่อเนื่อง

- ต่อยอดธุรกิจ และหาแหล่งรองรับผลผลิต
- สร้างระบบสวัสดิการ

4.9 แผนที่ยุทธศาสตรก์ารยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2560 – 2564
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