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แผนปฏิบัติการจนสําเร็จเรียบรอย สามารถใชปฏิบัติงานได และทุกสวนงานสามารถปฏิบัติงานได
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เปาประสงคขององคกรตอไป 

       

      ฝายยุทธศาสตรองคกร กองนโยบายและแผน 
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สวนที่ 1 

บทบาท และสถานภาพของการยางแหงประเทศไทย 

1.1 บทบาทของพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย 

ตามท่ีมี พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซ่ึงกฎหมายใชบังคับในวันท่ี 

15 กรกฎาคม 2558 นั้น ทําใหเกิดการรวม 3 หนวยงาน ท่ีเก่ียวกับยางพารา เพ่ือบูรณาการการทํางานรวมกัน 

คือ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  (สกย.) องคการสวนยาง (อสย.) และสถาบันวิจัยยาง (สวย.) 

กรมวิชาการเกษตร เปน “การยางแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “กยท.” มีสถานะเปนนิติบุคคล 

1.1.1 วัตถุประสงค ตามมาตรา 8 

1) เปนองคกรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบ

อยางครบวงจร บริหารจัดการเก่ียวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศเปน

ศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา   

2) สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา และเผยแพร

ขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับยางพารา 

3) สงเสริม สนับสนุนและใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง และผูประกอบกิจการยาง ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม 

การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการท่ีเก่ียวของ เพ่ือยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 

4) ดําเนินการใหระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ

5) ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหม

1.1.2 อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 9 

1) สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต และระบบตลาดเพ่ือให

เกิดประโยชนสูงสูดแกเกษตรกรชาวสวนยาง  และผูประกอบกิจการยาง 

2) ประกอบธรุกิจเก่ียวกับยาง

3) สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุมกันจัดตั้งเปนสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือลงทุนดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเก่ียวของกับยางพาราตามท่ีคณะกรรมการ

กําหนด  

4) สงเสริม สนับสนุน และใหความรวมมือกับประเทศผูผลิตยางพารา และองคการ

ระหวางประเทศเก่ียวกับยางพารา 

5) สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเก่ียวกับยางพารา
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6) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ กยท . ตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

 บริหารงานโดย  “คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย”  มีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
เป็นผู้บริหารกิจการของ กยท. 

1.1.3 แหล่งที่มาของรายได้ 

1) ทุนประเดิมของ กยท. ตามมาตรา 11

(1.1) ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพันและงบประมาณ

ของกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  พ.ศ. 2503 

ไปเป็นของ กยท. หรือกองทุน และให้คณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนไม่เกินร้อยละ 15 เป็นทุนประเดิม 

 (1.2) ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพันและงบประมาณ 

ขององค์การสวนยาง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การสวนยาง พ.ศ. 2504 ไปเป็นของ กยท. 

 (1.3) ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และ

งบประมาณของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการ

สถาบันวิจัยยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการยางอ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีเห็นว่าจ าเป็นต่อการด าเนินงาน

ของ กยท. ที่มีอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่บรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระ

ผูกพัน และงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมยาง และเงินงบประมาณ 

หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจ าซึ่งมีผู้ครองอยู่ ไปเป็นของ กยท. 

(1.4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้หรือเป็นของ กยท. 

2) กยท. อาจมีรายได้จากแหล่งต่อไปนี้
  (2.1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นคราวๆ 

เพ่ือด าเนินกิจการหรือขยายกิจการตามความเหมาะสม 

 (2.2) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่นรวมทั้งจากต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ 

 (2.3) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการ
ด าเนินการหรือการลงทุน 

 (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 22 พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่
วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กยท.  และอ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

1) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับนโยบายยางพารา

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจ าปีของ กยท.
3) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามขอบแห่งวัตถุประสงค์
4) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการด าเนินงานและการบริหารงาน
5) ออกระเบียบหรือข้อบั งคับ เกี่ ยวกับการด า เนินกิจการของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ
6) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ
7) ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน

วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การ
ลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนการก าหนดเงินเดือนและเงินอ่ืน

8) ออกข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อ่ืนเพ่ือสวัสดิการของพนักงาน
ลูกจ้าง และครอบครัว โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

9) ออกข้อบังคับว่าด้วยระยะเวลาการจ้าง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างพนักงาน
และลูกจ้าง

10) ออกระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบผู้ว่าการและพนักงาน
2. มาตรา 23 ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครองตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม 
3. มาตรา 24 เพื่อประโยชน์แห่งกิจการของ กยท. ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

เพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กยท. ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
4. มาตรา 26 ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ งและก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้ว่าการ

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 



สวนที่ 2 

ทิศทางและการดําเนินงานของการยางแหงประเทศไทย  
 

2.1  วิสัยทัศน (Vision) 

 “กยท. เปนองคกรช้ันนําระดับโลก ในการบริหารจัดการยางพาราท้ังระบบ” 
 

2.2  คานิยมองคกร (Core Value) 

 การยางแหงประเทศไทย ไดกําหนดคานิยมองคกรท่ีจะใชเปนบรรทัดฐานสําหรับพนักงานไดนําไป

เปนหลักปฏิบัติรวมกันเพ่ือขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมายขององคกร ดังนี้ 

 

คานิยมหลัก  พฤติกรรมท่ีตองปฏิบัติ 

Responsibility 

รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม 

 1. มีจิตสํานึกรับผิดชอบ 

2. ใฝเรียนรูและเปนผูถายทอดองคความรูท่ีดี 

3. มีหลักธรรมาภิบาล 

Advance to Excellence 

กาวสูความเปนเลิศทางธุรกิจ 

  

 1. มีความเปนเลิศทางธุรกิจ 

2. คิดอยางเปนระบบริเริ่ม สรางสรรคและสรางนวัตกรรม 

3. เจรจาเกง และมีไหวพริบท่ีเปนเลิศ  

Ownership 

ผูกพันเปนเจาของรวมกัน 

 1. ผูกพันเปนหนึ่งเดียว 

2. ทุมเทแรงกายแรงใจเสมือนเปนธุรกิจของตนเอง 

3. รักษองคกร ทําเพ่ือองคกร 

Trust 

มีความนาเชื่อถือ 

 มีความนาเชื่อถือ เปนท่ีไววางใจและเกิดความเชื่อม่ัน 

แกผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

2.3  พันธกิจ (Mission) 

บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุน เพ่ิมรายไดใหเกิดความคุมคา เปนไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล และตอบสนองสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง รวมท้ังตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท้ังระบบ ดังนี้ 

1. เกษตรกร สถาบันเกษตรกร : ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง สรางความ

เขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  

2. ผูประกอบกิจการยาง : สงเสริมการคาใหมีความเปนธรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  

ใหผูประกอบกิจการยาง 

3. ประเทศ : สงเสริมและสนับสนุนใหประเทศเปนศูนยกลางการผลิต การคา และนวัตกรรมดาน

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสรางกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง  
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2.4 วัตถุประสงค 

 1. เปนองคกรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบอยางครบ

วงจร บริหารจัดการเก่ียวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศเปนศูนยกลาง

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา 

 2. สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูลและ

สารสนเทศเก่ียวกับยางพารา 

 3. สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

และผูประกอบกิจการยาง ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การ

ประกอบธุรกิจ และการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 

 4. ดําเนินการใหระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ 

 5. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหม 

2.5 เปาหมาย   

1. เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไดรับการพัฒนา มีความเขมแข็ง และมีขีด

ความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

2. ผูประกอบกิจการยางมีความสามารถในการแขงขันเพ่ิมสูงข้ึน มีโอกาสในการเขาสูตลาดโลก 

และเกิดธุรกิจใหมๆดานยางพารา 

3. มีกลไกในการทําใหราคายางพารามีเสถียรภาพ 

4. การวิจัยและพัฒนาสามารถตอบสนองภาคการผลิตท้ังตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 

5. ประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง และเปนผูสงออกผลิตภัณฑยางรายใหญ

ของโลกภายใน 10 ป 

2.6 ตัวช้ีวัดองคกร 

1. รอยละของครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวา 180,000 บาท/ป และมีรายไดเพียงพอ

สําหรับการใชจายในสิ่งจําเปนพ้ืนฐานตอการดํารงชีวิต 

2. สถาบันเกษตรกรสามารถจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมากกวา 45 กลุมตอป และสามารถพัฒนา

ใหเปน Smart group 

3. ปริมาณการใชยางภายในประเทศและการแปรรูปข้ันกลาง เม่ือสิ้นสุดแผนป 2564 ไมนอยกวา

รอยละ 25 ของผลผลิต (อางอิงจากการใชยางภายในประเทศป 2559 จํานวน  610,000 ตัน ของปริมาณการ

ผลิตยาง 4,451,848 ตัน คิดเปนรอยละ 13.702 ) 

 4. ระดับความสําเร็จของการรักษาระดับราคายางพาราเปลี่ยนแปลงไมเกิน 3 บาทตอกิโลกรัมตอวัน  

 5. ประเทศไทยเปนผูสงออกผลิตภัณฑยางรายใหญในภูมิภาคอาเซียน ภายในป 2564 และเปนผู

สงออกรายใหญของโลกภายใน ป 2570 
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 6. จํานวนผลงานวิจัยของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูประกอบกิจการยาง และ กยท. ตามลําดับ 

อยางนอยกลุมละ 1 เรื่องตอป ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  

 7. รอยละ 70 ของพนักงานท่ีผานเกณฑ Smart officer เม่ือสิ้นสุดแผนป 2564 

2.7 ยุทธศาสตรองคกร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางรายไดจากการบริการและดําเนินธุรกิจ 

  วัตถุประสงค    

  เพ่ือหารายไดเปนเครื่องมือในการบริหารและเพ่ิมสภาพคลองใหองคกร 

  ตัวช้ีวัด  ผลการดําเนินงานไดกําไรไมนอยกวา 800 ลานบาท 

  กลยุทธท่ี 1 การประกอบธุรกิจจากทรัพยสินท่ีมีอยูเดิม 

  แนวทาง  

1. จัดทําแผนการโคนตนยางท่ีใหผลผลิตนอย ปลูกแทนดวยยางพันธุดี หรือพืชเศรษฐกิจชนิด

อ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี รวมถึงการใชพ้ืนท่ีในสวนยางใหเกิดประโยชนสูงสุด และจัดทําแผน

บํารุงรักษาสวนของ กยท. เพ่ือใหผลผลิตสูง 

2. ยกระดับทักษะแรงงาน และมาตรฐานโรงงานแปรรูปข้ันตน และโรงงานผลิตภัณฑยางให

ไดตามมาตรฐานเฉพาะท่ีลูกคาตองการ หรือตามมาตรฐานสากล 

3. นําเทคโนโลยีจากงานวิจัยมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดานสวน และโรงงาน 

4. มุงเนนการดําเนินงานดานการตลาดเชิงรุก มีการซ้ือขายสินคาลวงหนา รักษาลูกคาเดิม 

และหาลูกคาใหม เพ่ือใหการจัดทําแผนการผลิต และแผนการบริหารสินคาคงคลังของ กยท. มีประสิทธิภาพ  

5. เพ่ิมชองทางในการจัดเก็บ และการจายคาธรรมเนียม 

6. เพ่ิมรายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ เชน ศูนยเรียนรู ศูนยทดสอบ หองปฏิบัติการ 

7.  จัดตั้งศูนยบริการธุรกิจเบ็ดเสร็จ เพ่ือจัดแสดงยางและผลิตภัณฑท้ังบริการขอมูลทางธุรกิจ  

กลยุทธท่ี 2 การสรางรายไดจากโอกาสในธุรกิจใหม 

  แนวทาง 

 1. จัดหาปจจัยการผลิตใหครอบคลุมในการปลูกสรางสวนยาง จําหนายใหผูรับการสงเคราะห

โดยหักจากเงินชวยเกษตรกรชาวสวนยางเพ่ือการปลูกแทน 

2. ศึกษาหาโอกาสในการจัดตั้งหนวยธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับยางพารา 

 3. เพ่ิมสายการผลิต (Assembly Line) สินคาท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด 

 4. มุงเนนผลิตงานวิจัยท่ีกอใหเกิดรายได 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนายางพาราตลอดหวงโซอุปทาน และหวงโซคุณคา 

 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพารา สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ และ

พัฒนาระบบตลาด 
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 2. เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และ

สงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมเพ่ือสรางมูลคาและความยั่งยืน นําไปสู Smart farmer และ Smart group 

 3. สรางความเขมแข็งเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน และยกระดับมาตรฐานให กับ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมยาง ในการเพ่ิมมูลคายางธรรมชาติโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ เพ่ือการสงออกและ

การใชยางภายในประเทศ 

 4. สรางโครงสรางพ้ืนฐาน และความเชื่อม่ันในตลาดซ้ือขายภายในประเทศ และตางประเทศ 

 5. เกษตรกรท่ีทําสวนยางสามารถเลี้ยงตัวเองและมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน และมีระบบสวัสดิการ 

 ตัวช้ีวัด 

   1. ลดพ้ืนท่ีปลูกยางชั่วคราวปละ 200,000 ไร และสนับสนุนใหมีปลูกแทนดวยพืชเศรษฐกิจ

ชนิดอ่ืน ปละ 200,000 ไร  

  2. รายไดของเกษตรกรชาวสวนยาง ไมต่ํากวาเสนความยากจนของปนั้น 

  3. จํานวนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลมากกวา 45 

กลุมตอป 

 4. ระดับความสําเร็จของการรักษาระดับราคายางพาราท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ไมมีความผันผวนสูง 

  5. รอยละ5 ตอป ของเกษตรกรชาวสวนยางไดรับการพัฒนาเปน Smart Farmer    

 6. รอยละ 5 ตอป ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางท่ีเปนนิติบุคคลไดรับการพัฒนาเปน Smart group 

 กลยุทธ 1 : สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและปลูกใหม 

 แนวทาง  

   1. ใหการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกทดแทนสวนยางเดิมท่ีมีตนยางอายุกวายี่สิบหาป

ข้ึนไป หรือตนยางทรุดโทรมเสียหายหรือตนยางไดผลนอย ดวยยางพันธุดีหรือไมยืนตนชนิดอ่ืนท่ีมี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ แกเกษตรกร ดําเนินการใหสอคลองตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือบริหารจัดการเชิงรุก   

(Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และสงเสริมอาชีพเสริมแกเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. ใหการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกสรางสวนยางในเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการปลูกใหม 

ตามนโยบายรัฐบาล 

3. ดําเนินงานตามระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

 กลยุทธท่ี 2 การสรางกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง 

แนวทาง 

1. สรางและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และสรางความเชื่อม่ันในตลาดซ้ือขายยางพารา 

2. ใชความรวมมือขององคกรระหวางประเทศในการสรางเสถียรภาพราคายาง 

3. การบริหารจัดการดานอุปทาน (Supply) ใหสอดคลองกับดานอุปสงค (Demand) และ

สถานการณยางพาราของตลาดโลก  
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4. สงเสริมอุตสาหกรรมยาง ผลิตภัณฑยาง และไมยาง เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ และ

สงออกตางประเทศ 

  กลยุทธท่ี 3 การสรางความเขมแข็งเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

  แนวทาง 

 1. เสริมสรางศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยาง ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การ

อุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ สรางมูลคาและความยั่งยืน นําไปสู Smart farmer 

 2. เสริมสรางขีดความสามารถใหสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ดานวิชาการ การเงิน  

การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุม 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหสามารถบริหารจัดการตลอดหวงโซโดยอาศัยแนวคิดและ

กระบวนการสหกรณเปนพ้ืนฐานในการขยายผลท้ังในรูปของ สหกรณ กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน     

ใหเปน Smart group 

 3. สนับสนุนผูประกอบการ ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม 

การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมผลักดันใหประเทศไทยเปนผูสงออก

ผลิตภัณฑยางรายใหญของโลก  

 กลยุทธท่ี 4 การยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 แนวทาง 

 1. สรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ท่ีสามารถเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 2. ขยายผลการแปรรูปผลผลิตยางโดยการตอยอดธุรกิจและหาแหลงรองรับผลผลิตใน

ประเทศ และตางประเทศ 

 3. สรางระบบสวัสดิการแกเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใหมีกองทุนสวัสดิการเพ่ือเกษตรกร

ชาวสวนยาง จากงบประมาณ มาตรา 49(5) 

 4. สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรมีความรอบรูในระบบการผลิตดานการปลูกสรางสวนยาง 

การผลิต และการแปรรูป เบื้องตนท่ีสามารถวิเคราะห เชื่อมโยง และบริหารจัดการการผลิต การตลาด มีขอมูล

ในการตัดสินใจ เพ่ือนําไปสู Smart farmer  ตนแบบ 

 5. สงเสริม และพัฒนาใหเกษตรกรชาวสวนยาง รวมตัวเปนสถาบันเกษตรกรท่ีเขมแข็งสามารถ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง และสามารถจดทะเบียนเปนนิติบุคคล เพ่ือนําไปสูการเปน Smart group  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมยางพารา 

 วัตถุประสงค 

 1. สรางเทคโนโลยีงานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางคุณคาและมูลคาใหกับสินคาและบริการ

ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนําไปสูศักยภาพการแขงขัน 

 2. ผลักดันและสนับสนุนผลงานวิจัยไปใชประโยชน พรอมท้ังถายทอดและผลิตในเชิงพาณิชย 
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  ตัวช้ีวัด  

  1. จํานวนผลงานวิจัยของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูประกอบกิจการยาง  และการยางแหง

ประเทศไทย ตามลําดับ อยางนอยกลุมละ 1 เรื่องตอป (อยางนอย 4 เรื่องตอป)  ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงใน

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

 2. จํานวนผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปพัฒนาเพ่ือสรางรายไดใหกับ กยท. ไดอยางนอย 1 เรื่องตอป 

  3. จํานวนหลักสูตรการถายทอดเทคโนโลยีท่ีตรงตามความตองการของเกษตรกร สถาบัน

เกษตรกร ผูประกอบกิจการยาง สามารถนําไปใชไดจริงในการลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตหรือ สรางรายได 

ไมต่ํากวา 3 หลักสูตรตอป  

  4. มีฐานขอมูลยางพาราท้ังระบบ และฐานขอมูลงานวิจัยยางพารา สามารถสืบคนไดเม่ือ

สิ้นสุดแผนป 2561  

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนางานวิจัยเพ่ือเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพาราของประเทศ 

 แนวทาง  

 1. มุงเนนการพัฒนาและผลิตงานวิจัยท่ีสามารถเพ่ิมมูลคา และตอบสนองความตองการของผู

มีสวนไดสวนเสียท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยการรวมมือในการใช

ทรัพยากรรวมกันระหวางภาครัฐ และเอกชนท่ีมีกิจกรรมการดําเนินงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือหนุนกัน 

2. มุงเนนการพัฒนาและผลิตงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในลักษณะบูรณาการ

ความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ 

3. ผลักดันงานวิจัยและการทดสอบผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานระดับสากล 

4. วางแผนและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย 

 5. ศึกษาวิจัยระบบตลาดยางพารา 

 6. สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนใชหองปฏิบัติการของ กยท. โดยเสียคาธรรมเนียมใน

อัตราท่ีเหมาะสม 

กลยุทธท่ี 2 การถายทอดงานวิจัยยาง 

แนวทาง  

 1. บูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดานยางพาราท้ังเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง และผูประกอบกิจการยาง เพ่ือถายทอดงานวิจัยไปสูการปฏิบัติ 

 2. พัฒนาศูนยเรียนรูยางพาราเพ่ือเปนชองทางในการถายทอดงานวิจัยไปสูการปฏิบัติ  

  3. ปฏิบัติงานเชิงรุกเพ่ือแกปญหาเก่ียวกับยางพาราในพ้ืนท่ีตามหลักวิชาการ 

 4. ประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการถายทอดขอมูล องคความรู และผลงานวิจัย 
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 กลยุทธท่ี 3 การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 แนวทาง  

 1. จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยยางพารา รวมถึงเชื่อมโยงฐานขอมูลงานวิจัยดานยางพาราท้ัง

ภายในประเทศ และตางประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การหลอมรวมองคกรใหเปนหนึ่ง เพ่ือการบริหารมุงสูความเปนเลิศ 

 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง (High performance organization) 

 2. เพ่ือใหบุคลากรขององคกรมีคุณภาพ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีวัฒนธรรมเดียวกัน 

3. หลอมรวมพฤติกรรม และกระบวนการใหบริการรวมถึงพัฒนาระบบงาน ใหเปนหนึ่งเดียว 

ถูกตอง สะดวก รวดเร็วทันตอการใช  

 4. เพ่ือใหพนักงานของ กยท.ไดรับการพัฒนาใหเปน Smart officer  

 5. เพ่ือใหมีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการท่ัวท้ังองคกร และมีการจัดการอยางเปน

ระบบในระดับท่ีองคกรยอมรับได  

ตัวช้ีวัด 

1. ผลการประเมินองคกร ตามระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจหัวขอการ

บริหารจัดการองคกร ตั้งแตปงบประมาณ 2560-2564 เฉลี่ยผานเกณฑการประเมินไมต่ํากวาระดับ 3 

 2. บูรณาการระบบงาน และกระบวนการทุกอยางใหอยูภายใตกรอบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ

เดียวกัน ภายในปงบประมาณ 2561 

3. หลอมรวมพฤติกรรม และกระบวนการใหบริการรวมถึงพัฒนาระบบงานใหเปนหนึ่งเดียว 

ถูกตอง สะดวก รวดเร็วทันตอการใชงาน 

 4. รอยละ 70 ของพนักงานท่ีผานเกณฑ Smart officer เม่ือสิ้นสุดแผนป 2564 

 กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 แนวทาง 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูงเพ่ือใหสอดรับกับภารกิจขององคกร 

 2. พนักงานของ กยท. ไดรับการพัฒนาใหเปน Smart officer 

 3. จัดทําเสนทางกาวหนาในอาชีพ (Career path) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(Individual development plan: IDP) 

 กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 แนวทาง  

 1. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือตอการบริหารระบบปฏิบัติงานแบบ E-Office และการใหบริการ

แบบ E-Service 

  2. บูรณาการระบบสารสนเทศกับหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร ท่ีเก่ียวของดานยางพารา

เพ่ือลดตนทุน และลดความซํ้าซอนในการดําเนินงาน 
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 3. ใชระบบสารสนเทศในการจัดการองคความรู (Knowledge Management) 

 กลยุทธท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

 แนวทาง 

 1. สงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และการแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) 

 2. กําหนด ปรับปรุงหรือแกไข กฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง ใหสอดคลองกับภารกิจ 

 3. การวางระเบียบในการบริหารจัดการเก่ียวกับเงินกองทุนตามมาตรา 49(1)-(6) 

 4. ใชทรัพยากรรวมกันระหวางภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด  

  5. ปรับปรุงกระบวนการใหบรกิาร การจัดการขอรองเรียนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย

ใหมีความสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได 

 6. พัฒนาชองทางการสื่อสาร สรางสัมพันธ รวมท้ังเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ

ตอสาธารณะ 

 กลยุทธท่ี 4 การหลอมรวมเพ่ือความเปนหนึ่ง 

 แนวทาง 

 1. สรางวัฒนธรรม ทุมเทแรงกายแรงใจเสมือนเปนธุรกิจของตนเอง 

 2. สรางบรรยากาศในการทํางาน ผูกพันเปนหนึ่งเดียว 

 3. เสริมสรางภาพลักษณองคกร 

 กลยุทธท่ี 5 การบริหารความเส่ียงในเชิงบูรณาการ 

 แนวทาง 

  1. จัดทําแผนแมบทดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง และจัดทําแผน  ดําเนินงานระยะสั้น

  2. จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกร 

 กลยุทธท่ี 6 การลดคาใชจายและปรับโครงสรางหนี้ 

 แนวทาง 

 1. บริหารและควบคุมการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

  2. การบริหารจัดการหนี้โครงการภาครัฐ ท่ีผูกพันกับ กยท 

  3. ปลูกฝงจิตสํานึกในการใชสิทธิประโยชน และสวัสดิการของพนักงาน เพ่ือใหเกิดการใช

งบประมาณอยางคุมคา 
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ยุทธศาสตร์
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

 รวมทั�งหมด 14,666.5194       

ยุทธศาสตร์ที� 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดําเนินธุรกิจ 1,570.0000         

 - สํารองค่าใช้จ่ายการดําเนินงานด้านธุรกิจ 930.0275            

กลยุทธ์ที� 1 การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินที�มีอยู่เดิม 636.7540            

กลยุทธ์ที� 2 การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่ 3.2185                

ยุทธศาสตร์ที� 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า 10,363.2033       

กลยุทธ์ที� 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่ 6,463.0000         

กลยุทธ์ที� 2 การสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง 127.3217            

กลยุทธ์ที� 3 การสร้างความเข้มแข็งเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3,167.1860         

กลยุทธ์ที� 4 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 605.6956            

ยุทธศาสตร์ที� 3 การวิจัยและพัฒนาเพื�อเป็นศูนย์กลางการผลิตและอุตสาหกรรมยางพารา 415.0000            

กลยุทธ์ที� 1 การส่งเสริม และพัฒนางานวิจัย 299.0270            

กลยุทธ์ที� 2 การถ่ายทอดงานวิจัยยาง 107.0820            

กลยุทธ์ที� 3 การจัดทําฐานข้อมูลเพื�อการวิจัยและพัฒนา 8.8910                

ยุทธศาสตร์ที� 4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ�ง เพื�อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 2,318.3161         

 - งบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,201.6789         

กลยุทธ์ที� 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 31.1321              

กลยุทธ์ที� 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 40.0000              

กลยุทธ์ที� 3 การเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 24.3671              

กลยุทธ์ที� 4 การหลอมรวมเพื�อความเป็นหนึ�ง 20.2500              

กลยุทธ์ที� 5 การบริหารความเสี�ยงในเชิงบูรณาการ 0.8380                

กลยุทธ์ที� 6 การลดค่าใช้จ่าย และปรับโครงสร้างหนี� 0.0500                

ส่วนที� 3

 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561

การยางแห่งประเทศไทย

         แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561 ของการยางแห่งประเทศไทย ซึ�งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ของแผน

วิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2560-2564) ใช้งบประมาณทั�งสิ�น 14,666.5194 ล้านบาท ประกอบด้วยรายละเอียดแต่

ละยุทธศาสตร์ ดังนี�

       3.1 สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดังนี�
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    3.2 สรุปรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ  ดังนี�  

ยุทธศาสตร/์กลยุทธ/์แผนงาน/โครงการ
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)
 ทุน ผู้รับผิดชอบ

 รวมทั�งหมด 14,666.5194    

ยุทธศาสตร์ที� 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดําเนินธุรกิจ 1,570.0000        

กลยุทธ์ที� 1 การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินที�มีอยู่เดิม 878.3927           

 สํารองค่าใช้จ่ายการดําเนินงานด้านธุรกิจ 673.34032 กยท.

1. แผนงานการผลิตพันธุ์ยางและไม้ยืนต้น 50.4503             

1. ผลผลิต ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ/ผลิตพันธุ์ยาง และไม้ยืนต้น 50.4503             กยท. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

1 แผนปฏิบัติการจัดการศูนย์เรียนรู้  

2 แผนปฏิบัติการบํารุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฝึกกรีด

3 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ยาง

4 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ไม้ยืนต้น

5 แผนปฏิบัติการสร้างรายได้จากทรัพย์สินที�มีอยู่เดิม

6 แผนปฏิบัตการบริหารแปลงผลิตพันธุ์ยาง

2. แผนการดําเนินงานด้านธุรกิจ  1,500.0000        กยท.

2.1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวนยาง 249.9540           กยท. เขตภาคใต้ตอนกลาง

1) กิจกรรม เพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 1) 76.2740             กองจัดการสวนยาง 1

2) กิจกรรม เพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 2) 119.8360           กองจัดการสวนยาง 2

3) กิจกรรม เพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 3) 53.8440             กองจัดการสวนยาง 3

2.2 โครงการเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 303.0000           กยท.

1) กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 1 67.0000             เขตภาคใต้ตอนกลาง/กองจัดการโรงงาน 1

2) กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 2 26.0000             เขตภาคใต้ตอนกลาง/กองจัดการโรงงาน 2

3) กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 3  (รับจ้างผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน) -                     เขตภาคใต้ตอนกลาง/กองจัดการโรงงาน 3

4) กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 4 70.0000             

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง/

กองจัดการโรงงาน 4

5) กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 5 70.0000             

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน/กอง

จัดการโรงงาน 5

6) กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 6 70.0000             

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน/กอง

จัดการโรงงาน 6

2.3 โครงการสร้างรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 10.0000             กยท. เขตภาคใต้ตอนกลาง/กองจัดการโรงงานไม้ยาง

2.4. โครงการบริหารต้นพันธุ์ยางพารา -                  

กลยุทธ์ที� 2 การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่ 18.2670            

2.5 โครงการจัดการสวนยางอย่างยั�งยืน ตามมาตรฐาน FSC 0.0925             กยท.เขตภาคใต้ตอนบน

2.6 โครงการบริหารจัดการไม้ยางพารา -                  เขตภาคใต้ตอนล่าง

2.7 โครงการยางล้อประชารัฐ 1.6000             ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

2.8 โครงการพัฒนาวัตถุดิบยางก้อนถ้วยคุณภาพดีในการผลิตยางแท่ง 0.0500             /กองจัดการโรงงาน 5,6

2.9  โครงการผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา 14.4000           BU (สนญ.)

2.10 โครงการหน่วยธุรกิจตลาด 7.8000             BU (สนญ.)

2.11 โครงการเสาหลักนําทางและอุปกรณ์จราจรจากยางพารา 0.4920             BU (สนญ.)

2.12 โครงการสร้างรายได้จากปัจจัยการผลิตและการบริการ 1.746
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ยุทธศาสตร/์กลยุทธ/์แผนงาน/โครงการ
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)
 ทุน ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที� 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า 10,363.2033    

กลยุทธ์ที� 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่ 6,463.0000      

แผนงานการปลูกแทนและปลูกใหม่ 6,463.0000      

1. ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ/การปลูกแทน 6,463.0000      49(2) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

1) กิจกรรมให้การปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 6,408.0000      

2) ค่าใช้จ่ายภาคสนาม 55.0000           

กลยุทธ์ที� 2 การสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง 127.3217         

2. โครงการ จัดตั�งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM) 2.0900             49(3) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

3. โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย 60.0989           49(3) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

1) กิจกรรมขยายตลาดเครือข่ายยางพารา 1.4600             

2) กิจกรรมพัฒนาตลาดยางพาราเขตภาคใต้ตอนล่าง 4.1838             

3) กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานตลาดกลางยางพารา 51.4000           

4) กิจกรรมตลาดยางอิเล็กทรอนิกส์ (ตลาดออนไลน)์ 1.7500             

5) กิจกรรมจัดตั�งตลาดไม้ยาง 1.3051             

4. โครงการยกระดับการให้บริการตลาดกลางยางพาราสู่ระบบการ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 1.3528             49(3) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

1) กิจกรรม การให้บริการตลาดกลางยางพาราสู่ระบบการ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ภาคใต้

ตอนล่าง 1.0000             สตก.สข,ยล

2) กิจกรรม การยกระดับมาตรฐานการให้บริการตลาดกลางฯนครศรีธรรมราช 0.3528             สตก.นศ

แผนงานโครงการตามนโยบายรัฐ 63.7800           

5 โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง 58.7800           แผ่นดิน

6 ผลผลิต : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร 5.0000             แผ่นดิน

กลยุทธ์ที� 3 การสร้างความเข้มแข็งเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3,167.1860      

ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 2,849.0000      49(3)

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางฯ 2,849.0000      49(3)

1) กิจกรรม เงินกู้ยืม 2,691.0000      

2) กิจกรรม เงินอุดหนุน 158.0000         

3) กิจกรรม เงินสนับสนุน (โครงการ = 152.7277 ล้านบาท) -                  

7 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 54.0000           49(6)

1) กิจกรรมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ส่วนกลาง) 25.2780           

2) กิจกรรมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ส่วนภูมิภาค) 28.7220           

8 สํารองค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 190.0000         49(6)

1) ประชุม/สัมมนา ประจําปี 95.0000           

2) ฝึกอบรม 50.0000           

3) ศึกษาดูงาน 20.0000           

4) ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพื�อสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินกิจกรรมอื�นๆ 25.0000           

9. โครงการ การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยางอย่าง

ครบวงจร 45.2040           49(3) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

1) กิจกรรม การสนับสนุนให้บริการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025) 27.6660           

2) กิจกรรม การบริการวิชาการด้านการแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ยางให้กับผู้ประกอบกิจการยาง 3.3030             

3) กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางที�มีศักยภาพ ทางการตลาด ในเชิงธุรกิจ 13.0910           

4) กิจกรรม การวิเคราะห์และให้บริการข้อมูล การแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ยาง 1.1440             

10. โครงการ สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับ

มาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง 7.9310             49(3) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
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1) กิจกรรม การผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้ตามมาตรฐาน GMP ของ กยท. 2.0600             

2) กิจกรรม การผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP ของ กยท. 1.7510             

3) กิจกรรม การผลิตยางเครพคุณภาพดีให้ได้มาตรฐาน GMP ของ กยท. 2.0600             

4) กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิตยางก้อนถ้วยตามหลัก GAP 2.0600             

11. โครงการส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มมิคในการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรชาวสวนยาง เพื�อสร้างแบ

รนด์ผลิตภัณฑ์ยางแท่ง STR ๒๐ ที�ปลอดกรดซัลฟิวริก 0.2900             49(3) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร   (Smart Farmer) 20.7610           49(3) ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

กลยุทธ์ที� 4 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 605.6956         

13. โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อเกษตรกร 15.0000           49(3)

1 ผลิตสื�อให้ความรู้ผ่านสื�อแบบบูรณาการ ทั�งสื�อโทรทัศน์ วิทยุ สิ�งพิมพ์ นิทรรศการ และสื�อ Online 

และการจัดกิจกรรม 13.5000           ฝ่ายสํานักผู้ว่าการ

2 ผลิตสื�อทางวิชาการ 1.5000             ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

14. โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง 554.0000         49(5) ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง 16.0000           49(5)

1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

2) กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดําเนินการโครงการฯ

3) กิจกรรมจัดทําเอกสารเผยแพร่อาชีพเสริม

แผนงานโครงการตามนโยบายรัฐ 20.6956           

16 โครงการสนับสนุนสินเชื�อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื�อประกอบอาชีพเสริม 7.5000             แผ่นดิน

17 โครงการสนับสนุนสินเชื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื�อรวบรวมยาง 0.3336             แผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที� 3 การวิจัยและพัฒนาเพื�อเป็นศูนย์กลางการผลิตและอุตสาหกรรมยางพารา 415.0000         

กลยุทธ์ที� 1 การส่งเสริม และพัฒนางานวิจัย 299.0270         

แผนงานการผลิตและคุณภาพที�เป็นวัตุดิบยาง 108.5920         49(4)

1 โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื�นที�ชุ่มชื�น 23.7670           49(4) สถาบันวิจัยยาง

2 โครงการทดสอบพันธุ์ยางในพื�นที�ชุ่มชื�น 2.0280             49(4) สถาบันวิจัยยาง

3 โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื�นที�กึ�งแห้งแล้ง 25.8730           49(4) สถาบันวิจัยยาง

4 โครงการการทดสอบพันธุ์ยางในพื�นที�กึ�งแห้งแล้ง 5.5020             49(4) สถาบันวิจัยยาง

5 โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชื�อพันธุกรรมยางพารา  10.3550           49(4) สถาบันวิจัยยาง

6 โครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์ยางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 0.9470             49(4) สถาบันวิจัยยาง

7 โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกํามะถันผงควบคุมโรครากขาว  ยางพารา

ร่วมกับการปลูกขมิ�นชันในแปลงปลูกแทน 1.3900             49(4) สถาบันวิจัยยาง

8 โครงการจัดทําค่ามาตรฐานเพื�อการวินิจฉัยสถานะธาตุอาหารในดินและใบสําหรับยางพาราก่อนเปิดกรีด

พันธุ์ RRIT 251 0.7780             49(4) สถาบันวิจัยยาง

9 โครงการวิจัยผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง 0.9240             49(4) สถาบันวิจัยยาง

10 โครงการอัตราปุ๋ยที�เหมาะสมเพื�อการเจริญเติบโตสูงสุดในยางพาราพันธุ์ RRIT  251 และ RRIT 3605 

ระยะก่อนเปิดกรีด 3.0550             49(4) สถาบันวิจัยยาง

11 โครงการประเมินระดับธาตุอาหารที�จํากัดการเจริญเติบโตของยางพาราและอาการผิดปกติที�แสดงออก 1.0760             49(4) สถาบันวิจัยยาง

12 โครงการให้คําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามค่าความต้องการธาตุอาหารของพืชร่วมกับค่าวิเคราะห์ดิน 1.9830             49(4) สถาบันวิจัยยาง

13 โครงการกรีดยางและการจัดการด้านเขตกรรมที�มีผลต่อการให้ผลผลิตและสรีรวิทยาของนํ�ายาง 2.0110             49(4) สถาบันวิจัยยาง

14 โครงการศึกษาการติดตามคาร์บอน โดยใช้ไอโซโทปคาร์บอน (13C) ที�ได้จากขบวนการสังเคราะห์แสงที�

ใบเคลื�อนย้ายไปใช้ในขบวนการสร้างนํ�ายาง 2.3560             49(4) สถาบันวิจัยยาง

15 โครงการค้นหาเครื�องหมายโมเลกุลที�เกี�ยวข้องกับความต้านทานโรคใบของยางพารา 2.4820             49(4) สถาบันวิจัยยาง

16 โครงการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อในยางพารา 1.1400             49(4) สถาบันวิจัยยาง

ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
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17 โครงการพัฒนาระบบการย้ายปลูกต้นกล้ายางจากการเพาะเลี�ยงต้นอ่อน 0.5290             49(4) สถาบันวิจัยยาง

18 โครงการศึกษาสมรรถนะของต้นยางชําถุงจากกิ�งตาต้นเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ 0.8830             49(4) สถาบันวิจัยยาง

19 โครงการพัฒนาพันธุ์ยางทนแล้ง 1.4490             49(4) สถาบันวิจัยยาง

20 โครงการบริหารจัดการและเพิ�มความรู้ด้านโรคยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยใช้ปฏิบัติการ

เคลื�อนที� Mobile unit 2.0160             49(4) สถาบันวิจัยยาง

21 โครงการนําร่องการศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของยางพันธุ์ RRIT 251 เมื�อให้ใช้วิธีการกรีดและให้

ปัจจัยการผลิตอย่างเต็มที� 0.3620             49(4) สถาบันวิจัยยาง

22 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2559 ในแปลงเกษตรกรพื�นที�เขตปลูกยางใหม่ 1.8620             49(4) สถาบันวิจัยยาง

23 โครงแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5 ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน 2.1530             49(4) สถาบันวิจัยยาง

24 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินของศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ให้ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.

17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) 3.8250             49(4) สถาบันวิจัยยาง

25 โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื�อนที�โรคระบาดของยางพารา 1.1010             49(4) สถาบันวิจัยยาง

26 โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดที�เหมาะสมกับพันธุ์ยางลูกผสม 3.6540             49(4) สถาบันวิจัยยาง

27 โครงการจัดการหน้ากรีดยางแนวใหม่เพื�อยืดอายุการกรีดยางเปลือกเดิม 1.1390             49(4) สถาบันวิจัยยาง

28 โครงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความแปรปรวนนิวคลีโอไทด์ยีนเป้าหมายที�เกี�ยวข้องกับลักษณะขนาดลํา

ต้นยางพารา 0.7800             49(4) สถาบันวิจัยยาง/ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)

29 โครงการทําบริสุทธิ�โปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสจากซีรั�มนํ�ายางพาราและสมบัติการต้านเชื�อราก่อ

โรคพืชบางชนิด 0.7930             49(4) สถาบันวิจัยยาง/ม.มหิดล

30 โครงการศึกษาสมบัติดินและความหลากหลายของแมลงและจุลินทรีย์ในสวนยางพาราแบบเชิงเดี�ยวและ

แบบปลูกพืชร่วม 2.3790             49(4) สถาบันวิจัยยาง

แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง 55.3340           49(4)

31 โครงการการศึกษาวิเคราะห์ตลาดยางจีนทั�งระบบเพื�อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย 1.3360             49(4) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

32 โครงการการศึกษาวิจัยระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ 0.5840             49(4) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

33 โครงการวิจัยศักยภาพการแข่งขันของโรงงานแปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง 0.2620             49(4) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

34 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตใช้การตลาดและอุตสาหกรรมยางใช้ยางโลก 2.6720             49(4) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

35 โครงการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการผลิตยางแผ่นรมควันของสถาบัน

เกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน 1.5470             49(4) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

36 โครงการความเสี�ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี�ยงของเกษตรกรสวนยางในประเทศไทย 1.1670             49(4) สถาบันวิจัยยาง /ม.สงขลานครินทร์ 

37 โครงการแบบจําลองธุรกิจรูปแบบใหม่ผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอนยางพาราไทยเพื�อการพัฒนากลยุทธ์

การตลาดและการเข้าถึงผู้บริโภค: กรณีศึกษาตลาดในประเทศจีนและสปป.ลาว 1.3200             49(4) สถาบันวิจัยยาง/ม.แม่ฟ้าหลวง  

38 โครงการเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั�นปลายพันธุ์ยางแลกเปลี�ยนระหว่างประเทศ 3.4460             49(4) สถาบันวิจัยยาง

39 โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  28.0000           49(4) สํานักผู้ว่าการ/กองกิจการต่างประเทศ

  - งบสํารองงานวิจัยหรือฝึกอบรมสําหรับบุคคลภายนอกหรือเกี�ยวข้อง 15.0000           49(4)

แผนงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง 115.0800         49(4)

40 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื�อขยายโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมยาง 4.3210             49(4) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

41 โครงการสนับสนุนการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางเพื�อทดแทนการนําเข้าและขยายตลาดส่งออก 21.4070           49(4) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

42 โครงการผลกระทบของปริมาณซัลเฟตต่อสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ยางล้อรถยนต์ 3.6550             49(4) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

43 โครงการการผลิตเท้าเทียมจากยางธรรมชาติเพื�อใช้ในประเทศและการส่งออก 4.8310             49(4) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

44 โครงการการผลิตนํ�ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO ชนิดเพิ�มมูลค่า 4.0520             49(4) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

45 โครงการวิจัยการพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง 16.5370           49(4) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

46 โครงการ การวัดปริมาณเนื�อยางในนํ�ายางสด(%DRC) โดยใช้ Hydrometer  เพื�อการหาตัวแทนทางสถิติใน

ระดับประเทศและใช้ในการซื�อขาย 3.7370             49(4) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
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47 โครงการทดสอบความชํานาญระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์และห้องปฏิบัติการ

ทดสอบนํ�ายางข้นด้วยวิธี Round Robin Crosscheck 0.7770             49(4) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

48 โครงการศึกษารูปแบบอุตสาหกรรมยางที�เหมาะสมกับประเทศไทย 0.3800             49(4) ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

49 โครงการทดสอบคุณภาพไม้ยางพาราเพื�อใช้เป็นเชื�อเพลิงชีวมวล 1.4950             49(4) สถาบันวิจัยยาง

50 โครงการจัดการสวนยางที�ดีและเหมาะสม (GAP) เพื�อผลิตนํ�ายางคุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์โรงงานยาง

แผ่นรมควันจังหวัดตรัง 1.3650             49(4) สถาบันวิจัยยาง  

51 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปของยางพันธุ์  RRIT 251 RRIM600 และ

ในพันธุ์ยางแนะนําชั�น 2 ชั�น และชั�น 3 ตามคําแนะนําพันธุ์ยางปี 2559 9.7200             49(4) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

52 โครงการแผ่นยางไฮบริดต้านเชื�อและผลิตพลังงานจากยางธรรมชาติและกากกาแฟ 1.7890             49(4) สถาบันวิจัยยาง/ม.เกษตรศาสตร์

53 โครงการ  การศึกษาผลของแรงกระแทกและการดูดซับพลังงานของหมวกกันน็อครถจักรยานยนต์ที�ใช้

ฟองนํ�ายางธรรมชาติเป็นวัสดุเสริมแรง 0.3220             49(4)

สถาบันวิจัยยาง/ม. เทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

54 โครงการใช้ประโยชน์จากเมล็ดยางพาราในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 0.6900             49(4) สถาบันวิจัยยาง/ ม. แม่ฟ้าหลวง

55 โครงการวิจัย การศึกษาและพัฒนาความคงทนของไม้ยางพาราโดยการอัดพอลิเมอร์ 0.8700             49(4)

สถาบันวิจัยยาง /ม.สงขลานครินทร์วิทยา

เขตสุราษฎร์ธานี

56 โครงการวิจัยพื�นนําทางเรืองแสงในที�มืดจากยางพารา 0.7890             49(4) สถาบันวิจัยยาง/ม. อุบลราชธานี

57 โครงการวิจัย หมอนยางพาราไร้กลิ�นปลอดเชื�อผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน 1.9000             49(4)

สถาบันวิจัยยาง/ม. เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

58 โครงการ กิจกรรมทางชีวภาพของเปปไทด์ที�เกิดจากการเตรียมนํ�ายางกําจัดโปรตีนโดยการใช้อัลคาเลส

และปาเปน 0.8430             49(4)

สถาบันวิจัยยาง/ม.สงขลานครินทร์วิทยา

เขต ปัตตานี

59 โครงการวิจัยกาวนํ�ายางพาราเพื�อเชื�อมติดในวัสดุเพื�องานไม้ตกแต่ง และการแพ๊คกิ�ง (Rubbe Adhesive 

Glue Wood Working and Packing) 5.3000             49(4) สถาบันวิจัยยาง/ม.บูรพา

60  โครงการวัสดุแผ่นยางมุงหลังคาสําหรับแผงโซล่าร์เซล (Rubber Roof Tiles for Solar Roof) ประกอบ

โครงสร้างหลังคาบ้าน/โรงเรือนฟาร์ม ลดนํ�าหนักหลังคากระเบื�องและลดโครงเหล็กขนาดใหญ่ ขนาด ทดลอง

 10@15 ม. เพื�อพัฒนาเป็นโรงเก็บสินค้าเกษตรแปรรูป โรงเก็บแผ่นยางพารา นําร่อง 1 แห่งเป็นเนื�อที�ส่วน

หลังคา 150 ตารางเมตร (สามารถรองรับแผงการติดตั�งโซล่าร์เซลได)้ 5.2000             49(4) สถาบันวิจัยยาง/ม.บูรพา

61 โครงการแผ่นยางพาราความยืดหยุ่นสูงแบบบล็อคล็อคสําหรับการรองรับแรงกระแทกในพื�นที�ที�ต้องการ

ความปลอดภัยสูง 4.3000             49(4) สถาบันวิจัยยาง/ม.บูรพา

62 โครงการวิจัย การพัฒนายางปูพื�นค่ายมวยจากยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ 5.2000             49(4) สถาบันวิจัยยาง/ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

63 โครงการวิจัย  การพัฒนาลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าจากยางธรรมชาติ 5.6000             49(4) สถาบันวิจัยยาง/ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  - งบสํารองงานวิจัยหรือฝึกอบรม 10.0000           49(4)

แผนงานติดตามและประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย 14.6990           49(4)

64 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย 9.1160             49(4) สถาบันวิจัยยาง

65 โครงการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้วิชาการยางพารา 5.5830             49(4) สถาบันวิจัยยาง

แผนงาน สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 5.3220             49(4)

66 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านยางพาราระดับบัณฑิตศึกษา และดุษฎีบัณฑิต 3.8790             49(4) สถาบันวิจัยยาง

67 โครงการสนับสนุนงานวิจัยดีเด่นด้านยางพารา 1.4430             49(4) สถาบันวิจัยยาง

กลยุทธ์ที� 2 การถ่ายทอดงานวิจัยยาง 107.0820          

แผนงานการถ่ายทอดเทคโนลียีเพื�อการผลิตและอุตสาหกรรมยาง 36.4300           49(4)

68 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 36.4300           49(4) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

1) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตยาง 49(4)

2) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง 49(4)
36.0027           
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3) กิจกรรมฝึกอบรมช่างกรีดยาง 0.4273             49(4)

แผนงานงบสํารองงานวิจัยหรือฝึกอบรม 54.6520           49(4)

แผนงานโครงการวิจัยที�ยังไม่ได้รับการโอนเงิน ปีงบประมาณ 2560 16.0000          49(4)

กลยุทธ์ที� 3 การจัดทําฐานข้อมูลเพื�อการวิจัยและพัฒนา 8.8910              

แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง 8.8910             49(4)

69 โครงการจัดทําฐานข้อมูลยางพาราเพื�อการวิจัยและพัฒนายาง 5.8500             49(4) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

70 โครงการศึกษาการผลิตการใช้ยางและความเชื�อมโยงของอุตสาหกรรมยาง 3.0410             49(4) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

ยุทธศาสตร์ที� 4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ�ง เพื�อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 2,318.3161      

ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ /อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริห 2,201.6788      กยท.

1 งบอุดหนุดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,171.8628      กยท.

งบทําการ 2,042.6228      

งบลงทุน 129.2400         

2 กิจกรรม ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที�ไม่เคยมีสวนยางมาก่อน

ในแหล่งปลูกยางใหม่ 25.0000           แผ่นดิน

3 กิจกรรมอบรมครูยาง 4.8160             แผ่นดิน

กลยุทธ์ที� 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 31.1321           

1 โครงการ พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 31.1321           กยท. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

1) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) 0.6500             

2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร 3.0000             

3) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Officer 3.1500             

4) กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 0.2000             

5) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามตําแหน่ง(Functional Competency) 4.5000             

6) กิจกรรมส่งเสริมการสลับปรับเปลี�ยน ตําแหน่งงานเพื�อสั�งสมประสบการณ์และแสดงผลงานให้เป็น

ที�ประจักษ์ -                  

7) กิจกรรมพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการเชิงรุก 3.9000             

8) กิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและผู้บริหารระดับสูง 2.7000             

9) กิจกรรมจัดทําแผนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร -                  

10) กิจกรรมปรับปรุงระบบและประเมินสมรรถนะ (Competency) 0.5000             

11) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะด้านบริหาร (Managerail Competency) 3.6000             

12) กิจกรรมจัดทําตัวชี�วัดระดับบุคคล (Personal KPI) ที�เชื�อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและตัวชี�วัดของ 

กยท. 2.4300             

13) กิจกรรมจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2.0000             

14) กิจกรรมจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 0.2394             

15) กิจกรรมจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) 0.4760             

16) กิจกรรมจัดทําแผนและพัฒนาพนักงานที�มีศักยภาพสูง (Talent Management) 0.4260             

17) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1.0096             

18) กิจกรรมเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค์กร และความสุขในที�ทํางานด้านแรงงาน

สัมพันธ์ 2.3511             

กลยุทธ์ที� 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 40.0000           

2 โครงการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5.3500             กยท. เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) กิจกรรมพัฒนาระบบให้บริการเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง -                  

2) กิจกรรมพัฒนาระบบตลาดยางพารา -                  

3) กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงลึกแก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -                  
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4) กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้บริหารและพนักงานของ กยท. -                  

5) กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เกษตรกรชาวสวนยาง -                  

6) กิจกรรมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 5.3500             

7) กิจกรรมจัดหาเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับบุคลากร -                  

3 โครงการพัฒนาระบบสื�อสารข้อมูล 20.7000           กยท. เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) กิจกรรมบํารุงรักษาระบบบริการข้อมูลสําหรับเกษตรกรชาวสวนยาง (e-Service) 0.1000             

2) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ กยท. 0.1000             

3) กิจกรรมปรับปรุงระบบการศึกษาผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) -                  

4) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ -                  

5) กิจกรรมบํารุงรักษาห้อง Data Center 1.5000             

6) กิจกรรมพัฒนาระบบสํารองและกู้คืนระบบจากอุบัติภัย (DR Site) -                  

7) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย -                  

8) กิจกรรมเพิ�มประสิทธิภาพเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื�อให้รองรับ

 Cloud Computing -                  

9) กิจกรรมบํารุงรักษาระบบเครือข่าย 2.0000             

10) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสํานักงานสาขา -                  

11) กิจกรรมจัดหาบริการเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลสํารอง (DR-Data Center) 17.0000           

4 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ 6.7000             กยท. เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบบูรณาการข้อมูลและวิเคราะห์สารสนเทศ (EIS/BI) 1.0000             

2) กิจกรรมจัดจ้างที�ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -                  

3) กิจกรรมจัดจ้างที�ปรึกษาจัดทําแผนปฎิบัติการดิจิทัล -                  

4) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินความสามารถของ บุคลากร(Competency Assessment)  

แบบ Online 0.2000             

5) กิจกรรมบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง 5.0000             

6) กิจกรรมบํารุงรักษาฐานข้อมูลหลักพร้อมให้คําปรึกษา 0.5000             

5 โครงการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม 1.5000             กยท. เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 0.2000             

2) กิจกรรมพัฒนาระบบสถิติองค์กรเพื�อการบริหารจัดการ -                  

3) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารความเสี�ยงและการตรวจสอบภายใน 0.1000             

4) กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารผลการดําเนินงานขององค์กร (Business Performance Management System  -                  

5) กิจกรรมบํารุงรักษาระบบการบริหารจัดการโครงการ 0.1000             

6) กิจกรรมพัฒนาระบบวางแผนบริหารธุรกิจองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) -                  

7) กิจกรรมพัฒนาระบบวางแผนและบริหารการผลิต (Manufacturing resource Planning : MRP) -                  

8) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการส่งเสริมและพัฒนาการทําสวนยาง -                  

9) กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการสวนยาง -                  

10) กิจกรรมพัฒนาระบบให้บริการด้วยอุปกรณ์พกพา (Mobile Service) -                  

11) กิจกรรมพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมเกษตรกรและครูยาง -                  

12) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Back Office 0.1000             

13) กิจกรรมบํารุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) -                  

14) กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุม ติดตาม งานดําเนินคดี  (e-Law) -                  

15) กิจกรรมพัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์  (e-Meeting) -                  

16) กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานนวัตกรรม -                  
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17) กิจกรรมพัฒนาระบบให้บริการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางพารา -                  

18) กิจกรรมบํารุงรักษาระบบสารสนเทศของ กยท) 1.0000             

6. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 5.7500             กยท. เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 5.7500             

กลยุทธ์ที� 3 การเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 24.3671           

7 โครงการจัดทําและวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร 0.7760             กยท. ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร/กนผ.

1) กิจกรรมจัดทํางบประมาณประจําปี 0.0960             

2) กิจกรรมจัดทําและทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปี 0.0800             

3) กิจกรรมจัดทําและปรับปรุงแผนวิสาหกิจ 0.6000             

4) กิจกรรมจัดทําแผนวิสาหกิจ 2565 - 2569 -                  

8 โครงการติดตามประเมินผลองค์กร 3.1772             กยท. ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร/กปม.

1) กิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการ 0.7500             

2) กิจกรรมติดตามภารกิจพื�นฐานที�ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรได้รับมอบหมาย 0.4125             

3) กิจกรรมติดตามหน่วยธุรกิจที�ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรได้รับมอบหมาย 0.0825             

4) กิจกรรมพิ�มประสิทธิภาพการประเมินผล ด้วยการจัดทําบันทึกข้อตกลง 1.9322             

9 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจําปี -                  

10 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากําลัง และหน้าที�ความรับผิดชอบ 0.4395             ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

11 โครงการปรับปรุงแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลปี 2560-2564 -                  

12 โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั�งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 3.9824             

14 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 0.7570             

15 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านทรัพยากรบุคคล -                  

13 โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 0.4600             

16 โครงการสื�อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั�วถึงทั�งองค์กร 0.1100             

17 โครงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 0.6600             

18 โครงการจัดทําองค์ความรู้ที�จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในองค์กร 1.5520             

19 โครงการจัดทําองค์ความรู้ ที�จําเป็นในการบริหารยางพาราทั�งระบบ 0.9730             

20 โครงการนวัตกรรมในสภาพการทํางาน 0.2500             

21 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการความรู้ -                  

22 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร 0.8650             

23 โครงการจัดทําแผนแม่บทการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการประจําปี ตัวชี�วัด และการประเมินผลด้าน

การจัดการความรู้ -                  

24 โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของบุคลากร 0.0900             

25 โครงการสื�อสารประเด็นนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล -                  

26 โครงการตรวจสอบภายใน 6.5400             กยท. สํานักตรวจสอบภายใน

27 โครงการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 3.7350             กยท. สํานักผู้ว่าการ

1. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงปลูกไม้โตเร็วในสวนยางเพื�อผลิตเชื�อเพลิงชีวมวลร่วมกับการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 0.7000             

2. กิจกรรมนวัตกรรมยางพาราเพื�อสังคม 3.0350             

กลยุทธ์ที� 4 การหลอมรวมเพื�อความเป็นหนึ�ง 20.2500           

28 โครงการหลอมรวมระบบสารสนเทศ -                  กยท. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

29 โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อการบริหาร 20.0000           กยท. สํานักผู้ว่าการ

กิจกรรมการสร้างแบรนด์เพื�อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 20.0000           
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30 โครงการยกร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของการยางแห่งประเทศไทย 0.2500             กยท. ฝ่ายกฎหมาย

กลยุทธ์ที� 5 การบริหารความเสี�ยงในเชิงบูรณาการ 0.8380             

31 โครงการบริหารการจัดการความเสี�ยงระดับองค์กร 0.5000             กยท. ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร/กบค.

32 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนงานบริหารความเสี�ยงและควบคุมภายใน 0.3380             กยท. ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร/กบค.

33 โครงการจัดทําแผนแม่บทบริหารความเสี�ยง -                  กยท. ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร/กบค.

กลยุทธ์ที� 6 การลดค่าใช้จ่าย และปรับโครงสร้างหนี� 0.0500             

34 โครงการจัดทําแผนบริหารความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย 0.0500             กยท. ฝ่ายการคลัง
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    3.3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 จําแนกตามกองทุนพัฒนายางพารา ดังนี�

กองทุนตามมาตรา
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ

รวมทั�งหมด 14,666.5194     

ทุน กยท. 3,888.3161       

ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ /อุดหนุดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,201.6789       

1 งบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,171.8629       

งบทําการ 2,042.6229       

งบลงทุน 129.2400          

2 กิจกรรม ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที�ไม่เคยมีสวนยางมาก่อนในแหล่งปลูกยา 25.0000            

3 กิจกรรมอบรมครูยาง 4.8160              

แผนงานการผลิตพันธุ์ยางและไม้ยืนต้น 50.4503            

1. ผลผลิต ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ/ผลิตพันธุ์ยาง และไม้ยืนต้น 50.4503            ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

1 แผนปฏิบัติการจัดการศูนย์เรียนรู้  

2 แผนปฏิบัติการบํารุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฝึกกรีด

3 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ยาง

4 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ไม้ยืนต้น

5 แผนปฏิบัติการสร้างรายได้จากทรัพย์สินที�มีอยู่เดิม

6 แผนปฏิบัตการบริหารแปลงผลิตพันธุ์ยาง

แผนการดําเนินงานด้านธุรกิจ  1,500.0000       

2 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวนยาง 249.9540          

1. กิจกรรม เพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 1) 76.2740            

เขตภาคใต้ตอนกลาง/กองจัดการ

สวนยาง 1

2. กิจกรรม เพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 2) 119.8360          

เขตภาคใต้ตอนกลาง/กองจัดการสวน

ยาง 2

3. กิจกรรม เพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 3) 53.8440            

เขตภาคใต้ตอนกลาง/กองจัดการสวน

ยาง 3

3. โครงการเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 303.0000          

1 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 1 67.0000            

เขตภาคใต้ตอนกลาง/กองจัดการ

โรงงาน 1

2 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 2 26.0000            

เขตภาคใต้ตอนกลาง/กองจัดการ

โรงงาน 2

3 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 3  (รับจ้างผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน) -                    

เขตภาคใต้ตอนกลาง/กองจัดการ

โรงงาน 3

4 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 4 70.0000            

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง/กองจัดการโรงงาน 4

5 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 5 70.0000            

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน/กองจัดการโรงงาน 5

6 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 6 70.0000            

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน/กองจัดการโรงงาน 6

4. โครงการสร้างรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 10.0000            

เขตภาคใต้ตอนกลาง/กองจัดการ

โรงงานไม้ยาง

5. โครงการบริหารต้นพันธุ์ยางพารา -                    เขตภาคใต้ตอนล่าง

6. โครงการจัดการสวนยางอย่างยั�งยืน ตามมาตรฐาน FSC 0.0925              กยท.เขตภาคใต้ตอนบน

7 โครงการสร้างรายได้จากปัจจัยการผลิตและการบริการ 13.9307            

1 กิจกรรมจัดหาปัจจัยการผลิต 0.0570              

กยท.จ.บุรีรัมย,์เขตภาคเหนือ,กยท.จ.

สุรินทร์
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2. กิจกรรม จําหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา 1.3010              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

3. กิจกรรม บริหารจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร 0.3880              กยท.จ.บุรีรัมย,์กยท.จ.ศรีษะเกษ

8. โครงการบริหารจัดการไม้ยางพารา -                    เขตภาคใต้ตอนล่าง

9 โครงการยางล้อประชารัฐ 1.6000               ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

10 โครงการพัฒนาวัตถุดิบยางก้อนถ้วยคุณภาพดีในการผลิตยางแท่ง 0.0500              /กองจัดการโรงงาน 5,6

11  โครงการผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา 14.4000            BU (สนญ.)

12 โครงการหน่วยธุรกิจตลาด 7.8000              BU (สนญ.)

13 โครงการเสาหลักนําทางและอุปกรณ์จราจรจากยางพารา 0.4920              BU (สนญ.)

สํารองค่าใช้จ่ายการดําเนินงานด้านธุรกิจ 930.0275          

14 โครงการ พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 30.7821            ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) 0.5000              

2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงและองค์กร 2.8000              

3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Officer 3.1500              

4 กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 0.2000              

5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามตําแหน่ง(Functional Competency) 4.5000              

6 กิจกรรมส่งเสริมการสลับปรับเปลี�ยน  ตําแหนงงาน -                    

7 กิจกรรมพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการเชิงรุก 2.3000              

8 กิจกรรมพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการเชิงรุก 1.3000              

9 กิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูง 2.7000              

10 กิจกรรมจัดทําแผนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร -                    

11 กิจกรรมวิเคราะห์สมรรถนะประจําตําแหน่งงาน (Functional Competency) ของทุกตําแหน่งในหน่วยธุรกิจ และ ฝวศ.

12 กิจกรรมปรับปรุงระบบและประเมินสมรรถนะ (Competency) 0.5000              

13 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะด้านบริหาร (Managerail Competency) 3.6000              

14 กิจกรรมจัดทําตัวชี�วัดระดับบุคคล (Personal KPI) ที�เชื�อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและตัวชี�วัดของ กยท. 2.4300              

15 กิจกรรมจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2.0000              

16 กิจกรรมจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 0.2394              

17 กิจกรรมจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) 0.4760              

18 กิจกรรมจัดทําแผนและพัฒนาพนักงานที�มีศักยภาพสูง (Talent Management) 0.4260              

19 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1.0096              

20 กิจกรรมเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค์กร และความสุขในที�ทํางานด้านแรงงานสัมพันธ์ 2.3511              

15 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากําลัง และหน้าที�ความรับผิดชอบ 0.4395              ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

16 โครงการปรับปรุงแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลปี 2560-2564 -                    ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

17 โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั�งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 3.9824              ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

18 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 0.7570              ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

19 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านทรัพยากรบุคคล -                    ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

20 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจําปี -                    ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

21 โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 0.4600              ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

22 โครงการสื�อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั�วถึงทั�งองค์กร 0.1100              ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

23 โครงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 0.6600              ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

24 โครงการจัดทําองค์ความรู้ที�จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในองค์กร 1.5520              ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

19 โครงการจัดทําองค์ความรู้ ที�จําเป็นในการบริหารยางพาราทั�งระบบ 0.9730              ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

20 โครงการนวัตกรรมในสภาพการทํางาน 0.2500              ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

21 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการความรู้ -                    ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

22 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร 0.8650              ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
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23 โครงการจัดทําแผนแม่บทการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการประจําปี ตัวชี�วัด และการประเมินผลด้านการจัดการ

ความรู้ -                    ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

24 โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของบุคลากร 0.0900              ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

25 โครงการสื�อสารประเด็นนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล -                    ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

26 โครงการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5.3500              เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. กิจกรรมพัฒนาระบบให้บริการเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง -                    

2. กิจกรรมพัฒนาระบบตลาดยางพารา -                    

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงลึกแก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -                    

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้บริหารและพนักงานของ กยท. -                    

5. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เกษตรกรชาวสวนยาง -                    

6. กิจกรรมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ 5.3500              

7. กิจกรรมจัดหาเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับบุคลากร -                    

27 โครงการพัฒนาระบบสื�อสารข้อมูล 20.7000            เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. กิจกรรมบํารุงรักษาระบบบริการข้อมูลสําหรับเกษตรกรชาวสวนยาง (e-Service) 0.1000              

2. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ กยท. 0.1000              

3. กิจกรรมปรับปรุงระบบการศึกษาผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) -                    

4. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ -                    

5. กิจกรรมบํารุงรักษาห้อง Data Center 1.5000              

6. กิจกรรมพัฒนาระบบสํารองและกู้คืนระบบจากอุบัติภัย (DR Site) -                    

7. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย -                    

8. กิจกรรมเพิ�มประสิทธิภาพเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื�อให้รองรับ Cloud Comput -                    

9. กิจกรรมบํารุงรักษาระบบเครือข่าย 2.0000              

10. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสํานักงานสาขา -                    

11. กิจกรรมจัดหาบริการเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลสํารอง (DR-Data Center) 17.0000            

28 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ 6.7000              เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบบูรณาการข้อมูลและวิเคราะห์สารสนเทศ (EIS/BI) 1.0000              

2. กิจกรรมจัดจ้างที�ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -                    

3. กิจกรรมจัดจ้างที�ปรึกษาจัดทําแผนปฎิบัติการดิจิทัล -                    

4. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินความสามารถของ บุคลากร(Competency Assessment)  แบบ Online 0.2000              

5. กิจกรรมบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง 5.0000              

6. กิจกรรมบํารุงรักษาฐานข้อมูลหลักพร้อมให้คําปรึกษา 0.5000              

29 โครงการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม 1.5000              เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 0.2000              

2. กิจกรรมพัฒนาระบบสถิติองค์กรเพื�อการบริหารจัดการ -                    

3. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารความเสี�ยงและการตรวจสอบภายใน 0.1000              

4. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารผลการดําเนินงานขององค์กร (Business Performance Management System : BPMS) -                    

5. กิจกรรมบํารุงรักษาระบบการบริหารจัดการโครงการ 0.1000              

6. กิจกรรมพัฒนาระบบวางแผนบริหารธุรกิจองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) -                    

7. กิจกรรมพัฒนาระบบวางแผนและบริหารการผลิต (Manufacturing resource Planning : MRP) -                    

8. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการส่งเสริมและพัฒนาการทําสวนยาง -                    

9. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการสวนยาง -                    

10. กิจกรรมพัฒนาระบบให้บริการด้วยอุปกรณ์พกพา (Mobile Service) -                    

11. กิจกรรมพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมเกษตรกรและครูยาง -                    

12. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Back Office 0.1000              
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13. กิจกรรมบํารุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) -                    

14. กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุม ติดตาม งานดําเนินคดี  (e-Law) -                    

15. กิจกรรมพัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์  (e-Meeting) -                    

16. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานนวัตกรรม -                    

17. กิจกรรมพัฒนาระบบให้บริการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางพารา -                    

18. กิจกรรมบํารุงรักษาระบบสารสนเทศของ กยท. 1.0000              

30.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 5.7500              เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 5.7500              

31 โครงการจัดทําและวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร 1.4560              ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร/กนผ.

1. กิจกรรมจัดทํางบประมาณประจําปี 0.0960              

2. กิจกรรมจัดทําและทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปี 0.0800              

3. กิจกรรมจัดทําและปรับปรุงแผนวิสาหกิจ 0.6000              

32 โครงการติดตามประเมินผลองค์กร 3.1772              ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร/กปม.

1. กิจกรรมติดตามภารกิจพื�นฐานที�ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรได้รับมอบหมาย 0.4125              

2. กิจกรรมติดตามหน่วยธุรกิจที�ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรได้รับมอบหมาย 0.0825              

3. กิจกรรมพิ�มประสิทธิภาพการประเมินผล ด้วยการจัดทําบันทึกข้อตกลง 1.9322              

33 โครงการตรวจสอบภายใน 6.5400              สํานักตรวจสอบภายใน

34 โครงการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 3.7350              สํานักผู้ว่าการ

1. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงปลูกไม้โตเร็วในสวนยางเพื�อผลิตเชื�อเพลิงชีวมวลร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไ 0.7000              

2. กิจกรรมนวัตกรรมยางพาราเพื�อสังคม 3.0350              

35 โครงการหลอมรวมระบบสารสนเทศ -                    ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

36 โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อการบริหาร 20.0000            สํานักผู้ว่าการ

37 โครงการยกร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของการยางแห่งประเทศไทย 0.2500              ฝ่ายกฎหมาย

38 โครงการบริหารการจัดการความเสี�ยงระดับองค์กร 0.5000              ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร/กบค.

39 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนงานบริหารความเสี�ยงและควบคุมภายใน 0.3380              ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร/กบค.

40 โครงการจัดทําแผนแม่บทบริหารความเสี�ยง -                    ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร/กบค.

41 โครงการจัดทําแผนบริหารความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย 0.0500              ฝ่ายการคลัง

49(2) 6,463.0000       

แผนงานการปลูกแทนและปลูกใหม่ 6,463.0000       

1. ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ/การปลูกแทน 6,463.0000       ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

1 กิจกรรมให้การปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 6,408.0000       

2 ค่าใช้จ่ายภาคสนาม 55.0000            

49(3) 3,001.7277       

1. ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 2,849.0000       

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางฯ 2,849.0000       

1) กิจกรรม เงินกู้ยืม 2,691.0000       

2) กิจกรรม เงินอุดหนุน 158.0000          

3) กิจกรรม เงินสนับสนุน 152.7277          

2. โครงการ จัดตั�งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM) 2.0900              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

3. โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย 60.0989            ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

1) กิจกรรมขยายตลาดเครือข่ายยางพารา 1.4600              

2) กิจกรรมพัฒนาตลาดยางพาราเขตภาคใต้ตอนล่าง 4.1838              

3) กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานตลาดกลางยางพารา 51.4000            

4) กิจกรรมตลาดยางอิเล็กทรอนิกส์ (ตลาดออนไลน)์ 1.2000              
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5) กิจกรรมจัดตั�งตลาดไม้ยาง 1.3051              

4. โครงการยกระดับการให้บริการตลาดกลางยางพาราสู่ระบบการ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 1.3528              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

1 กิจกรรม การให้บริการตลาดกลางยางพาราสู่ระบบการ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ภาคใต้ตอนล่าง 1.0000              สตก.สข,ยล

2 กิจกรรม การยกระดับมาตรฐานการให้บริการตลาดกลางฯนครศรีธรรมราช 0.3528              สตก.นศ

5. โครงการ การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยางอย่างครบวงจร 45.2040            ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

1 กิจกรรม การสนับสนุนให้บริการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025) 27.6660            

2 กิจกรรม การบริการวิชาการด้านการแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ยางให้กับผู้ประกอบกิจการยาง 3.3030              

3 กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางที�มีศักยภาพ ทางการตลาด ในเชิงธุรกิจ 13.0910            

4 กิจกรรม การวิเคราะห์และให้บริการข้อมูล การแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ยาง 1.1440              

6. โครงการ สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กร

ด้านอุตสาหกรรมยาง 7.9310              

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

1 กิจกรรม การผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้ตามมาตรฐาน GMP ของ กยท. 2.0600              

2 กิจกรรม การผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP ของ กยท. 1.7510              

3 กิจกรรม การผลิตยางเครพคุณภาพดีให้ได้มาตรฐาน GMP ของ กยท. 2.0600              

4 กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิตยางก้อนถ้วยตามหลัก GAP 2.0600              

7. โครงการส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มมิคในการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรชาวสวนยาง เพื�อสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ยาง

แท่ง STR ๒๐ ที�ปลอดกรดซัลฟิวริก 0.2900              เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร   (Smart Farmer) 20.7610            

ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน

เกษตรกร

9. โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อเกษตรกร 15.0000            

1 ผลิตสื�อให้ความรู้ผ่านสื�อแบบบูรณาการ ทั�งสื�อโทรทัศน์ วิทยุ สิ�งพิมพ์ นิทรรศการ และสื�อออนไลน์ และการจัดกิจกร 13.5000            ฝ่ายสํานักผู้ว่าการ

2 ผลิตสื�อทางวิชาการ 1.5000              ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

49(4) 415.0000          

แผนงานการผลิตและคุณภาพที�เป็นวัตุดิบยาง 108.5920          

1 โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื�นที�ชุ่มชื�น 23.7670            สถาบันวิจัยยาง

2 โครงการทดสอบพันธุ์ยางในพื�นที�ชุ่มชื�น 2.0280              สถาบันวิจัยยาง

3 โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื�นที�กึ�งแห้งแล้ง 25.8730            สถาบันวิจัยยาง

4 โครงการการทดสอบพันธุ์ยางในพื�นที�กึ�งแห้งแล้ง 5.5020              สถาบันวิจัยยาง

5 โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชื�อพันธุกรรมยางพารา  10.3550            สถาบันวิจัยยาง

6 โครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์ยางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 0.9470              สถาบันวิจัยยาง

7 โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกํามะถันผงควบคุมโรครากขาว  ยางพาราร่วมกับการปลูก

ขมิ�นชันในแปลงปลูกแทน 1.3900              สถาบันวิจัยยาง

8 โครงการจัดทําค่ามาตรฐานเพื�อการวินิจฉัยสถานะธาตุอาหารในดินและใบสําหรับยางพาราก่อนเปิดกรีดพันธุ์ RRIT 251 0.7780              สถาบันวิจัยยาง

9 โครงการวิจัยผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง 0.9240              สถาบันวิจัยยาง

10 โครงการอัตราปุ๋ยที�เหมาะสมเพื�อการเจริญเติบโตสูงสุดในยางพาราพันธุ์ RRIT  251 และ RRIT 3605 ระยะก่อนเปิดกรีด 3.0550              สถาบันวิจัยยาง

11 โครงการประเมินระดับธาตุอาหารที�จํากัดการเจริญเติบโตของยางพาราและอาการผิดปกติที�แสดงออก 1.0760              สถาบันวิจัยยาง

12 โครงการให้คําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามค่าความต้องการธาตุอาหารของพืชร่วมกับค่าวิเคราะห์ดิน 1.9830              สถาบันวิจัยยาง

13 โครงการกรีดยางและการจัดการด้านเขตกรรมที�มีผลต่อการให้ผลผลิตและสรีรวิทยาของนํ�ายาง 2.0110              สถาบันวิจัยยาง

14 โครงการศึกษาการติดตามคาร์บอน โดยใช้ไอโซโทปคาร์บอน (13C) ที�ได้จากขบวนการสังเคราะห์แสงที�ใบเคลื�อนย้าย

ไปใช้ในขบวนการสร้างนํ�ายาง 2.3560              สถาบันวิจัยยาง

15 โครงการค้นหาเครื�องหมายโมเลกุลที�เกี�ยวข้องกับความต้านทานโรคใบของยางพารา 2.4820              สถาบันวิจัยยาง

16 โครงการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อในยางพารา 1.1400              สถาบันวิจัยยาง

17 โครงการพัฒนาระบบการย้ายปลูกต้นกล้ายางจากการเพาะเลี�ยงต้นอ่อน 0.5290              สถาบันวิจัยยาง

18 โครงการศึกษาสมรรถนะของต้นยางชําถุงจากกิ�งตาต้นเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ 0.8830              สถาบันวิจัยยาง

19 โครงการพัฒนาพันธุ์ยางทนแล้ง 1.4490              สถาบันวิจัยยาง



28

กองทุนตามมาตรา
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ

20 โครงการบริหารจัดการและเพิ�มความรู้ด้านโรคยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยใช้ปฏิบัติการเคลื�อนที� Mobile unit 2.0160              สถาบันวิจัยยาง

21 โครงการนําร่องการศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของยางพันธุ์ RRIT 251 เมื�อให้ใช้วิธีการกรีดและให้ปัจจัยการผลิต

อย่างเต็มที� 0.3620              สถาบันวิจัยยาง

22 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2559 ในแปลงเกษตรกรพื�นที�เขตปลูกยางใหม่ 1.8620              สถาบันวิจัยยาง

23 โครงแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5 ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน 2.1530              สถาบันวิจัยยาง

24 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินของศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ให้ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 

(ISO/IEC 17025 : 2005) 3.8250              สถาบันวิจัยยาง

25 โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื�อนที�โรคระบาดของยางพารา 1.1010              สถาบันวิจัยยาง

26 โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดที�เหมาะสมกับพันธุ์ยางลูกผสม 3.6540              สถาบันวิจัยยาง

27 โครงการจัดการหน้ากรีดยางแนวใหม่เพื�อยืดอายุการกรีดยางเปลือกเดิม 1.1390              สถาบันวิจัยยาง

28 โครงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความแปรปรวนนิวคลีโอไทด์ยีนเป้าหมายที�เกี�ยวข้องกับลักษณะขนาดลําต้นยางพารา 0.7800              

สถาบันวิจัยยาง/ม.ธรรมศาสตร์ 

(รังสิต)

29 โครงการทําบริสุทธิ�โปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสจากซีรั�มนํ�ายางพาราและสมบัติการต้านเชื�อราก่อโรคพืชบางชนิด 0.7930              สถาบันวิจัยยาง/ม.มหิดล

30 โครงการศึกษาสมบัติดินและความหลากหลายของแมลงและจุลินทรีย์ในสวนยางพาราแบบเชิงเดี�ยวและแบบปลูกพืชร่วม 2.3790              สถาบันวิจัยยาง

แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง 64.2250            

31 โครงการการศึกษาวิเคราะห์ตลาดยางจีนทั�งระบบเพื�อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย 1.3360              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

32 โครงการการศึกษาวิจัยระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ 0.5840              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

33 โครงการวิจัยศักยภาพการแข่งขันของโรงงานแปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง 0.2620              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

34 โครงการจัดทําฐานข้อมูลยางพาราเพื�อการวิจัยและพัฒนายาง 5.8500              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

35 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตใช้การตลาดและอุตสาหกรรมยางใช้ยางโลก 2.6720              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

36 โครงการศึกษาการผลิตการใช้ยางและความเชื�อมโยงของอุตสาหกรรมยาง 3.0410              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

37 โครงการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการผลิตยางแผ่นรมควันของสถาบันเกษตรกรที�ได้รับ

มาตรฐาน 1.5470              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

38 โครงการความเสี�ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี�ยงของเกษตรกรสวนยางในประเทศไทย 1.1670              สถาบันวิจัยยาง /ม.สงขลานครินทร์

39 โครงการแบบจําลองธุรกิจรูปแบบใหม่ผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอนยางพาราไทยเพื�อการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการ

เข้าถึงผู้บริโภค: กรณีศึกษาตลาดในประเทศจีนและสปป.ลาว 1.3200              สถาบันวิจัยยาง/ม.แม่ฟ้าหลวง

40 โครงการเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั�นปลายพันธุ์ยางแลกเปลี�ยนระหว่างประเทศ 3.4460              สถาบันวิจัยยาง

41 โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  28.0000            สํานักผู้ว่าการ/กองกิจการต่างประเทศ

  - งบสํารองงานวิจัยหรือฝึกอบรมสําหรับบุคคลภายนอกหรือเกี�ยวข้อง 15.0000            

แผนงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง 115.0800          

42 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื�อขยายโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมยาง 4.3210              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

43 โครงการสนับสนุนการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางเพื�อทดแทนการนําเข้าและขยายตลาดส่งออก 21.4070            ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

44 โครงการผลกระทบของปริมาณซัลเฟตต่อสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ยางล้อรถยนต์ 3.6550              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

45 โครงการการผลิตเท้าเทียมจากยางธรรมชาติเพื�อใช้ในประเทศและการส่งออก 4.8310              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

46 โครงการการผลิตนํ�ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO ชนิดเพิ�มมูลค่า 4.0520              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

47 โครงการวิจัยการพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง 16.5370            ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

48 โครงการ การวัดปริมาณเนื�อยางในนํ�ายางสด(%DRC) โดยใช้ Hydrometer  เพื�อการหาตัวแทนทางสถิติใน

ระดับประเทศและใช้ในการซื�อขาย 3.7370              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

49 โครงการทดสอบความชํานาญระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์และห้องปฏิบัติการทดสอบนํ�ายางข้น

ด้วยวิธี Round Robin Crosscheck 0.7770              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

50 โครงการศึกษารูปแบบอุตสาหกรรมยางที�เหมาะสมกับประเทศไทย 0.3800              ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

51 โครงการทดสอบคุณภาพไม้ยางพาราเพื�อใช้เป็นเชื�อเพลิงชีวมวล 1.4950              สถาบันวิจัยยาง

52 โครงการจัดการสวนยางที�ดีและเหมาะสม (GAP) เพื�อผลิตนํ�ายางคุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์โรงงานยางแผ่นรมควัน

จังหวัดตรัง 1.3650              สถาบันวิจัยยาง
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53 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปของยางพันธุ์  RRIT 251 RRIM600 และในพันธุ์ยาง

แนะนําชั�น 2 ชั�น และชั�น 3 ตามคําแนะนําพันธุ์ยางปี 2559 9.7200              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

54 โครงการแผ่นยางไฮบริดต้านเชื�อและผลิตพลังงานจากยางธรรมชาติและกากกาแฟ 1.7890              สถาบันวิจัยยาง/ม.เกษตรศาสตร์

55 โครงการ  การศึกษาผลของแรงกระแทกและการดูดซับพลังงานของหมวกกันน็อครถจักรยานยนต์ที�ใช้ฟองนํ�ายาง

ธรรมชาติเป็นวัสดุเสริมแรง 0.3220              

สถาบันวิจัยยาง/ม. เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

56 โครงการใช้ประโยชน์จากเมล็ดยางพาราในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 0.6900              สถาบันวิจัยยาง/ ม. แม่ฟ้าหลวง

57 โครงการวิจัย การศึกษาและพัฒนาความคงทนของไม้ยางพาราโดยการอัดพอลิเมอร์ 0.8700              

สถาบันวิจัยยาง /ม.สงขลานครินทร์

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

58 โครงการวิจัย  ผลิตภัณฑ์เรืองแสงในที�มืดเพื�อสัญลักษณ์ปลอดภัยจากยางพารา 0.7890              สถาบันวิจัยยาง/ม. อุบลราชธานี

59 โครงการวิจัย หมอนยางพาราไร้กลิ�นปลอดเชื�อผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน 1.9000              

สถาบันวิจัยยาง/ม. เทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ

60 โครงการ กิจกรรมทางชีวภาพของเปปไทด์ที�เกิดจากการเตรียมนํ�ายางกําจัดโปรตีนโดยการใช้อัลคาเลสและปาเปน 0.8430              

สถาบันวิจัยยาง/ม.สงขลานครินทร์

วิทยาเขต ปัตตานี

61 โครงการวิจัยกาวนํ�ายางพาราเพื�อเชื�อมติดในวัสดุเพื�องานไม้ตกแต่ง และการแพ๊คกิ�ง (Rubbe Adhesive Glue Wood 

Working and Packing) 5.3000              สถาบันวิจัยยาง/ม.บูรพา

62 โครงการวิจัยวัสดุแผ่นยางมุงหลังคาเป็นแผงโซล่าร์เซล (Rubber Roof Tiles for Solar Roof)ประกอบโครงสร้างหลังคา

บ้าน/โรงเรือนฟาร์ม ลดนํ�าหนักหลังคากระเบื�องและลดโครงเหล็กขนาดใหญ่ ขนาด ทดลอง 10@25 ม. เพื�อพัฒนาเป็นโรง

เก็บสินค้าเกษตรแปรรูป โรงเก็บแผ่นยางพารา นําร่อง 1 แห่งเป็นเนื�อที�ส่วนหลังคา 250 ตารางเมตร (สามารถรองรับแผง

การติดตั�งโซล่าร์เซลได)้ 5.2000              สถาบันวิจัยยาง/ม.บูรพา

63 โครงการแผ่นยางพาราความยืดหยุ่นสูงแบบบล็อคล็อคสําหรับการรองรับแรงกระแทกในพื�นที�ที�ต้องการความปลอดภัย

สูง 4.3000              สถาบันวิจัยยาง/ม.บูรพา

64 โครงการวิจัยการพัฒนายางปูพื�นค่ายมวยจากยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ 5.2000              

สถาบันวิจัยยาง/ม.เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย

65 โครงการวิจัย  การพัฒนาลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าจากยางธรรมชาติ 5.6000              

สถาบันวิจัยยาง/ม.เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย

  - งบสํารองงานวิจัยหรือฝึกอบรม 10.0000            

แผนงานติดตามและประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย 14.6990            

66 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย 9.1160              สถาบันวิจัยยาง

67 โครงการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้วิชาการยางพารา 5.5830              สถาบันวิจัยยาง

แผนงาน สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 5.3220              

68 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านยางพาราระดับบัณฑิตศึกษา และดุษฎีบัณฑิต 3.8790              สถาบันวิจัยยาง

69 โครงการสนับสนุนงานวิจัยดีเด่นด้านยางพารา 1.4430              สถาบันวิจัยยาง

แผนงานการถ่ายทอดเทคโนลียีเพื�อการผลิตและอุตสาหกรรมยาง 36.4300            

70 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 36.4300            

1) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตยาง 36.0027            

2) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง

3) กิจกรรมฝึกอบรมช่างกรีดยาง 0.4273              

แผนงานงบสํารองงานวิจัยหรือฝึกอบรม 54.6520            

แผนงานโครงการวิจัยที�ยังไม่ได้รับการโอนเงิน ปีงบประมาณ 2560 16.0000            

49(5) 570.0000          

1 โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง 554.0000          

ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน

เกษตรกร

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง 16.0000            

1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

2) กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดําเนินการโครงการฯ

3) กิจกรรมจัดทําเอกสารเผยแพร่อาชีพเสริม

ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน

เกษตรกร

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
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49(6) 244.0000          

1 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 54.0000            

1) กิจกรรมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ส่วนกลาง) 25.2780            

2) กิจกรรมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ส่วนภูมิภาค) 28.7220            

สํารองค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 190.0000          

1) ประชุม/สัมมนา ประจําปี 95.0000            

2) ฝึกอบรม 50.0000            

3) ศึกษาดูงาน 20.0000            

4) ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพื�อสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินกิจกรรมอื�นๆ 25.0000            

งบประมาณแผ่นดิน 66.6136            

แผนงานโครงการตามนโยบายรัฐ 66.6136            

2 โครงการสนับสนุนสินเชื�อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื�อประกอบอาชีพเสริม 7.5000              

3 โครงการสนับสนุนสินเชื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื�อรวบรวมยาง 0.3336              

6 โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง 58.7800            

ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน

เกษตรกร

ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน

เกษตรกร
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รวมทั�งหมด 14,666.5194      

ยุทธศาสตร์ที� 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดําเนินธุรกิจ 1,570.0000        

สํารองค่าใช้จ่ายการดําเนินงานด้านธุรกิจ 930.0275           

กลยุทธ์ที� 1 การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินที�มีอยู่เดิม 880.9737           

1 แผนงานการผลิตพันธุ์ยางและไม้ยืนต้น 50.4503             

1. ผลผลิต ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ/ผลิตพันธุ์ยาง และไม้ยืนต้น 50.4503             

1 แผนปฏิบัติการจัดการศูนย์เรียนรู้

1) กิจกรรมจัดการศูนย์เรียนรู้  ศูนย์เรียนรู้ยางพารา   5 แห่ง กยท.  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

2 แผนปฏิบัติการบํารุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฝึกกรีด  

1) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฝึกกรีด  จํานวนเนื�อที�   51.7 ไร่

2) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงกรีดยาง (1,398.2 ไร่)  จํานวนผลผลิต   250,000 กก.

3 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ยาง  

1) กิจกรรมแปลงผลิตต้นตอยางพันธุ์ดี ปี 2561 (ต่อเนื�อง)  จํานวนต้นตอยางตาเขียว   395,000 ต้น

2) กิจกรรมแปลงผลิตต้นตอยางพันธุ์ดี ปี 2562 (เริ�มต้น)  จํานวนต้นตอยางตาเขียว   300,000 ต้น

3) กิจกรรมแปลงผลิตกิ�งตายางพันธฺดี ปี 2561  จํานวนผลผลิตตายางพันธุ์ดี   1,516,000 กิ�ง

4) กิจกรรมแปลงผลิตยางลงถุงเพาะชํา ปี 2561  จํานวนต้นยางชําถุง  370,000 ต้น

5) กิจกรรมแปลงผลิตต้นติดตาในถุงเพาะชํา ปีปลูก 2561 (ต่อเนื�อง)  จํานวนการผลิตต้นยางติดตาในถุงเพาะชํา 250,000 ต้น

6) กิจกรรมแปลงผลิตต้นติดตาในถุงเพาะชํา  ปีปลูก 2562 (เริ�มต้น)  จํานวนต้นตอยางตาเขียว   260,000 ต้น

7) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงผลิตกิ�งตายางพันธุ์ดี  จํานวนพื�นที�แปลงบํารุงรักษากิ�งตายาง   54 ไร่

4 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ไม้ยืนต้น

1) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุ์ปาล์มนํ�ามัน ปีปลูก 2561  จํานวนต้นกล้าปาล์มนํ�ามัน   190,000 ต้น

5 แผนปฏิบัติการสร้างรายได้จากทรัพย์สินที�มีอยู่เดิม

1) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกยางพารา  จํานวนผลผลิต    35,000 กก.

2) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกปาล์มนํ�ามัน  จํานวนผลผลิต    3.7 ตัน

3) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกสับปะรด  จํานวนเนื�อที�    56 ไร่

6 แผนปฏิบัตการบริหารแปลงผลิตพันธุ์ยาง

กิจกรรมบริหารแปลงผลิตพันธุ์ยาง  แปลงผลิตพันธุ์ยาง  7 แห่ง

2 แผนการดําเนินงานด้านธุรกิจ  810.9737          

2.1 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวนยาง 232.5927           

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อบริหารจัดการสินทรัพย์ของกองจัดการสวนยาง 1 ให้เกิดประสิทธิภาพ 2. เพื�อสร้างรายได้ให้กับกองจัดการสวน

ยาง 3) ลดความเสี�ยงด้านความผันผวนด้านราคายาง

ส่วนที� 4

 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561

การยางแห่งประเทศไทย
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1. กิจกรรม เพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 1) ผลผลิตเนื�อยางแห้ง รวมทั�งหมด 4,503.40 ตัน 76.2740             กยท.

1) เพิ�มประสิทธิภาพสวนยางกรีดได้ ( พื�นที� 8,050 ไร่ ) 1. ผลผลิตเนื�อยางแห้ง ไม่น้อยกว่า 1,397 ตัน (เงินทุนหมุนเวียน)

2. มีรายได้กําไรสุทธิ 29.958 ล้านบาท  

2) กิจกรรมเพิ�มประสิทธิภาพสวนปาล์มนํ�ามัน   ( พื�นที�  159ไร่) 1. ผลผลิตปาล์มนํ�ามัน ไม่น้อยกว่า 350 ตัน

2. มีรายได้กําไรสุทธิ 1.019 ล้านบาท

2. กิจกรรม เพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 2) 119.8360           กยท.

1) เพิ�มประสิทธิภาพสวนยางกรีดได้    ( พื�นที� 10,743 ไร่) 1.  ผลผลิตเนื�อยางแห้ง 2,629.40 ตัน (เงินทุนหมุนเวียน)

2. มีรายได้กําไรสุทธิ 69.153 ล้านบาท 

2) เก็บเกี�ยวผลผลิตสวนปาล์มนํ�ามัน  ( พื�นที� 292ไร่ ) 1. ผลผลิตปาล์มนํ�ามัน 500 ตัน

 2. มีรายได้กําไรสุทธิ 1.157 ล้านบาท 

3. กิจกรรม เพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 3) 53.8440             กยท.

1) เพิ�มประสิทธิภาพสวนยางกรีดได้   ( พื�นที� 9,019ไร่ )  1. ผลผลิตเนื�อยางแห้ง 477 ตัน (เงินทุนหมุนเวียน)

 2. มีรายได้กําไรสุทธิ  - 17.863 ล้านบาท

2.2 โครงการเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน ผลรวมทั�งหมด 44,850 ตัน 303.0000           

 STR5L  (ตัน) 6,000

STR20 (ตัน) 27,000

เครพขาว  (ตัน) 250

นํ�ายางข้น  (ตัน) 11,000

ยางแท่งสกิม (ตัน) 600  

1 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 1  1. จํานวนผลผลิตยาง STR 5L 6,.000 ตัน 67.0000             กยท.

[วัตถุประสงค์] 1) ผลิตยางทุกชนิดให้ได้ตามประมาณการที�ตั�งไว้ในแต่ละปี 2) สร้างรายได้ให้กับการยางแห่งประเทศไทย 3) เพื�อให้

เครื�องจักรสามารถดําเนินการการผลิตได้เต็มประสิทธิภาพตามอัตราการผลิต  2. จํานวนผลผลิตยาง WPC 250 ตัน

(เงินทุนหมุนเวียน)

 (กําลังการผลิต  = เครปขาว (WPC ) 600 ตัน/ปี)  3. จํานวนผลผลิตยาง STR20 2,100 ตัน  

 (กําลังการผลิต  = STR5L 1,1000 ตัน/ปี)  4. มีรายได้ผลผลิต STR 5L กําไรสุทธิ  (BU) 28.804 ล้านบาท

 (กําลังการผลิต  = STR20 7,600 ตัน/ปี)  5. มีรายได้ผลผลิต WPC 5L กําไรสุทธิ (BU) 0.595  ล้านบาท

 6. มีรายได้ผลผลิต STR 20 กําไรสุทธิ  (BU) 6.141 ล้านบาท

2 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 2  1. จํานวนผลผลิตนํ�ายางข้น 11,000 ตัน 26.0000             กยท.

[วัตถุประสงค์] 1) ผลิตยางทุกชนิดให้ได้ตามประมาณการที�ตั�งไว้ในแต่ละปี  2. จํานวนผลผลิตยางแท่งสกิม 600 ตัน (เงินทุนหมุนเวียน)

 (กําลังการผลิต  =  นํ�ายางข้น 12,000 ตัน/ปี)  3. มีรายได้ผลผลิตนํ�ายางข้น กําไรสุทธิ  (BU) 23.440  ล้านบาท 24.5047             

                     ( กําลังการผลิต  =  ยางแท่งสกิม 900 ตัน/ปี)  4. มีรายได้ผลผลิตยางแท่งสกิม กําไรสุทธิ (BU) 14.380 ล้านบาท

3 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 3    (รับจ้างผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน)  มีรายได้กําไรสุทธิ 15.745 ล้านบาท -                     เขตภาคใต้ตอนกลาง/กองจัดการโรงงาน 3

4 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 4  1. จํานวนผลผลิตยาง STR 20 8,300 ตัน 70.0000             กยท.

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อผลิตยางให้ได้ตามเป้าหมาย     (กําลังการผลิต  = STR20 20,000 ตัน/ปี)  2. มีรายได้กําไรสุทธิ (BU) 24.504 ล้านบาท (เงินทุนหมุนเวียน)

5 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 5  1. จํานวนผลผลิตยาง STR 20 8,300 ตัน 70.0000             กยท.

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อผลิตยางให้ได้ตามเป้าหมาย     (กําลังการผลิต  = STR20 20,000 ตัน/ปี)  2. มีรายได้กําไรสุทธิ  (BU) 24.504 ล้านบาท (เงินทุนหมุนเวียน)

 เขตภาคใต้ตอนกลาง/กองจัดการสวนยาง 3

 เขตภาคใต้ตอนกลาง/กองจัดการสวนยาง 1

 เขตภาคใต้ตอนกลาง/กองจัดการสวนยาง 2

 /กองจัดการโรงงาน 1

 เขตภาคใต้ตอนกลาง/กองจัดการโรงงาน 2

 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง/กอง

จัดการโรงงาน 4

 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน/กอง

จัดการโรงงาน 5



33

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)
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6 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 6  1. จํานวนผลผลิตยาง STR 20 8,300 ตัน 70.0000             กยท.

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อผลิตยางให้ได้ตามเป้าหมาย     (กําลังการผลิต  = STR20 20,000 ตัน/ปี)  2. มีรายได้กําไรสุทธิ  (BU) 24.504 ล้านบาท (เงินทุนหมุนเวียน)

2.3 โครงการสร้างรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา  1. ปริมาณการผลิตไม้แปรรูปชนิดต่างๆ 200,000 ลูกบาศ์ก

ฟุต

10.0000             กยท.  เขตภาคใต้ตอนกลาง/กองจัดการโรงงาน

ไม้ยาง

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อดําเนินการขออนุญาตตั�งโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและอบแห้ง  (กําลังการผลิตไม้แปรรูป = 200,000 ลูกบาศก์

ฟุต/ปี)  2. มีรายได้กําไรสุทธิ  (BU) 7.571 ล้านบาท

(เงินทุนหมุนเวียน)

2.4 โครงการบริหารต้นพันธุ์ยางพารา  1.  มีรายได้กําไรสุทธิ  7.50  ล้านบาท -                     กยท.  เขตภาคใต้ตอนล่าง

[วัตถุประสงค์] เพื�อเป็นการหารายได้ให้ กยท. 2. เพื�อให้เกษตรกรชาวสวนยางผู้ขอรับการสนับสนุนการปลูกแทนได้พันธุ์ยางที�ดี มี

มาตรฐาน เหมาะสมกับพื�นที� 3. เพื�อเป็นการนําผลการวิจัยเกี�ยวกับคําแนะนําพันธุ์ยางของสถาบันวิจัยยางมาต่อยอดและแนะนําให้

เกษตรกรชาวสวนยางนําไปใช้

[การดําเนินงาน] 5.1 กยท.จ./สาขา กําหนดเป้าหมายหรือสํารวจความต้องการและรับสมัครผู้รับการปลูกแทนเข้าร่วมโครงการ

[การดําเนินงาน] 5.2. กยท.จ./สาขา ประชุมเพื�อชี�แจงและรับสมัครผู้ประกอบการขยายพันธุ์ต้นยางเพื�อการค้าที�สนใจเข้าร่วมโครงการ

[การดําเนินงาน] 5.3. ตรวจแปลงของผู้ประกอบการ

[การดําเนินงาน] 5.4. กยท.จ./สาขา ทําข้อตกลงกับผู้ประกอบการ

[การดําเนินงาน] 5.5.ตรวจคุณภาพต้นพันธุ์ยาง

[การดําเนินงาน] 5.6.สั�งจ่ายต้นพันธุ์ยางและนัดส่งมอบ

[การดําเนินงาน] 5.7.เกษตรรับต้นพันธุ์ยาง

[การดําเนินงาน] 5.8.ส่งเอกสารขอเบิกเงิน

[การดําเนินงาน] 5.9. กยท.จ./สาชา สั�งจ่ายเงินและหักค่าดําเนินการข้อตกลง

กลยุทธ์ที� 2 การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่ 18.2670             

แผนการดําเนินงานด้านธุรกิจ  18.2670            

2.5. โครงการจัดการสวนยางอย่างยั�งยืน ตามมาตรฐาน FSC รายได้จากการออกใบอนุญาตรับรองแหล่งที�มาของไม้ยางพารา 4,000 ไร่ 0.0925               กยท. กยท.เขตภาคใต้ตอนบน

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อศึกษาและสร้างมาตรฐานจัดการสวนอย่างยั�งยืน และระบบรับรองแหล่งที�มาของไม้  

2.6 โครงการบริหารจัดการไม้ยางพารา  1. ส่วนแบ่งตลาดไม้ยางร้อยละ 50 ของเป้าหมายสวนโค่นประจําปี ร้อยละ 50 ใม่ใช้งบประมาณ กยท.  เขตภาคใต้ตอนล่าง

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อสร้างอํานาจต่อรอง และยกระดับราคาไม้ยาง สร้างรายได้แก่เกษตรกรเพิ�มขึ�น 2. เพื�อเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการไม้

ยางที�มีคุณภาพมาตรฐาน 3. เพื�อสร้างรายได้แก่ กยท. 4. เพื�อศึกษาโครงสร้างตลาดไม้ยางพารา 5. มีข้อมูลในการดําเนินโครงการจัดตั�งตลาดกลางไม้

ยางพารา

 2. มีกําไรสุทธิ ไม่น้อยกว่า 10.000 ล้านบาท

[การดําเนินงาน] 2.6.1.รับสมัครผู้ประกอบการ

[การดําเนินงาน] 2.6.2.ทําบันทึกข้อตกลง (MOU)

[การดําเนินงาน] 2.6.3. พนักงานสํารวจรังวัดเก็บข้อมูลสวนยาง

[การดําเนินงาน] 2.6.4.ส่งข้อมูลให้ผู้ประกอบการ

[การดําเนินงาน] 2.6.5. ผู้ประกอบการติดต่อเกษตรกร  

                                         - ผู้ประกอบการจ่ายเงินให้เกษตรกร  

                                         - จ่ายค่าบริการข้อมูลดําเนินการให้ กยท.

2.7. โครงการยางล้อประชารัฐ  1. จํานวนยางล้อ 38,000 เส้น 1.6000               กยท. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

[วัตถุประสงค์] 1.เพื�อให้มีการส่งเสริมการใข้ยางในประเทศไทยเพิ�มขึ�น 2. เพิ�มช่องทางการจําหน่ายยางพาราของสถาบันเกษตร 3. กยท.มีรายได้จากโครงการ  2. มีกําไรสุทธิ ไม่น้อยกว่า 9.5165  ล้านบาท

 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน/กอง

จัดการโรงงาน 6
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
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กองทุน ผู้รับผิดชอบ

2.7.1.กิจกรรมด้านการจําหน่ายและการส่งมอบ

[การดําเนินงาน] 1) กยท.สนญ.จัดสรรเป้าหมายการจําหน่ายให้ กยท.เขต

[การดําเนินงาน] 2) กยท.สนญ./กยท.เขตประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมาย

[การดําเนินงาน] 3) กยท.เขต รวบรวมความต้องการยางล้อในแต่ละรุ่นให้บริษัทผู้ผลิตยางล้อ

[การดําเนินงาน] 4) บริษัทผู้ผลิตยางล้อจัดส่งยางล้อให้ลูกค้า กยท .เขต.ชําระเงินให้บริษัทผู้ผลิต

[การดําเนินงาน] 5) กยท.เขต สํารวจความพึงพอใจของลูกค้า

[การดําเนินงาน] 6) จัดจําหน่ายผ่านผู้ประกอบกิจการยาง

2.7.2 กิจกรรมด้านการผลิต

[การดําเนินงาน] 1) กยท.สนญ.รวบรวมความต้องการยางล้อในแต่ละรุ่นจาก กยท.เขต

[การดําเนินงาน] 2) จัดส่งใบสั�งซื�อยางล้อให้บริษัทผู้ผลิต

[การดําเนินงาน] 3) ประสานบริษัทผู้ผลิตยางล้อ เพื�อวางแผนการผลิต และสถานที�ส่งมอบ

[การดําเนินงาน] 4) บริษัทผู้ผลิตรับซื�อวัตถุดิบจากสถาบันเกษตรกร/ กยท.

2.7.3 กิจกรรมด้านการเงิน

[การดําเนินงาน] 1) ฝ่ายการคลัง เปิดบัญชีโครงการยางล้อประชารัฐ

[การดําเนินงาน] 2) ฝ่ายการคลัง จัดสรรงบประมาณ 49(1) เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ

2.8 โครงการพัฒนาวัตถุดิบยางก้อนถ้วยคุณภาพดีในการผลิตยางแท่ง มีกําไรสุทธิ   0.4500 ล้านบาท 0.0500                /กองจัดการโรงงาน 5,6

 1) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้กรดฟอร์มิค ในการจับตัวยางและให้เกษตรกรดูแลความสะอาดของยางก้อนถ้อยก่อนนํายางส่งเข้าโรงงานและใช้ราคาใน

การรับซื�อเพื�อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี  

2) ประชาสัมพันธ์ให้สถาบันเกษตรกรนํายางก้อนถ้วยคุณภาพดีมาส่งให้โรงงานโดยใช้ราคาเป็นแรงจูงใจ

3)  เข้าร่วมประมูลยางก้อนถ้วยคุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรตามวันเวลาที�มีการรวบรวมยางในบริเวณพื�นที�ใกล้เคียง

2.9  โครงการผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา  มีกําไรสุทธ.ิ  4.8 ล้านบาท 14.4000             Business unit (BU)

 1) กําหนดหลักเกณฑ์ เงื�อนไข ขั�นตอนการปฏิบัติในการดําเนินงาน

 2) จัดประชุมชี�แจงกลุ่มสถาบันเกษตรกรในแต่ะเขต

 3) กลุ่มสถาบันเกษตรกรส่งผลิตภัณพ์หมอนยางพาราเพื�อตรวจสอบคุณภาพตามมาตราฐาน กยท

 4) หน่วยธุรกิจ กยท คัดเลือกกลุ่มสถาบันเกษตรกรที�วามารถผลิตหมอนยางพาราได้ตามมาตราฐาน

 5) หน่วยธุรกิจ กยท สรุปจํานวนกลุ่มสถาบันเกษตรกรที�สามารถผลิตหมอนยางพาราได้ตามมาตรฐาน

 6) จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กยท (หน่วยธุรกิจ) และสถาบันเกษตรกร

 7) หน่วยธุรกิจ กยทดําเนินการทางธุรกิจ ส่งผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราออกจําหน่ายทั�งในและต่างประเทศ

2.10 โครงการหน่วยธุรกิจตลาด 1.มีกําไรสุทธ.ิ  14 ล้านบาท 7.8000               Business unit (BU)

 2.1) ประชุมคณะจัดทําโครงการ เพื�อดําเนินการเขียนโครงการ 2.นําร่องธุรกิจตลาดยางก้อนถ้วย  7 ตลาด

 2.2) ดําเนินงานโครงการ และกําหนดหลักเกณฑ์/เงื�อนไขในการดําเนินธุรกิจตลาด

 2.3) - สํารวจ ติดต่อ ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจตลาดยางก้อยถ้วย

       - สํารวจ ติดต่อ ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจตลาดยางแผ่น

       - สํารวจ ติดต่อ ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจตลาดนํ�ายาง

 2.4) ดําเนินการทดสอบโครงการนําร่องตลาดยางก้อนถ้วย
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 2.5) ดําเนินการทดสอบโครงการนําร่องตลาดยางแผ่น

 2.6) ดําเนินการทดสอบโครงการนําร่องตลาดนํ�ายาง

 2.7) ดําเนินการขยายธุรกิจตลาดลงในพื�นที�ที�มีศักยภาพ

 2.8) ประเมินผลโครงการเพื�อปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ

 2.9) รายงานผลการดําเนินฌโครงการ

2.11 โครงการเสาหลักนําทางและอุปกรณ์จราจรจากยางพารา มีกําไรสุทธ.ิ  54 ล้านบาท 0.4920               Business unit (BU)

 1) จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนธุรกิจ

 2) จัดทําแผนธุรกิจโครงการที�ก่อให้เกิดรายได้

 3) กําหนดหลักเกณฑ์ เงื�อนไข ขั�นตอนการปฏิบัติ จัดหา supplier ที�ได้มาตราฐาน

 4) ติดต่อ หาลูกค้า และดําเนินการหารายได้

 5) ติดตาม ประเมินผลโครงการ

 6) รายงานผลการดําเนินโครงงการ

2.12 โครงการสร้างรายได้จากปัจจัยการผลิตและการบริการ 16.0253             

2.12.1 กยท.เขตภาคเหนือ 14.0887             

1 จัดหาวัตถุดิบ (ยางก้อนถ้วยคุณภาพ) ส่งโรงงาน  ( ข.เหนือ) 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  14,000,000 บาท 12.5000             

1 จัดประชุมพนักงาน 

2 เขียนโครงการ เพื�อดําเนินงาน

3 กําหนดกฎระเบียน ข้อปฏิบัติ และกระบวนการดําเนินการตามโครงการ

4 กําหนดบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบ

5 ติดต่อประสานงาน ทําบันทึกข้อตกลงเพื�อการจัดส่งวัตถุดิบทั�งในส่วนโรงงาน และผู้ประกอบการ

6 ดําเนินการ จัดหาวัตถุดิบประเภทยางก้อนถ้วยคุณภาพ

7 ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ

8 รายงานผลการดําเนินโครงการ 

2 ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง   ( ข.เหนือ) 1. มีกําไรสุทธิ  120,000 บาท 1.2000               

1 จัดประชุมผู้บริหาร หน่วยธุรกิจ และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

2 จัดทําโครงการศูนย์แสดงสินค้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง 

3 จัดแผนปฏิบัติงานโครงการ

4 ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการ

5. ดําเนินงานตามขั�นตอนโครงการเตรียม สถานที�/เตรียมสถานที�และดําเนินการร่วมกับสถาบันเกษตรกร/จัดตั�งศูนย์แสดงสินค้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา

5.1 ประสานงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที�ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

5.2 คํานวณต้นทุนค่าบริหารจัดการและราคาขายประเภทต่างๆ

5.3 กําหนดราคาขายซึ�งเป็นราคาที�สร้างรายได้ให้กับ BU กยท.จ.เชียงใหม่ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และเป็นธรรมกับเกษตรกรฯรวมทั�งคู่แข่งทางการค้า

5.4 BU กยท.จ.เชียงใหม่ เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ยางให้กับสถาบันเกษตรกรฯ และเกษตกรฯ BU กยท.เชียงใหม่ ทําหน้าที�เป็นร้านค้าส่งและประสานงาน

5.5 สํารวจและรวบรวมความต้องการผลิตภัณฑ์ยางของสถาบันเกษตกรฯและผู้ซื�อ

5.6 จัดทําคําสั�งซื�อตามปริมาณความต้องการของสถาบันเกษตรกรฯและผู้ซื�อ
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5.7 จัดส่งสินค้าตามจุดสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ซื�อ หรือ ให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ซื�อมารับ ณ สนง. กยท.จ.และสาขา

5.8 จําหน่ายทางระบบ Online

6.  ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ

7 ประเมินผลโครงการเพื�อปรับปรุงแผนปฏิบัติงานโครงการ

8 รายงานผลการดําเนินโครงการ 

3 บริหารจัดการตลาดประมูลยางพารา  (พะเยา น่าน) 1. มีกําไรสุทธ.ิ 553,358 บาท 0.2000               

4 รวบรวมนํ�ายางสด  (พะเยา เชียงใหม่ พิษณุโลก) 1. มีกําไรสุทธ.ิ 14,277 บาท 0.1887               

1 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ กยท.เขตภาคเหนือ  

2. จัดทําแผน/โครงการที�ก่อให้เกิดรายได้  

3 จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการ ด้านจุดรวบรวมยาง ด้านบริหารจัดการ

4 ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการ 

5 ดําเนินงานรวบรวมนํ�ายางสด

6 ดําเนินงานซื�อและรวบรวมนํ�ายางสด

7 ติดตามผลการดําเนินโครงการ

8 ประเมินผลโครงการเพื�อปรับปรุงแผนปฏิบัติงานโครงการ

9 รายงานผลการดําเนินโครงการ

5 ศูนย์จําน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ยาง  (เชียงใหม่) 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  120,000 บาท -                     

2.12.2 กยท.ข.อนล. 0.1297               

1. จัดหาปุ๋ยเคมี ( กยท.ข.อนล.) 1. มีรายได้สุทธิ 803,686 ล้านบาท -                     

1. จัดประชุมหน่วยงาน เพื�อกําหนดเป้าหมาย  

2. ตั�งคณะกรรมการในการดําเนินการ

3. สํารวจ ความต้องการจากสถาบันกษตรกร

4. สรุปปริมาณ และประชาสัมพันธ์เชิญชวน

5. กําหนดแผนการดําเนินการ

6 กําหนดโดยวิธีการเสนอราคา และพิจารณาโดยคณะกรรมการ

7 จัดส่งปัจจัยการผลิตตามชนิดและปริมาณ ณ จุดส่งมอบ

8 คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ ณ จุดส่งมอบ

9 ให้คําแนะนําในการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง

 2 จัดหาปุ๋ยอินทรีย์ ( กยท.ข.อนล.) 1. มีรายได้สุทธิ 228,100 ล้านบาท -                     

1. จัดประชุมหน่วยงาน เพื�อกําหนดเป้าหมาย  

2. ตั�งคณะกรรมการในการดําเนินการ

3. สํารวจ ความต้องการจากสถาบันกษตรกร

4. สรุปปริมาณ และประชาสัมพันธ์เชิญชวน

5. กําหนดแผนการดําเนินการ

6 กําหนดโดยวิธีการเสนอราคา และพิจารณาโดยคณะกรรมการ
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7 จัดส่งปัจจัยการผลิตตามชนิดและปริมาณ ณ จุดส่งมอบ

8 คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ ณ จุดส่งมอบ

9 ให้คําแนะนําในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และควบคุมกํากับการจําหน่ายปุ๋ยบํารุง

3 จุดรวบรวมผลผลิตยางก้อนถ้อย  [กยท.จ.บุรีรัมย์] 1.ปริมาณยางก้อนถ้อย 540 ตัน -                     

1. กําหนดหลักเกณฑ์ เงื�อนไข ขั�นตอนการปฏิบัติ ในการดําเนินงาน 2. รายได้สุทธิ 45,000 บาท  

2. จัดประชุมชี�แจงเกษตรกร

3. ดําเนินการรวบรวมยางและสรุปยอดปริมาณยางตามชนิดยางแต่ละประเภท

5. แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัท/ห้างร้าน เข้าร่วมโครงการ 

6. ดําเนินการประมูลยาง/เสนอราคายาง

7.จัดทําสัญญาซื�อขาย/ชําระเงิน

8. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานหลังการซื�อขายโดยเน้นประเด็นคุณภาพยาง

9. รายงานผลการดําเนินงาน

4. การจัดหาปุ๋ยเคมี [กยท.จ.บุรีรัมย์] 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  60,310 บาท 0.0065               

1. จัดประชุม ชี�แจง ผู้นํากลุ่ม/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง แต่งตั�งคณะกรรมการ เพื�อกําหนดหลักเกณฑ์ เงื�อนไขวิธีการ ขั�นตอน วิธีการดําเนินการ  

2. สํารวจหาความต้องการปุ๋ยเคมีจากสมาชิกของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร และกําหนดจุดส่งมอบ

3. ดําเนินการจัดหาปุ๋ยเคมี ตามหลักเกณฑ์ เงื�อนไข 

4 ขั�นตอน และวิธีการ ขออนุมัติโครงการกับผู้ว่าการ กยท.

5. ขออนุมัติโครงการกับ ผู้ว่าการ กยท.

6. สุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมี ส่งตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยเคมีตามมาตรฐานกรมวิชาการกําหนด/แจ้งผล

7. กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรจําหน่ายปุ๋ยเคมีให้แก่สมาชิก

8. กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร จ่ายเงินค่าปุ๋ยให้แก่ผู้ชนะการประมูล

9. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

5. การบริหารจัดการตลาดประมูลยาง [กยท.จ.ศรีษะเกษ] 1. มีกําไรสุทธิ 5,600 บาท 0.0640               

1. กําหนดหลักเกณฑ์ เงื�อนไข ขั�นตอนการปฏิบัติ ในการดําเนินงาน  

2. จัดประชุมชี�แจงเกษตรกร

3. ดําเนินการรวบรวมยางและสรุปยอดปริมาณยางตามชนิดยางแต่ละประเภท

5. แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัท/ห้างร้าน เข้าร่วมโครงการ 

6. ดําเนินการประมูลยาง/เสนอราคายาง

7.จัดทําสัญญาซื�อขาย/ชําระเงิน

7.จัดส่งสินค้า ณ จุดส่งมอบที�กําหนด

8.ติดตามประเมินผลการดําเนินงานหลังการซื�อขายโดยเน้นประเด็นคุณภาพยาง

6  รวบรวมยางก้อนถ้วยเพื�อเป็นตลาดประมูลยางพาราแบบครบวงจร [กยท.จ.ศรีษะเกษ] 1. มีกําไรสุทธ.ิ 187,500 บาท 0.0540               

1. กําหนดหลักเกณฑ์ เงื�อนไข ขั�นตอนการปฏิบัติ ในการดําเนินงาน  

2. จัดประชุมชี�แจงเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

3. รับสมัครเกษตรกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตร เข้าร่วมโครงการฯ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

4. จัดทําบันทึกข้อตกลงฯ

5. เปิดลานรวบรวมผลผลิต ประมูลยาง

6. ส่งมอบยางก้อนถ้วย

7. จ่ายเงินค่ายางก้อนถ้วยแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรและสถาบันเกษตร

8. จัดเก็บรายได้เข้า กยท.

9. ติดตามผลการดําเนินงาน

7. การจัดหากรดฟอร์มิก 94% [กยท.จ.บุรีรัมย์] 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  17,550 บาท 0.0052               

1. จัดประชุม ชี�แจง ผู้นํากลุ่ม/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง แต่งตั�งคณะกรรมการ เพื�อกําหนดหลักเกณฑ์ เงื�อนไขวิธีการ ขั�นตอน วิธีการดําเนินการ  

2. สํารวจหาความต้องการปุ๋ยเคมีจากสมาชิกของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร และกําหนดจุดส่งมอบ

3. ดําเนินการจัดหาปุ๋ยเคมี ตามหลักเกณฑ์ เงื�อนไข 

4 ขั�นตอน และวิธีการ ขออนุมัติโครงการกับผู้ว่าการ กยท.

5. ขออนุมัติโครงการกับ ผู้ว่าการ กยท.

6. สุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมี ส่งตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยเคมีตามมาตรฐานกรมวิชาการกําหนด/แจ้งผล

7. กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรจําหน่ายปุ๋ยเคมีให้แก่สมาชิก

8. กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร จ่ายเงินค่าปุ๋ยให้แก่ผู้ชนะการประมูล

9. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

8 จัดหาพันธุ์ยางชําถุง (ศรีสะเกษ) 1. มีกําไรสุทธ.ิ 143,600 บาท -                     

1 ประชุมคณะทํางานในหน่วยธุกริจและกําหนดแผนการดําเนินงาน  

2 จัดประชุมชี�แจงกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง

3 สํารวจหาความต้องการปัจจัยการผลิต

4 สรุปยอดความต้องการปริมาณของปัจจัยการผลิต

5 แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนแปลงผลิตพันธุ์ยางเอกชน

6 ดําเนินการด้วยวิธีการเสนอราคา

7 จัดส่งสินค้าตามชนิดและปริมาณ ณ จุดส่งมอบที� กยท.จ กําหนด

8. คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับปัจจัยการผลิต

9. จัดตลาดยางพาราประชารัฐ [อุบลราชธานี] 1. มีกําไรสุทธ.ิ 10,000 บาท -                     

1. ประชุม แต่งตั�งคณะทํางาน และวางแผนปฏิบัติงาน

2. ศึกษาโครงการ และจัดทําฐานข้อมูล

3. ดําเนินการ

4. ติดตาม ประเมินผล

5. สรุป

10. จัดหาปุ๋ยเคมี [กยท.จ.สุรินทร์] 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  1.05 ล้านบาท -                     

1. ประชุมคณะทํางานในหน่วยธุรกิจ กําหนดแผนในการดําเนินงานโครงการ  

2. จัดประชุมชี�แจงเกษตรกร/กลุ่มสถาบันเกษตรกร

3. สํารวจหาความต้องการจากกลุ่มเกษตรกร
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

4. สรุปยอดปริมาณ ชนิดของปัจจัยการผลิต

5. แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญขวนบริษัท/ห้างร้าน เข้าร่วมโครงการ

6. ดําเนินการประมูล/เสนอราคา/ทําสัญญาซื�อขาย

7.จัดส่งสินค้า ณ จุดส่งมอบที�กําหนด

8. ตรวจสอบคุณภาพของปัจจัยการผลิต

9. กยท.ดําเนินการให้สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามวิธีปฎิบัติ

11. จัดหากรดฟอร์มิค 94% [กยท.จ.สุรินทร์] 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  51,100 บาท -                     

1. กําหนดหลักเกณฑ์ เงื�อนไข ขั�นตอนการปฏิบัติในการดําเนินงาน  

2. จัดประชุมชี�แจงเกษตรกร/กลุ่มสถาบันเกษตรกร

3. สํารวจหาความต้องการจากกลุ่มเกษตรกร

4. สรุปยอดปริมาณ ชนิดของปัจจัยการผลิต

5. แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญขวนบริษัท/ห้างร้าน เข้าร่วมโครงการ

6. ดําเนินการประมูล/เสนอราคา/ทําสัญญาซื�อขาย

7.จัดส่งสินค้า ณ จุดส่งมอบที�กําหนด

8. ตรวจสอบคุณภาพของปัจจัยการผลิต

9. กยท.ดําเนินการการจ่าย จําหน่ายให้เกษตรกรและกลุ่มสถาบัน

12. จัดหาพันธุ์ยางชําถุง [กยท.จ.สุรินทร์] 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  35,600 บาท -                     

1. กําหนดหลักเกณฑ์ เงื�อนไข ขั�นตอนการปฏิบัติในการดําเนินงาน  

2. จัดประชุมชี�แจงเกษตรกร/กลุ่มสถาบันเกษตรกร

3. สํารวจหาความต้องการจากกลุ่มเกษตรกร

4. สรุปยอดปริมาณ ชนิดของปัจจัยการผลิต

5. แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญขวนบริษัท/ห้างร้าน เข้าร่วมโครงการ

6. ทําสัญญาซื�อขาย ลงนามสัญญาและวางมัดจํา

7.จัดส่งสินค้า ณ จุดส่งมอบที�กําหนด

8. กยท.ดําเนินการควบคุมการส่งมอบให้เกษตรกรในพื�นที�เป้าหมาย

13 จัดหานํ�ากรดฟอร์มิก (ยโสธร) 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  10,000 บาท -                     

1 สํารวจความต้องการของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  

2 สรุปยอดความต้องการของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

3 ดําเนินการโดยการแจ้งราคานํ�ากรดต่อแกลอน

4 นัดรับสินค้า ณ กยท. ยโสธร

5 ประเมินผลโครงการ

14 จัดหากรดฟอร์มิก 94% (กยท.ข.อนล.) 1. มีรายได้สุทธิ 347,710 บาท -                     

1. จัดประชุมหน่วยงาน เพื�อกําหนดเป้าหมาย  

2. ตั�งคณะกรรมการในการดําเนินการ

3. สํารวจ ความต้องการจากสถาบันกษตรกร



40

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

4. สรุปปริมาณ และประชาสัมพันธ์เชิญชวน

5. กําหนดแผนการดําเนินการ

6 กําหนดโดยวิธีการเสนอราคา และพิจารณาโดยคณะกรรมการ

7 จัดส่งปัจจัยการผลิตตามชนิดและปริมาณ ณ จุดส่งมอบ

8 คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ ณ จุดส่งมอบ

9 ให้คําแนะนําในการผสมและการใช้กรดอย่างถูกวิธี

2.12.3 กยท.ข.อนบ. -                     

1 จัดหาปุ๋ยเคมีและกรดฟอร์มิก 94% .  (ขอนแก่น) 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  144,440 บาท -                     

1. จัดประชุมหน่อยงาน  

2. ตั�งคณะกรรมการในการดําเนินการ

3 สํารวจความต้องการปุ๋ยเคมีจากสถาบันเกษตรกร

4 สรุปปริมาณ ชนิดของปุ๋ยเคมี และประชาสัมพันธ์เชิญชวน

5 กําหนดแผนการดําเนินงาน

6 กําหนดโดยวิธีการเสนอราคา

7 จัดส่งปัจจัยการผลิตตามชนิดและปริมาณ ณ จุดส่งมอบ

8 คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ ณ จุดส่งมอบ โดยประสานกับกรมวิชาการเกษตรในพื�นที� จัดเก็บตัวอย่างปุ๋ย

9 ให้คําแนะนําในการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง และควบคุมกํากับการจําหน่ายปุ๋ยบํารุง ให้แก่สมาชิก

2 บริการรวบรวมผลผลิตยางก้อนถ้วย (กยท.ข.อนบ. หนองบัวลําภู ขอนแก่น) 1. มีกําไรสุทธ.ิ 15,000 บาท -                     

1. ตั�งคณะทํางาน ในการบริหารจัดการ  

2 ประชุมเครือข่ายเกษตรกร เพื�อตกลงการร่วมหุ้นส่วน กยท .จ.หนองบัวลําภู 

3 นัดหมายกลุ่มเกษตรกร เพื�อรวบรวม/ขนส่งผลิตให้โรงงาน

4 โรงงาน ชําระเงินโดยโอนเงินให้ เครื�อข่ายสถาบันเกษตรกร และเครื�อข่ายชําระ ค่าบริหารจัดการ 

3 กิจกรรมจัดหาสารปรับปรุงดินคุณภาพสูง (หนองบัวลําภู ขอนแก่น) 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  19000 บาท -                     

1. ประชุมและจัดทําเอกสารหนังสือ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกแทน  

2 วันทําสัญญา กับกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

3 กลุ่มสถาบัน จัดส่งเอกสารปรับปรุงดินให้สวนปลูกแทน

4 กยท.จ. หนองบัวลําภู จ่ายเงินสารปรับปรุงดิน ให้ กลุ่ม/สถาบัน

5 กลุ่มชําระเงินค่าบริการจัดหาลูกค้าให้ BU กยท.จ.หนองบัวลําภู

4 จัดหาแม่ปุ๋ยให้กลุ่มสถาบันเกษตรกร (หนองบัวลําภู ขอนแก่น) 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  10,000 บาท -                     

1 สํารวจความต้องการจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง  

2 ชี�แจงการจัดหา

3. วันทําสัญญา พร้อมวางหลักประกันกับโรงงานที�จัดหา

4 ตรวจรับพร้อมเก็บตัวอย่างมาทดสอบ

5 ส่งมอบให้กลุ่มฯ

6 ตรวจสอบการส่งมอบให้เกษตรกร
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

7 กลุ่มชําระเงิน/บิรษัทชําระค่าบริการ

5 จัดหากรดฟอร์มิก (หนองบัวลําภู ขอนแก่น) 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  10,000 บาท -                     

1 สํารวจความต้องการจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง  

2 ชี�แจงการจัดหา

3. วันทําสัญญา พร้อมวางหลักประกันกับโรงงานที�จัดหา

4 ตรวจรับพร้อมเก็บตัวอย่างมาทดสอบ

5 ส่งมอบให้กลุ่มฯ

6 ตรวจสอบการส่งมอบให้เกษตรกร

7 กลุ่มชําระเงิน/บิรษัทชําระค่าบริการ

6 จัดหาพันธุ์กล้ายางพันธุ์ดี (. หนองบัวลําภู ขอนแก่น) 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  29,760 บาท -                     

1 สํารวจความต้องการจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง  

2 ชี�แจงการจัดหา

3. วันทําสัญญา พร้อมวางหลักประกันกับโรงงานที�จัดหา

4 ตรวจสอบแปลงยาง เพื�อควบคุมคุณภาพ

5 นัดเกษตรกรเพื�อรับกล้ายางพันธุ์ดี

6 สั�งจ่ายเงินค่ากล้ายางให้แปลงยาง

7 แปลงยางชําระค่าบริการจัดหา

7 จัดหาสารปรับปรุงดินคุณภาพสูง .(บึงกาฬ หนองบัวลําภ)ู 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  274,306 บาท -                     

1. ประชาสัมพันธ์และประชุมชี�แจงงานโครงการ กับเกษตรกรกลุ่มปลูกแทนตําบลในพื�นที�รับผิดชอบ

2 ฝึกอบรมกับกลุ่มสถาบัน เรื�องการวิเคราะห์ แปลผลและให้คําแนะนําการผลิตสารปรับปรุงดินคุณภาพสูงที�ได้มาตรฐาน

3 ผลิตสารปรับปรุงดินคุณภาพสูง และรวบรวมปริมาณและรอส่งมอบแก่เกษตกรผู้รับการปลูกแทน

4 ส่งมอบปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ณ สถาบันเกษตรกรผลิตขึ�นให้แก่เกษตรกรผู้รับการปลูกแทนฯ

5 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานการสร้างรายได้

8. จัดหายางชําถุงพันธุ์ดี  (บึงกาฬ หนองบัวลําภ)ู 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  672,000 บาท -                     

1 ประชาสัมพันธ์โครงการ  

2 เชิญผู้ประกอบการที�สนใจเข้าร่วมประชุมชี�แจงรายละเอียดและเงื�อนไขการทําสัญญา MOU

3 ทําสัญญา MOU  กับผู้ประกอบการยางชําถุง

4 ผู้ประกอบการจัดหาวัสดุในการผลิต และเริ�มผลิตตามสัญญา MOU กับทาง กยท.บึงกาฬ

5 ดําเนินการเรื�องการจัดจกหน่ายและส่งมอบยางชําถุงตามความต้องการของเกษตรกรที�ยื�นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน

9 ร้านค้า กยท.เพื�อชาวสวนยาง (บึงกาฬ หนองบัวลําภ)ู 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน. 30,000 บาท -                     

1 ประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร และชี�แจงวัตถุประสงของโครงการ

2 ประสานการวางสินค้าเพื�อจําหน่าย

3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

2.12.4 กยท.ข. กอ. 0.0600               

1 จัดหาต้นติดตาในถุงเพาะชํา ( กยท.ข. กอ.) 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  500,000 บาท -                     
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทําโครงการ แต่งตั�งคณะทํางาน และกําหนดรายละเอียดวิธีการดําเนินงาน  

2 สํารวจความต้องการของเกษตรกรชาวสวนยาง

3 ทําสัญญาจองพันธุ์ยางจากแปลงผลิตกล้ายาง

4 ควบคุมคุณภาพ

5 ส่งมอบพันธุ์ยาง

2 บริหารจัดการไม้ยางพารา  ( กยท.ข. กอ.) 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  4,650,000 บาท 0.0100               

1. ตั�งคณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้  

2. นําเสนอโครงการ

3. กําหนดรายละเอียดวิธีดําเนินงาน

4.รับสมัครผู้ประกอบการไม้ยางพาราเข้าร่วมโครงการ

5.จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU)

3 จัดหาปุ๋ยเคมี   1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  200,000 บาท 0.0300               

1.กําหนดหลักเกณฑ์ เงื�อนไข ขั�นตอนการปฏิบัติในการดําเนินงาน  

2..จัดประชุมชี�แจงเกษตรกร กลุ่มสถาบันเกษตรกรในพื�นที�

3. กยท.จ. สํารวจหาความต้องการปัจจัยการผลิต 

4 กยท.จ. สรุปยอดชนิดและปริมาณของปัจจัยการผลิต

5 แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัท/ห้างร้าน เข้าร่วมโครงการ

6 ดําเนินการด้วยวิธีการเสนอราคา

7 จัดส่งสินค้าตามชนิดและปริมาณ ณ จุดส่งมอบที� กยท.จ กําหนด

8 คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับสินค้าและดําเนินการจัดเก็บตัวอย่าง เพื�อส่งตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพ

9. กยท.จ.ติดตามให้สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามวิธีปฏิบัติโครงการ

4 จัดหากรดฟอร์มิก 94%  1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  60,000 บาท 0.0100               

1. ตั�งคณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้  

2. นําเสนอโครงการ

3. กําหนดรายละเอียดวิธีดําเนินงาน

4 สํารวจความต้องการใช้ในพื�นที�

5.จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้ซื�อผู้ขาย

5 จัดหาอุปกรณ์ในการกรีดยาง 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน  532,350 บาท 0.0100               

1. ตั�งคณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้  

2. นําเสนอโครงการ

3. รับสมัครเกษตรกร

4 ติดต่อผู้ผลิตเข้าเสนอราคา

5.ส่งมอบสินค้า

6 สรุปผลโครงการ

2.12.5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 1.7469               
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

1. กิจกรรม จําหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา 1. มีรายได้จากการดําเนินงานประมาณ  2,270,800 บาท 1.3010               

2.1 เสนอโครงการ เมื�อได้รับอนุมัติ ดําเนินการจัดซื�อวัตถุดิบในการผลิต  

2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที�สนใจผลิตภัณฑ์ยางพาราหาช่องทางการตลาด

2.3 วางแผนการผลิต ผลิตพร้อมจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2.4 สํารวจวัตถุดิบคงเหลือเพื�อเตรียมจัดซื�อวัตถุดิบในการผลิต

2.5 จัดทําบัญชีต้นทุนและรายรับ/รายจ่ายและสรุปทุกไตรมาส

2.6 จัดทําแบบประเมินสอบถามความพึงพอใจของผู้ใข้บริการ

2.7 สรุปรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ

2 กิจกรรมให้บริการเครื�องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื�องจักรสําหรับทําผลิตภัณฑ์ยาง 1. มีรายได้จากการดําเนินงาน 120,000 บาท 0.2200               

1 .ให้บริการเครื�องมือวิทยาศาสตร์สําหรับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  

2 ให้บริการอุปกรณ์และเครื�องจักรในโรงงานยางแห้ง

3 ให้บริการอุปกรณ์และเครื�องจักรในโรงงานนํ�ายาง

3 กิจกรรมการจําหน่ายนํ�ายางข้น สารเคมี นํ�ายางผสมสารเคมี และสารเคมีสําหรับแปรรูปยางแห้งในรูปแบบหัวเชื�อ 1. มีกําไรสุทธิ  134,600 บาท 0.2259               

1  จําหน่ายนํ�ายางข้น นํ�ายางผสมสารเคมี และสารเคมีใน  

2 จําหน่ายสารเคมีสําหรับแปรรูปยางแห้งในรูปแบบหัวเชื�อ

ยุทธศาสตร์ที� 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า 10,363.2033      

กลยุทธ์ที� 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่ 6,463.0000        

แผนงานการปลูกแทนและปลูกใหม่ 6,463.0000       

1. ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ/การปลูกแทน 6,463.0000        49(2)  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

1 กิจกรรมให้การปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 1. จํานวนเนื�อที�โคนยางเก่าปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี 200,000 ไร่ 6,408.0000        

[วัตถุประสงค์] 1. ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางเพื�อการปลูกแทน  เป้าหมาย 400,000 ไร่ 2.  จํานวนเนื�อที�โคนยางเก่าปลูกแทนด้วยพืชเศรษฐกิจชนิดอื�น 200,000 ไร่

3.  จํานวนเนื�อที�สวนปลูกแทนที�ต้องติดตามดูแลต่อเนื�อง 2,462,500 ไร่

1)  รับคําขอ คําขอ 518,000 ไร่

2)  รังวัด รังวัด 456,000 ไร่

3)  อนุมัติ อนุมัติ 438,000 ไร่

4)  โคน โค่น 400,000 ไร่

4.1) ยาง ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี 193,000 ไร่

4.2) ไม้ยืนต้น ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 40,000 ไร่

4.3) ปาล์มนํ�ามัน ปลูกแทนด้วยปาล์มนํ�ามัน 160,000 ไร่

4.4) ผสมผสาน ปลูกแบบผสมผสาน 7,000 ไร่

5) พืชคลุม พืชคลุม 40,000 ไร่

6) พืชแซม พืชแซม 80,000 ไร่

2 กิจกรรมค่าใช้จ่ายภาคสนาม  55.0000             

กลยุทธ์ที� 2 การสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง 127.3217           

2. โครงการ จัดตั�งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM) 2.0900               49(3)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

[การดําเนินงาน] 1.จัดทําโปรแกรมซื�อขายยางแบบ Auto matching continuous system  

                            -พัฒนาโปรแกรมฯ

สามารถใช้งานระบบการซื�อขายยางแบบ Auto matching continuous system 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 80

[การดําเนินงาน] 2. ประชาสัมพันธ์ตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายในประเทศและต่างประเทศ 1. ร้อยละของจํานวน 55 บริษัทในประเทศ ที�ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

รับทราบข้อมูลจากโครงการ

ร้อยละ  90

2. Road Show ต่างประเทศจํานวน  3 ครั�ง

3. โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย 60.0989             49(3)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

1 กิจกรรมขยายตลาดเครือข่ายยางพารา จัดตั�งตลาดได้ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 1.4600               

[วัตถุประสงค์] 1. เป็นทั�งผู้ซื�อและผู้ขายในการให้บริการตลาดกลางเชิงธุรกิจ
2.เพื�อสร้างรายได้จากการบริการและดําเนินธุรกิจ

[การดําเนินงาน] 1.1) จัดทําข้อกําหนดการดําเนินงานหรือกระบวนการซื�อขายของตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพารา    

[การดําเนินงาน] 1.2) ประชุมชี�แจงแนวทางการจัดตั�งและรูปแบบการดําเนินงานหรือกระบวนการซื�อขายให้สถาบันเกษตรกรที�เป็นตลาดเครือข่าย

[การดําเนินงาน] 1.3) ควบคุมดูแล ตลาดเครือข่ายปฏิบัติตามข้อกําหนด

[การดําเนินงาน] 1.4) ตลาดกลางยางพาราสงขลารับรองการเป็นตลาดเครือข่ายพร้อมเปิดให้บริการซื�อขายยางผ่านตลาดเครือข่าย

[การดําเนินงาน] 1.5) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราสงขลา

2 กิจกรรมพัฒนาตลาดยางพาราเขตภาคใต้ตอนล่าง 1. สตก.จ.สงขลา มีปริมาณยางที�ซื�อขายผ่านตลาดไม่น้อยกว่า 42,000 ตัน 4.1838               

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อให้บริการซื�อขายยาง และสร้างอํานาจการต่อรองแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง  2) เพื�อเพิ�ม

ประสิทธิภาพระบบการซื�อขายของตลาดปัจจุบัน และเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั�งสร้างโอกาสทางเลือกด้าน

การตลาดแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 3) เพื�อยกระดับมาตรฐานคุณภาพยางของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

2. สตก.จ.ยะลา มีปริมาณยางที�ซื�อขายผ่านตลาดไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน

[การดําเนินงาน] 2.1) การให้บริการซื�อขายตลาดกลางยางพาราและเครือข่าย

[การดําเนินงาน] 2.2) การให้บริการซื�อขายยางตลาดล่วงหน้า

[การดําเนินงาน] 2.3) การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการประมูลยาง

3 กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานตลาดกลางยางพารา 1. ปริมาณยางผ่าน สตก. จังหวัดสงขลา 48,000 ตัน 51.4000             

2. ปริมาณยางผ่าน สตก. จังหวัดนครศรีธรรมราช 42,000 ตัน

3. ปริมาณยางผ่าน สตก. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20,000 ตัน

4. ปริมาณยางผ่าน สตก. จังหวัดหนองคาย 1,500 ตัน

5. ปริมาณยางผ่าน สตก. จังหวัดบุรีรัมย์ 2,000 ตัน

6. ปริมาณยางผ่าน สตก. จังหวัดยะลา 2,100 ตัน

3.1) พัฒนาตลาดยางพารา

         1) การให้บริการซื�อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันและยางก้อนถ้วย แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรเกษตรกร 

         2) การให้บริการซื�อขายล่วงหน้าแบบส่งมอบยางจริงระยะเวลา 7-15 วัน 

         3) พัฒนาและสร้างระบบตลาดเครือข่าย
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
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กองทุน ผู้รับผิดชอบ

3.2) การส่งเสริมและสนับสนุนตลาดยาง  

      [การดําเนินงาน]  1) วิเคราะห์และปรับปรุงระบบการประมูลยาง (ตลาดกลางสงขลา)  

      [การดําเนินงาน]  2) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการตลาดกลางยางพาราเชิงธุรกิจ 

      [การดําเนินงาน]  3) วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดและราคายาง 

      [การดําเนินงาน]  4) ติดตามการผลิตของสมาชิกผู้ขาย และการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ 

      [การดําเนินงาน]  5) การสร้างมาตรฐานระบบงานควบคุมคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (ตลาดกลางสงขลา) 

      [การดําเนินงาน]  6) การให้บริการคลังสินค้าแก่ผู้ประมูลยาง

3.3) การบริการสนเทศข้อมูลด้าการตลาด 

       [การดําเนินงาน] 1) กิจกรรมสนับสนุนข้อมูลด้านยางแก่เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบธุรกิจยาง ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ 

       [การดําเนินงาน] 2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สะดวกต่อการสืบค้น

3.4) การจัดเก็บข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที�เกี�ยวข้อง (ตลาดกลางสงขลา)

4 กิจกรรมตลาดยางอิเล็กทรอนิกส์ (ตลาดออนไลน์) มีตลาดประมูลยางอิเล็กทรอนิกส์ที�สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่

น้อยกว่า

10 ตลาด 1.2000               

1) สํารวจและประเมินความต้องการในการใช้ตลาดประมูลยางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ กยท .เขตทุกเชต

2) พัฒนาระบบประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์

3) จัดประชุมเจ้าหน้าที�รับผิดชอบงานด้านตลาด กยท.ชี�แจง แผนงาน เป้าหมาย และแนวทางใน การดําเนินงาน ด้านตลาดประมูลยางท้องถิ�น กยท.เขต จังหวัด 

4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลาดยาง กยท.

5) เริ�มดําเนินการเปิดตลาดประมูลยางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

6) ติดตามผลการดําเนินงานเป็นรายเดือน

7) รายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส

5 กิจกรรมจัดตั�งตลาดไม้ยาง จัดตั�งตลาดกลางไม้ยางพารา ได้ไม่ตํ�ากว่า 1 ตลาด 1.3051               ฝวศ./เขตภาคใต้ตอนล่าง

[วัตถุประสงค์] 1. จัดตั�งตลาดกลางไม้ยางพารา 

[การดําเนินงาน] 5.1) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน

[การดําเนินงาน] 5.2) การจัดทําและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื�อบริหารจัดการการซื�อขายไม้ยางพารา

4. โครงการยกระดับการให้บริการตลาดกลางยางพาราสู่ระบบการ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 1.3528               

1 กิจกรรม การให้บริการตลาดกลางยางพาราสู่ระบบการ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ภาคใต้ตอนล่าง จํานวนตลาดกลางยางพารา ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานระบบคุณภาพ 

ISO 9001 : 2015

2 ตลาด 1.0000               49(3)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง/สตก.นศ

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อสร้างความเชื�อมั�นในมาตรฐานการบริการของสํานักงานตลาดกลางยางพาราให้เป็นที�ยอมรับของผู้ใช้บริการ

[การดําเนินงาน] 1.1) จัดทําเอกสารมาตรฐาน รูปแบบของมาตรฐาน การตรวจประเมินระบบคุณภาพและความพร้อม และตรวจประเมินภายใน

เพื�อให้มั�นใจในประสิทธิภาพของการนําระบบไปใช้

[การดําเนินงาน] 1.2) ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

[การดําเนินงาน] 1.3) ประเมินผลการได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

2 กิจกรรม การยกระดับมาตรฐานการให้บริการตลาดกลางฯนครศรีธรรมราช ร้อยละของความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80 0.3528               49(3)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง/สตก.สข

,ยล

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อสร้างความเชื�อมั�นในมาตรฐานการบริการของสํานักงานตลาดกลางยางพาราให้เป็นที�ยอมรับของผู้ใช้บริการ

[การดําเนินงาน] 2.1) จัดตั�งคณะทํางานโครงการ
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[การดําเนินงาน] 2.2) จัดทําโครงการ 

                                    1) เสวนาการพัฒนาการให้บริการตลาดกลาง

                                    2) จัดอบรมคุณภาพยางที�ซื�อขายผ่านตลาดกลางยางพาราให้กับผู้ขายและเจ้าหน้าที�

[การดําเนินงาน] 2.3) ประชาสัมพันธ์เชิญสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

[การดําเนินงาน] 2.4) ดําเนินการโครงการ

[การดําเนินงาน] 2.5) สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ โดยการประเมินผล รวบรวมปัญหา

 แผนงานโครงการตามนโยบายรัฐ 63.7800            

5 โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง 58.7800             แผ่นดิน

6 ผลผลิต : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร 5.0000               แผ่นดิน

กลยุทธ์ที� 3 การสร้างความเข้มแข็งเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3,167.1860        

7 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 54.0000             49(6)

1 กิจกรรมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ส่วนกลาง) 25.2780             

1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท . ระดับประเทศ  จํานวนของการดําเนินการ 12 ครั�ง 2.3170               

[วัตถุประสงค์] 1)  เพื�อให้ผู้นําเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที� กยท. ให้การสนับสนุนได้ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี�ยนความ

คิดเห็นซึ�งกันและกัน  2)  เพื�อให้ผู้นําเครือข่ายรับทราบนโยบายเกี�ยวกับยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

3)  เพื�อให้ผู้นําเครือข่ายกําหนดแนวทางร่วมกันในการดําเนินธุรกิจภายในเครือข่ายฯ หรือเสนอให้หน่วยงานของภาครัฐให้การสนับสนุน

2) ประชุมสัมมนาผู้นําสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางประจําปี  จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 350 คน 1.9210               

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อให้คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที� กยท . ให้การสนับสนุนได้ร่วมประชุมสัมมนา

แลกเปลี�ยนความคิดเห็นซึ�งกันและกัน 2. เพื�อให้คณะกรรมการฯ รับทราบนโยบายเกี�ยวกับยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางจากรัฐบาลหรือ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 3. เพื�อให้คณะกรรมการฯ กําหนดแนวทางร่วมกันในการดําเนินธุรกิจภายในเครือข่ายฯ หรือเสนอให้หน่วยงาน

ของภาครัฐให้การสนับสนุน

3) ประชุมสัมมนาผู้นําสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที�แปรรูปและพัฒนาผลผลิตยางพารา จํานวนของการดําเนินการ 12 ครั�ง 3.7690               

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อให้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยางและผู้เกี�ยวข้องกับยางพาราเข้าร่วมประชุมเสวนา

เพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็นซึ�งกันและกัน 2. เพื�อรับทราบนโยบายเกี�ยวกับยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางจากรัฐบาล หรือหน่วยงานที�

เกี�ยวข้อง 3. เพื�อร่วมกันกําหนดแนวทางในการดําเนินการพัฒนาธุรกิจยางพารา

4) ศึกษาดูงานของผู้นําสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมายที�กําหนด 950 คน 10.2040             

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อให้พนักงานที�ดูแลสถบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ทั�วประเทศได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี�ยนความรู้ ความเข้าใจ

เกี�ยวกับเครือข่ายสถาบันฯ และความรู้ด้านต่างๆ 2. เพื�อรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขให้สามารถดูแลรับผิดชอบ และรวบรวม

รายงานผลการดําเนินงานสถาบันเกษตรกรนําเสนอต่อผู้บริหารต่อไป

5) ประชุมสัมมนาผู้นําสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระยะเริ�มต้น พัฒนา ก้าวหน้า จํานวนของการดําเนินการ 5 ครั�ง 7.0670               

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อติดตามกํากับดูแลงานด้านการผลิต การตลาด อาชีพเสริม การบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร เพื�อให้มี

มาตรฐานเดียวกัน 2. เพื�อรับทราบปัญหา อุปสรรค และจัดทําข้อเสนอแนะแก่ผู้รับผิดชอบต่อไป

2. กิจกรรมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ส่วนภูมิภาค) 28.7220             

 ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

1) ค่าใช้จ่ายในการขึ�นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  จํานวนของการดําเนินการ 42 ครั�ง 1.0000               

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อสร้างความมั�นคงให้เกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตลอดจนเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล

และกําหนดกิจกรรมร่วมกันในการดําเนินธุรกิจที�สร้างมูลค่าให้กับสินค้าของสถาบันเกษตรกร  แลกเปลี�ยนความคิดเห็น 2. คัดเลือก

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที�มีผลงานดีเด่นที�สุด 1 กลุ่ม  เพื�อส่งเข้าประกวดกลุ่มดีเด่นระดับเขต และระดับประเทศต่อไป

2) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท .ระดับเขต 7 เขต จํานวนของการดําเนินการ 42 ครั�ง 2.8700               

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อสร้างความมั�นคงให้เกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตลอดจนเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล

และกําหนดกิจกรรมร่วมกันในการดําเนินธุรกิจที�สร้างมูลค่าให้กับสินค้าของสถาบันเกษตรกร  แลกเปลี�ยนความคิดเห็น 2. คัดเลือก

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที�มีผลงานดีเด่นที�สุด 1 กลุ่ม  เพื�อส่งเข้าประกวดกลุ่มดีเด่นระดับเขต และระดับประเทศต่อไป

3) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท .ระดับจังหวัด/สาขา จํานวนของการดําเนินการ 750 ครั�ง 7.3670               

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อสร้างความมั�นคงให้เกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตลอดจนเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล

และกําหนดกิจกรรมร่วมกันในการดําเนินธุรกิจที�สร้างมูลค่าให้กับสินค้าของสถาบันเกษตรกร  แลกเปลี�ยนความคิดเห็น 2. คัดเลือก

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที�มีผลงานดีเด่นที�สุด 1 กลุ่ม  เพื�อส่งเข้าประกวดกลุ่มดีเด่นระดับเขต และระดับประเทศต่อไป

4) พัฒนาสถาบันเกษตรกร ประกวดสถาบันและเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท .ดีเด่น ระดับเขตและระดับจังหวัด จัดตั�งสถาบันเกษตรกรที�ขึ�นทะเบียน ไม่น้อยกว่า 45 สถาบัน 17.4850             

8 สํารองค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 190.0000           49(6)

1. ประชุม/สัมมนา ประจําปี 95.0000             

2. ฝึกอบรม 50.0000             

3. ศึกษาดูงาน 20.0000             

4. ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพื�อสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินกิจกรรมอื�นๆ 25.0000             

9. โครงการ การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยางอย่างครบวงจร ร้อยละ 25 45.2040             49(3)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อจัดตั�งศูนย์บริการทดสอบยางดิบผลิตภัณฑ์ยาง ที�ได้มาตรฐานไว้รองรับความต้องการ ทั�งในส่วนของผู้ประกอบการ

 และสถาบันเกษตรกรที�จะปรับเปลี�ยนมาอยู่ในภาคอุตสาหกรรม  2. เพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปขั�นปลายทางให้กับผู้ประกอบการ

ขนาดเล็กและขนาดกลาง 3  เพื�อถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรมยางอย่างครบวงจร 4. เพื�อจัดตั�งศูนย์

เรียนรู้ทางธุรกิจในการปรรูปผลิตภัณฑ์ยางที�มีศํกยภาพทางการตลาด

9.1 กิจกรรม การสนับสนุนให้บริการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025) ร้อยละของการพัฒนาห้องปฏิบัติการได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 27.6660             

[การดําเนินงาน] 1)  พัฒนาและรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ นํ�ายางข้นและห้องปฏิบัติการถุงมือยาง

[การดําเนินงาน] 2) พัฒนาขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบกายภาพยาง ยางแห้ง และเคมียาง

[การดําเนินงาน] 3) ให้บริการทดสอบลักษณะทางกายภาพ  เคมียาง และรับรองยางดิบ นํ�ายาง นํ�ายางข้น และถุงมือยางเป็นต้น

9.2 กิจกรรม การบริการวิชาการด้านการแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ยางให้กับผู้ประกอบกิจการยาง

ร้อยละของการ พัฒนาศักยภาพและ มาตรฐานยางและผลิตภัณฑ์ยาง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25

3.3030               

[การดําเนินงาน] 1) พัฒนาคุณลักษณะและมาตรฐานยางและผลิตภัณฑ์ยางให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้

[การดําเนินงาน] 2) พัฒนาศักยภาพการผลิตยางและผลิตภัณฑ์ยางของสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง ให้ได้มาตรฐานและมีต้นทุนตํ�า

9.3 กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางที�มีศักยภาพ ทางการตลาด ในเชิงธุรกิจ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกตามกรอบ

งบประมาณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 25

13.0910             

พนักงานของ ฝวอ.พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบรับรองได้มาตรฐาน 

ISO 17025

 ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

[การดําเนินงาน] 1). พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ผลิตผลิตภัณฑ์ยางที�เหมาะสมกับพื�นที�และมีศักยภาพ

ทางการตลาด  เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้การแปรรูปยางให้กับสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ     

                            - จ. ขอนแก่น ผลิตสายพานยาง     

                            - จ.ระยอง ผลิตหมอนฟองนํ�า

[การดําเนินงาน] 2) ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปยางในเชิงธุรกิจ

9.4 กิจกรรม การวิเคราะห์และให้บริการข้อมูล การแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ยาง ร้อยละของความสําเร็จในการรวบรวมจัดทําฐานข้อมูลทางสถิติอุตสาหกรรม

ยาง

ร้อยละ 100 1.1440               

[การดําเนินงาน]   รวบรวมข้อมูล  จัดทําฐานข้อมูลทางสถิติอุตสาหกรรมยาง  วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์อุตสาหกรรมยาง

  เพื�อเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้ประกอบกิจการยางใช้ในการวางแผนการทําธุรกิจยาง

10. โครงการ สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง 7.9310               49(3)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

10.1 กิจกรรม การผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้ตามมาตรฐาน GMP ของ กยท. จํานวนสหกรณ์กองทุนสวนยางที�ผ่านการประเมินมาตรฐาน GMP ของ

สถาบันวิจัยยาง กยท. และ สามารถจําหน่ายยางในราคาที�สูงกว่าราคาประกาศ 

ไม่น้อยกว่า

 7 สหกรณ์ 2.0600               

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อสร้างความเชื�อมั�น ความพึงพอใจ ให้กับผู้ซื�อในเรื�องระบบคุณภาพและความสมํ�าเสมอของยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP

[การดําเนินงาน] 1)  อบรมเจ้าหน้าที�กยท. ในการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้สถาบันเกษตรกร

[การดําเนินงาน] 2)  นําหลัก GMP ผลิตยางRSSให้สถาบันเกษตรกรต้นแบบนําไปปฏิบัติ

[การดําเนินงาน] 3) ติดตามและประเมินผลด้วยชุดควบคุมปฏิบัติการ

10.2 กิจกรรม การผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP ของ กยท.

จํานวนสถาบันเกษตรกรที�ผ่านการประเมินมาตรฐาน GMP ของสถาบันวิจัยยาง

  และ สามารถจําหน่ายยางในราคาที�สูงกว่าราคาประกาศ ไม่น้อยกว่า

7 แห่ง 1.7510               

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อสร้างความเชื�อมั�น ความพึงพอใจ ให้กับผู้ซื�อในเรื�องระบบคุณภาพและความสมํ�าเสมอของยางแผ่นรมควันอัดก้อน

มาตรฐาน GMP

[การดําเนินงาน] 1)  อบรมเจ้าหน้าที�กยท. ในการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้สถาบันเกษตรกร

[การดําเนินงาน] 2)  นําหลัก GMP ผลิตยางRSS อัดก้อนให้สถาบันเกษตรกรต้นแบบนําไปปฏิบัติ

[การดําเนินงาน] 3) ติดตามและประเมินผลด้วยชุดควบคุมปฏิบัติการ

[การดําเนินงาน] 4)  ประเมินผลด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน

[การดําเนินงาน] 5) ให้การรับรอง GMP

10.3 กิจกรรม การผลิตยางเครพคุณภาพดีให้ได้มาตรฐาน GMP ของ กยท. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที�ผลิตยางเครพได้รับการรับรองมาตรฐาน 

GMP ของสถาบันวิจัยยางไม่น้อยกว่า

20 ราย 2.0600               

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรสามารถผลิตยางเครพได้ตามมาตรฐาน GMP และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

[การดําเนินงาน] 1) อบรมเจ้าหน้าที� กยท. ในการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้เกษตรกร

[การดําเนินงาน] 2) นําหลัก GMP ผลิตยางเครพให้กลุ่มเกษตรกรต้นแบบนําไปปฏิบัติ

[การดําเนินงาน] 3) ติดตามและประเมินผลด้วยชุดควบคุมปฏิบัติการ

[การดําเนินงาน] 4) ประเมินผลด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

[การดําเนินงาน] 5) ให้การรับรอง GMP

10.4 กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิตยางก้อนถ้วยตามหลัก GAP จํานวนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที�ผลิตยางก้อนถ้วยได้รับการรับรอง

มาตรฐาน GAP ของสถาบันวิจัยยางไม่น้อยกว่า

20 ราย 2.0600               

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตยางก้อนถ้วยได้ตามมาตรฐาน GAP และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

[การดําเนินงาน] 1) อบรมเจ้าหน้าที�กยท. ในการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้เกษตรกร

[การดําเนินงาน] 2)  นําหลัก GAP ผลิตยางก้อนถ้วยให้เกษตรกรต้นแบบนําไปปฏิบัติ

[การดําเนินงาน] 3) ติดตามและประเมินผลด้วยชุดควบคุมปฏิบัติการ

[การดําเนินงาน] 4) ประเมินผลด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน

[การดําเนินงาน] 5) ให้การรับรอง GAP

11. โครงการส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มมิคในการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรชาวสวนยาง เพื�อสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ยางแท่ง STR ๒๐ ที�ปลอดกรดซัลฟิวริก ร้อยละ 80 0.2900               49(3)  เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตยางก้อนถ้วยที�มีคุณภาพ

12. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร   (Smart Farmer) 20.761

12.1. ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านยางพาราทั�งระบบ เพื�อส่งเสริมการประกอบอาชีพชาวสวนยางและก้าวไปสู่ Smart Farmer 

1. เกษตรกรชาวสวนยางที�ขึ�นทะเบียน กยท.ได้รับการฝึกอบรมเป็น smart 

farmer 2หลักสูตรๆ ละ 3,000 ราย/ปี

ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนดกลุ่มเป้าหมาย  

2) จัดสรรเป้าหมายให้ กยท.จ./ส

3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน 100 รุ่นๆละ 30 ราย รวม 3000 ราย/ปี

12.2. ฝึกอบรมการพัฒนาสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐาน และปลูกจิตสํานึกรักในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนดกลุ่มเป้าหมาย

2) จัดสรรเป้าหมายให้ กยท.จ./ส

3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน 100 รุ่นๆละ 30 ราย รวม 3000 ราย/ปี

12.3. ติดตามการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สู่ Smart Farmer 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนดกลุ่มเป้าหมาย

2) ขออนุมัติดําเนินการ

3) ติดตามการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง

12.4. สัมนาผู้ปฏิบัติหน้าที�การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สู่ Smart Farmer 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนดกลุ่มเป้าหมาย

2) ขออนุมัติดําเนินการ

3) จัดสัมมนาผู้ปฏิบัติหน้าที�การพัฒนาเกษตรกร

ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 2,849.0000        

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางฯ 2,849.0000        49(3)

1 กิจกรรม เงินกู้ยืม 2,691.0000        

1.1 เงินให้กู้ยืมเกษตรกร 796.8000           

1.2 เงินให้กู้ยืมสถาบันเกษตรกร 929.6000           

1.3 เงินให้กู้ยืมผู้ประกอบกิจการยาง 929.6000           

เกษตรกรใช้กรดฟอร์มิคในการผลิตยางก้อนถ้วยได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

 ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
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1.4 คํ�าดําเนินการกิจกรรมเงินกู้ยืม 35.0000             

2 กิจกรรม เงินอุดหนุน 158.0000           

2.1 เงินอุดหนุนเกษตรกร 42.9000             

2.2 เงินอุดหนุนสถาบันเกษตรกร 100.1000           

2.3 ค่าดําเนินการกิจกรรมเงินอุดหนุน 15.0000             

3 กิจกรรม เงินสนับสนุน -                     

กลยุทธ์ที� 4 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 605.6956           

13. โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อเกษตรกร 15.0000             

[การดําเนินงาน] 14.1 ผลิตสื�อให้ความรู้ผ่านสื�อแบบบูรณาการ ทั�งสื�อโทรทัศน์ วิทยุ สิ�งพิมพ์ นิทรรศการ และสื�อออนไลน์ และการจัดกิจกรรม 13.5000             49(3)  ฝ่ายสํานักผู้ว่าการ

[การดําเนินงาน] 14.2 ผลิตสื�อทางวิชาการ ผลิตสื�อทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 10 เรื�อง 1.5000               49(3)  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

14. โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง ร้อยละของ เกษตรกรชาวสวนยางที�ได้รับสวัสดิกรมีความพึงพอใจในการรับ

บริการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 554.0000           49(5)  ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางเพื�อบรรเทาความเดือนร้อนกรณีสวนยางประสบภัย 2 เพื�อช่วยเหลือแก่ทายาทของเกษตรกร

ชาวสวนยาง กรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต 3 ให้กู้ยืมเพื�อบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง 4 เพื�อดําเนินการจัดสวัสดิการอื�นเพื�อ

เกษตรกรชาวสวนยางตามที�คณะกรรมการกําหนด

กิจกรรมการจัดสวัสดิการเพื�อเกษตรกรชาวสวนยาง 49(5)

[การดําเนินงาน] 1) รับคําขอรับสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยาง  

[การดําเนินงาน] 2) จ่ายเงินสวัสดิการเพื�อเกษตรกรชาวสวนยาง

[การดําเนินงาน] 3) ติดตามผลการดําเนินงาน

[การดําเนินงาน] 4) สอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางที�ได้รับสวัสดิการ

15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง

 1.ร้อยละของ เกษตรกรชาวสวนยางที�ผ่านการฝึกอบรมประสบความสําเร็จใน

การประกอบอาชีพเสริม และสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม

ร้อยละ 70 16.0000             49(5)  ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อให้เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ที�สนใจทั�วไป ได้มีแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้มีรายได้เพียงพอต่อการดําเนินชีวิต  2. จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3,720 ราย

1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

2) กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดําเนินการโครงการฯ

3) กิจกรรมจัดทําเอกสารเผยแพร่อาชีพเสริม

 แผนงานโครงการตามนโยบายรัฐ 20.6956            

16 โครงการสนับสนุนสินเชื�อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื�อประกอบอาชีพเสริม  7.5000               แผ่นดิน

17 โครงการสนับสนุนสินเชื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื�อรวบรวมยาง  0.3336               แผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที� 3 การวิจัยและพัฒนาเพื�อเป็นศูนย์กลางการผลิตและอุตสาหกรรมยางพารา 415.0000        

กลยุทธ์ที� 1 การส่งเสริม และพัฒนางานวิจัย 299.0270        

1 แผนงานการผลิตและคุณภาพที�เป็นวัตุดิบยาง 108.5920       

1 โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื�นที�ชุ่มชื�น 1.ร้อยละการผสมติดของคู่ผสมใหม่ ( 1 แปลงทดลอง 30 สายพันธุ์) 5 23.7670          49(4)  สถาบันวิจัยยาง
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[วัตถุประสงค]์ ผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ยางใหม่ที�ให้ผลผลิตนํ�ายางสูง การเจริญเติบโตดี ต้านทานโรคที�สําคัญ เช่น ใบ

ร่วงไฟทอฟธอรา ใบจุดก้างปลา เส้นดําและราสีชมพู ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมชุ่มชื�นที�มีปริมาณฝนมากกว่า 1,600 

มิลลิเมตรต่อปีได้ดี รวมทั�งมีคุณสมบัติของนํ�ายางที�เหมาะสมกับอุตสาหกรรมยางและมีลักษณะของพันธุ์ยางตรงตามความ

ต้องการของเกษตรกร

2.จํานวนแปลงทดลองที�วัดการเจริญเติบโตของต้นยางได้ครบตาม

แผนการดําเนินงาน 2   ครั�ง/แปลง/ปี ( 36 แปลงทดลอง)

36

3.จํานวนแปลงทดลองที�เก็บข้อมูลผลผลิตได้ครบตามแผนการ

ดําเนินงาน 12 ครั�ง/แปลง/ปี ( 20 แปลงทดลอง)

20

4.จํานวนแปลงทดลองที�เก็บข้อมูล DRC ได้ครบตามแผนการ

ดําเนินงาน 6 ครั�ง/แปลง/ปี (20 แปลงทดลอง)

20

5.จํานวนแปลงทดลองที�วิเคราะห์ค่าสรีรวิทยาของนํ�ายางได้ตาม

แผนการดําเนินงาน 12 ครั�ง/แปลง/ปี ( 3 แปลงทดลอง)

3

6.จํานวนแปลงทดลองที�กําจัดวัชพืชได้ตามแผนการดําเนินงาน 2 ครั�ง/

แปลง/ปี (37 แปลงทดลอง)

37

7.จํานวนแปลงทดลองที�ใส่ปุ๋ยได้ตามแผนการดําเนินงาน  2 ครั�ง/

แปลง/ปี (37 แปลงทดลอง)

37

8.จํานวนแปลงทดลองที�สํารวจและประเมินความต้านทานโรคได้ตาม

แผนการดําเนินงาน 3 ครั�ง/ป/ีแปลง (22 แปลงทดลอง)

22

9. จํานวนแปลงทดลองที�สร้างใหม่ สําเร็จตามแผนการดําเนินงาน (2 

แปลงทดลอง)

2

2 โครงการทดสอบพันธุ์ยางในพื�นที�ชุ่มชื�น 1.จํานวนแปลงทดลองที�วัดการเจริญเติบโตของต้นยางได้ครบตาม 4 2.0280            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ ทดสอบการปรับตัวของยางพาราพันธุ์ใหม่ ในพื�นที�ปลูกยางที�มีปริมาณนํ�าฝนเฉลี�ยมากกว่า 1,600 มิลลิเมตร ต่อ2. จํานวนแปลงทดลองที�กําจัดวัชพืชได้ตามแผนการดําเนินงาน  2 

ครั�ง/แปลง/ปี (4 แปลงทดลอง)

4

3.จํานวนแปลงทดลองที�ใส่ปุ๋ยได้ตามแผนการดําเนินงาน  2 ครั�ง/

แปลง/ปี (4 แปลงทดลอง)

4

3 โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื�นที�กึ�งแห้งแล้ง 10 สายพันธุ์ 25.8730          49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ ผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ยางใหม่ที�ให้ผลผลิตนํ�ายางสูง การเจริญเติบโตดี ต้านทานโรค เช่น ราแป้งและ

ใบจุดนูน เหมาะสมสําหรับแนะนําให้ปลูกในพื�นที�กึ�งแห้งแล้งที�มีปริมาณฝนตํ�ากว่า 1,600 มิลลิเมตรต่อปี หรือมีช่วงแล้ง

ยาวนาน 4-6 เดือน รวมทั�งมีลักษณะอื�นๆที�ดี คุณสมบัติของนํ�ายางที�เหมาะสมกับอุตสาหกรรมยาง และมี ลักษณะของพันธุ์

ยางตรงตามความต้องการของเกษตรกร

 2. เก็บข้อมูลลักษณะทางการเกษตร เช่น การเจริญเติบโต ผลผลิต จาก

แปลงเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั�นต้นจํานวน 21 แปลงทดลอง พื�นที�ทดลอง

 646 ไร่ 1,959 สายพันธุ์ 48,899 ต้น และปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ยาง

ขั�นต้นเพิ�ม 1 แปลงทดลอง จํานวน 100 สายพันธุ์

1. คัดเลือกสายพันธุ์ยางลูกผสมใหม่ปี พ.ศ. 2556 ได้อย่างน้อย 150 ต้น

 นําไปปลูกในแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั�นต้นในปี พ.ศ. 2561
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  3. เก็บข้อมูลลักษณะทางการเกษตร เช่น การเจริญเติบโต ผลผลิต จาก

แปลงเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั�นปลายจํานวน 11 แปลงทดลอง พื�นที�

ทดลอง 538 ไร่ 136 สายพันธุ์ 40,979 ต้น

4 โครงการการทดสอบพันธุ์ยางในพื�นที�กึ�งแห้งแล้ง 11 แปลง 5.5020            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ ทดสอบการปรับตัวของยางพาราพันธุ์ใหม่ที�ผ่านการคัดเลือก  ในสภาพแวดล้อมที�มีปริมาณนํ�าฝนเฉลี�ยน้อย

กว่า  1,600 มิลลิเมตรต่อปี หรือและมีช่วงแล้งยาวนานถึง 5 - 6 เดือนต่อปี

5 โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชื�อพันธุกรรมยางพารา  

 

รวมในแปลงกิ�งตาจํานวน 4 แปลงทดลอง พื�นที�ทดลอง 103 ไร่ 8,249 

สายพันธุ์ 41,245 ต้น    2. เก็บข้อมูลลักษณะทางการเกษตรเช่น การ

5,000 สายพันธุ์ 10.3550          49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อเก็บรวบรวมและอนุรักษ์เชื�อพันธุ์ยางพาราในสภาพธรรมชาติ 2) เพื�อประเมินลักษณะประจําพันธุ์  

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  และลักษณะทางการเกษตร   3) เพื�อจัดทําฐานพันธุกรรมยางพาราจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา  

 สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ยาง

3. ได้วิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของเชื�อพันธุ์ยางโดยใช้ลายพิมพ์ดี

เอ็นเอเพื�อจัดทําฐานข้อมูลเชื�อพันธุกรรมยางพารา

300  สายพันธุ์

6 โครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์ยางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม  10 ราย 0.9470            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) ประเมินผลผลิต การเจริญเติบโต ความต้านทานโรค และการปรับตัวของพันธุ์ยางชัน 2 และ 3 ในสภาพ

พื�นที�และการปฏิบัติต่อต้นยางที�แตกต่างกันของเกษตรกร ที�จะนําผลไปพิจารณาร่วมกับผลการดําเนินงานในวิธีการ

ปรับปรุงพันธุ์ยางมาตรฐาน ในการจัดทําคําแนะนําพันธุ์ยาง 2) เพิ�มบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเผยแพร่พันธุ์

ยางสู่เกษตรกร

7 โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกํามะถันผงควบคุมโรครากขาว  ยางพาราร่วมกับการปลูกขมิ�นชันในแปลงปลูกแทน  ได้ข้อมูลการติดเชื�อและเป็นโรครากขาวของยางพารา ในการควบคุม

โรครากขาวด้วยแอมโมเนียมซัลเฟต และกํามะถันผงร่วมกับการปลูก

ขมิ�นชัน

ได้ข้อมูล 1 ข้อมูล 1.3900            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ 1 เพื�อศึกษาศักยภาพการควบคุมโรครากขาวโดยวิธีผสมผสานในแปลงปลูกแทนที�มีการระบาดของโรคมา

ก่อนโดยการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกํามะถันร่วมกับการปลูกพืชปฏิปักษ์(antagonistic plants)  2 เพื�อศึกษาศักยภาพ

การควบคุมโรครากขาวโดยการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกํามะถันผสมผสานกับวิธีการควบคุมอื�นในแปลงยาง

ได้แปลงยางเพื�อใช้เป็นแปลงทดลอง ศักยภาพของปุ๋ยแอมโมเนียม

ซัลเฟต และกํามะถันผงในการควบคุมโรครากขาวร่วมกับการใช้

สารเคมีในแปลงยาง จํานวน 1 แปลง

ได้แปลงยาง 

จํานวน 1 แปลง

8 โครงการจัดทําค่ามาตรฐานเพื�อการวินิจฉัยสถานะธาตุอาหารในดินและใบสําหรับยางพาราก่อนเปิดกรีดพันธุ์ RRIT 251 1. ได้ตัวอย่างดินและใบจํานวน 108 ตัวอย่าง และข้อมูลเบื�องต้นจํานวน

 1 ข้อมูล

0.7780            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ เพื�อสร้างค่าค่าความเข้มข้นมาตรฐานธาตุอาหารพืชสําหรับใช้แปลผลการวิเคราะห์ดินและใบสําหรับ 

ยางพาราพันธุ์ RRIT 251   เพื�อวินิจฉัยปริมาณธาตุอาหารในดินและใบสําหรับแนะนําปุ๋ยในยางพันธุ์ RRIT 251

9 โครงการวิจัยผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง ได้ข้อมูลผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพที�นํามาใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีในสวนยาง ได้ข้อมูลจํานวน 0.9240            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ เพื�อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพบางชนิดร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของยางพารา

ได้ข้อมูลการเจริญเติบโตและข้อมูลผลผลิตของพันธุ์ลูกผสมชุด RRIT 

400 ในพื�นที�เขตปลูกยางใหม่

นําพันธุ์ยางใหม่ในชั�น 2 และ 3 อย่างน้อย 5 พันธุ์ไปปลูกทดสอบใน

แปลงเกษตรกรพื�นที�ภาคใต้และภาคตะวันออกได้อย่างน้อย 10 แปลง 

และเก็บข้อมูลลักษณะทางการเกษตร เช่น อัตราการรอดตาย การปลูก

ซ่อม การเจริญเติบโตของต้นยางจํานวน 1400 ต้น
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

10 โครงการอัตราปุ๋ยที�เหมาะสมเพื�อการเจริญเติบโตสูงสุดในยางพาราพันธุ์ RRIT  251 และ RRIT 3605 ระยะก่อนเปิดกรีด ได้ข้อมูลการเจริญเติบโตในการใช้อัตราปุ๋ยเคมีที�เหมาะสมสําหรับต้น

ยางพันธุ์RRIT  251 และ RRIT 3605 ทั�งก่อนเปิดกรีดและหลังเปิดกรีด 

ในปีที� 4

ได้ข้อมูลจํานวน 

1 ข้อมูล

3.0550            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ เพื�อศึกษาหาอัตราปุ๋ยเคมีที�เหมาะสมเพื�อการเจริญเติบโตสูงสุดสําหรับยางพันธุ์ RRIT 251 และ RRIT 3605 ระยะก่อนเปิดกรีด

11 โครงการประเมินระดับธาตุอาหารที�จํากัดการเจริญเติบโตของยางพาราและอาการผิดปกติที�แสดงออก ได้ข้อมูลระดับธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหาร ที� ได้ข้อมูลจํานวน 1.0760            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อหาระดับธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหาร ที�จํากัดการเจริญเติบโตของต้นยาง 2) 

12 โครงการให้คําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามค่าความต้องการธาตุอาหารของพืชร่วมกับค่าวิเคราะห์ดิน ได้ข้อมูลปริมาณธาตุอาหารในส่วนต่าง ๆ ของต้น และทั�งต้นในปีที� 2 

เพื�อเป็นแนวทางการจัดการธาตุอาหารยางพาราที�มีประสิทธิภาพ

ได้ข้อมูลจํานวน 

1 ข้อมูล

1.9830            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ เพื�อพัฒนาคําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามค่าความต้องการธาตุอาหารของพืช ร่วมกับผลวิเคราะห์ดิน

13 โครงการกรีดยางและการจัดการด้านเขตกรรมที�มีผลต่อการให้ผลผลิตและสรีรวิทยาของนํ�ายาง 1. ได้วิธีการจัดการระบบกรีดเพื�อเพิ�มผลผลิตต่อวันให้สูงขึ�น 20-30% 

และลดการใช้แรงงานกรีดยาง 30%

1. เพิ�มจํานวน

วันกรีด 20% 

ในช่วงฤดูฝน

2.0110            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ เพื�อศึกษาการลดความถี�ในการกรีดยางร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งนํ�ายางเพื�อเพิ�มผลผลิตต่อวันรวมทั�งเพิ�ม

ผลผลิตต่อแรงงานกรีด (tapper productivity) และลดการใช้แรงงานกรีดยาง

2. ได้ฐานข้อมูลทางด้านสรีวิทยา

20%

14 โครงการศึกษาการติดตามคาร์บอน โดยใช้ไอโซโทปคาร์บอน (13C) ที�ได้จากขบวนการสังเคราะห์แสงที�ใบเคลื�อนย้ายไปใช้ในขบวนการสร้างนํ� 1. เก็บตัวอย่างของต้นยาง ได้แก่ ใบ เปลือก เนื�อไม้ ของต้นยาง ไม่น้อย

กว่า

 500 ตัวอย่าง 2.3560            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อศึกษาแหล่งของคาร์บอน (source) ได้แก่ คาร์บอนจากขบวนการสังเคราะห์แสงหรือจากการสะสม

อาหาร ที�เกี�ยวข้องกับขบวนการสร้างนํ�ายาง และติดตามการเปลี�ยนแปลงของคาร์บอนจาก 2 แหล่ง (source) ที�เปลี�ยนแปลง

ตามสภาพอากาศ ชีพลักษณ์ของยาง (phenotype) และผลผลิตยาง 2) เพื�อติดตามไอโซโทปคาร์บอน ทั�งแหล่งที�มา (source) 

และแหล่งใช้ (sink) รวมทั�งปริมาณและระยะเวลาของการนําคาร์บอนไปใช้เพื�อเป็นข้อมูลในการจัดการเพิ�มผลผลิตยางต่อไป

2. ได้ข้อมูลแหล่งสะสมคาร์บอน 1-2 แหล่ง

15 โครงการค้นหาเครื�องหมายโมเลกุลที�เกี�ยวข้องกับความต้านทานโรคใบของยางพารา  2,000 2.4820            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ เพื�อสร้างแผนที�พันธุกรรมและพัฒนาเครื�องหมายโมเลกุลที�มีความสัมพันธ์กับความต้านทานต่อโรคใบจุด

ก้างปลาและโรคใบร่วงไฟทอฟธอรา ที�จะนําไปใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ยางต้านทานโรคในโครงการปรับปรุงพันธุ์ยาง

16 โครงการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อในยางพารา  1.ได้ชนิดของอาหารที�ประกอบด้วย ปริมาณนํ�าตาลซูโคลส และ โฮร์

โมน ที�มีสัดส่วนที�เหมาะสมต่อการชักนําให้เกิดแคลลัสจากเนื�อเยื�อหุ้ม

เมล็ดในยางพาราพันธุ์ RRIT251 อย่างน้อย

1 สูตร 1.1400            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อเปรียบเทียบศักยภาพในการชักนําให้เกิดแคลลัสในยางพันธุ์ต่าง ๆ  2) เพื�อศึกษาและพัฒนาเทคนิคการ

เพาะเลี�ยงต้นอ่อนยางพันธุ์ ที�ให้ผลผลิตนํ�ายางสูง จากเปลือกหุ้มชั�นในเมล็ดอ่อน และเนื�อเยื�อเจริญจากตาข้าง

 2.ได้ชนิดของอาหารที�ประกอบด้วย ปริมาณนํ�าตาลซูโคลส และ โฮร์

โมน ที�มีสัดส่วนที�เหมาะสมต่อการชักนําให้เกิดแคลลัสจากเนื�อเยื�อ

เจริญของตาข้าง ของยางพาราพันธุ์ RRIT251 อย่างน้อย

 1 สูตร

1 ได้ข้อมูลลักษณะทางการเกษตร เช่น การเจริญเติบโต ความต้านทาน

โรคใบจุดก้างปลาและไฟทอฟธอราจากแปลงยาง 2 แปลงทดลอง 

พื�นที�ทดลอง 60 ไร่ 202 สายพันธุ์ 3,765 ต้น และข้อมูลความต้านทาน

โรคใบจุดก้างปลาและไฟทอฟธอราจากแปลงกิ�งตายาง 2 แปลงทดลอง
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
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กองทุน ผู้รับผิดชอบ

 3.ได้ชนิดของอาหารที�ประกอบด้วย ปริมาณนํ�าตาลซูโคลส และ โฮร์

โมน ที�มีสัดส่วนที�เหมาะสมต่อการชักนําให้เกิดแคลลัสจากเนื�อเยื�อ

เจริญของตาข้าง ของยางพาราพันธุ์  RRIT3802 อย่างน้อย

 1 สูตร

17 โครงการพัฒนาระบบการย้ายปลูกต้นกล้ายางจากการเพาะเลี�ยงต้นอ่อน 1. อัตราการรอดตายของต้นยางหลังปรับสภาพ อย่างน้อย ร้อยละ 70 0.5290            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ 1.เพื�อศึกษาเทคนิคการปรับสภาพของต้นยางพันธุ์ RRIM600 ที�ได้จากการเพาะเลี�ยงต้นอ่อนก่อนย้ายปลูก

โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ�าตาลซูโครสและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการรอดตายของต้นกล้ายางหลัง

ย้ายปลูก

2.ศึกษาความแข็งแรงของต้นกล้ายางจากการเพาะเลี�ยงต้นอ่อนหลังจากปลูกในเรือนเพาะชํา

2. ต้นยางพันธุ์ RRIM600 จากการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อรอดตาย  250 ต้น

18 โครงการศึกษาสมรรถนะของต้นยางชําถุงจากกิ�งตาต้นเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ  1. แปลงปลูกยาง 2 แปลง แปลงละ

 5-10 ไร่

0.8830            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อศึกษาสมรรถนะทางด้านการเจริญเติบโตของต้นยางชําถุงพันธุ์ RRIM600 ที�ติดตาจากต้นแม่เพาะเลี�ยง

เนื�อเยื�อ 2) เพื�อศึกษาสมรรถนะทางด้านการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมของต้นยางชําถุงพันธุ์ RRIM600 ที�ติดตาจากต้นแม่

เพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ 3. เพื�อศึกษาสมรรถนะทางด้านการให้ผลผลิตนํ�ายางของต้นยางชําถุงพันธุ์ RRIM600 ที�ติดตาจากต้นแม่

เพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ

2. การเจริญเติบโตของต้นยางหลังปลูก 6 และ 12 เดือน ขนาดเส้นรอบ

ลําต้น (ซม.)

19 โครงการพัฒนาพันธุ์ยางทนแล้ง 20 พันธุ์ 1.4490            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ 1 เพือศึกษาของการตอบสนองต่อความเครียดนําของยางพารา 2) เพือคัดเลือกพันธุ์ยางพาราทีจะใช้เป็นแม่-

พ่อพันธุ์ ในการสร้างลูกผสมยางพาราทนต่อสภาพแล้ง 3) เพื�อสร้างยางพันธุ์ใหม่ที�มีความทนทานต่อความแห้งแล้ง มีการ

เจริญเติบโตดี สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแล้ง และยังสามารถให้ผลผลิตดี โดยมีอัตราการลดลงของผลผลิตน้อยที�สุดใน

สภาพแล้ง

20 โครงการบริหารจัดการและเพิ�มความรู้ด้านโรคยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยใช้ปฏิบัติการเคลื�อนที� Mobile unit 100 รายต่อ

จังหวัด

2.0160            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) บริการตรวจวินิจฉัยโรคและศัตรูยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยาง 2) แก้ไขปัญหาและแนะนําการ

ป้องกันและกําจัดโรคและศัตรูยางแก่เกษตรกร 3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคและศัตรูยางแก่เกษตรกรชาวสวนยาง

21 โครงการนําร่องการศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของยางพันธุ์ RRIT 251 เมื�อให้ใช้วิธีการกรีดและให้ปัจจัยการผลิตอย่างเต็มที� 0.3620            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อศึกษาความเป็นไปได้ของศักยภาพการให้ผลผลิตของยางพันธุ์ RRIT 251 เมื�อให้ใช้วิธีการกรีดและ

ให้ปัจจัยการผลิตอย่างเต็มที� 2) เพื�อหาระบบกรีดแบบกรีดขึ�นที�เหมาะสมกับยางพันธุ์ RRIT 251 3) เพื�อหาอัตราปุ๋ยที�จําเป็น

ต่อการให้ผลผลิตอย่างเต็มที�ของยางพันธุ์ RRIT 251

สามารถบริการและแก้ปัญหาด้านโรคและศัตรูยาง ในจังหวัดพัทลุง 

และ จังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า 100 ราย/จังหวัด

ได้ผลผลิตจากแปลงวิจัยใน 5 เดือนแรก

ได้ข้อมูลการเปิด-ปิดปากใบ ค่าศักย์ของนํ�าภายในใบ และค่าความ

อ่อนแอต่อการเกิดฟองอากาศในท่อลําเลียงนํ�าของยางพารา
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

22 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2559 ในแปลงเกษตรกรพื�นที�เขตปลูกยางใหม่ คัดเลือกเกษตรกรที�เข้าร่วมโครงการและปลูกยางตามการทดลอง  9 แปลง 1.8620            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ ทดสอบการปรับตัวของพันธุ์ยางพาราแนะนําปี 2559  ชั�น 2 และ ชั�น 3  บางพันธุ์ที�มีแนวโน้มจะขึ�นเป็น

พันธุ์ยางชั�น 1 ในพื�นที�ปลูกยางที�มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน

23 โครงแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5 ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน สามารถปลูกสร้างสวนยางได้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60 % 3 แปลง 2.1530            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) ได้ข้อมูลการเจริญเติบโต และข้อมูลต้นทุนการผลิตของแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน 

ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน เพื�อนําไปประกอบกับข้อมูลด้านอื�นๆเพื�อวิเคราะห์รายได้ของเกษตรกรที�ปลูกแทนหลังยาง

ได้ผลผลิต 2) ได้แปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5) ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน ที�ได้สามารถ

แสดงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในพื�นที�ปลูกยางใหม่

(แปลงละ 20 %)

24 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินของศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ให้ได้การรับรองมาตรฐาน มอก .17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005)  1. ได้รับการจัดองค์กรและจัดระบบการบริหารห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์ดินศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์

100% 3.8250            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อพัฒนาให้เป็นหน่วยบริการตรวจวิเคราะห์ดินของการยางแห่งประเทศไทย 2) เพื�อสร้างระบบคุณภาพ

ของห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรอง ตามระบบคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

 2. มีเกษตรกรชาวสวนยางสมัครเข้าร่วมส่งตัวอย่างดินเพื�อทดสอบการ

วิเคราะห์ธาตุอาหารหลักไม่น้อยกว่า 100 ราย

100 ราย

25 โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื�อนที�โรคระบาดของยางพารา ได้โปรแกรม Android และ ios พร้อมใช้งาน <30% 1.1010            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ 1 เพื�อพัฒนาระบบที�ช่วยให้เกษตรกรแจ้งข้อมูลและได้รับข่าวสารเกี�ยวกับโรคยางพาราได้อย่างรวดเร็ว 2) 

เพื�อสร้างฐานข้อมูลการเกิดโรคและนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

26 โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดที�เหมาะสมกับพันธุ์ยางลูกผสม ได้เก็บข้อมูลผลผลิต ไม่น้อยกว่า 10 ครั�ง/ปี  5 สายพันธุ์ 3.6540            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ เพื�อเป็นการศึกษาระบบกรีดที�เหมาะสมกับพันธุ์ยางลูกผสมสําหรับเป็นข้อมูลในงานปรับปรุงพันธุ์ยาง ได้เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ไม่น้อยกว่า 2 ครั�ง/ปี

27 โครงการจัดการหน้ากรีดยางแนวใหม่เพื�อยืดอายุการกรีดยางเปลือกเดิม 1. เปิดกรีดยาง อย่างน้อย  2 แปลง 1.1390            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ เพื�อจัดการหน้ากรีดยางให้สามารถกรีดเปลือกเดิมได้นานขึ�น และขยายเวลาการสร้างเปลือกงอกใหม่ เพื�อ

เพิ�มผลผลิตและยืดอายุการกรีดยาง

2. วัดความหนาของเปลือกยาง 1-2 ครั�ง

 3. ข้อมูลผลผลิต  1 ปีกรีด  

28 โครงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความแปรปรวนนิวคลีโอไทด์ยีนเป้าหมายที�เกี�ยวข้องกับลักษณะขนาดลําต้นยางพารา 5 เครื�องหมาย

โมเลกุล

0.7800            49(4)  สถาบันวิจัยยาง/ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)

[วัตถุประสงค]์ 1) พัฒนาเครื�องหมาย Single nucleotide polymorphism (SNP) ของยีนที�สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของ

ยางพารา 2) ทวนสอบประสิทธิภาพของเครื�องหมายยีนที�พัฒนาได้ เพื�อประยุกต์ใช้ในโครงปรับปรุงพันธุ์ยางพารา

29 โครงการทําบริสุทธิ�โปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสจากซีรั�มนํ�ายางพาราและสมบัติการต้านเชื�อราก่อโรคพืชบางชนิด 1.  ทราบจํานวน ชนิด และปริมาณโปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสในนํ�ายางพารา 0.7930            49(4)  สถาบันวิจัยยาง/ม.มหิดล

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อศึกษาการแสดงออก ชนิด และปริมาณโปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสในซีรั�มนํ�ายางพารา 2) เพื�อ

ทําบริสุทธิ�โปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสจากซีรั�มนํ�ายางพารา 3) เพื�อศึกษาสมบัติการต้านเชื�อราก่อโรคพืชของโปรตีน

เกาะจับไคตินและไคตีเนสที�แยกได้จากซีรั�มนํ�ายางพารา 4) เพื�อศึกษาความคงตัวของโปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสที�

แยกได้จากซีรั�มนํ�ายางพารา 5) เพื�อศึกษาการออกฤทธิ�ของโปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสที�แยกได้จากซีรั�มนํ�ายางพารา

ร่วมกับยาฆ่าเชื�อรา

2.  ทราบวิธีการทําบริสุทธิ�โปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสจากนํ�า

ยางพารา อย่างน้อย

 1 วิธี

ได้เครื�องหมายโมเลกุลที�เกี�ยวข้องกับลักษณะของขนาดลําต้น เพื�อใช้

ในการคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที�มีการเจริญเติบโตเร็ว อย่างน้อย 5 

เครื�องหมาย
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

30 โครงการศึกษาสมบัติดินและความหลากหลายของแมลงและจุลินทรีย์ในสวนยางพาราแบบเชิงเดี�ยวและแบบปลูกพืชร่วม 1 ข้อมูล 2.3790            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อศึกษาความหลากหลายชนิดของแมลงในสวนยางพาราที�มีการจัดการสวนป่าอย่างยั�งยืนรูปแบบต่างๆ 

ภายใต้มาตรฐาน FSC 2) เพื�อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยสิ�งแวดล้อม  บางอย่างที�มีผลต่อความหลากหลายชนิดของแมลง   3) 

เพื�อทราบชนิดที�ถูกต้องของจุลินทรีย์บนเศษซากยางพาราในสวนยางพาราเชิงเดี�ยว และสวนยางพาราแบบผสมผสาน 4)  

เพื�อทราบความหลากหลายชนิดของจุลินทรีย์บนเศษซากยางพาราในสวนยางพาราเชิงเดี�ยว และสวนยางพาราแบบ

ผสมผสาน 5) เพื�อให้ได้เชื�อจุลินทรีย์บริสุทธิ� เก็บไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและอื�น ๆ ต่อไป 6) เพื�อศึกษาความ

หลากหลายชนิดของแมลงในสวนยางพาราที�ปลูกเชิงเดี�ยวและปลูกพืชร่วม

2 แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง 55.3340         

  - งบสํารองงานวิจัยหรือฝึกอบรมสําหรับบุคคลภายนอกหรือเกี�ยวข้อง 15.0000          

31 โครงการการศึกษาวิเคราะห์ตลาดยางจีนทั�งระบบเพื�อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย  1.ได้ระบบฐานข้อมูลทางด้านการค้ายางพาราของประเทศไทย 1 ระบบ 1.3360            49(4)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

2.ได้แบบจําลองอุปสงค์ความต้องการใช้ยางของจีนอย่างน้อย 1 สมการ

3.ได้แบบจําลองการพยากรณ์ความต้องการใช้ยางของจีนอย่างน้อย 1 สมการ

4. ได้รูปแบบและปัจจัยที�กําหนดราคานําเข้ายางของจีน 1 รูปแบบ

5. ได้แบบจําลองการส่งผ่านราคายางของจีนมายังประเทศไทย 1 รูปแบบ

 6.ได้ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านราคายางในตลาดจีน  1 ระบบ

32 โครงการการศึกษาวิจัยระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ 1 ฐานข้อมูล 0.5840            49(4)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) สร้างระบบจัดการขนส่งยางเพื�อรองรับการขยายตัวของตลาดกลางยางพารา 2) สร้างระบบการจัดเก็บ 

การกระจายยางที�จะซื�อขายในตลาดภูมิภาค 3) เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของโครงสร้าง พฤติกรรมต้นทุนค่าขนส่งรูปแบบ

ต่าง ๆ เพื�อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการขนส่งให้เหมาะสมกับตลาดภูมิภาค

33 โครงการวิจัยศักยภาพการแข่งขันของโรงงานแปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง  ทราบศักยภาพการของโรงานแปรรูปไม้ยางของไทย 0.2620            49(4)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) ศึกษาแนวทางการแปรรูปไม้ยางระดับเกษตรกร, ตั�งโรงเลื�อย, จ้างเอกชนแปรรูปไม้ยางพารา 2) วิเคราะห์

ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานเกษตรกรจัดการไม้ยางขั�นต้นก่อนจําหน่าย 3) ศึกษาความเป็นไปได้ของการตั�ง

โรงงานผลิตชิ�นส่วนในหมู่บ้าน,ตั�งศูนย์ผลิตชิ�นส่วน, จ้างเกษตรกรผลิตเพิ�มรายได้ไม้ยางพารา

[วัตถุประสงค]์ 1) วิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการยางของจีน รวมทั�งการพัฒนาแบบจําลองอุปสงค์การนําเข้ายางของจีน

 เพื�อทราบความยืดหยุ่นต่อราคาทั�งของไทยและคู่แข่ง รวมทั�งความยืดหยุ่นต่อรายได้ประชาชาติของประเทศจีน 2) ศึกษา

วิเคราะห์ภาวะการค้ายางระหว่างประเทศไทยและคู่แข่งกับประเทศจีน และตลาดที�สําคัญของโลกเพื�อประโยชน์ในการ

กําหนดนโยบายและวางแผนในการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของยางไทยในตลาดจีน ทั�ง

ภายในและต่างประเทศในระยะสั�นและยาว 3) ศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการแข่งขันของยางไทยและคู่แข่งในตลาดจีน 

และตลาดที�สําคัญของโลก เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และ ญี�ปุ่น เป็นต้น รวมทั�งการค้นหาแนวทางการเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันให้กับยางไทยในตลาดจีน  4) ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างตลาดการนําเข้ายางของจีน เพื�อ

ประเมินความเสี�ยงและความผันผวนของตลาดนําเข้ายางของจีน  5) ศึกษารูปแบบและปัจจัยที�กําหนดราคานําเข้ายางของจีน

 และวิเคราะห์การส่งผ่านราคายางของจีนมายังตลาดยางพาราไทย เพื�อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และเตือนภัยทางด้านราคา

ในตลาดจีน  6) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกยางไปจีน และโอกาสทางการตลาดที�สําคัญ

ของยางไทยในจีน  7) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้านการค้ายางพาราระหว่างประเทศไทยและคู่แข่งในตลาดจีน เพื�อให้ผู้ที�

เกี�ยวข้องสามารถเปรียบเทียบศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศไทยกับคู่แข่งในตลาดจีน และตลาด

ที�สําคัญในโลก เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี�ปุ่น เป็นต้น 8) พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านราคายางในตลาดจีน 

ได้ระบบโลจิสติกยางของไทย และได้ฐานข้อมูลสารสนเทศสําหรับ

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อย่างน้อย

ได้ข้อมูลความหลากหลายชนิดของแมลงในสวนยางพาราที�มีการ

จัดการสวนป่าอย่างยั�งยืนรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย
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34 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตใช้การตลาดและอุตสาหกรรมยางใช้ยางโลก 4 ฉบับ 2.6720            49(4)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

[วัตถุประสงค]์ 1) กยท. มีข้อมูลไปใช้วางแผนกําหนดนโนบายเพื�อส่งเสริมและพัฒนายางทั�งระบบ 2) สถาบันเกษตรกร

และผู้ประกอบกิจการยาง มีข้อมูลเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจดําเนินธุรกิจยาง

35 โครงการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการผลิตยางแผ่นรมควันของสถาบันเกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน  1 แนวทาง 1.5470            49(4)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อระบุกิจกรรมและศึกษาตัวผลักดันต้นทุนของกิจกรรมในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันของสถาบัน

เกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)  2 เพื�อวิเคราะห์ระบบต้นทุนกิจกรรมและกําหนดแนวทาง

ในการลดต้นทุนโดยใช้ระบบกิจกรรมของกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันของสถาบันเกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน Good 

Manufacturing Practice (GMP) 3) เพื�อวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน

เกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) 4) เพื�อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่นรมควันของ

สถาบันเกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) 5) เพื�อวัดดัชนีความสุขของบุคลากร/แรงงานของ

สถาบันเกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) 6) เพื�อศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อดัชนีความสุขของ

บุคลากร/แรงงานของสถาบันเกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)

36 โครงการความเสี�ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี�ยงของเกษตรกรสวนยางในประเทศไทย  1 ได้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีทางเลือกกลยุทธ์จัดการความ

เสี�ยงหรือเครื�องมือจัดการความเสี�ยง

1.1670            49(4)  สถาบันวิจัยยาง /ม.สงขลานครินทร์

[วัตถุประสงค]์ 1) เพือศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและ สังคม โครงสร้างฟาร์ม และระบบการผลิตของเกษตรกรสวนยาง 2) 

เพื�อศึกษาความเสี�ยง (risks) การรับรู้ความเสี�ยง (perception of risks) และกลยุทธ์จัดการความเสี�ยง (risk management 

strategies) ของเกษตรกรสวนยาง 3) เพื�อศึกษาแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ของการรับรู้ความเสี�ยง (perception of risks) 

และกลยุทธ์จัดการความเสี�ยง (risk management strategies) ของเกษตรกรสวนยาง  4) เพื�อนําเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย

จัดการความเสี�ยงยางพาราสําหรับประเทศไทย

2 กยท.มีข้อเสนอเชิงนโยบายจัดการความเสี�ยงและเครื�องมือจัดการ

ความเสี�ยงที�มีความพร้อมใช้และความเพียงพอ ลดความเสียหาย 

ประสิทธิภาพเพิ�มขึ�น มูลค่าทางเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื�อง และการ

พัฒนาอย่างยั�งยืนของเศรษฐกิจยางในประเทศไทย

37 โครงการแบบจําลองธุรกิจรูปแบบใหม่ผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอนยางพาราไทยเพื�อการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการเข้าถึงผู้บริโภค : 

กรณีศึกษาตลาดในประเทศจีนและสปป.ลาว

1.3200            49(4)  สถาบันวิจัยยาง/ม.แม่ฟ้าหลวง

[วัตถุประสงค]์ การศึกษาในครั�งนี�มีวัตถุประสงค์หลักคือ การศึกษาแบบจําลองธุรกิจรูปแบบใหม่ผลิตภัณฑ์ที�นอนและ

หมอนยางพาราไทยเพื�อการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการเข้าถึงผู้บริโภค ในตลาดประเทศจีนและสปป.ลาว โดยเน้นการ

วิเคราะห์ Demand Chain ของผู้บริโภคในตลาดจีน และ ลาว รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

ของไทย เพิ�อนํามาพัฒนาและออกแบบ Value Chain และ Modern Business Model ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที�นอนและ

หมอนยางพาราของไทยในตลาดต่างประเทศ

38 โครงการเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั�นปลายพันธุ์ยางแลกเปลี�ยนระหว่างประเทศ  41 พันธุ์ 3.4460            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ คัดเลือกพันธุ์ยางแลกเปลี�ยนระหว่างประเทศที�ปรับตัวได้ดี และมีการเจริญเติบโตดีสามารถเปิดกรีดได้เร็ว

ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ของประเทศไทย

39 โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ   15.0000             49(4)  สํานักผู้ว่าการ/กองกิจการต่างประเทศ

  1. ความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council  : ITRC) 3.0000               

   1.1 ประชุมสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC)  ประชุม 2 ครั�ง 2.0000               

   1.2 คณะกรรมการสถิติ (statistic Committee) คณะกรรมการบริหารกลยุทธ์การดําเนินงานด้านการตลาด (CSMO) ของ ITRC  ประชุม 2 ครั�ง 0.5000               

ได้รายการวิเคราะห์การผลิต การใช้ยาง การตลาด ราคายางการผลิต 

และการตลาดอุตสาหกรรมยาง ปีละ

 ได้แนวทางในการลดต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน และต้นทุนการ

ดําเนินการของสหกรณ์ GMP อย่างน้อย

 ได้แผนการดําเนินงานและ แนวทางการพัฒนาการจัดการการตลาด

และกลยุทธ์การตลาดเพื�อการส่งออกผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอน

ยางพาราของไทยในตลาดประเทศจีน และลาว

 ได้พันธุ์ยางแลกเปลี�ยนจากประเทศในรูปของกิ�งตายาง จาก 10 ประเทศ

 (รวมประเทศไทย) จํานวน
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   1.3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานเฉพาะด้าน (EGERRM/STAT COM/DPSC) และ MRED  ประชุม 2 ครั�ง 0.5000               

   1.4 ค่าบํารุงสมาชิกปีละ -                     

  2. สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing Countries : ANRPC) 7.0000               

   2.1 ประชุมสมัชชาและคณะกรรมการบริหารของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ  ANRPC  ประกอบด้วย 2.0000               

       2.1.1 ประชุมวิชาการประจําปี (ANRPC Annual Rubber Conference)  ประชุม 1 ครั�ง 1.2000               

       2.1.2 ประชุมสมัชชาและเครือข่ายผู้ประกอบการฯ   (Assembly&networking)  ประชุม 1 ครั�ง

       2.1.3 ประชุมคณะกรรมการสถิติ (Information and Statistics Committee, ISC)   ประชุม 1 ครั�ง

       2.1.4 ประชุมคณะกรรมการอุตสาหกรรมยาง (Insustry Matters Committee, IMC)  ประชุม 1 ครั�ง

       2.1.5 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (Executive Committee, EXCO)  ประชุม 1 ครั�ง

       2.1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Worksop) 0.8000               

   2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการของผู้เชียวชาญกลุ่มต่างๆ ของประเทศสมาชิก  (Expert Group meeting) 0.5000               

   2.3 ค่าบํารุงสมาชิกปีละ 4.5000               

  3 สภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board : IRRDB) 4.1000               

  3.1 ประชุมประจําปี ประกอบด้วย   0.9000               

      - สัมมนาวิชาการยางระหว่างประเทศ (International Rubber Conference :IRC)   ประชุม 1 ครั�ง 0.9000               

      - ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการ (Director & Board Meeting)  ประชุม 1 ครั�ง -                     

  3.2 ประชุม/ สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการและดูงานด้านต่างๆ   ประชุม 4 ครั�ง 2.0000               

  3.3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานเฉพาะด้าน  ประชุม 1 ครั�ง 0.1200               

  3.4 การฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์ของประเทศสมาชิกปีละ 1-2 คน  ประชุม 1 ครั�ง 0.0800               

  3.5 ค่าบํารุงสมาชิกปีละ 1.0000               

  4. คณะทํางานด้านผลิตภัณฑ์ยางภายใต้คณะกรรมการที�ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ACCSQ) 0.5000               

    - ประชุมคณะทํางานด้านผลิตภัณฑ์ยางภายใต้คณะกรรมการที�ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ACCSQ)  ประชุม 2 ครั�ง 0.5000               

  5. คณะกรรมการมาตรฐานสิ�งประดิฐษ์อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  (ISO/TC 45 Rubber and Rubber Products) 0.1500               

    - ประชุมคณะกรรมการ ISO/TC45 Rubber and Rubber Products)  ประชุม 1 ครั�ง 0.1500               

  6. ความร่วมมืองานวิจัยยางระหว่างไทย-ฝรั�งเศส (Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) 0.2500               

   6.1 สัมมนาทางวิชากการ (HRPP Seminar)  0.1700               

      - การประชุมคณะกรรมการบริหาร (HRPP Steering Committee) 0.1700               

      - การประชุมคณะกรรมการวิชาการ (HRPP Scientific Committee)  ประชุม 1 ครั�ง -                     

   6.2 ค่าบํารุงสมาชิกปีละ 80,000 บาท  ประชุม 1 ครั�ง 0.0800               

4 แผนงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง 115.0800       

  - งบสํารองงานวิจัยหรือฝึกอบรม 10.0000          49(4)  

40 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื�อขยายโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมยาง  5 ชนิด 4.3210            49(4)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อพัฒนาและรักษาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการของยางให้ได้รับการรับรอง ตามระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล 2) เพื�อสามารถรับรองผลการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางได้ตามมาตรฐานสากล 3) เพื�อยกระดับ

มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางให้เป็นที�ยอมรับในระดับสากล

 ได้สูตรและเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอย่างน้อย 5 ชนิด
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กองทุน ผู้รับผิดชอบ

41 โครงการสนับสนุนการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางเพื�อทดแทนการนําเข้าและขยายตลาดส่งออก 1) ได้เทคนิค วิธีการการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และได้ผลิตภัณฑ์ที�มี

ศักยภาพพร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า ปีละ 5 ผลิตภัณฑ์

 5 ผลิตภัณฑ์ 21.4070          49(4)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

[วัตถุประสงค]์ 1) วิจัยการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในระดับเชิงพาณิชย์เพื�อสนับสนุนผู้ผลิตระดับ SME 2) สาธิตและขยายผลการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ยางในเชิงพาณิชย์

2)  เป็นแนวทางหนึ�งในการหารายได้ให้กับหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 30 ของงบประมาณโครงการสนับสนุนการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์

ยางเพื�อทดแทนการนําเข้าและขยายตลาดส่งออกที�ได้รับในปี 2561 

(6.452 ล้านบาท)

 ร้อยละ 30

42 โครงการผลกระทบของปริมาณซัลเฟตต่อสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ยางล้อรถยนต์  1. ได้ข้อมูลทางวิชาการแสดงถึงผลกระทบจากปัจจัยอื�นๆ ได้แก่ 

ปริมาณซัลเฟตตกค้าง พันธุ์ยาง อายุต้นยาง ระยะเวลาการจัดเก็บ 

กระบวนการล้าง ที�มีผลต่อคุณภาพยางก้อนถ้วย

3.6550            49(4)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

[วัตถุประสงค]์ 1) เพือศึกษาผลกระทบของชนิดและปริมาณสารจับตัวทีใช้ผลิตยางก้อนถ้วยสาหรับการผลิตยางแท่งต่อ

สมบัติของยางดิบ ยางคอมพาวนด์ และยางหลังวัลคาไนซ์ รวมถึงพฤติกรรมการแปรรูปและสมบัติบางประการของยางล้อ 2)

 เพื�อศึกษาผลของปัจจัยอื�นที�เกี�ยวข้องในการผลิตยางก้อนถ้วยและยางแท่ง ต่อสมบัติของยางดิบ ยางคอมพาวนด์ และยาง

หลังวัลคาไนซ์ 3) เพื�อพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ซัลเฟตและ/หรือเกลืออย่างง่ายเพื�อนาไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบยาง

ก้อนถ้วยก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตยางแท่ง

2.ได้ชุดทดสอบสําหรับตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของซับเฟตใน

สารจับตัวยาง และในยางก้อนถ้วยที�ใช้ได้จริงในภาคสนามและห้อง

ปฏัติการ

43 โครงการการผลิตเท้าเทียมจากยางธรรมชาติเพื�อใช้ในประเทศและการส่งออก 1.ได้เท้าเทียมจากยางธรรมชาติที�ได้มาตรฐานการผลิต ร้อยละ 40 4.8310            49(4)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อต้องการผลิตเท้าเทียมจากยางธรรมชาติที�ได้มาตรฐานการผลิต มอก. 2613-2557

2. เพื�อต้องการสร้างมูลค่าเพิ�มจากยางธรรมชาติ

2. ได้สูตรยางทีเหมาะสมและเทคนิคในการผลิตเท้าเทียมเพื�อใช้ผลิต

ทางการค้า

44 โครงการการผลิตนํ�ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO ชนิดเพิ�มมูลค่า 1 ได้เทคนิคการผลิตนํ�ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO ร้อยละ 50 4.0520            49(4)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อได้น้�ายางข้นที�มีความปลอดภัย สร้างความเชื�อมั�นให้กับผู้บริโภค ปราศจาก TMTD  ที�เป็นสารก่อ

มะเร็ง                       2) เพื�อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถน้าเทคโนโลยีการผลิต ผลิตในเชิงธุรกิจสามารถเพิ�มมูลค่า

ให้กับอุตสาหกรรมน้�ายางข้น

45 โครงการวิจัยการพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง  ได้ห้องปฎิบัติการที�ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลจํานวน 3 ห้องปฏิบัติการ 16.5370          49(4)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อพัฒนาและรักษาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการของยางให้ได้รับการรับรอง ตามระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล 2) เพื�อสามารถรับรองผลการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางได้ตามมาตรฐานสากล 3) เพื�อยกระดับ

มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางให้เป็นที�ยอมรับในระดับสากล

46 โครงการ การวัดปริมาณเนื�อยางในนํ�ายางสด(%DRC) โดยใช้ Hydrometer  เพื�อการหาตัวแทนทางสถิติในระดับประเทศและใช้ในการซื�อขาย  1 ชุดข้อมูล 3.7370            49(4)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

[วัตถุประสงค]์1) เพื�อศึกษาผลของความสัมพันธ์ของ %DRC และความหนาแน่นที�เป็นตัวแทนเชิงสถิติ 

   ในระดับประเทศ  2) เพื�อให้ได้ Latex meter และ/หรือเครื�องมือต้นแบบที�เหมาะสมในหน่วย %DRC ที�สามารถใช้งาน

สําหรับรองรับการซื�อขายจริงรวมทั�งทดสอบการทํางานในภาคสนามในสภาวะจริงเพื�อประเมินผลกระทบต่อระบบฯ 

โดยรวมทั�งหมด 3) เพื�อให้ได้คู่มือในการซื�อขายนํ�ายางสดที�เป็นที�ยอมรับ และสามารถใช้งานในการซื�อ-ขายได้

 มีชุดเครื�องมือเพื�อวัดปริมาณเนื�อยางแห้งในนํ�ายางสด (%DRC) โดยใช้

 Hydrometer  ซึ�งมีความคลาดเคลื�อนจากวิธี ISO 126-2005 ไม่เกิน 3%

 DRC อย่างน้อย
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47 โครงการทดสอบความชํานาญระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์และห้องปฏิบัติการทดสอบนํ�ายางข้นด้วยวิธี Round Robin Cr 0.7770            49(4)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

[วัตถุประสงค]์ 1 เพื�อพัฒนาห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์และนํ�ายางข้นภายในประเทศให้มีมาตรฐานการวิเคราะห์

ทดสอบที�ถูกต้องและแม่นยํา 2) เพื�อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์และนํ�ายางข้น

ภายในประเทศ

48 โครงการศึกษารูปแบบอุตสาหกรรมยางที�เหมาะสมกับประเทศไทย ร้อยละ 50 0.3800            49(4)  สถาบันวิจัยยาง/ฝยศ.

[วัตถุประสงค]์ เพื�อศึกษารูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมยางที�เหมาะสมกับประเทศไทย

49 โครงการทดสอบคุณภาพไม้ยางพาราเพื�อใช้เป็นเชื�อเพลิงชีวมวล  1. ได้องค์ประกอบโดยประมาณได้แก่ ความชื�น ปริมาณเถ้า สารที�

ระเหยได้ และองค์ประกอบทางเคมี

3 ข้อมูล 1.4950            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) ทดสอบคุณภาพไม้เพือประเมินศักยภาพการใช้เป็นเชือเพลิงชีวมวลในยางพาราพันธุ์ต่างๆ 2) ประเมิน

และคัดเลือกพันธุ์พาราที�มีคุณสมบัติทั�งในแง่ปริมาณและคุณภาพของนํ�ายางและไม้เพื�อใช้เป็นเชื�อเพลิงทั�งองค์ประกอบ

โดยประมาณ (Proximate analysis) และองค์ประกอบโดยละเอียด (Ultimate analysis) 3) พัฒนาสมการวิเคราะห์คุณภาพ

ของไม้ยางทางชีวมวลด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด

 2. ได้สมการสําหรับวิเคราะห์องค์ประกอบโดยประมาณ และ

องค์ประกอบทางเคมี อย่างน้อย 1 สมการ

1 สมการ

50 โครงการจัดการสวนยางที�ดีและเหมาะสม (GAP) เพื�อผลิตนํ�ายางคุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์โรงงานยางแผ่นรมควันจังหวัดตรัง 1. ร่วมมือกับสหกรณ์  2-3 สหกรณ์ 1.3650            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการผลิตนํ�ายางคุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์การทํายางแผ่นรมควัน  2) เพื�อศึกษา

การยอมรับการเกษตรที�ดีและเหมาะสม (GAP) ในการเพิ�มผลผลิตอย่างยั�งยืน 2. ตรวจสวนยาง จํานวน

 20-30 สวน/

สหกรณ์

3. ข้อมูลผลผลิต 20-30 สวน/สหกรณ์และคุณภาพของนํ�ายาง 3-5 

พารามิเตอร์

20-30 สวน/

สหกรณ์และ

คุณภาพของนํ�า

ยาง 3-5 

พารามิเตอร์

51 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปของยางพันธุ์  RRIT 251 RRIM600 และในพันธุ์ยางแนะนําชั�น 2 ชั�น และชั�น

 3 ตามคําแนะนําพันธุ์ยางปี 2559

1. ได้ข้อมูลสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปในยางพันธุ์ยาง

แนะนําปี 2559 ชั�น 1  2 และ 3 อย่างน้อย

 22 พันธุ์ 9.7200            49(4)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

[วัตถุประสงค]์ 1 เพื�อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดิบในยางพันธุ์ RRIT 251 พันธุ์ RRIM600 และพันธุ์ยางแนะนํา

ชั�น 2 และ ชั�น 3  ตามคําแนะนําพันธุ์ยางปี 25592 เพื�อศึกษา   2 คุณสมบัติทางกายภาพของยางคงรูปในยางพันธุ์ RRIT 251 

และพันธุ์ RRIM600 จากสวนยางของเกษตรกร

52 โครงการแผ่นยางไฮบริดต้านเชื�อและผลิตพลังงานจากยางธรรมชาติและกากกาแฟ 1 ได้สูตรการทํายางคอมพาวนด์ อย่างน้อย 1 สูตร 1.7890            49(4)  สถาบันวิจัยยาง/ม.เกษตรศาสตร์

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อศึกษาความเป็นไปได้ในการนํากากกาแฟซึ�งเป็นของเหลือทิ�งจากการบริโภคมาใช้เป็นสารตัวเติมใน

วัสดุไฮบริดยางธรรมชาติ 2) เพื�อศึกษาแนวทางการผลิตวัสดุไฮบริดปลอดเชื�อจากยางธรรมชาติโดยการเพิ�มสารเติมแต่ง 

ได้แก่กากกาแฟ และเงินนาโนรวมถึงศึกษาประสิทธิภาพการยับยั�งเชื�อแบคทีเรีย และสมบัติเชิงกลต่างๆ ของวัสดุไฮบริด

ยางธรรมชาติ กากกาแฟและเงินนาโน เพื�อใช้เป็นวัสดุปลอดเชื�อ 3) เพื�อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาวัสดุไฮบริดยาง

ธรรมชาติที�สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากแรงเชิงกลได้ 4) เพื�อเพิ�มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ 5) เพื�อเผยแพร่

ความรู้และเทคโนโลยีการวิจัยสู่ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน

2 ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นยางไฮบริดต้นแบบที�มีสมบัติการต้านเชื�อแบคทีเรีย 

อย่างน้อย

 1 ชนิด

3.ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นยางไฮบริดต้นแบบที�มีสามารถเปลี�ยนพลังงานกล

เป็นพลังงานไฟฟ้า อย่างน้อย

 1 ชนิด

มีห้องปฏิบัติการยางแท่งและนํ�ายางข้นของภาคเอกชน เข้าร่วม

โครงการอย่างน้อย  3 ห้องปฏิบัติการ

 กยท. สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที�ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

ปลายนํ�าได้เพิ�มมากกว่า
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4.  ผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับประเทศ หรือนานาชาติ

อย่างน้อย

1 เรื�อง

53 โครงการ  การศึกษาผลของแรงกระแทกและการดูดซับพลังงานของหมวกกันน็อครถจักรยานยนต์ที�ใช้ฟองนํ�ายางธรรมชาติเป็นวัสดุเสริมแรง ได้ข้อมูลคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุที�เป็นหมวกกันน็อคที�มีการเสริม

ด้วยยางธรรมชาติ เพื�อนํามาใช้ในการผลิตหมวกกันน็อค

0.3220            49(4)  สถาบันวิจัยยาง/ม. เทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
[วัตถุประสงค]์ 1 เพือเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลต่าง ๆ ของวัสดุทีเป็นของหมวกกันน็อคทีมีการเสริมด้วยยางธรรมชาติ

กับหมวกกันน็อคที�ไม่ได้มีการเสริมยางพารา 2 )เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเสียหายของหมวกกันน็อคที�มีการเสริมด้วยยาง

ธรรมชาติเมื�อรับแรงกระแทก 3) เพื�อศึกษาผลของความหนาของวัสดุยางธรรมชาติที�มีผลต่อรับแรงกระแทกภายในหมวก

กันน็อครถจักรยานยนต์

54 โครงการใช้ประโยชน์จากเมล็ดยางพาราในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม  1 ผลิตภัณฑ์ 0.6900            49(4)  สถาบันวิจัยยาง/ ม. แม่ฟ้าหลวง

[วัตถุประสงค]์ 1 ทดสอบฤทธิ�ความเป็นพิษและฤทธิ�ทางชีวภาพต่อเซลล์dermal papilla ของนํ�ามันเมล็ดยางพารา 2) 

ทดสอบฤทธิ�ต่อเอนไซม์5α-reductase ของนํ�ามันเมล็ดยางพารา 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมผสมนํ�ามันเมล็ดยางพาราที�

มีความคงตัว 4) ทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมผสมนํ�ามันเมล็ดยางพาราในอาสาสมัคร

55 โครงการวิจัย การศึกษาและพัฒนาความคงทนของไม้ยางพาราโดยการอัดพอลิเมอร์  1 วิธี 0.8700            49(4)  สถาบันวิจัยยาง /ม.สงขลานครินทร์

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อปรับปรุงความคงทนของไม้ยางพาราด้วยการอัดพอลิเมอร์ 2) เพื�อเพิ�มทางเลือกในการใช้ประโยชน์

ไม้ยางพาราให้มากขึ�น 3) เพื�อเพิ�มมูลค่าให้กับไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์ที�สร้างจากไม้ยางพารา

56 โครงการวิจัย  ผลิตภัณฑ์เรืองแสงในที�มืดเพื�อสัญลักษณ์ปลอดภัยจากยางพารา 0.7890            49(4)  สถาบันวิจัยยาง/ม. อุบลราชธานี

[วัตถุประสงค]์ 1) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาป้ายเรืองแสงจากยางพารา  2) เพื�อกระตุ้นการใช้ยางพาราในประเทศไทย

57 โครงการวิจัย หมอนยางพาราไร้กลิ�นปลอดเชื�อผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน ได้วิธีการผลิตหมอนยางพาราไร้กลิ�นและปลอดเชื�อ 1.9000            49(4)  สถาบันวิจัยยาง/ม. เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

[วัตถุประสงค]์ 1 เพื�อศึกษาหาปริมาณของอนุภาคซิลเวอร์นาโนที�เหมาะสมที�ใช้เป็นส่วนผสมในหมอนยางพาราต่อ การ

ต้านทานเชื�อราและแบคทีเรีย 2) เพื�อทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื�อโรคของหมอนยางพาราที�ผลิตได้ในห้องปฏิบัติการ 

3) เพื�อทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื�อโรคของหมอนยางพาราที�ผลิตได้ในการใช้งานจริง 4) เพื�อทดสอบความทนทาน

และสมบัติเชิงกลของหมอนปลอดเชื�อจากยางพารา 5) เพื�อจัดทาเป็นต้นแบบหมอนปลอดเชื�อจากยางพารา 6) เพื�อขยาย

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหมอนปลอดเชื�อจากยางพาราออกสู่เชิงพาณิชย์ทั�งในและต่างประเทศ 7) เพื�อเผยแพร่นวัตกรรมหมอน

ปลอดเชื�อจากยางพาราสู่วิสาหกิจชุมชนทั�วประเทศ

58 โครงการ กิจกรรมทางชีวภาพของเปปไทด์ที�เกิดจากการเตรียมนํ�ายางกําจัดโปรตีนโดยการใช้อัลคาเลสและปาเปน  1 ได้วิธีการแยกเปปไทด์และทราบชนิดของเปปไทด์ที�มีสมบัติทาง

ชีวภาพโดดเด่นจากเปปไทด์ที�แยกได้

 1 วิธี 0.8430            49(4)  สถาบันวิจัยยาง/ม.สงขลานครินทร์

วิทยาเขต ปัตตานี

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อศึกษาวิธีการแยกเปปไทด์โมเลกุลเล็กจากส่วนที�ไม่ใช่ยางในนํ�ายางพารากําจัดโปรตีน 2) เพื�อ

วิเคราะห์ประเมินสมบัติทางชีวภาพของเปปไทด์ที�แยกได้ 3) เพื�อวิเคราะห์ระบุชนิดของเปปไทด์ที�มีสมบัติทางชีวภาพโดด

เด่นจากเปปไทด์ที�แยกได้

2 ได้แนวทางประยุกต์ใช้เปปไทด์ที�มีสมบัติทางชีวภาพโดดเด่นจาก

เปปไทด์ที�แยกได้

 ได้วิธีการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปที�มีความทนทานต่อความชื�น เชื�อราผุ

 และปลวก รวมทั�งสมบัติเชิงกลที�ดีขึ�นเมื�อเทียบกับไม้ยางพาราแปรรูป

แบบเดิมที�มีการจําหน่ายตามท้องตลาด

 ได้ผลิตภัณฑ์พื�นหรือเส้นนําทางเรืองแสงจากยางพาราสําหรับนําไปใช้

งานในที�มืดเพื�อความปลอดภัยในการใช้ชีวิต

 ได้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมผสมนํ�ามันเมล็ดยางพาราที�มีความปลอดภัย 

มีประสิทธิภาพ และเป็นที�พึงพอใจในผู้บริโภค อย่างน้อย
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59 โครงการวิจัยกาวนํ�ายางพาราเพื�อเชื�อมติดในวัสดุเพื�องานไม้ตกแต่ง และการแพ๊คกิ�ง (Rubbe Adhesive Glue Wood Working and Packing) 5.3000            49(4)  สถาบันวิจัยยาง/ม.บูรพา

[วัตถุประสงค]์ 1) ศึกษาการนําคุณสมบัติเชิงมวลสารของนํ�ายางพาราแปรรูปแบบผงสําเร็จ ต่อประสิทธิภาพ การยึดเกาะตัว

กับมวลสสารอื�น 2) หามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์นํ�ายางพาราเพื�อแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม เพื�อเป็นพื�นฐานใน

การศึกษาแปรรูปไปสู่การใช้เป็นสีทาอาคาร 3) พัฒนารูปแบบการนําไปใช้ได้จริงในอุตาสาหกรรมก่อสร้าง ของวัสดุไม้ 

แผ่นลามิเนต หรือวัสดุอื�น การเคลือบกันลื�น ลดแรงกระแทก ทั�งนี�อาศัยคุณสมบัติของการเป็นสารให้ความนุ่ม เป็นต้น

60 โครงการวิจัยวัสดุแผ่นยางมุงหลังคาเป็นแผงโซล่าร์เซล (Rubber Roof Tiles for Solar Roof)ประกอบโครงสร้างหลังคาบ้าน/โรงเรือนฟาร์ม

 ลดนํ�าหนักหลังคากระเบื�องและลดโครงเหล็กขนาดใหญ่ ขนาด ทดลอง 10@25 ม. เพื�อพัฒนาเป็นโรงเก็บสินค้าเกษตรแปรรูป โรงเก็บแผ่น

ยางพารา นําร่อง 1 แห่งเป็นเนื�อที�ส่วนหลังคา 250 ตารางเมตร (สามารถรองรับแผงการติดตั�งโซล่าร์เซลได้)

5.2000            49(4)  สถาบันวิจัยยาง/ม.บูรพา

[วัตถุประสงค]์ 1) ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์แผ่นมุงหลังคายางพาราที�มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภูมิอากาศ

ร้อนชื�น 2) ประยุกต์วัสดุ เป็นแบบ คอมปาวด์โดยผสมการเชื�อมต่อวัสดุ เริ�มจากการค้นคว้าส่วนผสมเคมี

ที�ใช้ในยางพาราให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติคงตัว เหนียวแน่น รับการกระแทกและนํามาเป็นส่วนประกอบพื�นหลักในการ

จัดทําแผงโซล่าเซล แทนกลุ่มอลูมิเนียม โดยยางมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน ไม่ติดไฟ 3) เป็นการลดต้นทุนวัสดุใน

การมุงหลังคาจากที�ใช้คอนกรีต กระเบื�องเผาความร้อนสูงสิ�นเปลืองพลังงานเผาในระบบ ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน มาเป็น

วัสดุมุงหลังคาลดโลกร้อน และคาร์บอนเครดิตตํ�า

61 โครงการวิจัยวัสดุแผ่นยางพาราปูรองรับความปลอดภัยในพื�นที�ความยืดหยุ่นสูง (Natural RubberSafety Roll Mat) แผ่นยางแบบบล็อกล็อก

 รองรับการกระแทกในห้องเลี�ยงเด็ก ผู้สูงวัย  และผู้พิการ

4.3000            49(4)  สถาบันวิจัยยาง/ม.บูรพา

[วัตถุประสงค]์ 1) ศึกษาวัสดุใหม่ทดแทนแผ่นยางคุณภาพทัวไปทีไม่สามารถรองรับการใช้งานพืนทีทีต้องการ

ความปลอดภัย 2) เพิ�มขีดความสามารถในการประกอบการแปรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา 3) ลดปริมาณแผ่นยางพาราแบบตาก

แห้ง หรือแผ่นยางทั�วไปให้เป็นวัสดุเพื�อเข้ากลุ่มวัสดุ เพื�อความปลอดภัยตามหลัก ข้อบังคับการใช้วัสดุเพื�อความปลอดภัย 

(Safety Products Approve)

62 โครงการวิจัย การพัฒนายางปูพื�นสนามมวยจากยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ 5.2000            49(4)

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อศึกษาสมบัติของคอมปาวด์ยางปูพื�นสนามกีฬาในร่มที�ใช้ยางพาราและยางพาราผสมกับยางอีพีดีเอ็ม  

2) เพื�อศึกษาอุณหภูมิการขึ�นรูป ชนิดและปริมาณของสารที�ทําให้เกิดฟอง ต่อสมบัติของยางฟอง 3) เพื�อศึกษาผลของ

สัดส่วนผสมระหว่างยางพารากับยาง EPDM ต่อสมบัติของยางผิวบน 4) เพื�อศึกษาผลของการใช้สารตัวเติมเสริมแรง

ร่วมกับสารตัวเติมลดต้นทุนต่อสมบัติของคอมปาวด์ยางปูพื�นสนามกีฬาในร่มที�ใช้ยางพาราและยางพาราผสมกับยางอีพีดี

เอ็ม 5) เพื�อประเมินการใช้งานยางปูพื�นสนามกีฬาในร่มในจังหวัดที�อยู่ในเขตภาคใต้ตอนบนจากยางปูพื�นสนามกีฬาในร่ม

ต้นแบบ

 1 ได้วิทยาการการใช้กาวยางพาราสําหรับการประกอบงานไม้กับวัสดุ

ศาสตร์อื�น ๆ การตกแต่ง สิ�งทอ สําหรับภาคอุตสาหกรรมและการผลิต

ถุงจากยางพาราย่อยสลายใช้ใส่สิ�งปฏิกูลขยะ

 1 ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์แผ่นมุงหลังคายางพาราที�มีคุณภาพเหมาะสม

กับสภาพแวดล้อมของภูมิอากาศร้อนชื�น

 1 ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นปูพื�นความยืดหยุ่นสูงจากยางพาราเพื�อใช้ทดแทน

แผ่นปูพื�นทั�วไป โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ในพื�นที�ที�ต้องการความปลอดภัย

สูงได้

 ได้พื�นสนามมวยที�ทําจากยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ ที�ผ่านการ

ทดสอบใช้งานจริงในค่ายมวยและโรงยิม ซึ�งสามารถประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม

 สถาบันวิจัยยาง/ม.เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

63 โครงการวิจัย  การพัฒนาลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าจากยางธรรมชาติ 5.6000            49(4)

[วัตถุประสงค]์ 1 ออกแบบและพัฒนาลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดก้านตรงจากยางธรรมชาติ 2) ออกสูตรยางทีเหมาะสม

สําหรับการผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดก้านตรงจากยางธรรมชาติ 3) เปรียบเทียบวิธีการขึ�นรูปลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าชนิด

ก้านตรงจากยางธรรมชาติ 4) ผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดก้านตรงจากยางธรรมชาติเพื�อนําไปทดลองใช้งาน ณ การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีหาดใหญ่

5 แผนงานติดตามและประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย 14.6990         

64 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย  ได้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย มีประสิทธิภาพ 9.1160            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ เพื�อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยทั�งด้านวิชาการ งบประมาณ และติดตามประเมินผลงานวิจัย

ภายใต้เงินงบประมาณของกองทุนพัฒนายาง มาตรา 4๙(4) ของหน่วยงานภายนอกและภายใน กยท. ตั�งแต่กระบวนการ

เสนอข้อเสนองานวิจัย ระหว่างดําเนินงานวิจัย และหลังสิ�นสุดงานวิจัย จนถึงการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และขยายผล

ต่อไป

65 โครงการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้วิชาการยางพารา 1. ประชุมวิชาการยางพารา จํานวน  2 ครั�ง 5.5830            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นําเสนอผลงานและแลกเปลี�ยนความรู้ ข้อคิดเห็นกับนักวิจัย เกษตรกร และ

ผู้เกี�ยวข้อง 2) เพื�อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับเกษตรกร และผู้เกี�ยวข้องได้นําไปใช้ประโยชน์

2. ผลงานมาจัดทําเป็นเอกสารวิชาการ เอกสารคําแนะนํา และวารสาร 

เพื�อเผยแพร่

 10 ฉบับ

6 แผนงาน สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 5.3220           

66 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านยางพาราระดับบัณฑิตศึกษา และดุษฎีบัณฑิต 20 งานวิจัย 3.8790            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ เพื�อส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านยางพาราให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่

67 โครงการสนับสนุนงานวิจัยดีเด่นด้านยางพารา  ได้ผลงานวิจัยด้านยางพาราที�มีศักยภาพ จํานวน 15 เรื�อง 1.4430            49(4)  สถาบันวิจัยยาง

[วัตถุประสงค]์ เพื�อสนับสนุนผลงานวิจัยด้านยางพาราที�มีศักยภาพ

กลยุทธ์ที� 2 การถ่ายทอดงานวิจัยยาง 107.0820        

7 แผนงานการถ่ายทอดเทคโนลียีเพื�อการผลิตและอุตสาหกรรมยาง 36.4300         

68 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 1. จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 29,418 ราย 36.4300          49(4)  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

2. เกษตรกรชาวสวนยางที�ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีคุณภาพชีวิตที�ดีร้อยละ 80

1. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตยาง  

1.1 หลักสูตรการกรีดยางอย่างถูกวิธี  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,850 ราย  

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อเผยแพร่งานทางด้านวิชาการ งานวิจัย ด้านการผลิต แปรรูป การตลาดและอุตสาหกรรมยางพาราให้กับบุคคลที�เกี�ยวข้อง

1.2 การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,700 ราย

1.3 การป้องกันกําจัดโรคและศัตรูยางพารา  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,700 ราย

2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง  

2.1 การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 16,440 ราย

2.2 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 370 ราย

2.3 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางจากยางพาราเบื�องต้น  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 448 ราย

2.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางให้ครูยาง  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,800 ราย

 ได้ผลิตภัณฑ์ถ้วยฉนวนไฟฟ้าที�ทําจากยางธรรมชาติ

 ได้งานวิจัยด้านยางพาราที�มีศักยภาพจากนักวิจัยรุ่นใหม่ จํานวน

 สถาบันวิจัยยาง/ม.เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

2.5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตยางและเศรษฐกิจยางผ่านศูนย์เรียนรู้ยางพารา  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 410 ราย

2.6 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางผ่านโรงงานต้นแบบฯ  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,200 ราย

2.7 สัมมนาทางด้านวิชาการและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 200 ราย

2.8 สัมมนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยางพารา  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 100 ราย

2.9 การทําธุรกิจค้ายางระหว่างประเทศ  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 200 ราย

2.10 จัดทําวิดีทัศน์การถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตวีดีทัศน์ จํานวน  4 เรื�อง

3. กิจกรรมฝึกอบรมช่างกรีดยาง เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม และมีความรู้ ในหลักสูตรช่างกรีดยาง  180 ราย  

[วัตถุประสงค]์  1 เพื�อให้ผู้เช้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการกรีดยาง การดูแลสวนยางอย่างถูกวิธี  2. เพื�อ

พัฒนาอาชีพและเพิ�มรายได้ของประชาชนในพื�นที�ลุมนํ�าปากพนัง

8 แผนงานงบสํารองงานวิจัยหรือฝึกอบรม 54.6520          49(4)  สถาบันวิจัยยาง

9. แผนงานโครงการวิจัยที�ยังไม่ได้รับการโอนเงิน ปีงบประมาณ 2560 16.0000          49(4)  สถาบันวิจัยยาง

กลยุทธ์ที� 3 การจัดทําฐานข้อมูลเพื�อการวิจัยและพัฒนา 8.8910            

แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง 8.8910           

69 โครงการจัดทําฐานข้อมูลยางพาราเพื�อการวิจัยและพัฒนายาง 1. ได้ข้อมูลให้ภาครัฐนําไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย และ 1 ฐานข้อมูล 5.8500            49(4)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

[วัตถุประสงค]์ 1) กยท. มีข้อมูลเพื�อใช้ในการวิจัยและวางแผนส่งเสริมพัฒนายางพาราทั�งระบบ 2) เกษตรกร สถาบัน

เกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง มีข้อมูลเพื�อใช้ตัดสินใจประกอบการธุรกิจยาง

2. ได้วารสารข้อมูลยางไทยของการยางแห่งประเทศไทย

70 โครงการศึกษาการผลิตการใช้ยางและความเชื�อมโยงของอุตสาหกรรมยาง มีการบริหารจัดการการผลิตและการใช้ยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะ

สามารถชี�นํา ตลาดยางและสร้างเสถียรภาพราคายาง

1 ฐานข้อมูล 3.0410            49(4)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

[วัตถุประสงค]์ 1) กยท. มีข้อมูลการผลิตการใช้ยาง เพื�อมาใช้บริหารจัดการยางพาราของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) กยท. มีข้อมูลการเชื�อมโยงของภาคอุตสาหกรรมยาง เพื�อพัฒนาอุตสาหกรรมยางและใช้ในการวางแผนธุรกิจของกยท.

ยุทธศาสตร์ที� 4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ�ง เพื�อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 2,318.3161        

ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 2,201.6789        

1 งบอุดหนุดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,171.8629        กยท.

งบทําการ 2,042.6229        

งบลงทุน 129.2400           

2 กิจกรรม ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที�ไม่เคยมีสวนยางมาก่อนในแหล่งปลูกยางใหม่ 25.0000             กยท.

3 กิจกรรมอบรมครูยาง 4.8160               กยท.

กลยุทธ์ที� 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 24.6535        

1 โครงการ พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 24.6535        กยท.  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) 0.5000          

1.1 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา  60 ราย

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
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3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงและองค์กร จํานวนกิจกรรมที�ดําเนินการ 3 กิจกรรม 2.5000          

2.1 ฝึกอบรมเพื�อเพิ�มทักษะด้านภาษา จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 40 ราย 0.3000            

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม/จัดหา

หลักสูตรอบรมภายนอก

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/ส่งอบรมภายนอก

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

2.2 พัฒนาพนักงานตามความจําเป็นเฉพาะส่วนงาน จํานวนส่วนงานที�ได้จัดกิจกรรมพัฒนาพนักงาน  20 ส่วนงาน 1.6000            

1) ดําเนินการขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการ ฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรม

2) ติดตามการรายงานผลการฝึกอบรมจากแต่ละส่วนงาน

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

2.3  ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 60 ราย 0.6000            

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม ครั�งที� 1

4) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

5) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม ครั�งที� 2

6) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Officer จํานวนกิจกรรมที�ดําเนินการ 3 กิจกรรม 2.9800          

2) พัฒนาบุคลากรเพื�อการส่งเสริมการแปรรูปยางมาตรฐาน GMP/GAP จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา  90 ราย 0.8000            

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 1

3) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 2

4) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 3

5) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

3) พัฒนาบุคลากรเพื�อส่งเสริมเกษตรกรให้กรีดยางอย่างถูกวิธี จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 160 ราย 1.7800            

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

6) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 1

3) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 2

4) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 3

5) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 4

3.1 พัฒนาบุคลากรสู่ SMART RAOT OFFICER จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 40 ราย 0.4000            

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม
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2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

4 กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จํานวนพนักงานที�ผ่านเกณฑ์การประเมินการเป็น Smart Office  2 กิจกรรม 0.1600          

4.1 ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 100 ราย 0.1600            

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

4.2 ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ สายงานด้านการเกษตร จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 60 ราย -                  

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม -                  

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามตําแหน่ง(Functional Competency) จํานวนกิจกรรมที�ดําเนินการ 5 กิจกรรม 3.6500          

5.1  พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการเกษตร จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา  80 ราย 0.6500            

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 1

3) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 2

4) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

5.2 พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการคลัง จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 120 ราย 0.9000            

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 1

3) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 2

4) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

5.3 พัฒนาบุคลากรสายงานด้านแผนงานและกลยุทธ์ จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 50 ราย 0.3500            

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

5.4 พัฒนาบุคลากรสายงานด้านบริหารงานทั�วไป/ธุรการ จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 150 ราย 1.1000            

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 1

3) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 2

4) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

5.5 พัฒนาบุคลากรสายงานด้านอื�น ๆ จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 60 ราย 0.6500            

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/ส่งอบรมภายนอก รวม 10 คน
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3) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/ส่งอบรมภายนอก รวม 20 คน

4) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/ส่งอบรมภายนอก รวม 30 คน

5) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/ส่งอบรมภายนอก รวม 40 คน

6) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/ส่งอบรมภายนอก รวม 50 คน

7) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/ส่งอบรมภายนอก รวม 60 คน

8) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

6 กิจกรรมส่งเสริมการสลับปรับเปลี�ยน  ตําแหน่งงาน -               

การสลับปรับเปลี�ยนตําแหน่งงาน ระดับความสําเร็จในกระบวนการบริหารงานบุคคลากร  ร้อยละ  70 -                  

1) แต่งตั�งคณะกรรมการกลั�นกรองการโยกย้ายสับเปลี�ยน ตําแหน่ง  

2) ประชุมคณะกรรมการกลั�นกรองการโยกย้ายสับเปลี�ยน ตําแหน่ง

3) นํารายงานผลการประชุมตามมติคณะกรรมการฯ เสนอ ผู้ว่าการ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

4) เวียนแจ้งทุกส่วนงาน

7 กิจกรรมพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการเชิงรุก จํานวนกิจกรรมที�ดําเนินการ  4 กิจกรรม 1.9000          

7.1 สัมมนา ศึกษาดูงาน การบริหาร การผลิต อุตสาหกรรม การแปรรูป ด้านธุรกิจการค้าและการตลาดในและต่างประเทศของผู้บริหารและบุคลากร กยท จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 30 ราย 1.6000            

1) จัดหาสถานที�/ประสานงานส่วนที�เกี�ยวข้อง/กระบวนการ จัดซื�อจัดจ้าง

2) ดําเนินการโครงการ

3 ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

7.2  เพิ�มพูนความรู้ด้านบริหารความเสี�ยงผู้บริหารและบุคลากร กยท. จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 50 ราย 0.3000            

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

8 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านทรัพยากรบุคคล จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา  50 ราย 0.3000          

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

9 กิจกรรมพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการเชิงรุก 1.0000          

 สัมมนาพนักงานประจําปี จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 100 ราย 1.0000            

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

10 กิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูง จํานวนกิจกรรมที�ดําเนินการ 3 กิจกรรม 2.2400          

10.1 พัฒนาคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จํานวนคณะกรรมการฯ ที�ผ่านการพัฒนา 15 ราย 0.2400            

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม
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2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/ส่งอบรมภายนอก

10.3 สัมมนาและศึกษาดูงานในและต่างประเทศของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและผู้บริหารระดับสูง จํานวนคณะกรรมการฯ ที�เข้าร่วมกิจกรรม 20 ราย 1.6000            

1) จัดหาสถานที�/ประสานงานส่วนที�เกี�ยวข้อง/กระบวนการ จัดซื�อจัดจ้าง

2) ดําเนินการโครงการ

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

10.2 พัฒนาผู้บริหารระดับสูง (ร.ผวก.ขึ�นไป)  จํานวนผู้บริหาร ที�ผ่านการพัฒนา 4 ราย 0.4000            

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/ส่งอบรมภายนอก

11 กิจกรรมจัดทําแผนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร จํานวนกิจกรรมที�ดําเนินการ 4 กิจกรรม -               

11.1 : จัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) จํานวนกิจกรรมที�ดําเนินการ 1 กิจกรรม -                  

1) วางแผนการจัดทํา/ทบทวน

2) ดําเนินการจัดทํา/ทบทวน

3) รายงานผลการจัดทํา/ทบทวน

11.2  : จัดทํา/ทบทวนความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) จํานวนกิจกรรมที�ดําเนินการ 1 กิจกรรม -                  

1) วางแผนการจัดทํา/ทบทวน

2) ดําเนินการจัดทํา/ทบทวน

3) รายงานผลการจัดทํา/ทบทวน

11.3 : จัดทํา/ทบทวนเส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map : TRM) จํานวนกิจกรรมที�ดําเนินการ 1 กิจกรรม -                  

1) วางแผนการจัดทํา/ทบทวน

2) ดําเนินการจัดทํา/ทบทวน

3) รายงานผลการจัดทํา/ทบทวน

11..4 : ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Return On Investment : ROI) ร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน 8 หลักสูตร -                  

1) วางแผนการประเมิน

2) ดําเนินการประเมินสําเร็จ 1 หลักสูตร (รวม 1 หลักสูตร)

3) ดําเนินการประเมินสําเร็จ 5 หลักสูตร (รวม 6 หลักสูตร)

4) ดําเนินการประเมินสําเร็จ 2 หลักสูตร (รวม 8 หลักสูตร)

5) สรุปยอดประเมินรายปี

12 กิจกรรมวิเคราะห์สมรรถนะประจําตําแหน่งงาน (Functional Competency) ของทุกตําแหน่งในหน่วยธุรกิจ และ ฝวศ. -               

12.1 : วิเคราะห์สมรรถนะประจําตําแหน่งงาน (Functional Competency) ของทุกตําแหน่งในหน่วยธุรกิจ และ ฝวศ. จํานวนสมรรถนะ 6 สมรรถนะ -                  

1) งานจัดทําสมรรถนะ ตามตําแหน่ง BU งานสร้างการรับรู้ และเข้าใจให้กับพนักงานหน่วยธุรกิจ

   - กิจกรรม นัดหารือกับพนักงานหน่วยธุรกิจเพื�อชี�แจงงานจัดทําสมรรถนะพนักงานหน่วยธุรกิจ

2) จัดตั�งคณะกรรมการจัดทําและปรับปรุงสมรรถนะหลักสมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะตามตําแหน่ง

3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบสมรรถนะพนักงานเพื�อจัดทําร่างฯ
    - หน่วยธุรกิจ
    - ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง



69

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

4 )จัดประชุมพนักงานเพื�อนําเสนอทําร่างฯ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะร่วมกัน

    - หน่วยธุรกิจ

    - ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

5) จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําและปรับปรุงสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะตามตําแหน่ง

6) ทําประชาพิจารณ์ร่างสมรรถนะตามตําแหน่ง
    - หน่วยธุรกิจ
    - ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

7) จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําและปรับปรุงสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะตามตําแหน่งเพื�อพิจารณาผลการประชา

พิจารย์ร่างสมรรถนะตามตําแหน่ง

    - หน่วยธุรกิจ

    - ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

8) จัดทํา/ปรับปรุงสมรรถนะตามตําแหน่งหน่วยธุรกิจและฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยางทุกตําแหน่ง เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติ

9) สํารวจความต้องการฝึกอบรมตามสมรรถนะ (Training need besed on Competency)

    - หน่วยธุรกิจ

    - ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

10) จัดทําร่าง Competency base on training Roadmap
    - หน่วยธุรกิจ
    - ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

11) จัดประชุมคณะกรรมจัดทําและปรับปรุงสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะตามตําแหน่ง เพื�อพิจารณาร่าง 

Competency base on training Roadmap ทุกตําแหน่งในหน่วยธุรกิจ และฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

12) จัดทําคู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะและ Competency base on training Roadmap ทุกตําแหน่งในหน่วยธุรกิจ และฝ่ายวิจัยและพัฒนา

เศรษฐกิจยาง เสนอ ผวก.กยท.

13) เผยแพร่คู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะและ Competency base on training Roadmap ทุกตําแหน่งในหน่วยธุรกิจ และฝ่ายวิจัยและพัฒนา

เศรษฐกิจยาง ให้รับรู้และเข้าใจ

12.2 : ดําเนินการประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ของบุคลากรทุกคนในหน่วยธุรกิจ และฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง จํานวนพนักงานที�ได้รับการประเมินสมรรถนะ  ร้อยละ 100 -                  

1) นําสมรรถนะที�ปรับปรุงและประกาศใช้แล้ว จัดส่งให้ ฝทส.เพื�อนําเข้าระบบประเมิน HRIS

2) ตรวจสอบและจับคู่ประเมินในระบบประเมิน HRIS

3) เสนอผู้ว่าการฯ   อนุมัติให้ประเมินสมรรถนะของบุคลากร เพื�อหาช่องว่าง   พร้อมแจ้งทุกส่วนงานประเมินสมรรถนะ

4) สร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยการจัดประชุม ชี�แจง วิธีการประเมินสมรรถนะ

5) ดําเนินการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการ บริหาร และสมรรถนะตามตําแหน่ง

6) จัดทํารายงานผลการประเมินสมรรถนะ   เสนอต่อผู้ว่าการ ฯ และแจ้งให้ทุกส่วนงานรับทราบผลการประเมิน สมรรถนะ

7) จัดทํารายงานการพัฒนาบุคลากรในหน่วยธุรกิจ และ ฝวศ. ทุกคน

13 กิจกรรมปรับปรุงระบบและประเมินสมรรถนะ (Competency) 0.2500          

1) ปรับปรุงสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะตามตําแหน่ง จํานวนสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านบริหาร 6 สมรรถนะ 0.0300            

1) ศึกษารวบรวมข้อมูลและดําเนินการประชุม คณะกรรมการจัดทําระบบสมรรถนะของ กยท. เพื�อ ปรับปรุงสมรรถนะและกําหนดพฤติกรรมบ่งชี�

2) นําสมรรถนะที�ได้จากการประชุมมาทําประชาพิจารณ์ เพื�อความเข้าใจและเกิดการยอมรับในองค์กร
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3) จัดทํารายงานผลการประชาพิจารณ์ เสนอต่อที� ประชุม คณะกรรมการจัดทําระบบสมรรถนะของ กยท

4) เสนอผู้ว่าการฯ   อนุมัติสมรรถนะที�ปรับปรุงเพื�อประกาศใช้

2) จัดทํา/ปรับปรุงสมรรถนะและความรู้ที�จําเป็น (Skill Metrix) สําหรับคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด จํานวนสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านบริหาร 1 สมรรถนะ -                  

1) ศึกษารวบรวมข้อมูลและดําเนินการประชุม คณะกรรมการจัดทําระบบสมรรถนะของ กยท. เพื�อ ปรับปรุงสมรรถนะและกําหนดพฤติกรรมบ่งชี�

2) นําสมรรถนะที�ได้จากการประชุมมาทําประชาพิจารณ์ เพื�อความเข้าใจและเกิดการยอมรับในองค์กร

3) จัดทํารายงานผลการประชาพิจารณ์ เสนอต่อที� ประชุม คณะกรรมการจัดทําระบบสมรรถนะของ กยท

4) นําเสนอสมรรถนะและความรู้ที�จําเป็น (Skill Metrix) สําหรับคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด ต่อ คณะกรรมการ กยท.

5) เสนอผู้ว่าการฯ   อนุมัติสมรรถนะที�ปรับปรุงเพื�อประกาศใช้

3) ปรับปรุงคู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ พจนานุกรมสมรรถนะ 1 ฉบับ 0.0200            

1) นําสมรรถนะที�ปรับปรุงและประกาศใช้แล้วมาจัดท่�าคู่มือ และพจนานุกรมสมรรถนะ

2) เสนอผู้ว่าการฯ อนุมัติใช้คู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ

3) ดําเนินการเผยแพร่คู่มือพร้อมหนังสือเวียนแจ้งส่วนงาน Download ผ่านระบบงาน และ web site KM

4) ประสานงานกับฝ่ายบริหารทรัพย์สิน เพื�อดําเนินการ จัดพิมพ์คู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ

4) ประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื�อหาช่องว่าง จํานวนพนักงานที�ได้รับการประเมินสมรรถนะ  ร้อยละ 100 0.2000            

1) นําสมรรถนะที�ปรับปรุงและประกาศใช้แล้ว จัดส่งให้ ฝทส.เพื�อนําเข้าระบบประเมิน HRIS

2) ตรวจสอบและจับคู่ประเมินในระบบประเมิน HRIS

3) เสนอผู้ว่าการฯ   อนุมัติให้ประเมินสมรรถนะของบุคลากร เพื�อหาช่องว่าง   พร้อมแจ้งทุกส่วนงานประเมินสมรรถนะ

4) สร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยการจัดประชุม ชี�แจง วิธีการประเมินสมรรถนะ

5) ดําเนินการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการ บริหาร และสมรรถนะตามตําแหน่ง

6) จัดทํารายงานผลการประเมินสมรรถนะ   เสนอต่อผู้ว่าการ ฯ และแจ้งให้ทุกส่วนงานรับทราบผลการประเมิน สมรรถนะ

14 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะด้านบริหาร (Managerail Competency) จํานวนกิจกรรมที�ดําเนินการ 3 กิจกรรม 3.2500          

14.1 พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับต้น จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 120 ราย 1.2000            

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 1

3) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 2

4) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

14.2  พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลาง จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 60 ราย 1.4000            

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

4) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 1/ส่งอบรมภายนอก

3) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 2/ส่งอบรมภายนอก

14.3 พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูง จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 5 ราย 0.6500            

1) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมภายนอก ได้จํานวน 1 คน (รวม 1 คน)
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2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมภายนอก ได้จํานวน 1 คน (รวม 2 คน)

3) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมภายนอก ได้จํานวน 1 คน (รวม 3 คน)

4) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมภายนอก ได้จํานวน 1 คน (รวม 4 คน)

5) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมภายนอก ได้จํานวน 1 คน (รวม 5 คน)

15 กิจกรรมปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน -               

ปรับปรุงตัวชี�วัดระดับบุคคล

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี�วัด

ระดับบุคคล (KPI) ร้อยละ 70 -                  

1) รวบรวมประเด็นปัญหาจากแบบสอบถามที�แจ้งเวียน  

2) แต่งตั�งคณะทํางานพัฒนากรอบการจัดทํา KPI รายบุคคลและประชุมเพื�อกําหนดหลักเกณฑ์ฯ

3) สรุปผลการกําหนดตัวชี�วัดระดับบุคคลเสนอผู้ว่าการ เพื�อขออนุมัติใช้ในปีงบประมาณถัดไป

16 กิจกรรมจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2.0000          

16.2 : จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวนพนักงานที�ได้รับทุนการศึกษา 10 ราย 1.0000            

1) สํารวจความจําเป็นของสาขาทุนการศึกษา

2) รวบรวม หาข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

3) แต่งตั�งกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2561

4) จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาสาขาการให้ทุน และหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรับทุนการศึกษา

5) จัดทําโครงการให้ทุนการศึกษาและรายละเอียดการรับ ทุนการศึกษาเสนอ ผวก.กยท.อนุมัติ

6) รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําวาระเสนอ คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษา

7) จัดทําหนังสืออนุมัติให้ทุนการศึกษาเสนอ ผวก.กยท. ลง นามหนังสือและสัญญาการให้ทุนการศึกษา

8) ติดตาม   รายงานผลการศึกษาและรายงานค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับทุนแต่ละราย

16.3 : จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวนพนักงานที�ได้รับทุนการศึกษา  3 ราย 1.0000            

1) สํารวจความจําเป็นของสาขาทุนการศึกษา

2) รวบรวม หาข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

3) แต่งตั�งกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2561

4) จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาสาขาการให้ทุน และหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรับทุนการศึกษา

5) จัดทําโครงการให้ทุนการศึกษาและรายละเอียดการรับ ทุนการศึกษาเสนอ ผวก.กยท.อนุมัติ

6) รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําวาระเสนอ คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษา

7) จัดทําหนังสืออนุมัติให้ทุนการศึกษาเสนอ ผวก.กยท. ลง นามหนังสือและสัญญาการให้ทุนการศึกษา

8) ติดตาม รายงานผลการศึกษาและรายงานค่าใช้จ่ายของผู้ ได้รับทุนแต่ละราย

16.1 : ปรับปรุง/ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรับทุนการศึกษา เกณฑ์การคัดเลือก  1 ฉบับ -                  

1) แต่งตั�งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา

2) รวบรวม หาข้อมูล การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล หา ความต้องการบุคลากรขององค์กร

3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรับ ทุนการศึกษา

4) นําเสนอ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเพื�อ พิจารณา หาข้อสรุปที�ดีและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
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17 กิจกรรมจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

ระดับความพึงพอใจของพนักงานด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(Career Path)  ร้อยละ 40 0.2394          

17.1  จัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ จํานวนตําแหน่งที�จัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 5 ตําแหน่ง

1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที� เกี�ยวข้อง และสื�ออิเล็กทรอนิกส์ เกี�ยวกับการพัฒนา ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ/

เส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ

2) จัดกลุ่มงานตามลักษณะงานของ กยท. และกําหนด ตําแหน่งเป้าหมาย

3) จัดทําร่างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตําแหน่ง เป้าหมาย จํานวน 2 ตําแหน่ง

4)จัดทําร่างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตําแหน่ง เป้าหมาย จํานวน 3 ตําแหน่ง

5) จัดทํารายงานเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตําแหน่ง เป้าหมายฉบับสมบูรณ์เสนอ ผวก.กยท.

18 กิจกรรมจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) 

ระดับความสําเร็จของการบริหารบุคลากรตามแผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 40 -               

 การจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) จํานวนตําแหน่งที�มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง  3 ตําแหน่ง

1) แต่งตั�งคณะทํางานปรับปรุงหลักเกณฑ์แผนสืบทอด ตําแหน่ง (Succession Plan)

2) จัดประชุมเพื�อปรับปรุงหลักเกณฑ์และจัดทําแผนสืบทอด ตําแหน่ง (Succession Plan)

3) นําหลักเกณฑ์ที�ปรับปรุงแล้วเสนอผู้ว่าการเพื�อนําเสนอ คณะกรรมการ กยท. ให้ความเห็นชอบ

4) แจ้งเวียนทุกส่วนงาน

5) ดําเนินการสรรหาบุคลากรตามแผนผู้สืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan)

19 กิจกรรมจัดทําแผนและพัฒนาพนักงานที�มีศักยภาพสูง (Talent Management)

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบุคลากรที�มีศักยภาพสูง (Talent 

Management) ร้อยละ 70 0.4260          

จัดทําแผนการคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง จํานวนครั�งในการสรรหาผู้มีศักยภาพสูง  1 ตําแหน่ง

1) แต่งตั�งคณะทํางานจัดทําแผนและพัฒนาพนักงานที�มี ศักยภาพสูง

4) จัดทําแผนและรายงานผลการดําเนินการ

2) วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ขององค์กร

3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ คุณลักษณะ เพื�อคัดเลือกผู้ดํารง ตําแหน่ง

5) ดําเนินการตามแผนเพื�อสรรหาผู้มีศักยภาพสูง

6) รายงานผลการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่ง

20 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระดับความพึงพอใจในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรร

มาภิบาลในองค์กร ร้อยละ 70 0.9270          

20.1 เสริมสร้างความรู้ด้านวินัยจริยธรรม คุณธรรม และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 4 ครั�ง 0.2048            

1) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั�งที� 1

2) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั�งที� 2

3) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั�งที� 3

4) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั�งที� 4

20.2 ติดตามการดําเนินงานทางวินัยและละเมิด จํานวนครั�งที�รายงานผล 4 ครั�ง 0.4600            
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1) รายงานผลต่อ ฝทม. ไตรมาสที� 1

2) รายงานผลต่อ ฝทม. ไตรมาสที� 2

3) รายงานผลต่อ ฝทม. ไตรมาสที� 3

4) รายงานผลต่อ ฝทม. ไตรมาสที� 4

20.3  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  1 ครั�ง 0.1222            

1) ให้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย internal และ External

2) ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์

3) ดําเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสํารวจ Internal และ

20.4 ยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  1 ครั�ง 0.1400            

1) แต่งตั�งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื�อยกย่องเชิดชูคน

2) ประชุมและสรุปรายงานการประชุม ครั�งที� 1

3) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื�อยกย่อง เชิดชูคนดี

4) รวบรวมรายชื�อบุคคลที�ได้รับการเสนอ

5) ประชุมและสรุปรายงานการประชุม ครั�งที� 2

6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื�อยกย่องเชิดชูคนดีมี คุณธรรม ประจําปี

7) มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับพนักงาน/ลูกจ้างที�ได้รับการ คัดเลือก

20.5  ปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีเรื�องร้องเรียนค้างในระบบ  12 ครั�ง -                  

1) รวบรวมประเด็นปัญหาของขั�นตอนการทํางาน

2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์กระบวนการจัดการร้องเรียน  (ลด ขั�นตอน และเร่งรัดการตอบข้อร้องเรียน)

3) เสนอผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพิจารณาลงนาม

4) แจ้งเวียนให้ส่วนงานหรือหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

21 กิจกรรมเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค์กร และความสุขในที�ทํางานด้านแรงงานสัมพันธ์

ระดับความพึงพอใจในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานทุก

ระดับ 70 ร้อยละ 2.3311          

21.1 ด้านแรงงานสัมพันธ์  จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  12 ครั�ง 1.7881            

1) การจัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

2) พิจารณาการดําเนินกิจกรรม สร.กยท. ตามบันทึก ข้อตกลงระหว่าง กยท. กับ สร.กยท.

21.2 การส่งเสริมรักษาสุขภาพ จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 4 ครั�ง 0.3530            

1) การตรวจสุขภาพประจําปี

2) การบริจาคโลหิต

3) การออกกําลังกายทุกวันพุธ (Sport day)

4) การให้ความรู้ด้านสุขภาพ

21.3 ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีไทย จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 3 ครั�ง 0.0900            

1) การจัดพิธีรดน้�าดําหัวผู้บริหารและพนักงานที�จะ เกษียณอายุการทํางาน 0.0050            

2) การจัดพิธีทางศาสนาในวันสถาปนา กยท. 0.0350            
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3) การถวายสัตย์ปฏิญาณ 0.0300            

4) การจัดนิทรรศการวันสําคัญทางศาสนา 0.0200            

21.4 การจัดแข่งขันกีฬาสี จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 1 ครั�ง 0.1000            

1) แต่งตั�งคณะกรรมการกีฬาของการยางแห่งประเทศไทย  

2) ประชุมและสรุปรายงานการประชุม ครั�งที� 1

3) แต่งคณะทํางานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน กยท.

4) ดําเนินการแบ่งจํานวนผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ออกเป็น 4 สี

5) ประชุมและสรุปรายงานการประชุม ครั�งที� 2

6) จัดการแข่งขันกีฬาภายในของ กยท.

7) สรุปผลการจัดแข่งขันกีฬาภายในของ กยท

21.5 สํารวจความพึงพอใจในงานและความผูกพันองค์กร จํานวนครั�งที�มีการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจ  1 ครั�ง -                  

1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  

2) ทดสอบแบบสอบถาม

3) สํารวจความพึงพอใจในงาน   และความผูกพันองค์กรของ พนักงานโดยแจกแบบสอบถามจริงตามกลุ่มตัวอย่างเสนอ ผวก.กยท. ลงนาม

4) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

5) จัดทํารายงานผลฯและบทคัดย่อเสนอผู้ว่าการ กยท. ทราบและเวียนให้ทุกส่วนงานทราบ

21.6 ทําแผนสร้างความสุขในที�ทํางาน (Happy Workplace) แผนสร้างความสูขในที�ทํางาน -                  

1) จัดตั�งคณะทํางานจัดทําแผนฯ  

2) ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนฯ

3) รวบรวมข้อมูลและจัดทําแผนสร้างความสุขในการทํางาน

4) เสนอแผนฯต่อ ผวก.กยท และแจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานทราบ

กลยุทธ์ที� 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 40.0000        

2 โครงการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5.3500          กยท.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

[วัตถุประสงค]์ - เพื�อให้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศขององค์กรมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานในปัจจุบันได้อย่างต่อเนื�อง

1. กิจกรรมพัฒนาระบบให้บริการเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  1) มีระบบให้บริการเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง -                  

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อให้การยางแห่งประเทศไทย มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการให้บริการเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

2. กิจกรรมพัฒนาระบบตลาดยางพารา  1) มีระบบตลาดยางพารา -                  

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อให้ กยท. มีข้อมูลเรื�องการซื�อขายยางพาราในทุกกระบวนการ 2) เพื�อให้ กยท. มีระบบการซื�อขายยางพาราอย่าง

ครบวงจร

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงลึกแก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  1) จํานวนครั�งของการฝึกอบรมเฉลี�ยไม่น้อยกว่า 1 ครั�ง/คน/ปี -                  
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[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อให้บุคลากรของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถในการบริหารจัดการ ดูแล และให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของ กยท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื�อรองรับการปรับเปลี�ยนของ กยท. ให้มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) 

เพื�อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการพัฒนา กยท. ทั�งในระดับบริหารและ  ปฏิบัติงาน

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้บริหารและพนักงานของ กยท.

 1) จํานวนหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรสามารถดําเนินการตามแผนที�

กําหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

-                  

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อสร้างพื�นฐานความรู้ และความเข้าใจเกี�ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ให้แก่ผู้บริหารและ

พนักงานของ กยท. ให้มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ�น และสามารถแก้ไขปัญหาเบื�องต้นได้ใน

ระดับหนึ�ง 2) เพื�อให้สามารถนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเข้าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนงานบริหารได้

5. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เกษตรกรชาวสวนยาง  1) จํานวนผู้นําเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องที�

เข้าร่วมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  80 -                  

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี�ยวกับระบบสารสนเทศที�ให้บริการของ กยท. แก่ผู้นําเกษตรกรชาวสวนยางและ

ผู้แทนของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 2) เพื�อให้เกษตรกรชาวสวนยางและหน่วยงานที�เกี�ยวข้องสามารถใช้บริการระบบสารสนเทศผ่าน

เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น

6. กิจกรรมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 5.3500               

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อให้ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถรองรับการทํางานของระบบสารสนเทศที�ใช้งานในปัจจุบันได้อย่างต่อเนื�องไม่ติ

7. กิจกรรมจัดหาเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับบุคลากร

 1) จํานวนเครื�องคอมพิวเตอร์ที�มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเครื�องคอมพิวเตอร์ที�

จําหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน

-                     

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อให้ระบบคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานเป็นเครื�องคอมพิวเตอร์ที�มีสมรรถนะสูงเพียงพอที�จะรองรับระบบ

สารสนเทศที�ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและที�จะเกิดขึ�นในอนาคตอันใกล้

 

3 โครงการพัฒนาระบบสื�อสารข้อมูล 20.7000             กยท.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

[วัตถุประสงค์] - เพื�อพัฒนาระบบสื�อสารข้อมูลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ต่อเนื�องและรองรับการเปลี�ยนแปลงของ

เทคโนโลยีในอนาคตได้

1. กิจกรรมบํารุงรักษาระบบบริการข้อมูลสําหรับเกษตรกรชาวสวนยาง (e-Service) 0.1000               

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�ออํานวยความสะดวกแก่เกษตรกรชาวสวนยาง 2) เพื�ออํานวยความสะดวกในการให้บริการของ กยท .

2. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ กยท . 0.1000               

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อพัฒนาเว็บไซต์ของ กยท. ตามหลัก Web Accessibility  2) เพื�อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ กยท. สู่เกษตรกรชาวสวนยาง

และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนประชาชนและผู้ที�สนใจทั�วไป ทั�งชาวไทยและต่างประเทศ 3) เพื�ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึง

ข้อมูลที�สะดวกรวดเร็วและง่ายยิ�งขึ�น

3. กิจกรรมปรับปรุงระบบการศึกษาผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) -                     

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อให้มีระบบจัดเก็บสื�อการเรียนการอบรมต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการแก่พนักงาน กยท . และผู้นํา

เกษตรกรชาวสวนยาง 2) เพื�อลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในหลักสูตรพื�นฐานทั�วไป

4. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการความรู้  1) ระบบจัดการความรู้ที�มีคุณสมบัติตามที�กําหนด -                     

 1) จํานวนเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที�ได้รับการดูแลบํารุงรักษาพร้อมใช้งาน

 1) ระบบให้บริการข้อมูลสําหรับเกษตรกรชาวสวนยางและหน่วยงานที�

เกี�ยวข้องภายนอก (e-Service) ใช้งานได้อย่างต่อเนื�อง

 1) ระบบเว็บไซต์ของ กยท. ตามหลัก Web Accessibility สามารถใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 1) ระบบสารสนเทศเพื�อการเรียนรู้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�มีคุณสมบัติตามที�

กําหนด
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[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อจัดเก็บองค์ความรู้ของ กยท . 2) เพื�อเป็นแหล่งความรู้และแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้บริหารและพนักงานของกยท . 3) 

เพื�อลดความผิดพลาดแบบซํ�าเดิมที�เคยเกิดขึ�นใน กยท.

5. กิจกรรมบํารุงรักษาห้อง Data Center 1.5000               

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับติดตั�งเครื�องแม่ข่ายและอุปกรณ์

เครือข่ายและมีโครงสร้างพื�นฐานที�สามารถให้บริการ และสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กยท . ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. กิจกรรมพัฒนาระบบสํารองและกู้คืนระบบจากอุบัติภัย (DR Site)  1) ระบบสํารองข้อมูลที�พร้อมใช้งานในกรณ๊ฉุกเฉิน -                     

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อให้มีระบบสํารองข้อมูลที�มีเสถียรภาพและกู้คืนข้อมูลจากเหตุจากอุบัติภัยได้ 2) เพื�อให้เกิดความมั�นใจในการใช้

งานระบบงานสารสนเทศขององค์กร

7. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย  1) ระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมีเสถียรภาพ -                     

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อให้ กยท. มีระบบเครือข่ายที�มีความมั�นคงและเชื�อถือได้

8. กิจกรรมเพิ�มประสิทธิภาพเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื�อให้รองรับ Cloud Computing  1) ได้ระบบ แม่ข่ายที�ได้รับการปรับปรุงเพิ�มประสิทธิภาพ -                     

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อให้ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรองรับระบบสารสนเทศที�ใช้งานในปัจจุบันและงานที�

จะเกิดขึ�นในอนาคต

9. กิจกรรมบํารุงรักษาระบบเครือข่าย  1) ระบบเครือข่ายอยู่ในสภาพที�พร้อมและใช้งานได้ตลอดเวลา 2.0000               

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อให้ระบบเครือข่ายมีการทํางานอย่างต่อเนื�อง

10. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสํานักงานสาขา  1) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีระบบเครือข่ายสํานักงานสาขาที�พร้อมใช้งาน -                     

[วัตถุประสงค์] 1) พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้สามารถรองรับระบบงานและภารกิจต่างๆ ของ

บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. กิจกรรมจัดหาบริการเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลสํารอง (DR-Data Center) 17.0000             

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อส่งเสริมบริการการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของหน่วยงานภายในของการยางแห่งประเทศไทย

4 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ 6.7000               กยท.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

[วัตถุประสงค์] - เพื�อพัฒนาและบํารุงรักษาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ

ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื�อง

1. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบบูรณาการข้อมูลและวิเคราะห์สารสนเทศ (EIS/BI) 1.0000               

[วัตถุประสงค์] 1) มีคลังข้อมูลที�รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ในมิติด้านการบริหารงานของสํานักงานฯ เพื�อเป็นฐานข้อมูลให้กับผู้บริหารใน

การตัดสินใจด้านการบริหารงานในทุกๆ ด้าน 2) เพื�อบูรณาการข้อมูลสร้างความสัมพันธ์ของผลงานตั�งแต่ระดับองค์กรจนถึงพนักงานได้

อย่างชัดเจนมากยิ�งขึ�น

2. กิจกรรมจัดจ้างที�ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -                     

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อมีที�ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อช่วยพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เพื�อช่วยตรวจทานและนําเสนอ

นโยบายการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจําปีของ กยท. 3) เพื�อติดตามการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ 

กยท.ให้การสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ�น

3. กิจกรรมจัดจ้างที�ปรึกษาจัดทําแผนปฎิบัติการดิจิทัล  1) กยท. มีแผนปฎิบัติการดิจิทัล -                     

 1) คุณสมบัติของคณะที�ปรึกษา เช่น คุณวุฒิ ผลงาน และประสบการณ์

 1) กยท. มีห้อง Data Center ที�มีความมั�นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน และใช้งาน

ได้อย่างต่อเนื�อง

 1) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีระบบเครือข่ายที�มีคุณสมบัติตามที�กําหนด

 1) มีระบบที�สามารถบูรณาการข้อมูลจากระบบสารสนเทศต่าง ๆ 2) สามารถ

พัฒนาระบบระบบบริหารผลการดําเนินงานขององค์กร (Business Performance

 Management System : BPMS)ได้ตามแผนที�กําหนด
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[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อ กยท. มีแผนปฎิบัติการดิจิทัล ประจําปีงบประมาณ 2565 – 2569 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสาร

4. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินความสามารถของ บุคลากร(Competency Assessment)  แบบ Online 0.2000               

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อให้มีระบบสนับสนุนผู้บริหารและส่วนงานที�เกี�ยวข้องสําหรับการประเมินความสามารถของบุคลากร  2) เพื�อให้

ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. กิจกรรมบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง  1) ระบบฐานข้อมูลกลางสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื�อง 5.0000               

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อพัฒนา และบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง 2) ระบบงานสารสนเทศต่างๆ ของ กยท. ใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน

6. กิจกรรมบํารุงรักษาฐานข้อมูลหลักพร้อมให้คําปรึกษา  1) ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื�องไม่มีการหยุดชะงักของระบบ 0.5000               

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อให้ฐานข้อมูลหลักของ กยท. สามารถรองรับภารกิจได้อย่างเหมาะสม  

5 โครงการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม  1.5000               กยท.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

[วัตถุประสงค์] -เพื�อพัฒนาระบบงานและโปรแกรมต่างๆ ของระบบสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้

อย่างต่อเนื�อง

1. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  1) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับบริหารจัดการการทําสวนยาง 0.2000               

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อให้ กยท. มีระบบแผนที�ให้บริการแก่ระบบภูมิสารสนเทศที�เกี�ยวข้องในการอ้างอิง 2) เพื�อให้สามารถวิเคราะห์

ข้อมูลการทําสวนยางในมิติต่างๆ ที�มีปัจจัยในเรื�องของความสัมพันธ์กับตําแหน่งและสภาพแวดล้อมต่างๆ ของแหล่งข้อมูลที�ต้องการได้

ละเอียดมากยิ�งขึ�น

2. กิจกรรมพัฒนาระบบสถิติองค์กรเพื�อการบริหารจัดการ  1) มีระบบสถิติองค์กรเพื�อการบริหารจัดการ -                     

[วัตถุประสงค์] 1) พัฒนาระบบสถิติองค์กรเพื�อการบริหารจัดการ 2) สร้างช่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจ  3)

 สามารถวิเคราะห์ สรุปภาพผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้ผู้บริหารได้

3. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารความเสี�ยงและการตรวจสอบภายใน  1) มีระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารความเสี�ยงที�เชื�อมโยงกับระบบตรวจสอบภายใน 0.1000               

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อสนับสนุนการวิเคราะห์ ประเมิน และการบริหารความเสี�ยงด้านต่างๆ เพื�อใช้ในการลดความเสี�ยงให้อยู่ในระดับที�

ยอมรับได้ตลอดจนใช้ในการพัฒนาองค์กร 2) เพื�อสนับสนุนให้ผู้บริหารและผู้ทําหน้าที�ตรวจสอบภายใน สามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยนําไปช่วยในการบริหารงานภายในองค์กรซึ�งต้องใช้ข้อมูลสนับสนุนที�ถูกต้องแม่นยํา สามารถนําไปวิเคราะห์

ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

4. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารผลการดําเนินงานขององค์กร (Business Performance Management System : BPMS) -                     

[วัตถุประสงค์] 1) บริหารผลงานในภาพรวมขององค์กรโดยการเชื�อมโยงระบบที�เกี�ยวข้องกับผลงานไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายองค์กร 

งบประมาณประจําปี แผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี�ยง ตลอดจนถึงระบบการประเมินผลงานประจําปีของพนักงาน และระบบอื�นๆ 

2) เพื�อบูรณาการข้อมูลสร้างความสัมพันธ์ของผลงานตั�งแต่ระดับองค์กรจนถึงพนักงานได้อย่างชัดเจนมากยิ�งขึ�น

5. กิจกรรมบํารุงรักษาระบบการบริหารจัดการโครงการ 0.1000               

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื�อให้การติดตามการดําเนินการโครงการเป็นไป

สะดวกรวดเร็ว 3) เพื�อได้ข้อมูลรายงานนําเสนอผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วยิ�งขึ�น

6. กิจกรรมพัฒนาระบบวางแผนบริหารธุรกิจองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) -                     

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร กยท . (RAOT ERP) 2) เพื�อให้ กยท. สามารถปฏิบัติงานกระบวนงาน

หลักด้านการงบประมาณ การพัสดุ การบัญชี การเงิน และการบริหารงานบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการกํากับดูแลที�ดีใน

รัฐวิสาหกิจ

 1) ระบบสารสนเทศเพื�อการประเมินความสามารถของบุคลากรในรูปแบบ

การทํางานผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน

 1) มีระบบบริหารผลการดําเนินงานขององค์กร (Business Performance 

Management System : BPMS)

 1) สํานักงานมีระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร กยท . ในรูปแบบ Enterprise 

System

 1) สํานักงานสามารถพัฒนาระบบสําหรับการบริหารจัดการโครงการได้ตาม

แผนที�กําหนดไว้
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7. กิจกรรมพัฒนาระบบวางแผนและบริหารการผลิต (Manufacturing resource Planning : MRP)  1) มีระบบสารสนเทศช่วยวางแผนและบริหารการผลิต -                     

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อสามารถวางแผนการบริหารจัดการ การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการส่งเสริมและพัฒนาการทําสวนยาง -                     

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อให้มีระบบงานสารสนเทศเพื�อการบริหารจัดการการส่งเสริมการทําสวนยาง ที�สามารถรองรับการใช้งาน ทั�งจาก

ผู้ใช้ภายในหน่วยงาน 2) เพื�อให้ผู้ประกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักรสามารถดําเนินการเกี�ยวกับการชําระเงินสงเคราะห์ได้

ตลอดเวลา

9. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการสวนยาง  1)  มีระบบบริหารจัดการสวนยาง -                     

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อให้กยท. สามารถบริหารจัดการการปลูกยางและพันธุ์ไม้อื�นๆ ในสวนยาง รอบการปลูก ชนิดพันธุ์ และติดตาม

ผลผลิตของสวนยาง ได้

10. กิจกรรมพัฒนาระบบให้บริการด้วยอุปกรณ์พกพา (Mobile Service)  1) มีระบบให้บริการด้วยอุปกรณ์พกพา -                     

[วัตถุประสงค์] 1) ปรับเปลี�ยนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการมายังอุปกรณ์พกพา 2) ให้ข้อมูลการให้บริการแก่เกษตรกร

และผู้เกี�ยวข้องที�ทันสมัยและรวดเร็ว

11. กิจกรรมพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมเกษตรกรและครูยาง  1) มีระบบจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมเกษตรกรและครูยาง -                     

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมเกษตรกร

12. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Back Office  1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของการยางแห่งประเทศไทย สามารถใช้

งานได้อย่างมีปะสิทธิภาพ

0.1000               

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อให้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื�อง

13. กิจกรรมบํารุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)  1) ระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคลใช้งานได้ -                     

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อให้ระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทํางานได้อย่างต่อเนื�อง

14. กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุม ติดตาม งานดําเนินคดี  (e-Law)  1) มีระบบควบคุม ติดตาม งานดําเนินคดี -                     

[วัตถุประสงค์] 1)  เพื�อเป็นแหล่งการเก็บข้อมูลด้านการกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของ กยท . ท้องถิ�น  2) เพื�อหาระบบ

มาช่วยในการเร่งรัดติดตามผลการดําเนินการของคดีและเรื�องราวร้องทุกข์และเรื�องวินิจฉัย งานต่างๆ ของสํานักกฎหมายให้รวดเร็วขึ�น

15. กิจกรรมพัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์  (e-Meeting)  1) มีระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ -                     

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อเพิ�มความสะดวกในการส่งหนังสือการประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 2) เพื�อช่วยบริหารจัดการในเรื�องเอกสารการ

ประชุม 3) เพื�อลดทรัพยากรกระดาษ

16. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานนวัตกรรม  1) มีระบบบริหารงานวิจัยและงานนวัตกรรม -                     

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อ กยท. มีฐานข้อมูลนักวิจัย และงานวิจัย ด้านยางพารา 2) เพื�อมีช่องทางในการสนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัยของ กยท.

17. กิจกรรมพัฒนาระบบให้บริการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางพารา  1) มีระบบให้บริการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางพารา -                     

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อเพิ�มศักยภาพการให้บริการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางพารา 2) เพื�อมีระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนงานด้านการ

ให้บริการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางพารา

18. กิจกรรมบํารุงรักษาระบบสารสนเทศของ กยท .  1) ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื�องไม่มีการหยุดชะงักของระบบ 1.0000               

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อให้ระบบสารสนเทศ (AFR และระบบบัญชีการเงิน) ของ กยท. สามารถรองรับภารกิจได้อย่างเหมาะสม

 1) กยท. สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการปลูกแทนเพื�อการส่งเสริม

และพัฒนาการทําสวนยาง ได้ตามแผนที�กําหนดไว้
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

6.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 5.7500               กยท.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 5.7500               

[วัตถุประสงค์] .1) เพื�อให้ระบบเชื�อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ กยท . สามารถให้บริการรับชําระเงินสงเคราะห์ได้ตลอดเวลา 2) 

เพื�อให้ผู้ประกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักรสามารถดําเนินการเกี�ยวกับการชําระเงินสงเคราะห์ได้ตลอดเวลา

กลยุทธ์ที� 3 การเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 18.7671        

7 โครงการจัดทําและวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร 0.7760          กยท.  ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร/กนผ.

1. กิจกรรมจัดทํางบประมาณประจําปี 1. จัดเตรียมงบประมาณสําหรับการเดินทางต่างจังหวัด ครั�งละ 2 คน 0.0960            

2. กิจกรรมจัดทําและทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปี 0.0800            

2.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 1. .แผนปฏิบัติการประจําปี ฉบับปรับปรุง 1 ฉบับ -                  

1) รวมรวมข้อมูลโครงการ จากส่วนงานที�ตั�งคําของบประมาณประจําปี 

2) จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2562 

3) นําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะทํางานจัดทําแผน ส่งผู้รับผิดชอบในด้านงบประมาณ

4) นํามติที�ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํางบประมาณและการบริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 มาจัดทํา(ร่าง) แผนปฏิบัติการ

ประจําปีงบประมาณ 2562

4.) นําแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 เสนอ ผู้ว่าการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปี  2562 ให้ คณะกรรมการ กยท. ให้ความเห็นชอบ

6) เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจําปี 2562 

2.1 การทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี 1. .แผนปฏิบัติการประจําปี ฉบับปรับปรุง 1 ฉบับ 0.0800            

1) ประสานขอข้อมูลจากส่วนงาน เพื�อนํามาพิจารณาในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

2) ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561

3 จัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561 ฉบับปรับปรุง

4.) นําแผนปฏิบัติการประจําปี เสนอ ผู้ว่าการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.) นําเสนอแผนปฏิบัติการให้ คณะกรรมการ กยท. ให้ความเห็นชอบ

6) เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจําปี ฉบับปรับปรุง

3. กิจกรรมทบทวนปรับปรุงแผนวิสาหกิจ 1.จํานวนผู้เข้ารับการประชุมเป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 0.6000            

8 โครงการติดตามประเมินผลองค์กร 3.1772          กยท.  ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร/กปม.

1. กิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการ 1. ผลการสรุปติดตามโครงการ 0.7500            

2. กิจกรรมติดตามภารกิจพื�นฐานที�ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรได้รับมอบหมาย 1. การจัดเตรียมและติดตามงาน ด้านงบประมาณ 0.4125            

3. กิจกรรมติดตามหน่วยธุรกิจที�ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรได้รับมอบหมาย 1. จัดเตรียมงบประมาณสําหรับการเดินทาง ตวจ ครั�งละ 5 คน 0.0825            

4. กิจกรรมพิ�มประสิทธิภาพการประเมินผล ด้วยการจัดทําบันทึกข้อตกลง 1.9322            

9 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจําปี ระดับความพึงพอใจของพนักงานด้านทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 80 -               กยท. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

9.1 กิจกรรม ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับปรับปรุง) 1 ฉบับ -                  

 1) ระบบงานสารสนเทศสําหรับการให้บริการยื�นคําขอชําระค่าธรรมเนียม 

เพื�อส่งยางออกยางออกนอกราชอาณาจักรทางอิเล็กทรอนิกส์ที�สามารถ

ให้บริการได้ตลอดเวลา
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

1) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร   และการประชุมเชิง ปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื�อทบทวนและจัดทําร่าง แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากร

บุคคล ปี 2561 ฉบับ ปรับปรุง

2) นําร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2561 ที� ทบทวน เสนอคณะอนุกรรมการด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของ กยท. พิจารณาให้

ความเห็นชอบ

3) นําข้อคิดเห็นและมติที�ประชุมของคณะอนุกรรมการด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงเสนอ คณะกรรมการ กยท. 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

4) แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2561 ฉบับ ปรับปรุงให้ทุกส่วนงานเพื�อทราบ

9.2 กิจกรรม จัดทําแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 1 ฉบับ -                  

1) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการประชุมเชิง ปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื�อจัดทําร่างแผนปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรบุคคล 

ประจําปีงบประมาณ 2562

3) นําข้อคิดเห็นและมติที�ประชุมของคณะอนุกรรมการด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงเสนอ คณะกรรมการ กยท. 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

2) นําร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ประจําปี งบประมาณ 2562 เสนอคณะอนุกรรมการด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. 

พิจารณาให้ความ เห็นชอบ

4) แจ้งแผนแม่ปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2562ให้ ทุกส่วนงานเพื�อทราบ

10 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากําลัง และหน้าที�ความรับผิดชอบ 0.4395          กยท. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

10.1 กิจกรรม ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลัง จํานวนคําสั�งกรอบอัตรากําลัง 1 ฉบับ 0.4395            

1) แต่งตั�งคณะทํางานปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ อัตรากําลังหรือจัดประชุมกับส่วนงานต่างๆ

2) ติดตามและประเมินผลการใช้โครงสร้างเพื�อนํามา ประกอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรฯ

3) สํารวจปริมาณงานของส่วนงานต่างๆ

4) วิเคราะห์กําลังคน (Workforce Analysis) จากปริมาณ งานที�ได้จากการสํารวจเพื�อกําหนดอัตรากําลังที�เหมาะสม

5) จัดทํารายงานปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกรอบ อัตรากําลังที�เหมาะสมกับภารกิจ  

10.2 กิจกรรม จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน จํานวนคําบรรยายลักษณะงาน 20 ส่วนงาน -                  

1) ทบทวนแบบฟอร์มคําบรรยายลักษณะงานของ กยท. และศึกษาหน้าที�ความรับผิดชอบและโครงสร้างตําแหน่ง ของหน่วยงานต่างๆ

2) วิเคราะห์งานของตําแหน่งต่างๆในหน่วยงานและจัดทํา ร่างทบทวนคําบรรยายลักษณะงาน

3) สัมภาษณ์ผู้ที�เกี�ยวข้องในตําแหน่งของแต่ละส่วนงานเพื�อ ประกอบการวิเคราะห์งานและตรวจสอบความถูกต้อง

4) จัดทําคําบรรยายลักษณะงานฉบับสมบูรณ์   เสนอผู้ว่าการ กยท. ลงนามเวียนให้ทุกส่วนงานเพื�อทราบ

10.3 กิจกรรม จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานประจําส่วนงาน จํานวนคู่มือการปฏิบัติงาน 10 ส่วนงาน -                   

1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดรูปแบบและวิธีการ จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพื�อให้ทุกส่วนงานจัดทําคู่มือ ปฎิบัติงานฯ

2) ประสานงานและให้คําแนะนําแก่ส่วนงานในการจัดทํา คู่มือการปฏิบัติงาน

3) รวบรวมคู่มือจากส่วนงานต่างๆ

4) จัดทําคู่มือปฏิบัติงานของส่วนงานฉบับสมบูรณ์   เสนอผู้ว่า การ กยท. ลงนามเวียนให้ทุกส่วนงานเพื�อทราบ

11 โครงการปรับปรุงแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ระดับความพึงพอใจของพนักงานด้านทรัพยากรบุคคล  ร้อยละ 60 -               กยท. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรม ทบทวนแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2564 แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง) 1 ฉบับ -                  
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1) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร   และการประชุมเชิง ปฏิบัติการ   วิเคราะห์ข้อมูลเพื�อทบทวนและจัดทําร่างแผน แม่บทด้านทรัพยากร

บุคคล ปี 2560-2564 ฉบับ ปรับปรุง

2) นําร่างแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2564 ที�ทบทวน เสนอคณะอนุกรรมการด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของ กยท. พิจารณา

ให้ความเห็นชอบ

3) นําข้อคิดเห็นและมติที�ประชุมของคณะอนุกรรมการด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงแผน เสนอคณะกรรมการ กยท. 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

4) แจ้งแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2564 ฉบับปรับปรุงให้ทุกส่วนงานเพื�อทราบ

12 โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั�งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ระดับความพึงพอใจของพนักงานด้านการสรรหา คัดเลือกและแต่งตั�งพนั  ร้อยละ 60 3.9824          กยท. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

12.1 กิจกรรม สรรหาบุคลากร จํานวนครั�งในการสรรหา 4 ครั�ง

1) สรรหาผู้บริหารระดับสูง

2) สรรหาผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า

3) สรรหาหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า

4) บรรจุแต่งตั�งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

12.2 กิจกรรม : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง จํานวนมาตรฐาน  1 ฉบับ -                  

1)ศึกษาข้อมูลตําแหน่งและคุณสมบัติแต่ละตําแหน่ง

2)ประสานงานและสอบถามข้อมูลหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

3)จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งเสนอ ผวก.กยท.

4)เวียนทุกส่วนงานเพื�อทราบ

13 โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ระดับความพึงพอใจของพนักงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ร้อยละ 60 0.4600          กยท. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

13.1 กิจกรรม: กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี�ยวกับสวัสดิการผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จํานวนครั�งในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี�ยวกับสวัสดิการฯ  1 ครั�ง -                  

1) รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกับการกําหนด หลักเกณฑ์ด้านสวัสดิการ

2) จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ

3) เสนอผู้ว่าการลงนาม   เพื�อแจ้งเวียนทุกส่วนงานเพื�อทราบ และถือปฏิบัติ

13.2 กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้ด้านสวัสดิการ จํานวนครั�งในการเผยแพร่ 5 ครั�ง -                  

1) เผยแพร่ทางสื�อสิ�งพิมพ์

2) จัดประชุม/บรรยาย

13.3 กิจกรรม : ดําเนินการเกี�ยวกับเครื�องราชอิสริยาภรณ์ จํานวนพนักงานที�ได้รับพระราชทานเครื�องราชฯ 69 คน 0.0400            

1) สํารวจผู้มีสิทธิ�ได้รับพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2561

3) เสนอขออนุมัติ

2) กรอกข้อมูลผู้มีสิทธิ�ได้รับพระราชทานเครื�องราชฯ

4) มอบประกาศนียบัติกํากับเครื�องราชฯ แก่พนักงาน

13.4 กิจกรรม : พิธีประกาศเกียรติคุณผู้ครบเกษียณอายุ จํานวนพนักงานที�รับประกาศเกียรติคุณฯ 120 คน 0.4200            

1) สํารวจรายชื�อผู้ครบเกษียณอายุในปี 2561

2) ส่งรายชื�อและที�อยู่ผู้ครบเกษียณอายุให้กระทรวงเกษตรฯ
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3) แจ้งผู้ครบเกษียณอายุเพื�อตอบเข้าร่วมงานประกาศเกียรติ

4) ส่งแบบรายงานการร่วมงานให้กระทรวงฯ

5) จัดพิธีประกาศเกียรติคุณฯ แก่พนักงาน

14 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ระดับความพึงพอใจของพนักงานด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน ร้อยละ 75 0.6470          

กยท. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

14.1 กิจกรรม การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  12 ครั�ง -                  

1) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไตรมาส 1

2) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไตรมาส 2

3) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไตรมาส 3

4) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไตรมาส 4

14.2 กิจกรรม ศึกษาดูงานของคณะกรรมการความปลอดภัย จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 1 ครั�ง 0.0400            

1) จัดทําแผนงาน/โครงการ/ติดต่อประสานงาน สถานที�ใน การศึกษาดูงาน

3) เดินทางศึกษาดูงาน

2) ขออนุมัติจากผู้ว่าการฯในการจัดโครงการ

4) สรุปผลการศึกษาดูงาน เสนอต่อผู้ว่าการฯ

14.3 กิจกรรม ตรวจสอบความปลอดภัย ของอาคารสถานที� ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน จํานวนครั�งในการตรวจ 2 ครั�ง 0.0380            

1) ตรวจสอบถังดับเพลิง ปั�มดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน ระบบ ดับเพลิง

2) การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน

14.4 กิจกรรม จัดทํา/ทบทวน คู่มือ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 1 ครั�ง 0.0250            

1) แต่งตั�งคณะทํางานพิจารณาทบทวน คู่มือ และมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยฯ จัดประชุมคณะทํางานฯ ครั�งที� 1

3) จัดประชุมคณะทํางานฯ ครั�งที� 2

2) พิจารณาทบทวน คู่มือ และมาตรฐานด้านความปลอดภัย ฯ ตามความเห็นของคณะทํางาน

4) แจ้งให้พนักงาน/ลูกจ้างทราบและถือปฏิบัติ

14.5 กิจกรรม ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน จํานวนครั�งในการจัดกิจกรรม 1 ครั�ง 0.1040            

1) การรณรงค้รักษาความสะอาดภายในสํานักงาน 0.0040            

2) จัดนิทรรศการและการจัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย 0.1000            

14.6 กิจกรรม การอบรมภาคบังคับของกระทรวงแรงงาน จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 40 ราย 0.1600            

1) สํารวจความจําเป็นในการฝึกอบรมตามกฎหมาย 0.1600            

3) รายงานผลการดําเนินงาน

2) ดําเนินการจัดอบรม/ส่งอบรมภายนอก

14.7 กิจกรรม อบรมดับเพลิงขั�นต้น/การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 1 ครั�ง 0.2800            

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับการอบรม

2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Return On Investment : ROI)
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15 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านทรัพยากรบุคคล -               กยท. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

15.1 กิจกรรม:จัดทํานวัตกรรมการทํางานและให้บริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล -                  

15.1.1 : ระบบบริการงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (E – Service) (ทดลองใช้ใน ฝทม.กับ ฝทส.) จํานวนระบบฯ ที�ได้รับการพัฒนา (ระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล)  1 ระบบ -                  

5) การสอบถามข้อมูลตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา จํานวนระบบที�ทดลอง 6 ระบบ -                  

2) ขอหนังสือรับรองการทํางานผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

1) จัดทา E-Slip เงินเดือน -                  

3) การเบิกสวัสดิการ

4) การขออนุมัติเปลี�ยนแปลงประวัติพนักงานของตนเอง และขออนุมัติเปลี�ยนแปลงประวัติแทนผู้อื�น

6) การลาอิเล็กทรอนิกส์ (E – leave)

15.1.2 : ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ขั�นเตรียมข้อมูล) ร้อยละความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ร้อยละ 100  

1) ศึกษารูปแบบข้อมูลระบบทะเบียนประวัติของหน่วยงานอื�น

2) ประสานงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติ

4) บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

15.1.3 หน่วยงานไร้กระดาษ (Paperless Office) จํานวนการใช้กระดาษของ ฝทม.ที�ลดลง 10 รีม

1) ระบบเอกสารผ่าน Share files

2) ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมในระบบออนไลน์

3) ประเมินผลการฝึกอบรมออนไลน์

15.2 กิจกรรมสื�อสารและติดตามการใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System-HRIS)

15.2.1 ปรับปรุงคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล จํานวนครั�งที�ปรับปรุงคู่มือฯ 1 ครั�ง  

1) แต่งตั�งคณะทํางานปรับปรุงคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

2) จัดประชุมคณะทํางานฯ พิจารณาปรับปรุงคู่มือ

3) ดําเนินการปรับปรุงคู่มือฯ ตามมติที�ประชุมคณะทํางานฯ

4) นําเสนอผู้ว่าการ กยท. เวียนทุกส่วนงาน

15.2.2  ติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล จํานวนครั�งในการติดตามฯ 1 ครั�ง

1) รวบรวมและศึกษาข้อมูล 

2) ทดสอบแบบสอบถาม 

3) ติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลโดยแจกแบบสอบถามจริงตามกลุ่ม

4) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

5) จัดทํารายงานผลฯและสรุปผลการศึกษาเสนอผู้ว่าการ กยท. ทราบ

15.3 กิจกรรมเพิ�มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ผู้บริหารและบุคลากร กยท.

ระดับความสําเร็จของการจัดทําและใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการ

บริหารงานบุคคล  2 ระดับ

15.3.1:พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื�อตอบสนอง Thailand 4.0 จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 50 ราย

1) ประสานงานวิทยากร สถานที� อาหาร ที�พัก/ดําเนินการขออนุมัติโครงการและแจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรม 
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2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

15.3.2:เพิ�มพูนความรู้เรื�องเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้บริหาร กยท. โดยสื�อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ จํานวนครั�งของการจัดทําสื�อการเรียนรู้ 1 ครั�ง

1) จัดทําสื�อการเรียนรู้

2) แจ้งเวียนส่วนงาน

3) ประเมินความพึงพอใจ

16 โครงการสื�อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั�วถึงทั�งองค์กร พนักงานมีความรู้ด้านการจัดการความรู้เพิ�มขึ�น  ร้อยละ 10 0.0500          กยท. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

16.1 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้กับการพัฒนาองค์กร จํานวนครั�งของการประชาสัมพันธ์ 4 ครั�ง 0.0200            

1) สร้างการรับรู้ และเข้าใจถึงความสําคัญของการนําการ บริหารจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร

2) กําหนดรูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์การ จัดการความรู้ เช่น ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื�อนไหว โปสเตอร์ เสียงตามสาย 

หนังสือเวียนแจ้งส่วนงาน ระบบ งานกยท. Web site Line และ facebook เป็นต้น

3) จัดนิทรรศการการจัดการความรู้กับการพัฒนาองค์กร

4) ประเมินความพึงพอใจในการรับรู้และการนําองค์ความรู้ ไปใช้แก้ปัญหา

16.2 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน จํานวนครั�งของการประชาสัมพันธ์ 1 ครั�ง 0.0300            

1) รวบรวมเนื�อหาองค์ความรู้ ที�สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และจําเป็นต่อภารกิจขององค์กร หรือความรู้ที�เป็น Core Competency ขององค์กร

2) กําหนดรูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์การ จัดการความรู้ เช่น ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื�อนไหว โปสเตอร์ เสียงตามสาย 

หนังสือเวียนแจ้งส่วนงาน ระบบ งานกยท. Web site Line และ facebook เป็นต้น

3) จัดทําสื�อการประชาสัมพันธ์ตามแนวทางและช่องทางที� กําหนด

4) จัดกิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ในที� ประชุม

5) ประเมินความพึงพอใจในการรับรู้และการนําองค์ความรู้ ไปใช้แก้ปัญหา

17 โครงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี�ยนเรียนรู้

1) การรับรู้ถึงโอกาสในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกันในองค์กรของ

พนักงาน ร้อยละ 50 0.5000          

กยท. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

2) ความพึงพอใจในการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้  ร้อยละ 60

17.1 กิจกรรม วันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) จํานวนครั�งของการจัดกิจกรรม  1 ครั�ง 0.0500            

1) กําหนดหัวเรื�องและรูปแบบของกิจกรรม เช่น เชิญ บุคลากรภายในหรือภายนอกมาถ่ายทอดแลกเปลี�ยน ใน เรื�องที�อยู่ในประเด็นความสนใจ   

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ใน สายงาน/ขามสายงาน ซึ�งมีภารกิจเกี�ยวข้องกัน

4) ประเมินความพึงพอใจในการรับรู้และการนําองค์ความรู้ ไปใช้แก้ปัญหา

2) จัดเตรียมสถานที�ในการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)

3) ดําเนินการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)

17.2 กิจกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) จํานวนครั�งของการจัดกิจกรรม  3 เรื�อง 0.4000            

1) กําหนดหัวเรื�องและรูปแบบและทีมงานนักปฏิบัติ โดย คณะกรรมการฯ

2) จัดเตรียมสถานที�ในการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

4) ประเมินความพึงพอใจในการรับรู้และการนําองค์ความรู้ ไปใช้แก้ปัญหา
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3) ดําเนินการถอดและสกัด เพื�อได้ วิธีการที�ดีที�สุด (Best Pactices)

17.3 กิจกรรม สอนให้ฝึกปฏิบัติในระหว่างทํางาน (On The Job Training) หรือการเป็นโค๊ชสอนงาน (Coaching) จํานวนเรื�องที�ทําการสอนงาน  20 เรื�อง 0.0200            

1) นําเสนอ ผวก.กยท. สอนให้ฝึกปฏิบัติในระหว่างทํางาน (On The Job Training) หรือการเป็นโค้ชสอนงาน (Coaching) พร้อมแจ้งเวียนให้ทุก

ส่วนงานดําเนินการ

4) ประเมินความพึงพอใจในการรับรู้และการนําองค์ความรู้ ไปใช้แก้ปัญหา

3) ดําเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานผ่าน Intranet

2) รวบรวม จัดทําฐานความรู้จากสอนให้ฝึกปฏิบัติใน ระหว่างทํางาน (On The Job Training) หรือการเป็นโค้ชสอนงาน (Coaching)

17.4 กิจกรรม ใช้องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐใช้เกิดประโยชน์สูงสุด จํานวนองค์ความรู้ที�ใช้ร่วมกัน 4 เรื�อง 0.0100            

1) คณะกรรมการฯ เลือกองค์ความรู้ กิจกรรมและ หน่วยงานที�จะทํา Synergy

5) ประเมินความพึงพอใจในการรับรู้และการนําองค์ความรู้ ไปใช้แก้ปัญหา

2) ประสานงานหน่วยงานและจัดทําหนังสือขออนุมัติ ผวก.กยท. ลงนาม

3) ดําเนินกิจกรรมใช้องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ของรัฐใช้เกิดประโยชน์สูงสุด

4) สรุปผลการดําเนินงานความรู้ ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ของรัฐ

17.5 กิจกรรม สํารวจความพึงพอใจด้านการจัดการความรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน จํานวนครั�งของการสํารวจความพึงพอใจ 1 ครั�ง -                  

1) สํารวจความพึงพอใจด้านการจัดการความรู้และการนํา องค์ความรู้ไปใช้ในการปฎิบัติงาน

2) จัดทํารายงานที�ได้จากการสํารวจความพึงพอใจด้านการ จัดการความรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการ ปฎิบัติงานและปรัปรุงแผนแม่บท

การจัดการความรู้และ แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้

17.6 กิจกรรม ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ (RAOT Learning Center) ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรมจัดตั�งศูนย์การเรียนรู้ กยท.  ร้อยละ 30 0.0200            

1) ปรับปรุงพื�นที�ห้องสมุด

2) ปรับปรุงรูปแบบพร้อมออกแบบ อุปกรณ์ภายใน ห้องสมุดและการจัดวางหนังสือเพื�อให้ดึงดูดและสร้างจุด สนใจผู้อ่าน

3) สํารวจ รวบรวม หาข้อมูล เพื�อวิเคราะห์และพัฒนา ห้องสมุดและจัดเก็บให้เป็นระบบ

5) ดําเนินการสแกนหนังสือ เพื�อนําเข้าระบบ e-books

4) ซ่อมแซมหนังสือที�มีเนื�อหาสาระให้อยู่ในสภาพดี

18 โครงการจัดทําองค์ความรู้ที�จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในองค์กร ความพึงพอใจต่อองค์ความรู้ ปานกลาง ระดับ 1.5520          กยท. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

18.1 กิจกรรม จัดทําองค์ความรู้ (Knowledge) จากผู้เกษียณ ผู้ลาออก ผู้บริหาร และผู้ชํานาญการ จํานวนองค์ความรู้ตามขอบเขตที�องค์กรกําหนด  4 องค์ความรู้ 1.5520            

1) กําหนดขอบเขตองค์ความรู้ เพื�อให้องค์ความรู้ที�เกี�ยวข้อง กับการปฏิบัติงานขององค์กรและตอบสนองความต้องการ ของบุคลากรในองค์กร

2) จัดทํารายชื�อผู้เกษียณ ผู้ลาออก ผู้บริหาร และ

3) จัดทําองค์ความรู้จาก ผู้เกษียณ ผู้ลาออก ผู้บริหาร และ ผู้ชํานาญการ โดยการถอดองค์ความรู้ ตามขั�นตอนและ ระเบียบที�เกี�ยวข้อง พร้อม

วิเคราะห์ ออกแบบการจัดเก็บ องค์ความรู้ให้เป็นระบบ

4) เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

5) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อองค์ความรู้ ที�มีต่อ การปฏิบัติงานในองค์กร

6) ยกย่องชมเชยองค์ความรู้ที�บุคลากรในองค์กรให้ความ สนใจและสามารถนํามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้เป็น อย่างดี

18.2 กิจกรรม : Unit School จํานวนหลักสูตรที�จัดทําและ ใช้ในการเรียนรู้  13 หลักสูตร -                  

1) ประสานงาน หารือ ร่วมกับสํานักเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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2) จัดทําแผน  Unit Scoolของ กยท. ส่งสํานักเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3) เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติให้ส่วนงาน ดําเนินการจัดทํา การพัฒนาบุคลากร แบบ Unit School 

4) นําเอกสารและข้อสอบมาจัดทําหลักสูตร E - learning

5) แจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานเข้าเรียนตามหลักสูตร E - learning

6) ประเมินผลการเข้าเรียนตามหลักสูตร E - learning

19 โครงการจัดทําองค์ความรู้ ที�จําเป็นในการบริหารยางพาราทั�งระบบ 0.9210          กยท. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

19.1 กิจกรรม จัดทําองค์ความรู้ ที�จําเป็นในการบริหารยางพาราทั�งระบบ จํานวนองค์ความรู้ตามขอบเขตที�องค์กรกําหนด 10 องค์ความรู้ 0.4500            

1) กําหนดขอบเขตองค์ความรู้ ที�จําเป็นในการบริหาร ยางพาราทั�งระบบ

4) เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื�อ กําหนดองค์ความรู้ ที� จําเป็นในการบริหารยางพาราทั�งระบบพร้อมจัดทํา ทะเบียน กูรู

3) จัดทําองค์ความรู้ ที�จําเป็นในการบริหารยางพาราทั�ง ระบบ โดยการถอดองค์ความรู้ ตามขั�นตอนและระเบียบที� เกี�ยวข้อง พร้อมวิเคราะห์ 

ออกแบบการจัดเก็บองค์ความรู้ ให้เป็นระบบ หรือรวบรวม เชื�อมโยง จัดทําและจัดเก็บ ฐานข้อมูลยางพาราที�จําเป็นในการบริหารกิจการ 

ยางพาราทั�งระบบ

5) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อองค์ความรู้

19.2 กิจกรรม : ส่งเสริมหรือพัฒนาองค์ความรู้ เกี�ยวกับระบบการบริหารจัดการเกษตรกรรมสมัยใหม่ จํานวนองค์ความรู้ตามขอบเขตที�องค์กรกําหนด 1 องค์ความรู้ 0.4710            

1) สํารวจความต้องการองค์ความรู้ที�เกี�ยวข้องกับเกี�ยวกับ ระบบการบริหารจัดการเกษตรกรรมสมัยใหม่

4) เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

5) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อองค์ความรู้

2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื�อ กําหนดองค์ความรู้ ที� เกี�ยวข้องกับเกี�ยวกับระบบการบริหารจัดการเกษตรกรรม สมัยใหม่

3) รวบรวม เชื�อมโยง จัดทําองค์ความรู้และจัดเก็บองค์ ความรู้ ที�เกี�ยวข้องกับเกี�ยวกับระบบการบริหารจัดการ เกษตรกรรมสมัยใหม่

20 โครงการนวัตกรรมในสภาพการทํางาน จํานวนองค์ความรู้ตามขอบเขตที�องค์กรกําหนด 1 นวัตกรรม 0.2500          

กิจกรรม นวัตกรรมในสภาพการทํางาน

1) สํารวจความต้องการองค์ความรู้ที�เกี�ยวข้องกับเกี�ยวกับ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ ทํางาน หรือ เน้นการรักษา

สิ�งแวดล้อมและ เทคโนโลยีชีวภาพ

2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื�อ กําหนดรูปแบบการจัด ประกวดการสร้างนวัตกรรมในสภาพการทํางาน พร้อม ดําเนินการประกวด

3) รวบรวม เชื�อมโยง และจัดเก็บนวัตกรรมให้เป็นระบบ

4) เผยแพร่องค์นวัตกรรมในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

5) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อนวัตกรรม

21 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการความรู้

1. ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้

 ปานกลาง ระดับ -               

กยท. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

2. จํานวนคลังความรู้  4 ส่วนงาน -               

21.1 กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื�อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ( KMS : Knowledge Repository, E-learning, RAOT Learning Center, Intranet

ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื�อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 -                  
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

1) สํารวจฐานข้อมูลของการจัดการความรู้ของ กยท. และ ความต้องการใช้งานผู้รับบริการ

2) วิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและติดตามการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล (RAOT Learning Center, Intranet, E-Learning ) ใช้ตรงตามความ

ต้องการใช้งาน

3) รวบรวม ประสาน เชื�อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ที�สนับสนุน การปฏิบัติงานภายในองค์กร (RAOT Learning Center, Intranet, E-Learning ) 

พร้อมวิเคราะห์ ออกแบบ วิธีการจัดเก็บให้เป็นระบบ

4) ดําเนินการการบูรณาการองค์ความรู้ของ กยท. และ ประสาน ติดตาม เพื�อให้ฐานข้อมูลของ กยท. ใช้งานได้ อย่างมีบูรณาการ

21.2 กิจกรรม พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และพื�นที�เสมือนในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของ กยท.

ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และพื�นที�

เสมือนในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของ กยท. ร้อยละ 100 -                  

1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์การจัดการ ความรู้และพื�นที�เสมือนในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้  

2) ทําหนังสือประสาน ฝทส.เพื�อปรับปรุง และพัฒนา เว็บไซต์การจัดการความรู้ฯ

3) ควบคุม ประเมินและติดตามพื�นที�เสมือนในการ แลกเปลี�ยนเรียนรู้ของบุคลากร

22 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร 1. การเพิ�มขึ�นของทักษะด้านการจัดการความรู้ 

ระดับนัยสําคัญ 

0.05 0.4470          

กยท. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

2. พนักงานเข้าไปใช้คลังความรู้มากกว่าปีละ 2 ครั�ง ร้อยละ 50 -               

22.1 กิจกรรม  ส่งเสริมการรักการอ่าน (Activity for Reading Skill จํานวนกิจกรรม 1  กิจกรรม 0.0600            

1) สํารวจความต้องการในการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร

5) ประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน

2) จัดเตรียมสถานที�และช่องทางการจัดกิจกรรมรักการอ่าน เช่น จัดเตรียมห้องสมุด ห้องสมุดเสมือน Intranet Km E-Learning เป็นต้น

3) ดําเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนองค์ความรู้เพื�อ ส่งเสริมให้บุคลากรรักการอ่าน

4) จัดกิจกรรม วันแห่งความรักการอ่าน

22.2 กิจกรรม  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ให้แก่ทีมงาน จํานวนหลักสูตรที�เข้ารับการอบรม  2 หลักสูตร 0.2000            

1) สํารวจความต้องการในการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ ให้แก่ทีมงาน

4) ประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน

2) ขออนุมัติดําเนินการตามผลที�ได้จากแบบสํารวจฯ เช่น ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติหลักสูตร

3) ดําเนินการตามกิจกรรมที�ได้รับอนุมัติ

22.3 กิจกรรม พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning จํานวนหลักสูตรที�จัดทําและใช้ในการเรียนรู้ 3 หลักสูตร 0.1870            

1) สํารวจหัวข้อเรื�องที�ต้องการจะพัฒนาฯ หรือให้จัดทํา E - learning

2) เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติหลักสูตร

3) จัดทําหลักสูตร E - learning

4) แจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานเข้าเรียนตามหลักสูตร E - learning

5) ประเมินผลการเข้าเรียนตามหลักสูตร E - learning

23 โครงการจัดทําแผนแม่บทการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการประจําปี ตัวชี�วัด และการประเมินผลด้านการจัดการความรู้ -               กยท. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

23.1) กิจกรรม ทบทวนแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กยท. จํานวนครั�งในการทบทวนแผนฯ 1 ครั�ง -                  
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

1) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการประชุมเชิง ปฏิบัติการ จากนั�นวิเคราะห์ข้อมูลเพื�อทบทวนและจัดทํา ร่างแผนแม่บทการจัดการ

ความรู้ ปี 2560-2564 ฉบับ ปรับปรุง

2) นําร่างแผนแม่บทการจัดการความรู้ ปี 2560-2564 ที� ทบทวนแล้วในเบื�องต้น   นําเข้าคณะอนุกรรมการด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลของ 

กยท. พิจารณาให้ความ เห็นชอบ

3) นําข้อคิดเห็นและมติที�ประชุมของคณะอนุกรรมการด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงแผน แม่บทการจัดการความรู้ ปี 

2560-2564 แล้วนําเข้า คณะกรรมการ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

4) เมื�อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บท การจัดการความรู้ ปี 2560-2564 ฉบับปรับปรุงแล้ว จากนั�นก็เวียนแผนแม่บทฯฉบับ

ปรับปรุงดังกล่าวให้ทุก ส่วนงานเพื�อทราบ

23.2) กิจกรรม จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวนแผนปฏิบัติการฯ 1 ฉบับ -                  

1) รวบรวมข้อมูลจากผลการสํารวจความพึงพอใจ   การศึกษา เอกสาร และการประชุมเชิงปฏิบัติการ จากนั�นวิเคราะห์ ข้อมูลเพื�อทบทวนและ

จัดทําร่างแผนปฏิบัติการการ จัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง

2) นําร่างแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2562 ที�ทบทวนแล้วในเบื�องต้น นําเข้า คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลของ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

3) นําข้อคิดเห็นและมติที�ประชุมของคณะอนุกรรมการด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุง แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

ปีงบประมาณ 2562 แล้วนําเข้าคณะกรรมการ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

4) เมื�อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ การการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2562 ฉบับ ปรับปรุงแล้ว จากนั�นก็เวียนแผน

แม่บทฯฉบับปรับปรุง ดังกล่าวให้ทุกส่วนงานเพื�อทราบ

23.3) กิจกรรม จัดทํารายงานผลสัมฤทธิ�การจัดการความรู้ของ กยท. ประจําปีงบประมาณ 2562 รายงานผลสัมฤทธิ�การจัดการความรู้ประจําปี 2560 1 ฉบับ -                  

1) รวบรวมผลการดําเนินงาน ไตรมาสที� 1 - 4 และผล สํารวจความพึงพอใจการจัดการความรู้ของ กยท. เพื�อ จัดทําร่างรายงานผลสัมฤทธิ�การ

จัดการความรู้ของ   กยท. ประจําปีงบประมาณ 2562

2) นําร่างรายงานผลสัมฤทธิ�การจัดการความรู้   ปีงบประมาณ 2562   เข้าคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลของ กยท. พิจารณา

ให้ความเห็นชอบ

3) นําข้อคิดเห็นและมติที�ประชุมของคณะอนุกรรมการด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงร่าง รายงานผลสัมฤทธิ�การจัดการ

ความรู้ ปีงบประมาณ 2561 แล้วนําเข้าคณะกรรมการ กยท. พิจารณาให้ความ เห็นชอบ

4) นํารายงานผลสัมฤทธิ�การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย ลงนาม แล้วนําเสนอผลการดําเนินงาน

 ตามตัวชี�วัดขององค์ร ต่อไป

24 โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของบุคลากร จํานวนครั�งที�จัด 1 ครั�ง 0.0800          กยท. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรม ยกย่องชมเชยผลงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กร  

1) แต่งตั�งคณะกรรมการฯ และดําเนินการประชุมเพื�อ กําหนดรูปแบบ

2) เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติกิจกรรม

3) ดําเนินการกิจกรรมการยกย่องชมเชยผลงานและประกาศ ผล

4) ประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมฯ

25 โครงการสื�อสารประเด็นนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ร้อยละของจํานวนพนักงาน ร้อยละ 100 -               กยท. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรม สื�อสารประเด็นของวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และกฎระเบียบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  4 ครั�ง -                  
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

1) ครั�งที� 1

2) ครั�งที� 2

3) ครั�งที� 3

4) ครั�งที� 4

26 โครงการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานกิจกรรมการตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน 11 เรื�อง 1.7500          กยท.  สํานักตรวจสอบภายใน

1. ตรวจสอบกระบวนการหลัก                                        

2. ตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน                                     

3. ตรวจสอบกระบวนการในส่วนกลาง                                    

4. การฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน กยท.                        

5. การอบรมคณะกรรมการตรวจสอบ                                 

6. การติดตามงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.                

7. การตรวจติดตามงานของ ผอ.สตส.                                   

8. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.           

9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.        

10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.                      

11. การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน (กพต.)                   

27 โครงการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 3.7350          กยท.  สํานักผู้ว่าการ

1. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงปลูกไม้โตเร็วในสวนยางเพื�อผลิตเชื�อเพลิงชีวมวลร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  2000 ไร่ 0.7000            

2. กิจกรรมนวัตกรรมยางพาราเพื�อสังคม 3.0350            

2.1 สนามฟุตซอลยางพารา  1 แห่ง -                  

2.2. สนามเด็กเล่นจากยางพารา  6 แห่ง 1.9860            

2.3. สร้างฝายชะลอนํ�าจากล้อยาง  3 แห่ง 0.1740            

2.4. ปูสระนํ�าจากยางพารา  4 แห่ง 0.8750            

กลยุทธ์ที� 4 การหลอมรวมเพื�อความเป็นหนึ�ง 20.2500             

28 โครงการหลอมรวมระบบสารสนเทศ ร้อยละ 80 -                     

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อให้ 3 หน่วยงานที�ควบรวมองค์กรเป็น กยท. สามารถใช้ระบบสารสนเทศร่วมกัน เป็นการบูรณาการสารสนเทศ ฝทส.

29 โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อการบริหาร 20.0000             

กิจกรรมการสร้างแบรนด์เพื�อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร  1. พนักงานในองค์กรรู้จัก เข้าใจ และจดจําแบรนด์องค์กรได้ ร้อยละ 100 20.0000             

[วัตถุประสงค์] 1.ค้นหาองค์ประกอบการสื�อสารที�เหมาะสมเพื�อนําไปสู่กระบวนการสร้างแบรนด์องค์กร 2.เพื�อเสริมสร้างภาพลักษณ์

ขององค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านยางพารา 3.สาธารณชนในประเทศรู้จักเข้าใจและจดจําแบรนด์ขององค์กร  2. สาธารณชนรู้จัก เข้าใจ และจดจําแบรนด์องค์กรได้ ร้อยละ 80

30 โครงการยกร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของการยางแห่งประเทศไทย 1. จํานวนเรื�องที�ยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 0.2500               ฝ่ายกฎหมาย

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติให้เป็นไปตามภารกิจของ กยท .

1. ร้อยละของระบบสารสนเทศของ กยท . เทียบกับระบบสารสนเทศของ

หน่วยงานเดิมทั�งหมด
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

กองทุน ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที� 5 การบริหารความเสี�ยงในเชิงบูรณาการ 0.8380               

31 โครงการบริหารการจัดการความเสี�ยงระดับองค์กร ระดับ 3 0.5000               

[วัตถุประสงค์] เพื�อลดความเสี�ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที�องค์กรยอมรับได้

32 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนงานบริหารความเสี�ยงและควบคุมภายใน พนักงานที�เข้ารับการอบรมฯมีผลการประเมินสมรรถนะ ผ่าน ตามที�องค์กรคาดหวัง 0.3380               

[วัตถุประสงค์] เพื�อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ให้มีความรู้ ความตระหนักความเข้าใจงานบริหารความเสี�ยงและ

ควบคุมภายใน ให้สามารถจัดทําแผน/ทบทวน/ปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพได้ ส่งผลให้ความเสี�ยงองค์กร อยู่ในระดับที�องค์กรยอมรับได้

33 โครงการจัดทําแผนแม่บทบริหารความเสี�ยง คะแนนตัวชี�วัดการบริหารความเสี�ยงขององค์กรไม่ตํ�ากว่า ระดับ 3 -                     

[วัตถุประสงค์] เพื�อให้การบริหารความเสี�ยงขององค์กรเกิดการบูรณาการทั�วทั�งองค์กร เกิดประสิทธิภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับ

องค์กรได้

กลยุทธ์ที� 6 การลดค่าใช้จ่าย และปรับโครงสร้างหนี� 0.0500               

34 โครงการจัดทําแผนบริหารความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย  ร้อยละการดําเนินการตามแผนได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 0.0500               กยท.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

[วัตถุประสงค์] เพื�อบริหารความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย เตรียมการป้องกันปัญหาด้านการเงินขององค์กรที�จะเกิดขึ�นในอนาคต

 

ปัจจัยเสี�ยงขององค์กรลดลงอยู่ในระดับที�องค์กรยอมรับได้หลังบริหารความ

เสี�ยงไม่เกิน
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ภาคผนวก

ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม การทบทวน

เขตภาคกลางและภาคตะวันออก

 /ระยอง

1. โครงการจัดหาตนติดตาในถุงเพาะชําใหกับเกษตรกร ปรับแผน

 โครงการเพิ่มปริมาณผลผลิตดานโรงงาน  

/กองจัดการโรงงาน 3  กิจกรรมเพิ่มปริมาณผลผลิตดานโรงงาน 3 ปรับแผน

/กองจัดการโรงงาน 5  กิจกรรมเพิ่มปริมาณผลผลิตดานโรงงาน 5 ปรับแผน

/กองจัดการโรงงาน 6  กิจกรรมเพิ่มปริมาณผลผลิตดานโรงงาน 6 ปรับแผน

/กองจัดการโรงงาน 5,6 โครงการพัฒนาวัตถุดิบยางกอนถวยคุณภาพดีในการผลิตยางแทง ปรับแผน

ฝายทรัพยากรมนุษย 1 โครงการ พัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ ปรับแผน

2 โครงการปรับปรุงโครงสรางองคกร กรอบอัตรากําลังและหนาที่ความรับผิดชอบ ปรับแผน

3 โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และแตงตั้งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ปรับแผน

4 โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน ปรับแผน

5 โครงการสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ปรับแผน

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System-HRIS) ปรับแผน

7 โครงการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู ปรับแผน

8 โครงการจัดทําองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานและตอบสนองตอความตองการของบุคลากรในองคกร ปรับแผน

9 โครงการการสรางนวัตกรรมในสภาพการทํางาน ปรับแผน

 ฝวศ  โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแหงประเทศไทย ปรับแผน

ฝวศ./สตก.สงขลา, สตก.นครศรีฯ  โครงการยกระดับการใหบริการตลาดกลางยางพาราสูระบบการ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ปรับแผน

ฝสผ. ผลผลิต สงเสริมการปลูกยางพันธุดีและไมยืนตนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ/ผลิตพันธุยาง และไมยืนตน ปรับแผน

สํานักตรวจสอบภายใน  โครงการตรวจสอบภายใน    ปรับแผน

สํานักผูวาการ 1 โครงการสงเสริมดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ปรับแผน

2 โครงการประชาสัมพันธเพื่อการบริหาร ปรับแผน

สํานักผูวาการ/ฝสผ. 3. โครงการประชาสัมพันธเพื่อเกษตรกร ปรับแผน

สํานักผูวาการ/กองกิจการ

ตางประเทศ 4 โครงการแสวงหาและรวมงานวิจัยดานความรวมมือระหวางประเทศ  ปรับแผน

เขตภาคเหนือ โครงการสรางรายไดจากปจจัยการผลิตและการบริการ ปรับแผน

กิจกรรม จําหนายกรดฟอรมิค  [กยท.เขตภาคเหนือ]

หนวยธุรกิจ (BU สนญ.)   1 โครงการผลิตภัณฑหมอนยางพารา เพิ่มเติมโครงการ

2 โครงการหนวยธุรกิจตลาด

3. โครงการเสาหลักนําทางและอุปกรณจราจรจากยางพารา

สรุป การทบทวนปรับปรุง แผนปฏิบัติการ 2561 
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

เขตภาคกลางและ

ภาคตะวันออก

1. โครงการจัดหาตนติดตาในถุงเพาะชําใหกับเกษตรกร  1. จัดหาตนติดตาในถุงเพาะชํา

ใหกับเกษตรกรที่ขอรับการปลูกแทน

  200,000 ตน/ป 3.8000      โครงการบริการจัดหาวัสดุปลูกตนติดตาในถุงเพาะชําใหแก

เกษตรกรชาวสวนยาง

ไมใชงบ

/ระยอง 1).สํารวจความตองการเกษตรกร

(ยังไมไดรับการจัดสรร) 2) จองพันธุยางจากแปลงผลิตเอกชน

1.ไมไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป 

2561 จึงไมไดดําเนินการโครงการ

ดังกลาวและไมมีแผนที่จะดําเนินการ

โครงการตอ

3) ควบคุมคุณภาพ

4) สงมอบพันธุยาง 2. โครงการจัดหาตนติดตาในถุงเพาะชํา

ใหกับเกษตรกร ไดปรับเปลี่ยนเปนการ

ดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรที่ 1 การสราง

รายไดจากการบริการและดําเนินธุรกิจ 

กลยุทธที่ 2 การสรางรายไดจากโอกาสใน

ธุรกิจใหม เปนโครงการบริการจัดหาวัสดุ

ปลูกตนติดตาในถุงเพาะชําใหแก

เกษตรกรชาวสวนยาง โดยไมใช

งบประมาณจัดสรรในการดําเนินโครงการ

เขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1. โครงการเพิ่มปริมาณผลผลิตดานโรงงาน  ปรับแผนการทํางาน

/กองจัดการโรงงาน 5 1.1 กิจกรรมเพิ่มปริมาณผลผลิตดานโรงงาน 5  1. จํานวนผลผลิตยาง STR 20   5300 ตัน 70.0000     

1.1 เพิ่มชั่วโมงการทํางานวันละ 4 ชั่วโมงและขออนุมัติหลักการ

ทํางานลวงเวลาเสนอตอผูวาการฯ  1. จํานวนผลผลิตยาง STR 20   5300 ตัน เม.ย.- ก.ย.61

เพื่อรองรับกรณีที่ตองหยุดการผลิต

เนื่องจาก 1. ไฟฟาตก/ดับบอย สงผลให

ผลผลิตตอวันต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด

ยกเลิกโครงการเดิม ปรับเปลี่ยนเปน

โครงการใหม

รายละเอียดเหตุผลการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 

ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2561 (Action Plan 2561)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

 (กําลังการผลิต  = STR20 20,000 ตัน/ป)  2. มีรายไดกําไรสุทธิ  24.504 ลานบาท  2. มีรายไดกําไรสุทธิ (BU สนญ.)  24.504 ลานบาท

2. เครื่องจักรบางเครื่องไมมีอะไหลสํารอง

 เมื่อเกิดการชํารุดไมสามารถชวยไดทันที

ตองใชระยะเวลาในการสั่งซื้ออะไหลและ

ซอมบํารุง

/กองจัดการโรงงาน 6 1.2  กิจกรรมเพิ่มปริมาณผลผลิตดานโรงงาน 6  1. จํานวนผลผลิตยาง STR 20   8,300 ตัน 70.0000      1. จํานวนผลผลิตยาง STR 20  1. จํานวนผลผลิตยาง STR 20  8,300 ตัน 150.3400      ปรับปรุงแผนการผลิต

(กําลังการผลิต  = STR20 20,000 ตัน/ป)  1.1  แผน กยท. 5300 ตัน  1.1  แผน กยท. 5300 ตัน  1.1  แผน กยท. 5300 ตัน

1.1.1 ผลิต 850 ตัน มี.ค.-61

1.1.2 ผลิต 850 ตัน เม.ย.-61

1.1.3 ผลิต 850 ตัน พ.ค.-61

1.1.4 ผลิต 850 ตัน มิ.ย.-61

1.1.5 ผลิต 800 ตัน ก.ค.-61  

1.1.6 ผลิต 800 ตัน ส.ค.-61

1.1.7 ผลิต 800 ตัน ก.ย.-61

1.2. แผนรับจางผลิต 3000 ตัน 1.2. แผนรับจางผลิต 3,000 ตัน 1.2. แผนรับจางผลิต 3000 ตัน

1.2.1 ผลิต 550 ตัน มี.ค.-61

1.2.2 ผลิต 550 ตัน เม.ย.-61

1.2.3 ผลิต 550 ตัน พ.ค.-61

1.2.4 ผลิต 550 ตัน มิ.ย.-61

1.2.5 ผลิต 500 ตัน ก.ค.-61

1.2.6 ผลิต 500 ตัน ส.ค.-61

1.2.7 ผลิต 500 ตัน ก.ย.-61

2. มีรายไดกําไรสุทธิ  (BU) 26.714 ลานบาท 2. มีรายไดกําไรสุทธิ  (BU.) 26.714 ลานบาท 

/กองจัดการโรงงาน 5,6 2 โครงการพัฒนาวัตถุดิบยางกอนถวยคุณภาพดีในการผลิตยาง มีกําไรสุทธิ 0.45 ลานบาท 0.0500       มีกําไรสุทธิ 0.45 ลานบาท 0.0500 ปรับกิจกรรม

2.1 รวบรวมผลผลิตเกษตรกรในพื้นที่

 

2.1 ประชาสัมพันธใหเกษตรกรใชกรดฟอรมิค ในการจับตัวยางและ

ใหเกษตรกรดูแลความสะอาดของยางกอนถอยกอนนํายางสงเขา

โรงงานและใชราคาในการรับซื้อเพื่อสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรผลิต

ยางกอนถวยคุณภาพดี
เม.ย.- ก.ย.61

2.2 จัดซื้อผลผลิตจากแหลงอื่นที่ไดตามมาตรฐาน เพื่อ

นําสงโรงงาน

2.2 ประชาสัมพันธใหสถาบันเกษตรกรนํายางกอนถวยคุณภาพดีมาสง

ใหโรงงานโดยใชราคาเปนแรงจูงใจ เม.ย.- ก.ย.61

 ขึ้นอยูกับ

ปริมาณยาง

และราคาใน

ชวงเวลาที่เขา

รวมประมูล
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

2.3 รวมประมูลยางกอนถวยคุณภาพดีของกลุม

สหกรณ/กลุมเกษตรกร

2.3 เขารวมประมูลยางกอนถวยคุณภาพดีของกลุมสหกรณ/กลุม

เกษตรกรตามวันเวลาที่มีการรวบรวมยางในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง เม.ย.- ก.ย.61

เขตภาคใตตอนกลาง  โครงการเพิ่มปริมาณผลผลิตดานโรงงาน

/กองจัดการโรงงาน 3 กิจกรรมเพิ่มปริมาณผลผลิตดานโรงงาน 3  หยุดงานดําเนินงานชั่วคราว (เดิม) รับจางผลิตยางแผนรมควันอัดกอน

 กําไรสุทธิ   

15.745 ลานบาท ปรับแผนการดําเนินงาน

ฝายทรัพยากรมนุษย 1 โครงการ พัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 24.6535    24.6535       

1.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core 

Competency)

 จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา

พัฒนา

 60 ราย 0.5000       จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนาพัฒนา  60 ราย 0.5000        

 1.1.1 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core 

Competency)

ก.พ. - เม.ย. 6 0.5000      ก.พ.-ส.ค. 61 0.5000        ปรับระยะเวลา เพื่อใหครอบคลุมระยะ

เวลาในการติดตามประเมินผลการ

ฝกอบรม

1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/

ดําเนินการ ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝ

กอบรมแกผู เขารับการอบรม

ก.พ.61 ก.พ.61

2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม มี.ค.61 มี.ค.61

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผล

การ ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

เม.ย.61 ส.ค.-61 ปรับระยะเวลาตามชวงเวลาในการ

ประเมินสมรรถนะตามระบบ

1.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงและองคกร 2.5000      2.5000        

1.2.2 พัฒนาพนักงานตามความจําเปนเฉพาะสวนงาน  จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  2000 ราย ม.ค. - ก.ย. 61 1.6000       จํานวนสวนงานที่ไดจัดกิจกรรมร

พัฒนาพนักงาน

 20 สวนงาน ม.ค. - ก.ย. 61 1.6000        ปรับตัวชี้วัด

1) ดําเนินการขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการ

 ฝกอบรมแกผูเขารับการอบรม

ม.ค.61 ม.ค.61

2) ติดตามการรายงานผลการฝกอบรมจากแตละสวนงาน ก.พ.-ส.ค.61 ก.พ.-ส.ค.61

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผล

การ ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

ก.ย.61 ก.ย.61

1.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู Smart Officer 2.9800      2.9800        
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

 1.3.1 พัฒนาบุคลากรสู SMART RAOT OFFICER  จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  40 ราย เม.ย. - มิ.ย. 61 0.4000        จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  40 ราย เม.ย.-ก.ย.61 0.4000        ปรับระยะเวลาเพื่อใหครอบคลุมในการ

ติดตามประเมินผลการฝกอบรม

1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ 

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู 

เขารับการอบรม

เม.ย.61 เม.ย.61

2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม พ.ค.61 พ.ค.61

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝ

กอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

มิ.ย.61 ก.ย.-61 ปรับระยะเวลาติดตามและประเมินผล

การฝกอบรม หลังจากฝกอบรมแลว 3 

เดือน

1.3.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อการสงเสริมการแปรรูปยางมาตรฐาน

 GMP/GAP

 จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  90 ราย เม.ย. - ส.ค. 61 0.8000        จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  90 ราย เม.ย.-ก.ย.61 0.8000        ปรับระยะเวลา เพื่อใหครอบคลุมในการ

ติดตามประเมินผลการฝกอบรม

1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ 

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู เข

ารับการอบรม

เม.ย.61 เม.ย.61

2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 1 พ.ค.61 พ.ค.61

3) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 2 มิ.ย.61 มิ.ย.61

4) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 3 ก.ค.61 ก.ค.61

5) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝ

กอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

ส.ค.61 ก.ย.-61 ปรับระยะเวลาติดตามและประเมินผล

การฝกอบรม หลังจากฝกอบรมแลว 3 

เดือน

1.3.3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมเกษตรกรใหกรีดยางอยางถูกวิธี  จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  160 ราย ต.ค.60-มี.ค.61 1.7800        จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  160 ราย ต.ค.60-ก.ย.61 1.7800        ปรับระยะเวลา

1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ 

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู เข

ารับการอบรม

ต.ต.60 ต.ต.60

2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 1 พ.ย.60 พ.ย.60

3) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 2 ธ.ค.60 ธ.ค.60

4) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 3 ม.ค.61 ม.ค.61

5) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 4 ก.พ.61 ก.พ.61
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

6) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝ

กอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

มี.ค.61 มิ.ย.-61 ปรับระยะเวลาติดตามและประเมินผล

การฝกอบรม หลังจากฝกอบรมแลว 3 

เดือน

1.4 กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม 0.1600      0.1600        จัดกิจกรรมฝกอบรมเมื่อ กยท . รับ

พนักงานใหมแลว

1.4.1 ปฐมนิเทศพนักงานใหม  จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  100 ราย เม.ย. - มิ.ย. 61 0.1600        จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  100 ราย ก.ค.-ก.ย.61 0.1600        ปรับระยะเวลา

1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ 

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู เข

ารับการอบรม

เม.ย.61 ก.ค.-61

2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม พ.ค.61 ส.ค.-61

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝ

กอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

มิ.ย.61 ก.ย.-61

1.4.2 ปฐมนิเทศพนักงานใหม สายงานดานการเกษตร  จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  60 ราย พ.ค. - ก.ค. 61 -             จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  60 ราย ก.ค.-ก.ย.61 -             ปรับระยะเวลา

1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ 

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู เข

ารับการอบรม

พ.ค.61 ก.ค.-61

2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม มิ.ย.61 ส.ค.-61

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝ

กอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

ก.ค.61 ก.ย.-61

1.5 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามตําแหนง

(Functional Competency)

3.6500      3.6500        

1.5.1  พัฒนาบุคลากรสายงานดานการเกษตร  จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  80 ราย ธ.ค.60-เม.ย.6 0.6500        จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  80 ราย ธ.ค.60-ก.ย.61 0.6500        ปรับระยะเวลา

1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ 

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู เข

ารับการอบรม

ธ.ค.60 ธ.ค.60

2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 1 ม.ค.61 ม.ค.61  

3) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 2 มี.ค.61 มิ.ย.-61
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

4) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝ

กอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

เม.ย.61 ก.ย.-61

1.5.2   พัฒนาบุคลากรสายงานดานการคลัง  จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  120 ราย ธ.ค.60-เม.ย.6 0.9000       1.5.2   พัฒนาบุคลากรสายงานดานการคลัง  จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  120 ราย ธ.ค.60-ก.ย.61 0.9000        ปรับลดจํานวนรุนในการฝกอบรม

1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ 

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู เข

ารับการอบรม

ธ.ค.60 1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ ขออนุมัติ

โครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู เขารับการอบรม

ธ.ค.60

2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 1 ม.ค.61 2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 1 พ.ค.-61

3) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 2 ก.พ.61 3) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 2 พ.ค.-61

4) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 3 มี.ค.61 4) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝกอบรม/

ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

ก.ย.-61

5) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม เม.ย.61

1.5.3 : พัฒนาบุคลากรสายงานดานแผนงานและกลยุทธ  จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  50 ราย ม.ค. - มี.ค. 61 0.3500        จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  50 ราย ม.ค.-มิ.ย.61 0.3500        ปรับระยะเวลา

1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ 

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู เข

ารับการอบรม

    ม.ค.61 ม.ค.61

2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม     ก.พ.61 ก.พ.61

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝ

กอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

    มี.ค.61 มิ.ย.-61 ปรับระยะเวลา

1.5.4 : พัฒนาบุคลากรสายงานดานบริหารงานทั่วไป/ธุรการ  จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  150 ราย พ.ย.60-ก.พ.61 1.1000        จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  150 ราย พ.ย.60-เม.ย.61 1.1000        ปรับระยะเวลา

1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ 

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู เข

ารับการอบรม

พ.ย.60 พ.ย.60

2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 1 ธ.ค.60 ธ.ค.60

3) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 2     ม.ค.61 ม.ค.61

4) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝ

กอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

    ก.พ.61 เม.ย.-61 ปรับระยะเวลา

1.5.5 : พัฒนาบุคลากรสายงานดานอื่น ๆ  จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  60 ราย ม.ค. - ส.ค. 61 0.6500        จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  60 ราย ม.ค.-ก.ย.61 0.6500        ปรับระยะเวลา
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ 

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู 

เขารับการอบรม

    ม.ค.61 ม.ค.61

2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงอบรมภายนอก รวม 10     ก.พ.61 ก.พ.61

3) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงอบรมภายนอก รวม 20     มี.ค.61 มี.ค.61

4) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงอบรมภายนอก รวม 30 คน เม.ย.61 เม.ย.61

5) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงอบรมภายนอก รวม 40 คน พ.ค.61 พ.ค.61

6) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงอบรมภายนอก รวม 50 คน มิ.ย.61 มิ.ย.61

7) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงอบรมภายนอก รวม 60 คน ก.ค.61 ก.ค.61

8) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝ

กอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

ส.ค.61 ก.ย.-61 ปรับระยะเวลา

1.7 กิจกรรมพัฒนาองคกรดานการบริหารจัดการเชิงรุก     3.2000      2.9000        

1.7.2 : เพิ่มพูนความรูดานบริหารความเสี่ยงผู บริหารและ

บุคลากร กยท.

 จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  50 ราย มี.ค.-พ.ค.61 0.3000        จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  50 ราย มี.ค.-มิ.ย.61 0.3000        ปรับระยะเวลา

1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ 

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู เข

ารับการอบรม

    มี.ค.61 มี.ค.61

2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม     เม.ย.61 เม.ย.61

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝ

กอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

    พ.ค.61 มิ.ย.-61 ปรับระยะเวลา

1.7.3 : เพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลยีแกผูบริหารและบุคลากร 

กยท.

 จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  50 ราย เม.ย.-มิ.ย.61 0.3000       ปรับชื่อเปน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

ดานทรัพยากรบุคคล

 จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  50 ราย ตามนโยบายของรัฐบาลใหเปน Thailand

 4.0

1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ 

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู เข

ารับการอบรม

    เม.ย.61

2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม     พ.ค.61

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝ

กอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

    มิ.ย.61

1.8 กิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย และผู

บริหารระดับสูง

    2.2400      2.2400        

1.8.1 : พัฒนาคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย  จํานวนคณะกรรมการฯ ที่  15 ราย พ.ค.-ก.ค.61 0.2400        จํานวนคณะกรรมการฯ ที่  15 ราย พ.ค.-ส.ค.61 0.2400        ปรับระยะเวลา
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ 

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู เข

ารับการอบรม

     พ.ค.61 พ.ค.61  

2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงอบรมภายนอก     มิ.ย.61 ก.ค.-61 ปรับระยะเวลา

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝ

กอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

    ก.ค.61 ส.ค.-61 ปรับระยะเวลา

1.8.3 : สัมมนาและศึกษาดูงานในและตางประเทศของ

คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยและผูบริหารระดับสูง

 จํานวนคณะกรรมการฯ ที่  20 ราย ก.พ.-เม.ย.61 1.6000        จํานวนคณะกรรมการฯ ที่  20 ราย ก.พ.-ส.ค.61 1.6000        ปรับระยะเวลา

1) จัดหาสถานที่/ประสานงานสวนที่เกี่ยวของ/กระบวนการ

 จัดซื้อจัดจาง

    ก.พ.61 ก.พ.61

2) ดําเนินการโครงการ     มี.ค.61 ก.ค.-61 ปรับระยะเวลา

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ ฝ

กอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

    เม.ย.61 ส.ค.-61 ปรับระยะเวลา

1.9 กิจกรรมจัดทําแผนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร -          -             

1.9.1 : จัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(Individual Development Plan : IDP)

 จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ  1 กิจกรรม มิ.ย. - ส.ค. 61 -             จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ  1 กิจกรรม มิ.ย.-ก.ย.61 -             ปรับระยะเวลา

1) วางแผนการจัดทํา/ทบทวน     มิ.ย.61 มิ.ย.61

2) ดําเนินการจัดทํา/ทบทวน     ก.ค.61 ก.ค.61

3) รายงานผลการจัดทํา/ทบทวน     ส.ค.61 ก.ย.-61 ปรับระยะเวลา

1.9.4 : ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการฝ

กอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม (Return On 

Investment : ROI)

 รอยละของความสําเร็จใน  8 หลักสูตร ธ.ค.60-ก.ย.61 -             รอยละของความสําเร็จใน  8 หลักสูตร ธ.ค.60-ก.ย.61 -             

1) วางแผนการประเมิน     ธ.ค.60 1) วางแผนการประเมิน ธ.ค.-60 ปรับกิจกรรม และระยะเวลา

2) ดําเนินการประเมินสําเร็จ 1 หลักสูตร (รวม 1 หลักสูตร)     ม.ค.61 2) ดําเนินการประเมินสําเร็จ 1 หลักสูตร (รวม 1 หลักสูตร) เม.ย.-61

3) ดําเนินการประเมินสําเร็จ 1 หลักสูตร (รวม 2 หลักสูตร)     ก.พ.61 3) ดําเนินการประเมินสําเร็จ 5 หลักสูตร (รวม 6 หลักสูตร) มิ.ย.-61

4) ดําเนินการประเมินสําเร็จ 1 หลักสูตร (รวม 3 หลักสูตร)     มี.ค.61 4) ดําเนินการประเมินสําเร็จ 2 หลักสูตร (รวม 8 หลักสูตร) ส.ค.-61

5) ดําเนินการประเมินสําเร็จ 1 หลักสูตร (รวม 4 หลักสูตร)     เม.ย.61 5) สรุปยอดประเมินรายป ก.ย.-61

6) ดําเนินการประเมินสําเร็จ 1 หลักสูตร (รวม 5 หลักสูตร)     พ.ค.61

7) ดําเนินการประเมินสําเร็จ 1 หลักสูตร (รวม 6 หลักสูตร)     มิ.ย.61

8) ดําเนินการประเมินสําเร็จ 1 หลักสูตร (รวม 7 หลักสูตร)     ก.ค.61
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

9) ดําเนินการประเมินสําเร็จ 1 หลักสูตร (รวม 8 หลักสูตร)     ส.ค.61

10) สรุปผลการประเมินรายป      ก.ย.61

1.10 กิจกรรมวิเคราะหสมรรถนะประจําตําแหนงงาน 

(Functional Competency) ของทุกตําแหนงในหนวยธุรกิจ และ

 ฝวศ.

เพิ่มกิจกรรม 

เพราะเปนตัวชี้วัดองคกร ขอ 2.5

1.10.1 : วิเคราะหสมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional 

Competency) ของทุกตําแหนงในหนวยธุรกิจ และ ฝวศ.

 จํานวนสมรรถนะ 6 สมรรถนะ พ.ย.60-มี.ค.61

1) งานจัดทําสมรรถนะ ตามตําแหนง BU งานสรางการรับรู 

และเขาใจใหกับพนักงานหนวยธุรกิจ

   - กิจกรรม นัดหารือกับพนักงานหนวยธุรกิจเพื่อชี้แจงงาน

จัดทําสมรรถนะพนักงานหนวยธุรกิจ

พ.ย.60

2) จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําและปรับปรุงสมรรถนะหลัก

สมรรถนะดานการบริหาร และสมรรถนะตามตําแหนง

พ.ย.60

3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบสมรรถนะพนักงานเพื่อจัดทํา

รางฯ

    - หนวยธุรกิจ

    - ฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

พ.ย.60-ม.ค.61

4 )จัดประชุมพนักงานเพื่อนําเสนอทํารางฯ และปรับปรุง

แกไขตามขอเสนอแนะรวมกัน

    - หนวยธุรกิจ

    - ฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

พ.ย.60-ม.ค.61

5) จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําและปรับปรุงสมรรถนะหลัก

 สมรรถนะดานการบริหาร และสมรรถนะตามตําแหนง

พ.ย.60

6) ทําประชาพิจารณรางสมรรถนะตามตําแหนง

    - หนวยธุรกิจ

    - ฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

ธ.ค.60-ก.พ.61
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

7) จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําและปรับปรุงสมรรถนะหลัก

 สมรรถนะดานการบริหาร และสมรรถนะตามตําแหนงเพื่อ

พิจารณาผลการประชาพิจารยรางสมรรถนะตามตําแหนง

    - หนวยธุรกิจ

    - ฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

ธ.ค.60-ก.พ.61

8) จัดทํา/ปรับปรุงสมรรถนะตามตําแหนงหนวยธุรกิจและ

ฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยางทุกตําแหนง เสนอ ผวก.กยท.

 อนุมัติ

มี.ค.61

9) สํารวจความตองการฝกอบรมตามสมรรถนะ (Training 

need besed on Competency)

    - หนวยธุรกิจ

    - ฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

พ.ย.60-ม.ค.61

10) จัดทําราง Competency base on training Roadmap

    - หนวยธุรกิจ

    - ฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

ธ.ค.60-ก.พ.61

11) จัดประชุมคณะกรรมจัดทําและปรับปรุงสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะดานการบริหาร และสมรรถนะตามตําแหนง เพื่อ

พิจารณาราง Competency base on training Roadmap 

ทุกตําแหนงในหนวยธุรกิจ และฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ

ยาง

ม.ค.-มี.ค.61

12) จัดทําคูมือและพจนานุกรมสมรรถนะและ Competency

 base on training Roadmap ทุกตําแหนงในหนวยธุรกิจ 

และฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง เสนอ ผวก.กยท.

ม.ค.-มี.ค.61

13) เผยแพรคูมือและพจนานุกรมสมรรถนะและ 

Competency base on training Roadmap ทุกตําแหนง

ในหนวยธุรกิจ และฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง ใหรับรู

และเขาใจ

มี.ค.61
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

1.10.2 : ดําเนินการประเมินชองวางสมรรถนะ (Competency Gap)

 ของบุคลากรทุกคนในหนวยธุรกิจ และฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ

ยาง

จํานวนพนักงานที่ไดรับการ ประเมิน

สมรรถนะ

 รอยละ 100 มี.ค..61

1) นําสมรรถนะที่ปรับปรุงและประกาศใชแลว จัดสงให ฝทส.

เพื่อนําเขาระบบประเมิน HRIS

มี.ค.61

2) ตรวจสอบและจับคู ประเมินในระบบประเมิน HRIS มี.ค.61

3) เสนอผูวาการฯ   อนุมัติใหประเมินสมรรถนะของบุคลากร 

เพื่อหาชองวาง   พรอมแจงทุกสวนงานประเมินสมรรถนะ

มี.ค.61

4) สรางความรู ความเขาใจ โดยการจัดประชุม ชี้แจง วิธีการ

ประเมินสมรรถนะ

มี.ค.61

5) ดําเนินการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะด านการ 

บริหาร และสมรรถนะตามตําแหนง

มี.ค.61

6) จัดทํารายงานผลการประเมินสมรรถนะ   เสนอตอผูวาการ

 ฯ และแจงใหทุกสวนงานรับทราบผลการประเมิน สมรรถนะ

มี.ค.61

7) จัดทํารายงานการพัฒนาบุคลากรในหนวยธุรกิจ และ ฝวศ. ทุกคน มี.ค.61

1.11 กิจกรรมปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระดับความพึงพอใจในการ  รอยละ 70 0.9270       ระดับความพึงพอใจในการ  รอยละ 70 0.9270        

1.17.1 : เสริมสรางความรูดานวินัยจริยธรรม คุณธรรมและการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม

 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  4 ครั้ง พ.ย.60 ก.พ. 0.2048       จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  4 ครั้ง พ.ย.60 ก.พ. 0.2048        ปรับระยะเวลา

1) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั้งที่ 1     พ.ย.60 พ.ย.60

2) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั้งที่ 2     ก.พ.61 มี.ค.-61

3) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั้งที่ 3     พ.ค.61 พ.ค.61

4) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั้งที่ 4     ส.ค.61 ส.ค.61

1.12 กิจกรรมเสริมสรางความพึงพอใจในงาน ความผูกพัน องค

กร และความสุขในที่ทํางาน

 ระดับความพึงพอใจในการ สราง

ความสัมพันธอันดี ระหวางพนักงาน

ทุกระดับ

 รอยละ 70 2.3311       ระดับความพึงพอใจในการ สรางความ

สัมพันธอันดี ระหวางพนักงานทุกระดับ

 รอยละ 70 2.3311        

1.12.1 : ดานแรงงานสัมพันธ  จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  12 ครั้ง ต.ค.60-ก.ย.61 1.7881        จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  24 ครั้ง ต.ค.60-ก.ย.61 1.7881        ปรับคาเปาหมาย และระยะเวลา

1) พิจารณาการดําเนินกิจกรรม สร.กยท. ตามบันทึก ขอตก

ลงระหวาง กยท. กับ สร.กยท.

    ต.ค.60-ก.ย.61 0.6000       ต.ค.60-ก.ย.61 0.6000        
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

2) การจัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ      ต.ค.60-ก.ย.61 1.1881       ต.ค.60-ก.ย.61 1.1881        

1.12.2 : การสงเสริมรักษาสุขภาพ  จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  4 ครั้ง ต.ค.60-ก.ย.61 0.3530        จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  52 ครั้ง ต.ค.60-ก.ย.61 0.3530        

1) การตรวจสุขภาพประจําป  จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  1 ครั้ง ก.พ.-เม.ย.61 0.3200        จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  1 ครั้ง ก.พ.-เม.ย.61 0.3200        

2) การบริจาคโลหิต  จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  1 ครั้ง พ.ค. - มิ.ย. 61 0.0080        จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  1 ครั้ง พ.ค. - มิ.ย. 61 0.0080        

3) การออกกําลังกายทุกวันพุธ (Sport day)  จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  48 ครั้ง ต.ค.60-ก.ย.61 0.0250        จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  48 ครั้ง ต.ค.60-ก.ย.61 0.0250        

4) การใหความรูดานสุขภาพ  จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  2 ครั้ง ธ.ค.60-มิ.ย.61  จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  2 ครั้ง ธ.ค.60-มิ.ย.61

1.12.3 : สงเสริมวัฒนธรรม และประเพณีไทย  จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  4 ครั้ง ธ.ค.60-ก.ค.61 0.0900        จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  5 ครั้ง ก.พ.- ก.ค.61 0.0900        

1) การจัดพิธีรดน้ําดําหัวผูบริหารและพนักงานที่จะ 

เกษียณอายุการทํางาน

 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  1 ครั้ง เม.ย. 61 0.0050        จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  1 ครั้ง เม.ย. 61 0.0050        

2) การจัดพิธีทางศาสนาในวันสถาปนา กยท.  จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  1 ครั้ง ก.ค. 61 0.0350        จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  1 ครั้ง ก.ค. 61 0.0350        

3) การถวายสัตยปฏิญาณ  จํานวนพนักงานที่เขารวมงาน   200 ราย ธ.ค.60 0.0300        จํานวนพนักงานที่เขารวมงาน   200 ราย ก.ค.-ส.ค.61 0.0300        

4) การจัดนิทรรศการวันสําคัญทางศาสนา  จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  3 ครั้ง ก.พ.-มี.ค.61
พ  0.0200        จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  3 ครั้ง ก.พ.-มี.ค.61
พ.ค  0.0200        

1.12.6 สํารวจความสุขในที่ทํางาน (Happy Workplace)  จํานวนครั้งที่มีการสํารวจ  1 ครั้ง ธ.ค.60-ก.พ.61 ไมใช 1.19.6 จัดทําแผนสรางความสุขในที่ทํางาน (Happy Workplace) แผนสรางความสุขในที่ทํางาน 1 ฉบับ ก.พ.-เม.ย.61 ไมใช ปรับกิจกรรม และระยะเวลา

1) ศึกษาและรวบรวมขอมูล     ธ.ค.60 1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนฯ ก.พ.-61

2) ทดสอบแบบสอบถาม     ม.ค.61 2) ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนฯ มี.ค.-61

3) สํารวจความสุขในที่ทํางานของพนักงานโดยแจก 

แบบสอบถามจริงตามกลุ มตัวอยางเสนอ ผวก.กยท. ลง นาม

    ม.ค.61 3) รวบรวมขอมูลและจัดทําแผนสรางความสุขในการทํางาน มี.ค.-61

4) วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม     ม.ค.-ก.พ.61 4) เสนอแผนฯตอ ผวก.กยท และแจงเวียนใหทุกสวนงานทราบ เม.ย.-61

5) จัดทํารายงานผลฯและสรุปผลการศึกษาเสนอผู วาการ 

กยท. และเวียนใหทุกสวนงานทราบ

    ก.พ.61

1.17 กิจกรรมจัดทําแผนและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

(Talent Management)

 ระดับความสําเร็จในการ   รอยละ 70   ระดับความสําเร็จในการ   รอยละ 70  ปรับระยะเวลา

1.16.1 : จัดทําแผนการคัดเลือกผูมีศักยภาพสูง  จํานวนครั้งในการสรรหาผูมี  1 ตําแหนง ต.ค.60-มี.ค.61  จํานวนครั้งในการสรรหาผูมี ศักยภาพ  1 ตําแหนง เม.ย.61-ส.ค.61

1) แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนและพัฒนาพนักงานที่มี ศักยภาพสูง     ต.ค.60     เม.ย.61

2) วิเคราะหปญหาและสถานการณขององคกร     พ.ย.60     พ.ค.61

3) ปรับปรุงหลักเกณฑ คุณลักษณะ เพื่อคัดเลือกผูดํารง ตําแหนง     พ.ย.-ธ.ค.60     พ.ค.-มิ.ย.61

4) จัดทําแผนและรายงานผลการดําเนินการ     ธ.ค.60     มิ.ย.61
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

5) ดําเนินการตามแผนเพื่อสรรหาผู มีศักยภาพสูง     ม.ค.-ก.พ.61     ก.ค.-ส.ค.61

6) รายงานผลการคัดเลือกผู ดํารงตําแหนง     มี.ค.61 ส.ค.61

2 โครงการปรับปรุงโครงสรางองคกร กรอบอัตรากําลังและหนาที่

ความรับผิดชอบ

 ระดับความพึงพอใจของพนักงาน

ดานการใชโครงสรางองคกรและ

กรอบอัตรากําลัง

 รอยละ 60 0.4395          ระดับความพึงพอใจของพนักงานดาน

การใชโครงสรางองคกรและกรอบ

อัตรากําลัง

 รอยละ 60 0.4395        

2.3 กิจกรรม: จัดทําคูมือการปฏิบัติงานประจําสวนงาน  จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน  10 สวนงาน ต.ค.60-เม.ย.61  จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน  10 สวนงาน ก.ค.60-ก.ย.61 ปรับระยะเวลา

1) ศึกษาวิเคราะหขอมูลและกําหนดรูปแบบและวิธีการ 

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหทุกสวนงานจัดทําคูมือ 

ปฎิบัติงานฯ

    ต.ค.-พ.ย.60 ต.ค.-พ.ย.60

2) ประสานงานและใหคําแนะนําแกสวนงานในการจัดทํา คูมือ    ธ.ค.60-ก.พ.61 ธ.ค.60-ก.พ.61

3) รวบรวมคูมือจากสวนงานตางๆ     มี.ค.61 มี.ค.61

4) จัดทําคูมือปฏิบัติงานของสวนงานฉบับสมบูรณ   เสนอผูว

า การ กยท. ลงนามเวียนใหทุกสวนงานเพื่อทราบ

    มี.ค.-เม.ย.61 มี.ค.-ก.ย.61 ปรับระยะเวลา

4 โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และแตงตั้งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล

4.2 กิจกรรม : ปรับปรุงหลักเกณฑการเขาสูตําแหนง จํานวนมาตรฐานกําหนดตําแหนง  1 ฉบับ เม.ย.-ก.ค.61 ไมใช เพิ่มกิจกรรม

1)ศึกษาขอมูลตําแหนงและคุณสมบัติแตละตําแหนง มิ.ย.-61

2)ประสานงานและสอบถามขอมูลหนวยงานที่เกี่ยวของ พ.ค.-61

3)จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงเสนอ ผวก.กยท. มิ.ย.-61

4)เวียนทุกสวนงานเพื่อทราบ ก.ค.-61

5 โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน     0.4600      0.4600        

5.2 กิจกรรม : เผยแพรความรูดานสวัสดิการ  จํานวนวิธีการ  2 วิธีการ พ.ย.60-ส.ค.61 -             จํานวนครั้ง  5 ครั้ง พ.ย.60-ส.ค.61 -             ปรับตัวชี้วัด คาเปาหมาย

1) เผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพ     พ.ย.60 ,ก.พ.

 61 ,พ.ค.61,

ส.ค.61

พ.ย.60, ก.พ. 

61, พ.ค.61,

ส.ค.61

2) จัดประชุม/บรรยาย     มี.ค.-เม.ย.61 เม.ย.-61 ปรับระยะเวลา

6 โครงการสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 0.6470      0.6470        

6.2 กิจกรรม : ศึกษาดูงานของคณะกรรมการความปลอดภัย  จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  1 ครั้ง ม.ค.- ก.พ. 61 0.0400        จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  1 ครั้ง มี.ค.- เม.ย. 61 0.0400        ปรับระยะเวลา
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

1) จัดทําแผนงาน/โครงการ/ติดตอประสานงาน สถานที่ใน 

การศึกษาดูงาน

    ม.ค. 61 มี.ค.-61

2) ขออนุมัติจากผูวาการฯในการจัดโครงการ     ม.ค. 61 มี.ค.-61

3) เดินทางศึกษาดูงาน     ก.พ. 61 เม.ย.-61

4) สรุปผลการศึกษาดูงาน เสนอตอผูวาการฯ     ก.พ. 61 เม.ย.-61

6.3 กิจกรรม: ตรวจสอบความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ ให

มีความพรอมในการปฏิบัติงาน

 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  2 ครั้ง มี.ค.-พ.ค.61 0.0380        จํานวนครั้งในการตรวจ  2 ครั้ง มี.ค.-พ.ค.61 0.0380        ปรับตัวชี้วัด  

1) ตรวจสอบถังดับเพลิง ปมดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน ระบบ 

ดับเพลิง

    มี.ค.-เม.ย.61 มี.ค.-เม.ย.61

2) การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน     เม.ย.-พ.ค.61 เม.ย.-พ.ค.61

6.5 กิจกรรม : สงเสริมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน

 จํานวนครั้งในการตรวจ ม.ค.-ก.พ.61 0.1040        จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม  1 ครั้ง ม.ค.-ก.พ.61 0.1040        ปรับตัวชี้วัด  

1) การรณรงครักษาความสะอาดภายในสํานักงาน     ก.ค.-ส.ค.61 0.0040       ก.ค.-ส.ค.61 0.0040        

2) จัดนิทรรศการและการจัดประชาสัมพันธใหความรูดานควา     ม.ค.-ก.พ.61 0.1000       ม.ค.-ก.พ.61 0.1000        

7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล (Human Resource Information System-HRIS)

    ไมใช 8 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลดาน

ทรัพยากรบุคคล

0.3000        ปรับโครงการ ใหเขากับนโยบายของ

รัฐบาลใหเปน Thailand 4.0

8.1 : กิจกรรมระบบบริการงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส (E – 

Service) (ทดลองใชใน ฝทม.กับ ฝทส.)

ก.พ.-ก.ย.61

1) จัดทา E-Slip เงินเดือน จํานวนระบบที่ทดลอง 6 ระบบ พ.ค.-ก.ย.61

2) ขอหนังสือรับรองการทํางานผานระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล

ก.พ.-ก.ย.61

3) การเบิกสวัสดิการ พ.ค.-ก.ย.61

4) การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประวัติพนักงานของตนเอง และ

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประวัติแทนผูอื่น

พ.ค.-ก.ย.61

5) การสอบถามขอมูลตนเองและผูใตบังคับบัญชา มิ.ย.-ก.ย.61

6) การลาอิเล็กทรอนิกส (E – leave) ก.พ.-ก.ย.61

8.2 : กิจกรรมระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส (ขั้นเตรียม

ขอมูล)

 รอยละความถูกตองครบถวนของขอมูล  รอยละ 100 ม.ค.-ก.ย.61
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

1) ศึกษารูปแบบขอมูลระบบทะเบียนประวัติของหนวยงานอื่น ม.ค.-ก.ย.61

2) ประสานงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ค.-ก.ย.61

3) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทะเบียนประวัติ ม.ค.-ก.ย.61

4) บันทึกขอมูลใหเปนปจจุบัน ม.ค.-ก.ย.61

8.3 กิจกรรมหนวยงานไรกระดาษ (Paperless Office) จํานวนการใชกระดาษของ ฝทม.ที่ลดลง  10 รีม ม.ค.-ก.ย.61

1) ระบบเอกสารผาน Share files ม.ค.-ก.ย.61

2) ดาวนโหลดเอกสารประกอบการอบรมในระบบออนไลน ม.ค.-ก.ย.61

3) ประเมินผลการฝกอบรมออนไลน ม.ค.-ก.ย.61

4) ปรับปรุงนวัตกรรม ม.ค.-ก.ย.61

8.4 กิจกรรมปรับปรุงคูมือการใชระบบสารสนเทศดานทรัพยากร

บุคคล

จํานวนครั้งที่ปรับปรุงคูมือฯ  1 ครั้ง ก.ค.-ก.ย.61

1) แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงคูมือการใชระบบสารสนเทศ

ดานทรัพยากรบุคคล

ก.ค.-61

2) จัดประชุมคณะทํางานฯ พิจารณาปรับปรุงคูมือ ก.ค.-61

3) ดําเนินการปรับปรุงคูมือฯ ตามมติที่ประชุมคณะทํางานฯ ส.ค.-61

4) นําเสนอผูวาการ กยท. เวียนทุกสวนงาน ก.ย.-61

8.5 กิจกรรมติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศดาน

ทรัพยากรบุคคล

จํานวนครั้งในการติดตามฯ  1 ครั้ง เม.ย.-มิ.ย.61

1) รวบรวมและศึกษาขอมูล เม.ย.-61

2) ทดสอบแบบสอบถาม พ.ค.-61

3) ติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศดานการ

บริหารงานบุคคลโดยแจกแบบสอบถามจริงตามกลุม

พ.ค.-61

4) วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม พ.ค.-61

5) จัดทํารายงานผลฯและสรุปผลการศึกษาเสนอผูวาการ 

กยท. ทราบ

มิ.ย.-61

 8.6 :พัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ

ตอบสนอง Thailand 4.0

จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา  50 ราย เม.ย.-มิ.ย.61 0.3000        
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการขอ

อนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผูเขารับ

การอบรม

เม.ย.61

2)ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม พ.ค.61

3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

มิ.ย.61

 8.7 :กิจกรรมเพิ่มพูนความรูเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลแกผูบริหาร 

กยท. โดยสื่อการเรียนรูรูปแบบตางๆ

จํานวนครั้งของการจัดทําสื่อการเรียนรู  1 ครั้ง เม.ย.-มิ.ย.61

1) จัดทําสื่อการเรียนรู เม.ย.-61

2) แจงเวียนสวนงาน พ.ค.-61

3) ประเมินความพึงพอใจ มิ.ย.-61

8 โครงการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู     0.5000      0.5000        

8.6 กิจกรรม : จัดตั้งศูนยการเรียนรู กยท. (RAOT Learning 

Center)

 รอยละความสําเร็จของ   30 รอยละ ต.ค.60-ก.ย.61 0.0200       กิจกรรม:ปรับปรุงศูนยเรียนรู (RAOT Learning Center)  รอยละความสําเร็จของ   30 รอยละ ต.ค.60-ก.ย.61 0.0200        เปลี่ยนชื่อกิจกรรม

1) จัดหาพื้นที่ที่จะทําหองสมุด     ตค. - ธค.60 1) ปรับปรุงพื้นที่หองสมุด ตค. - ธค.60

2) ปรับปรุงรูปแบบพรอมออกแบบ อุปกรณภายใน หอง

สมุดและการจัดวางหนังสือเพื่อใหดึงดูดและสรางจุด สนใจผู

อาน

    ธค.60 - กพ.61 2) ปรับปรุงรูปแบบพรอมออกแบบ อุปกรณภายใน หองสมุด

และการจัดวางหนังสือเพื่อใหดึงดูดและสรางจุด สนใจผูอาน

ธค.60 - กพ.61

3) สํารวจ รวบรวม หาขอมูล เพื่อวิเคราะหและพัฒนา หอง

สมุดและจัดเก็บใหเปนระบบ

    มค. - เม.ย.61 3) สํารวจ รวบรวม หาขอมูล เพื่อวิเคราะหและพัฒนา หอง

สมุดและจัดเก็บใหเปนระบบ

มค. - เม.ย.61

4) ซอมแซมหนังสือที่มีเนื้อหาสาระใหอยูในสภาพดี     ต.ค.60-กย.61 4) ซอมแซมหนังสือที่มีเนื้อหาสาระใหอยูในสภาพดี ต.ค.60-กย.61

5) ดําเนินการสแกนหนังสือ เพื่อนําเขาระบบ e-books     ต.ค.60-กย.61 5) ดําเนินการสแกนหนังสือ เพื่อนําเขาระบบ e-books ต.ค.60-กย.61

9 โครงการจัดทําองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานและ

ตอบสนองตอความตองการของบุคลากรในองคกร

    1.5520      1.5520        

9.2 กิจกรรม : Unit Scool  จํานวนหลักสูตรที่จัดทําและ ใชในการ

เรียนรู

 13 หลักสูตร ม.ค.-ส.ค.61 เพิ่มกิจกรรมตามขอสั่งการของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ

1) ประสานงาน หารือ รวมกับสํานักเกษตราธิการ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ

พ.ย.60



108

โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

2) จัดทําแผน  Unit Scoolของ กยท. สงสํานักเกษตราธิการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

พ.ย.60

3) เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติใหสวนงาน ดําเนินการจัดทํา การ

พัฒนาบุคลากร แบบ Unit School

ก.พ.61

4) นําเอกสารและขอสอบมาจัดทําหลักสูตร E - learning ก.พ.-ก.ค.61

5) แจงเวียนใหทุกสวนงานเขาเรียนตามหลักสูตร E - learning ก.ค.61

6) ประเมินผลการเขาเรียนตามหลักสูตร E - learning ส.ค.61

10 โครงการการสรางนวัตกรรมในสภาพการทํางาน  จํานวนองคความรูตาม ขอบเขตที่

องคกรกําหนด

 1 นวัตกรรม 0.2500      10 โครงการนวัตกรรมในสภาพการทํางาน  จํานวนองคความรูตาม ขอบเขตที่องค

กรกําหนด

 1 นวัตกรรม 0.2500        เปลี่ยนชื่อใหสอดคลอง

10.1 กิจกรรม : การสรางนวัตกรรมในสภาพการทํางาน     ม.ค.-ก.ย.61 10.1 กิจกรรม : นวัตกรรมในสภาพการทํางาน ม.ค.-ก.ย.61

ฝวศ. 1. โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแหงประเทศไทย 60.0989    60.0989       ปรับรายละเอียดกิจกรรม

1.1 กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานตลาดกลางยางพารา 1. ปริมาณยางผาน สตก. จังหวัดสงขลา    42,000 ตัน 51.4000          1. ปริมาณยางผาน สตก. จังหวัดสงขลา    48,000 ตัน 51.4000        

2. ปริมาณยางผาน สตก. จังหวัดนครศรีธรร     42,000 ตัน 2. ปริมาณยางผาน สตก. จังหวัดนครศรีธรรมร     42,000 ตัน

3. ปริมาณยางผาน สตก. จังหวัดสุราษฎรธา     20,000 ตัน 3. ปริมาณยางผาน สตก. จังหวัดสุราษฎรธานี    20,000 ตัน

4. ปริมาณยางผาน สตก. จังหวัดหนองคาย    1,500 ตัน 4. ปริมาณยางผาน สตก. จังหวัดหนองคาย    1,500 ตัน

5. ปริมาณยางผาน สตก. จังหวัดบุรีรัมย    2,000 ตัน 5. ปริมาณยางผาน สตก. จังหวัดบุรีรัมย    2,000 ตัน

6. ปริมาณยางผาน สตก. จังหวัดยะลา  2,100 ตัน 6. ปริมาณยางผาน สตก. จังหวัดยะลา  2,100 ตัน

1.2 กิจกรรมตลาดยางอิเล็กทรอนิกส (ตลาดออนไลน)  พัฒนาเปนตลาดประมูลยาง

อิเล็กทรอนิกสไดไมนอยกวา

  10 แหง 1.7500        พัฒนาเปนตลาดประมูลยาง

อิเล็กทรอนิกสไดไมนอยกวา

  10 แหง 1.2000         

 1) สํารวจและประเมินความตองการในการใชตลาด

ประมูลยางผานระบบอิเล็กทรอนิกส ของ กยท .เขต

ทุกเชต ต.ค.

1) สํารวจและประเมินความตองการในการใชตลาดประมูลยางผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส ของ กยท.เขตทุกเชต ต.ค 60

2) พัฒนาระบบประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส ต.ค.-พ.ย.60 2) พัฒนาระบบประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส พ.ย.60-มี.ค..61

3) จัดประชุมเจาหนาที่รับผิดชอบงานดานตลาด 

กยท.ชี้แจงแผนงาน เปาหมาย และแนวทางในการ

ดําเนินงาน ดานตลาดประมูลยางทองถิ่น กยท.เขต 

จังหวัด ต.ค.-ก.ย.61

3) จัดประชุมเจาหนาที่รับผิดชอบงานดานตลาด กยท.ชี้แจง แผนงาน

 เปาหมาย และแนวทางใน การดําเนินงาน ดานตลาดประมูลยาง

ทองถิ่น กยท.เขต จังหวัด มี.ค. - เม.ย 61

4) เผยแพรประชาสัมพันธ ตลาดยาง กยท. ธ.ค. 4) เผยแพรประชาสัมพันธ ตลาดยาง กยท. มี.ค. - ก.ย 61

5) เริ่มดําเนินการเปดตลาดประมูลยางผานระบบอิเล็กทรอนิกส ธ.ค. 5) เริ่มดําเนินการเปดตลาดประมูลยางผานระบบอิเล็กทรอนิกส มี.ค. - 61

6) ติดตามผลการดําเนินงานเปนรายเดือน ม.ค.-พ.ค.61 6) ติดตามผลการดําเนินงานเปนรายเดือน เม.ย - ก.ย. 61

7) รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบเปนรายไตรมาส พ.ค.-ก.ย.61 7) รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบเปนรายไตรมาส ม.ค.,เม.ย,ก.ค.,

แจงแกไขเปาหมายของ สตก.สงขลาเดิม

คือ 48,000 ตัน

1. ปรับลดงบประมาณใหสอดคลองกับกิจกรรม

และแผนการดําเนินงานโดยให ฝทส. ออกแบบ

และพัฒนาระบบแทนการจางบริษัทเอกชน 

2. ผูใชบริการตลาดยางตองการใชงานระบบ

ประมูลยางอิเล็กทรอนิกสผานโทรศัพทเคลื่อนที่ 

(Smart Phone) แทนการประมูลผานเครื่อง

คอมพิวเตอร (PC) เนื่องจากมีความสะดวกใน

การใชงานและพกพาเขาไปในจุดประมูลในพื้นที่
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

ฝวศ. 4. โครงการยกระดับการใหบริการตลาดกลางยางพาราสูระบบการ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 1.3528      

/สตก.นศ 4.2 กิจกรรม การยกระดับมาตรฐานการใหบริการตลาด

กลางฯนครศรีธรรมราช

 ผูใชบริการที่ไดรับความพึงพอใจ  รอยละ 80 0.3528       

1) จัดตั้งคณะทํางานโครงการ

2) จัดทําโครงการ

  2.1) เสวนาการพัฒนาการใหบริการตลาดกลาง 

  2.2) จัดอบรมคุณภาพยางที่ซื้อขายผานตลาดกลาง

ยางพาราใหกับผูขายและเจาหนาที่

3) ประชาสัมพันธเชิญสมาชิกผูสนใจเขารวมโครงการ

4) ดําเนินการโครงการ

5) สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ โดยการประเมินผล รวบรวมปญหา

ฝสผ. 1 แผนงานการผลิตพันธุยางและไมยืนตน 70.0000    50.4503        (งบประมาณตามการจัดสรรจริง )

1. ผลผลิต สงเสริมการปลูกยางพันธุดีและไมยืนตนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ/ผลิตพันธุยาง และไมยืนตน 70.0000    1. ผลผลิต สงเสริมการปลูกยางพันธุดีและไมยืนตนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ/ผลิตพันธุยาง และไมยืนตน

1 แผนปฏิบัติการจัดการศูนยเรียนรู    1 แผนปฏิบัติการจัดการศูนยเรียนรู

1) กิจกรรมจัดการศูนยเรียนรู  ศูนยเรียนรูยางพารา  4 แหง 1) กิจกรรมจัดการศูนยเรียนรู  ศูนยเรียนรูยางพารา  5 แหง ปรับคาเปาหมาย

2 แผนปฏิบัติการบํารุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฝกกรีด  2 แผนปฏิบัติการบํารุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฝกกรีด

   1) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฝกกรีด จํานวนเนื้อที่  51.7 ไร    1) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฝกกรีด

   2) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงกรีดยาง (1,398.2 ไร) จํานวนผลผลิต  250,000 กก.    2) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงกรีดยาง (1,398.2 ไร)

3 แผนปฏิบัติการสรางรายไดจากทรัพยสินที่มีอยูเดิม 3 แผนปฏิบัติการสรางรายไดจากทรัพยสินที่มีอยูเดิม

1) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกยางพารา  จํานวนผลผลิต   35,000 กก. 1) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกยางพารา

2) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกปาลมน้ํามัน  จํานวนผลผลิต  3.7 ตัน 2) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกปาลมน้ํามัน

3) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกสับปะรด  จํานวนเนื้อที่  100 ไร 3) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกสับปะรด  จํานวนเนื้อที่  56 ไร ปรับคาเปาหมาย

4 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุยาง 4 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุยาง

1) กิจกรรมแปลงผลิตตนตอยางพันธุดี ป 2561 (ตอเนื่  จํานวนตนตอยางตาเขียว  395,000 ตน 1) กิจกรรมแปลงผลิตตนตอยางพันธุดี ป 2561 (ตอเนื่อง)

2) กิจกรรมแปลงผลิตตนตอยางพันธุดี ป 2562 (เริ่มตน จํานวนตนตอยางตาเขียว   300,000 ตน 2) กิจกรรมแปลงผลิตตนตอยางพันธุดี ป 2562 (เริ่มตน)

อยูระหวางปรับแกไขโครงการตาม

คําแนะนําของกองงบประมาณฝายการ

คลัง ซึ่งคาดวาจะนําสงโครงการฉบับ

ปรับปรุง เพื่อรอรับการจัดสรร

งบประมาณดังกลาวภายในเดือน

กุมภาพันธ
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

3) กิจกรรมแปลงผลิตกิ่งตายางพันธฺดี ป 2561  จํานวนผลผลิตตายางพันธุดี  1,536,000 กิ่ง 3) กิจกรรมแปลงผลิตกิ่งตายางพันธฺดี ป 2561  จํานวนผลผลิตตายางพันธุดี 1,516,000 กิ่ง ลดเปาหมายการผลิต 20000 กิ่ง 

เนื่องจากผูวาการอนุมัติให กยท. จ.

สงขลา ยกเลิกการจัดสรรงบประมาณ

ประจําป 2561 ของกิจกรรมแปลงผลิต

กิ่งตายางพันธุดี ป 2561  (กษ 

2903.01/0027 ลว.18/01/2561

4) กิจกรรมแปลงผลิตยางลงถุงเพาะชํา ป 2561  จํานวนตนยางชําถุง   370,000 ตน 4) กิจกรรมแปลงผลิตยางลงถุงเพาะชํา ป 2561  จํานวนตนยางชําถุง   370,000 ตน

5) กิจกรรมแปลงผลิตตนติดตาในถุงเพาะชํา ปปลูก 25  จํานวนการผลิตตนยางติดตาในถุงเพา    250,000 ตน 5) กิจกรรมแปลงผลิตตนติดตาในถุงเพาะชํา ปปลูก 2561 (ต จํานวนการผลิตตนยางติดตาในถุงเพาะชํ    250,000 ตน

6) กิจกรรมแปลงผลิตตนติดตาในถุงเพาะชํา  ปปลูก 2   จํานวนตนตอยางตาเขียว  260,000 ตน 6) กิจกรรมแปลงผลิตตนติดตาในถุงเพาะชํา  ปปลูก 2562 (  จํานวนตนตอยางตาเขียว  260,000 ตน

7) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุดี จํานวนพื้นที่แปลงบํารุงรักษากิ่งตายา    54 ไร 7) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุดี จํานวนพื้นที่แปลงบํารุงรักษากิ่งตายาง   54 ไร

5 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุไมยืนตน 5 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุไมยืนตน

1) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุปาลมน้ํามัน ปปลูก 2561  จํานวนตนกลาปาลมน้ํามัน  190,000 ตน 1) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุปาลมน้ํามัน ปปลูก 2561  จํานวนตนกลาปาลมน้ํามัน  190,000 ตน

2) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุปาลมน้ํามัน ปปลูก 2561 (ต จํานวนตนกลาปาลมน้ํามัน   40,000 ตน 2) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุปาลมน้ํามัน ปปลูก 2561 (ตอเนื่อ จํานวนตนกลาปาลมน้ํามัน   40,000 ตน

3) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุปาลมน้ํามัน ปปลูก 2562 (เ  จํานวนตนกลาปาลมน้ํามัน   40,000 ตน 3) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุปาลมน้ํามัน ปปลูก 2562 (เริ่มตน จํานวนตนกลาปาลมน้ํามัน   40,000 ตน

6 แผนปฏิบัตการบริหารแปลงผลิตพันธุยาง 6 แผนปฏิบัตการบริหารแปลงผลิตพันธุยาง

กิจกรรมบริหารแปลงผลิตพันธุยาง  แปลงผลิตพันธุยาง   8 แหง กิจกรรมบริหารแปลงผลิตพันธุยาง  แปลงผลิตพันธุยาง  7 แหง ปรับคาเปาหมาย

สํานักตรวจสอบภายใน 27 โครงการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติงานกิจกรรมการตรวจสอบ

ภายในอยางครบถวน

 11 เรื่อง 4.1900        ปฏิบัติงานกิจกรรมการตรวจสอบ

ภายในอยางครบถวน

 11 เรื่อง 1 มี.ค. - 

30 ก.ย. 61

         1.7500 ปรับลดงบประมาณ เนื่องจาก 

1. มีการปรับโครงสรางและการกําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบใหม

2. ปรับกระบวนการเปนกระบวนการ

หลักและกระบวนการสนับสนุน เพื่อให

สามารถออกปฏิบัติงานในคราวเดียวกัน 

โดยไดสอบทานงานทั้งกระบวนการ

หลักและกระบวนการสนับสนุน

 1. ตรวจสอบกระบวนการหลัก 1.2480       

  2. ตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน 0.9360       

     3. ตรวจสอบกระบวนการในสวนกลาง 0.0920       

     4. การฝกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน กยท. 0.2000       

     5. การอบรมคณะกรรมการตรวจสอบ 0.3000       
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

     6. การติดตามงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 0.4000       

     7. การตรวจติดตามงานของ ผอ.สตส. 0.1000       

     8. คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.           0.1200       

     9. คาใชจายในการเดินทางของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.        0.2400       

     10 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 0.3600       

     11. การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน (กพต.) 0.2000       

สํานักผูวาการ 1 โครงการสงเสริมดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 3.7350      

1.1 กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง

 1.จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการอบรม

 189 ราย/ชุมชนที่เขารับอบรม 7 

ชุมชน 1.5000       

1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกไมโตเร็วในสวนยางเพื่อผลิต

เชื้อเพลิงชีวมวลรวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 2000 ไร ก.พ. - ก.ย. 61 0.7000         

ปรับโครงการ จากมติที่ประชุม

คณะอนุกรรมการ CSR เมื่อวันที่ 26 กพ.

 2561

1.2 กิจกรรม นํารองปลูกปาแบบยั่งยืนในสวนยางพารา

 1. จํานวนคนทีไดรับการอบรม 7 

ราย 0.0350       2. โครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคม ต.ค. 60 - ม.ค. 6 ไมใชงบ

1.3 กิจกรรม สาธารณะกุศลเพื่อชุมชน  โครงการในแตละป  1 โครงการ 0.1000       2.1 กิจกรรมสนามฟุตซอลยางพารา 1 แหง ก.พ. - ก.ย. 61 1.9860         

1.4 กิจกรรม ฝายยางเพื่อสังคม

 จํานวนโครงการในแตละป  1 

โครงการ 1.0000       2.2. กิจกรรมสนามเด็กเลนจากยางพารา 6 แหง ก.พ. - ก.ย. 61 0.1740         

1.5 กิจกรรม ยางปูพื้นสนามเด็กเลน จํานวนพื้นที่ในการพัฒนาชุมชน 1 แหง 0.1000       2.3. กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําจากลอยาง 3 แหง ก.พ. - ก.ย. 61 0.8750         

1.6 กิจกรรม ทุนการศึกษา กยท.  ทุนการศึกษา 40 ทุน 0.4000       2.4. กิจกรรมปูสระน้ําจากยางพารา 4 แหง

1.7 กิจกรรม การสื่อสารประชาสัมพันธดาน CSR  ประชาสัมพันธ  12 ครั้ง 0.5000       

1.8 กิจกรรม รณรงคตอตานการคอรัปชั่น พนักงานเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 0.1000       

2 โครงการประชาสัมพันธเพื่อการบริหาร 20.0000    

               กิจกรรมการสรางแบรนดเพื่อเสริมสรางภาพลักษณองคก  พนักงานในองคกรรูจัก เขาใจ และจดจําแบรนดองคกรได รอยละ 100 20.0000     

 1) ประชาสัมพันธผานสื่อหนังสือพิมพและนิตยสาร  76 ครั้ง 1.5000       

2) ประชาสัมพันธผานสื่อนิทรรศการ  6 ครั้ง 1.0130       

3) ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ  40 ครั้ง 0.0600       

4) ประชาสัมพันธผานสื่อเวปไซด  342 ครั้ง 0.0100       

5) สื่อมวลชนสัมพันธ  49 ครั้ง 1.7360       

6) ขาวประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน  104 ครั้ง 0.1530       

7) สรุปขอมูลขาวจากสื่อมวลชน  365 ครั้ง 0.2370       

8) กิจกรรมพิเศษ  5 ครั้ง 0.5500       

9) คูมือพนักงาน กยท)  10,000 เลม 1.8000       

 ปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดแผน  

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 10 ลาน

บาท ซึ่งไมเพียงพอกับโครงการ/กิจรรม 

จึงอาจจะมีการของบประมาณเพิ่มเติม

ตอไป
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

10) ปฏิทิน 3 รูปแบบ  34,000 ชุด 0.7750       

11) รายงานประจําป 2560  6,000 เลม 0.3540       

12) ปายประชาสัมพันธ  20 ปาย 0.1100       

13) เทิดพระเกียรติราชวงค  6 ครั้ง 0.2100       

14) ประชาสัมพันธภายในองคกร  280 ครั้ง 0.0280       

15) เสียงตามสาย  350 ครั้ง 0.0040       

16) ประชาสัมพันธสรางความรับรูและเขาใจผานสื่อโทรทัศนและวิทยุ  74 ครั้ง 5.0000       

 3. โครงการประชาสัมพันธเพื่อเกษตรกร 13.5000    เพิ่มรายละเอียดของแผนเดิม

 ผลิตสื่อใหความรูผานสื่อแบบบูรณาการ ทั้งสื่อโทรทัศน

 วิทยุ สิ่งพิมพ นิทรรศการ และสื่อออนไลน และการจัด

กิจกรรม  ผลิตสื่อทางวิชาการ จํานวน  10 เรื่อง 13.5000     

1) ผลิตสื่อความรูผานสื่อโทรทัศน  72 ครั้ง

2) ผลิตสื่อความรูผานสื่อสิ่งพิมพ  5,000 ชุด 6.5750       

3) นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ  2 ครั้ง

4) ประชาสัมพันธ กยท) ภูมิภาค (นิทรรศการ)  483 ครั้ง 4.3710       

5) ประชาสัมพันธ กยท) ภูมิภาค (รายการวิทยุ)  1,614 ครั้ง 1.8960       

6) ประชาสัมพันธ กยท) ภูมิภาค (ชุมชนสัมพันธ)  232 ครั้ง 0.7380       

7) ประชาสัมพันธ กยท) ภูมิภาค (สื่อสิ่งพิมพ)  21 ปาย 0.0600       

8) พิธีสักการะฯ  1 ครั้ง 0.0200       

โครงการแสวงหาและรวมงานวิจัยดานความรวมมือระหวางประเท   

  

ดําเนินงาน             100.00 28.0000    โครงการแสวงหาและรวมงานวิจัยดานความรวมมือระหวางประเทศ  

  

ดําเนินงาน             100.00 15.0000        ปรับแผน

1. ความรวมมือดานยางระหวางประเทศ 

(International Tripartite Rubber Council  : 

ITRC) จํานวนของการประขุม  6 ครั้ง 5.2000      

  1. ความรวมมือดานยางระหวางประเทศ (International 

Tripartite Rubber Council  : ITRC) จํานวนของการประขุม  6 ครั้ง 3.0000         

1.1 ประชุมสภาความรวมมือดานยางระหวาง

ประเทศ (International Tripartite Rubber 

Council : ITRC) จํานวนของการประขุม  2 ครั้ง 2.5000       

   1.1 ประชุมสภาความรวมมือดานยางระหวางประเทศ 

(International Tripartite Rubber Council : ITRC) จํานวนของการประขุม  2 ครั้ง

พ.ย. 60 / ก.พ.

 61 / มิ.ย. 61 2.0000         

1.2 คณะกรรมการสถิติ (statistic Committee) 

คณะกรรมการบริหารกลยุทธการดําเนินงานดาน

การตลาด (CSMO) ของ ITRC  2 ครั้ง 0.5000       

   1.2 คณะกรรมการสถิติ (statistic Committee) คณะกรรมการ

บริหารกลยุทธการดําเนินงานดานการตลาด (CSMO) ของ ITRC จํานวนของการประขุม  2 ครั้ง

พ.ย. 60 / ก.พ.

 61 / มิ.ย. 61 0.5000         

สํานักผูวาการ/กอง

กิจการตางประเทศ
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

1.3 ประชุมระดับรัฐมนตรีไทย-อินโดนีเซีย -

มาเลเซียภายใตโครงการความรวมมือดานยาง

ระหวางประเทศไทย-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย (ประเทศ

ไทย)  2 ครั้ง 2.2000       

   1.3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานเฉพาะดาน 

(EGERRM/STAT COM/DPSC) และ MRED จํานวนของการประขุม  2 ครั้ง 0.5000         

   1.4 คาบํารุงสมาชิกปละ ไมใชงบ

2. สมาคมประเทศผูผลิตยางธรรมชาติ (Association

 of Natural Rubber Producing Countries : 

ANRPC) จํานวนของการประขุม  5 ครั้ง 8.5000      

  2. สมาคมประเทศผูผลิตยางธรรมชาติ (Association of Natural 

Rubber Producing Countries : ANRPC) จํานวนของการประขุม  5 ครั้ง 7.0000         

2.1 ประชุมสมัชชาและคณะกรรมการบริหารของ

สมาคมประเทศผูผลิตยางธรรมชาติ  ANRPC  

ประกอบดวย 2.5000       

   2.1 ประชุมสมัชชาและคณะกรรมการบริหารของสมาคมประเทศ

ผูผลิตยางธรรมชาติ  ANRPC  ประกอบดวย ต.ค. - พ.ย. 60 /  1.2000         

  2.1.1 ประชุมวิชาการประจําป (ANRPC Annual 

Rubber Conference) จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง

       2.1.1 ประชุมวิชาการประจําป (ANRPC Annual Rubber 

Conference) จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง ไมใชงบ

  2.1.2 ประชุมสมัชชาและเครือขายผูประกอบการฯ

   (Assembly&networking) จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง

       2.1.2 ประชุมสมัชชาและเครือขายผูประกอบการฯ   

(Assembly&networking) จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง ไมใชงบ

  2.1.3 ประชุมคณะกรรมการสถิติ (Information 

and Statistics Committee, ISC) จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง

       2.1.3 ประชุมคณะกรรมการสถิติ (Information and 

Statistics Committee, ISC) จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง ไมใชงบ

  2.1.4 ประชุมคณะกรรมการอุตสาหกรรมยาง 

(Insustry Matters Committee, IMC)  1 ครั้ง

       2.1.4 ประชุมคณะกรรมการอุตสาหกรรมยาง (Insustry 

Matters Committee, IMC) จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง ไมใชงบ

2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการของผูเชียวชาญกลุมตางๆ 

ของประเทศสมาชิก  (Expert Group meeting)  1 ครั้ง 2.0000       

       2.1.5 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (Executive 

Committee, EXCO) จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง ไมใชงบ

2.3 คาบํารุงสมาชิกปละ 4.0000              2.1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Worksop) 0.8000         

   2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการของผูเชียวชาญกลุมตางๆ ของประเทศ

สมาชิก  (Expert Group meeting) พ.ย60 0.5000         

   2.3 คาบํารุงสมาชิกปละ 4.5000         

3 สภาวิจัยและพัฒนายางระหวางประเทศ 

(International Rubber Research and 

Development Board : IRRDB)  8 ครั้ง 4.7000      

  3 สภาวิจัยและพัฒนายางระหวางประเทศ (International Rubber

 Research and Development Board : IRRDB) จํานวนของการประขุม  8 ครั้ง 4.1000         
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

3.1 ประชุมประจําป ประกอบดวย 0.9000         3.1 ประชุมประจําป ประกอบดวย

ม.ค. 61 / มี.ค.

 61 / พ.ค. 

61/ ส.ค. 61 0.9000         

1) สัมมนาวิชาการยางระหวางประเทศ 

(International Rubber Conference :IRC) จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง 0.9000       

      - สัมมนาวิชาการยางระหวางประเทศ (International Rubber 

Conference :IRC) จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง ต.ค.-60 ไมใชงบ

2) ประชุมผูบริหารและคณะกรรมการ (Director

 & Board Meeting) จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง

      - ประชุมผูบริหารและคณะกรรมการ (Director & Board 

Meeting) จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง พ.ย.-60 ไมใชงบ

3.2 ประชุม/ สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการและดู

งานดานตางๆ จํานวนของการประขุม  4 ครั้ง 2.5000         3.2 ประชุม/ สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการและดูงานดานตางๆ จํานวนของการประขุม  4 ครั้ง 2.0000         

3.3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานเฉพาะดาน จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง 0.2000         3.3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานเฉพาะดาน จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง 0.1200         

3.4 การฝกอบรมนักวิชาการรุนเยาวของประเทศ

สมาชิกปละ 1-2 คน จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง 0.2000       

  3.4 การฝกอบรมนักวิชาการรุนเยาวของประเทศสมาชิกปละ 1-2 

คน จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง

พ.ย. 60 / พ.ค.

 - มิ.ย. 61 0.0800         

3.5 คาบํารุงสมาชิกปละ 0.9000         3.5 คาบํารุงสมาชิกปละ 1.0000         

4. คณะทํางานดานผลิตภัณฑยางภายใต

คณะกรรมการที่ปรึกษาดานมาตรฐานและคุณภาพ

ของอาเซียน (ACCSQ) จํานวนของการประขุม  2 ครั้ง 1.5000      

  4. คณะทํางานดานผลิตภัณฑยางภายใตคณะกรรมการที่ปรึกษา

ดานมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ACCSQ) จํานวนของการประขุม  2 ครั้ง 0.5000         

ประชุมคณะทํางานดานผลิตภัณฑยางภายใต

คณะกรรมการที่ปรึกษาดานมาตรฐานและคุณภาพ

ของอาเซียน (ACCSQ) จํานวนของการประขุม  2 ครั้ง 1.5000       

    - ประชุมคณะทํางานดานผลิตภัณฑยางภายใตคณะกรรมการที่

ปรึกษาดานมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ACCSQ) จํานวนของการประขุม  2 ครั้ง

พ.ย. 60 / พ.ค.

 - มิ.ย. 61 0.5000         

5. คณะกรรมการมาตรฐานสิ่งประดิฐษอุตสาหกรรม

ยางและผลิตภัณฑตางๆ  (ISO/TC 45 Rubber and

 Rubber Products) จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง 1.5000      

  5. คณะกรรมการมาตรฐานสิ่งประดิฐษอุตสาหกรรมยางและ

ผลิตภัณฑตางๆ  (ISO/TC 45 Rubber and Rubber Products) จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง 0.1500         

ประชุมคณะกรรมการ ISO/TC45 Rubber and 

Rubber Products) จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง 1.5000       

    - ประชุมคณะกรรมการ ISO/TC45 Rubber and Rubber 

Products)  1 ครั้ง

ธ.ค. 60 / มิ.ย.

 61 0.1500         

6. ศึกษาดูงานและประสานงานความรวมมือระหวาง

ประเทศดานอุตสาหกรรมยาง เศรษฐกิจยาง และการ

ผลิตยาง 5.0000      ไมใชงบ ยกเลิกกิจกรรม
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

7. ความรวมมืองานวิจัยยางระหวางไทย-ฝรั่งเศส 

(Hevea Research Platform in Partnership : 

HRPP) จํานวนของการประขุม  2 ครั้ง 0.6000      

  6. ความรวมมืองานวิจัยยางระหวางไทย-ฝรั่งเศส (Hevea 

Research Platform in Partnership : HRPP) จํานวนของการประขุม  2 ครั้ง 0.2500         

7.2 คาบํารุงสมาชิกปละ 80,000 บาท 0.0800          6.1 สัมมนาทางวิชากการ (HRPP Seminar) พ.ย.-60 0.1700         

7.1 สัมมนาทางวิชากการ (HRPP Seminar) 0.5200             - การประชุมคณะกรรมการบริหาร (HRPP Steering Committee) ต.ค.-60 ไมใชงบ

1) การประชุมคณะกรรมการบริหาร (HRPP 

Steering Committee) จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง 0.5200      

      - การประชุมคณะกรรมการวิชาการ (HRPP Scientific 

Committee) จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง พ.ย.-60 ไมใชงบ

2) การประชุมคณะกรรมการวิชาการ (HRPP Sc  จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง    6.2 คาบํารุงสมาชิกปละ 80,000 บาท จํานวนของการประขุม  1 ครั้ง 0.0800         

8. ความรวมมือในเรื่อง supply และ demand กับ

องคการศึกษาเรื่องยางระหวางประเทศ (The 

International Rubber Study Group : IRSG) 1.0000      ยกเลิกกิจกรรม

เขตภาคเหนือ  โครงการสรางรายไดจากปจจัยการผลิตและการบริการ 0.0453      

1 กิจกรรมจัดหาปจจัยการผลิต  1. มีกําไรสุทธิ 2.250 ลานบาท 0.0453      1. กิจกรรมจัดหาวัตถุดิบสงเขาโรงงาน  1. มีกําไรสุทธิ 2.250 ลานบาท 12.5000        

1.1 จําหนายกรดฟอรมิค  [กยท.เขตภาคเหนือ] 1.1 จัดหาวัตถุดิบ (ยางกอนถวยคุณภาพ) สงเขาโรงงาน กยท. 

และผูประกอบการเอกชน

1) ประชุมผูบริหาร กยท)ข)ภาคเหนือ 1) ประชุมผูบริหารและพนักงานที่รับผิดชอบ พ.ย.-60

2) จัดทําโครงการจําหนาย 2) จัดทําโครงการเพื่อดําเนินการ พ.ย.-60

3) จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ 3) กําหนดกฎเกณฑ ระเบียบ การดําเนินงาน พ.ย.-ธ.ค.60

4) ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 4) มอบหมายความรับผิดชอบ/หนาที่ พ.ย.-ธ.ค.60

5) ดําเนินการตามขั้นตอนโครงการ 5) ดําเนินการตามขั้นตอนโครงการ ธ.ค.60- ก.ย.61

6) สุมตรวจคุณภาพน้ํากรดฟอรมิค 94% 6) ติดตามผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง/สัปดาห

7) ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 7) ประเมินผลโครงการเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติงานโครงการ 1 ครั้ง/เดือน

8) ประเมินผลโครงการเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติงานโครงการ 9) รายงานผลการดําเนินโครงการใหฝาย ฝยศ. หลังสิ้นสุดโครงการ 1 เดือน

9) รายงานผลการดําเนินโครงการใหฝาย ฝยศ)

หนวยธุรกิจ (BU)   1) โครงการผลิตภัณฑหมอนยางพารา  มีกําไรสุทธิ.  4.8 ล.  ม.ค.61 - ก.ย.6 14.4000       เพิ่มเติมโครงการของ BU 

 1.1) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนการปฏิบัติในการดําเนินงาน  ม.ค.61

 1.2) จัดประชุมชี้แจงกลุมสถาบันเกษตรกรในแตะเขต ม.ค.61-มี.ค.61

 1.3) กลุมสถาบันเกษตรกรสงผลิตภัณพหมอนยางพาราเพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตราฐาน กยท. ม.ค.61-มี.ค.61

ยกเลิกโครงการเดิมปรับเปลี่ยนเปน

โครงการใหม เนื่องจากโครงการเดิมไม

สามารถดําเนินการไดจากตนทุนการ

จัดหาปจจัยการผลผลิต (กรดฟอรมิค 

94%) มีการปรับราคาที่สูงขึ้นมากกวา

รอยละ 30 ซึ่งเกิดการสุมเสี่ยง

ในการไมบรรลุเปาหมายสูงและอาจกอ

เกิดความเสียหารตอองคกรได
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โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

 (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย/ป ระยะเวลา 
 งบประมาณ 

(ลานบาท)

แผนงานเดิม แผนงานที่ปรับ

เหตุผลการปรับ
ผูรับผิดชอบ

 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

 1.4) หนวยธุรกิจ กยท. คัดเลือกกลุมสถาบันเกษตรกรที่วามารถผลิต

หมอนยางพาราไดตามมาตราฐาน ม.ค.61-มี.ค.61

 1.5) หนวยธุรกิจ กยท. สรุปจํานวนกลุมสถาบันเกษตรกรที่สามารถ

ผลิตหมอนยางพาราไดตามมาตรฐาน  ม.ีค.61

 1.6) จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง กยท. (หนวยธุรกิจ) 

และสถาบันเกษตรกร  ม.ีค.61 - เม.ย.61

 1.7) หนวยธุรกิจ กยท.ดําเนินการทางธุรกิจ สงผลิตภัณฑหมอน

ยางพาราออกจําหนายทั้งในและตางประเทศ  เม.ย.61-ก.ย.61

2.) โครงการหนวยธุรกิจตลาด  1.มีกําไรสุทธิ. 14 ลานบาท พ.ย. 60 - ก.ย.6 7.8000        

 2.1) ประชุมคณะจัดทําโครงการ เพื่อดําเนินการเขียนโครงการ  2.นํารองธุรกิจตลาดยางกอนถวย  7 ตลาด  พ.ย.60

 2.2) ดําเนินงานโครงการ และกําหนดหลักเกณฑ/เงื่อนไขในการ

ดําเนินธุรกิจตลาด  พ.ย.60

 2.3) - สํารวจ ติดตอ ศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจตลาดยางกอยถวย  พ.ย.60-ม.ค.61

       - สํารวจ ติดตอ ศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจตลาดยางแผน

       - สํารวจ ติดตอ ศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจตลาดน้ํายาง

 2.4) ดําเนินการทดสอบโครงการนํารองตลาดยางกอนถวย  พ.ย.60

 2.5) ดําเนินการทดสอบโครงการนํารองตลาดยางแผน  ธ.ค.60

 2.6) ดําเนินการทดสอบโครงการนํารองตลาดน้ํายาง  ม.ค.61

 2.7) ดําเนินการขยายธุรกิจตลาดลงในพื้นที่ที่มีศักยภาพ พ.ย. 60 - ก.ย.61

 2.8) ประเมินผลโครงการเพื่อปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ  ก.ย.61

 2.9) รายงานผลการดําเนินฌโครงการ  ก.ย.61

3.) โครงการเสาหลักนําทางและอุปกรณจราจรจากยางพารา  มีกําไรสุทธิ.  54 ลานบาท ธ.ค.60 - ก.ย.61 0.4920        

 3.1) จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนธุรกิจ  ธ.ค.60

 3.2) จัดทําแผนธุรกิจโครงการที่กอใหเกิดรายได  ธ.ค.60

 3.3) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนการปฏิบัติ จัดหา supplier ที่ไดมาตราฐาน ธ.ค.60 - ม.ค.61

 3.4) ติดตอ หาลูกคา และดําเนินการหารายได ม.ค.61 - ส.ค.61

 3.5) ติดตาม ประเมินผลโครงการ  ก.ย.61

 3.6) รายงานผลการดําเนินโครงงการ  ก.ย.61
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