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ส่วนท่ี 1 
บทบาท และสถานภาพของการยางแห่งประเทศไทย  

 
1.1 บทบาทของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย 
 ตามที่มี พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งกฎหมายใช้บังคับในวันที่  
15 กรกฎาคม 2558 น้ัน ทําให้เกิดการรวม 3 หน่วยงาน ที่เก่ียวกับยางพารา เพ่ือบูรณาการการทํางานร่วมกัน 
คือ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง  (สกย.) องค์การสวนยาง (อสย.) และสถาบันวิจัยยาง (สวย.) 

กรมวิชาการเกษตร เป็น “การยางแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กยท.” มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
 

 1.1.1 วัตถุประสงค์ ตามมาตรา 8 
  1) เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ
อย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา   
 2) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่
ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา  
  3) ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม 
การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการที่เก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
  4) ดําเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ  
  5) ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ 

 

 1.1.2 อํานาจหน้าที่ ตามมาตรา 9 
  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต และระบบตลาดเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสูดแก่เกษตรกรชาวสวนยาง  และผู้ประกอบกิจการยาง  
  2) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับยาง  

  3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันจัดต้ังเป็นสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือลงทุนดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเก่ียวข้องกับยางพาราตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด  
  4) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพารา และองค์การ
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับยางพารา  
  5) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพารา 
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 6) ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็นหรือต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ กยท. ตามที่
คณะกรรมการกําหนด 
  บริหารงานโดย  “คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย”  มีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
เป็นผู้บริหารกิจการของ กยท. 

1.1.3 แหล่งที่มาของรายได้ 
 1) ทุนประเดิมของ กยท. ตามมาตรา 11

(1.1) ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ีสิน ภาระผูกพันและงบประมาณ
ของกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง พ.ศ. 2503 
ไปเป็นของ กยท. หรือกองทุน และให้คณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนไม่เกินร้อยละ 15 เป็นทุนประเดิม 

 (1.2) ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ีสิน ภาระผูกพันและงบประมาณ 

ขององค์การสวนยาง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง องค์การสวนยาง พ.ศ. 2504 ไปเป็นของ กยท. 

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

 (1.4) เงินหรือทรัพย์สินที่มผีูอุ้ทิศให้หรือเป็นของ กยท. 
2) กยท. อาจมีรายได้จากแหล่งต่อไปน้ี
  (2.1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นคราวๆ 

เพ่ือดําเนินกิจการหรือขยายกิจการตามความเหมาะสม 
  (2.2) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่นรวมทั้งจากต่างประเทศหรือ

องค์การระหว่างประเทศ 
  (2.3) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการ

ดําเนินการหรือการลงทุน 
   (2.4) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของ กยท. 



คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (คกก.กยท.)

สํานักตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

BUบริษัทจํากัด และ บริษัทจํากัด(มหาชน)
บริษัทร่วมทุน

•กองตรวจสอบกระบวนการหลัก 
•กองตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน 
•กองตรวจสอบหน่วยงานในส่วนกลาง
•กองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ 

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการ/อื่นๆ

ฝ่ายกฎหมาย

•กองนิติกรรมสัญญา
•กองคดีและบังคับคดี
•กองสิทธิประโยชน์

•กองกลาง
•กองการประชุม
•กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
•กองกิจการต่างประเทศ

รองผู้ว่าการด้านบริหาร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

•กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
•กองพัฒนาระบบงานและโปรแกรม
•กองพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูล
•กองฐานข้อมูลสารสนเทศ

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

•กองนโยบายและแผน
•กองโครงการพิเศษ
•กองประเมินผล
•กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ฝ่ายการคลัง
•กองงบประมาณ
•กองการเงิน
•กองตรวจจ่าย
•กองบัญชี
•กองจัดเก็บค่าธรรมเนียมและรายได้

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

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

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

•กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
•กองบริหารสัญญา
•กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
•กองบริหารทรัพย์สิน

1.2 โครงสร้างการบริหารงานของการยางแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยยาง

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

•กองแผนงานและวิชาการ
•กองส่งเสริมการปลูกแทนและปลูกใหม่
•กองผลิตและขยายพันธุ์ยาง
•กองวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

•กองสวัสดิการเกษตรกร
•กองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
•กองส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
•กองทะเบียน

ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

รองผู้ว่าการด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง

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

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

รองผู้ว่าการด้านธุรกิจและปฏิบัติการ

ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคใต้ตอนบน
ภาคใต้ตอนกลาง
ภาคใต้ตอนล่าง

หมายเหต ุ  โครงสร้างการบริหารงาน กยท. ให้มีผลใชใ้ชบ้ังคบัตัง้แตว่ันที่ 30 มีนาคม 2559

-แผนกธุรการและพัสดุ
-แผนกการเงินและบัญชี
-แผนกปฏิบัติการ
-แผนกส่งเสริมสถาบันเกษตรกรและตลาด

กยท.สาขา (80 สาขา)

สํานักผู้ว่าการ

•กองวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง
•กองวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
•กองพัฒนาการตลาดและธุรกิจ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง
กยท.เขต (7 เขต)

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

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

กยท. จังหวัด (45 จังหวัด)
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1.3 บทบาทของคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย 

1. ตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี

วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของ กยท.  และอํานาจหนาท่ีเชนวานี้ใหรวมถึง 

1) กําหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน

เก่ียวกับนโยบายยางพารา

2) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปของ กยท.

3) ออกระเบียบหรอืขอบังคับเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบแหงวัตถุประสงค

4) ออกระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการดําเนินงานและการบริหารงาน

5) ออกระเบียบหรือข อบั ง คับ เ ก่ียว กับการดํ า เนิน กิจการของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ

6) ออกระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผูวาการ

7) ออกขอบังคับวาดวยการคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน

วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณ การ

ลงโทษของพนักงานและลูกจาง ตลอดจนการกําหนดเงินเดือนและเงินอ่ืน

8) ออกขอบังคับวาดวยกองทุนสงเคราะห หรือการสงเคราะหอ่ืนเพ่ือสวัสดิการของพนักงาน

ลูกจาง และครอบครัว โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

9) ออกขอบังคับวาดวยระยะเวลาการจาง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจางพนักงาน

และลูกจาง

10) ออกระเบียบวาดวยเครื่องแบบผูวาการและพนักงาน

2. มาตรา 23 ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตาม

กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม 

3. มาตรา 24 เพ่ือประโยชนแหงกิจการของ กยท. ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

เพ่ือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดของ กยท. ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได 

4. มาตรา 26 ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้ งและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูวาการ

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
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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. สนบัสนุนใหเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ผูประกอบกิจการยาง เกิดความเขมแข็ง 

แขงขันไดและมีการเติบโตอยางยั่งยืน 

2. การยางแหงประเทศไทย มีรายไดเพียงพอตอการพ่ึงตนเอง 

3. องคกรและบุคลากรมีสมรรถนะสูง ตอบสนองภารกิจและผู มีสวนไดสวนเสียอยางมี

ประสิทธิภาพ เปนกลไกในการขับเคลื่อนทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับยางพาราใหบรรลุเปาหมายตาม พ.ร.บ. 

กยท. และยุทธศาสตรชาติ 

4. มีนวัตกรรมและงานวิจัยท่ีโดดเดนและใชประโยชนไดในเชิงพาณิชย 

5. ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมยางของอาเซียนในป 2565 

2.6 ตัวช้ีวัดองคกร 

 1. จํานวนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางท่ีไดรับการพัฒนาใหเปน Smart group ไมนอยกวา 45 

แหงตอป 

 2. เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับ กยท. ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถจนเปน Smart 

Farmer ไมนอยกวารอยละ 10 

 3. จํานวนผูประกอบกิจการยาง หรือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางท่ีไดรับการสงเสริมจากการ

ยางแหงประเทศไทย จดทะเบียนเปนผูประกอบกิจการยางเพ่ิมข้ึน 7 แหงตอป 

 4. กําไรสะสมจากการประกอบธุรกิจเดิมและธุรกิจใหมของ กยท. ไมนอยกวา 750 ลานบาท ใน

ป 2563 (สอดคลองกับแผนสมดุลฯ 2563-2564) 

 5. ปริมาณการใชยางภายในประเทศและการแปรรูปข้ันกลาง เม่ือสิ้นสุดแผนป 2565 ไมนอยกวา

รอยละ 18 ของผลผลิต (อางอิงจากการใชยางภายในประเทศป 2560 จํานวน 652,400 ตัน ของปริมาณการ

ผลิตยาง 4,420,000 ตัน คิดเปนรอยละ 14.76) โดยคิดเปนอัตราสวนการเติบโตสูงข้ึนปริมาณรอยละ 6 ตอป 
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6. กยท. ผานการประเมินตัวชี้วัดการดําเนินงานตามเกณฑประเมิน Enablers ระดับ 3.5 ภายใน

ป 2565 ) โดยเฉลี่ยแลวในป 2563 การประเมินตัวชี้วัดของเกณฑประเมิน Enablers ได ระดับ 3.5   

 7. จํานวนผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจแก

เกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผูประกอบกิจการยาง อยางนอยกลุมละ 1 เรื่องตอป 

 8. จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ไมนอยกวา 1 เรื่องตอป 

 9. สัดสวนมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทย เปนอันดับ 1 เม่ือเทียบกับมูลคาการสงออก

ผลิตภัณฑยางของกลุมประเทศในอาเซียน ภายในป 2565 

2.7. ยุทธศาสตรองคกร ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางรายไดจากการบริการและดําเนินธุรกิจ 

 วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหองคกรมีสภาพคลอง สามารถพ่ึงตนเองไดมากข้ึน และมีการเติบโตทางธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 ตัวช้ีวัด 

 ผลการดําเนินงานมีกําไรสะสมไมนอยกวา 750 ลานบาทภายในป 2563 (สอดคลองกับแผน

สมดุลฯ 2563-2564) 

 กลยุทธท่ี 1 การประกอบธุรกิจจากทรัพยสินท่ีมีอยูเดิม 

 แนวทาง 

 1. จัดทําแผนฟนฟู และแผนธุรกิจโรงงาน 1 – 6 โดยจัดหามืออาชีพท่ีมีประสบการณดานการ

จัดการโรงงาน และการทําธุรกิจ 

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสวนยาง 1 - 3 โดยจัดทําแผนบริหารจัดการอยางเปนระบบต้ังแตวาง

แผนการโคน การปลูกพืชทดแทน และการบริหารจัดการผลผลิตและการขาย ใหชัดเจน 

 3. จัดทําแผนธุรกิจและพัฒนาโรงงานแปรรูปไมยางพาราและอบแหง โดยจัดหามืออาชีพท่ีมี

ประสบการณดานการจัดการโรงงาน และการทําธุรกิจ 

 4. ประเมินศักยภาพทรัพยสิน และการบริการ ท่ีกอใหเกิดรายไดแก กยท. เชน แปลงผลิตพันธุยาง 

โรงงานตนแบบ ศูนยเรียนรูยางพารา ศูนยวิจัยยางพารา ตลาดกลางยางพารา โกดัง หองทดสอบ รับรอง

มาตรฐานยาง อาคารสํานักงาน พรอมท้ังจัดทําแผนธุรกิจ 

 5. เพ่ิมทักษะดานธุรกิจแกบุคลากรใหเกิดความเช่ียวชาญ มีศักยภาพในการทําธุรกิจท้ังในและ

ตางประเทศ โดยฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

 6. สรางความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ โดยปรับปรุงกฎระเบียบ หลักเกณฑ พรอมท้ังจัดทําคูมือ

การปฏิบัติงานใหเอ้ืออํานวยตอการดําเนินธุรกิจอยางเปนระบบ 

 กลยุทธท่ี 2 การสรางรายไดจากโอกาสในธุรกิจใหม 

 แนวทาง 

 1. สรางโอกาสหารายไดจากทุกภารกิจขององคกร จากการรับรองมาตรฐานยางพาราของประเทศ 

การรับรองมาตรฐาน GMP, GAP การจัดหาปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การใหบริการ
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ขอมูลธุรกิจยางเชิงลึก (Exclusive Data) การถายทอดเทคโนโลยีและการเผยแพรขาวสาร โดยใชสื่อสังคม

ออนไลน (Social Media) ตัวอยางเชน YouTube, Instagram หรือ Facebook เปนตน 

 2. จัดทําแผนธุรกิจระยะส้ัน และระยะยาว โดยจัดหามืออาชีพท่ีมีประสบการณในการดําเนินธุรกิจ 

 3. จัดตั้งบริษัทในเครือหรือบริษัทรวมทุน หรือแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ ระหวาง กยท. กับ

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางหรือบริษัทเอกชน 

 4. สรางความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ โดยกําหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ พรอมท้ังคูมือการ

ปฏิบัติงานใหเอ้ืออํานวยตอการดําเนินธุรกิจอยางเปนระบบ 

 5. จัดทําแผนการบริหารจัดการ และการเตรียมบุคลากร เพ่ือรองรับการทําธุรกิจ อาทิ การสรรหา

บุคลากร พัฒนาทักษะดานธุรกิจดวยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนายางพาราตลอดหวงโซอุปทานและหวงโซคุณคาเพ่ือเพ่ิม 

 มูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยกระดับคุณภาพชีวิต 

 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของยางพารา และปฏิรูประบบการบริหารจัดการสวนยางของประเทศให

ไดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม 

 2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู

ประกอบกิจการยาง ในการแปรรูปยางข้ันตนและข้ันกลางใหไดมาตรฐานและมีมูลคาเพ่ิม 

 3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผูประกอบกิจการยาง ใน

การผลิตผลิตภัณฑยางเพ่ือเพ่ิมมูลคาสําหรับใชในประเทศและสงออก 

 4. เพ่ือสรางกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง 

 5. เพ่ือนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการพัฒนาเปนสวนยางอัจฉริยะ 

 6. เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานยางพาราท่ีรองรับอุตสาหกรรมหลัก ไดแก เกษตร 

การทองเท่ียว อาหาร และรองรับอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ไดแก ชีวภาพ บริการ การแพทยครบ

วงจร ความม่ันคง การซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และระบบราง 

 ตัวช้ีวัด 

 1. สวนยางท่ี การยางแหงประเทศไทย สงเสริมและสนับสนุนมีผลผลิตยางตอหนวยพ้ืนท่ีเฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 กิโลกรัม/ตน/ป ในป 2565 

 2. สวนยางท่ี การยางแหงประเทศไทย สงเสริมและสนับสนุนไดรับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมไมนอย

กวารอยละ 6.5 ในป 2563  

 3. จํานวนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางท่ีไดรับการพัฒนาใหเปน Smart group ไมนอยกวา 45 แหง

ตอป 

 4. เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับ กยท. ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถจนเปน Smart Farmer ไม

นอยกวารอยละ 10 

 5. จํานวนผูประกอบกิจการยาง หรือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางท่ีไดรับการสงเสริมจากการยาง 

แหงประเทศไทย จดทะเบียนเปนผูประกอบกิจการยางเพ่ิมข้ึน 7 แหงตอป 
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 6. ปริมาณการใชยางภายในประเทศและการแปรรูปข้ันกลาง เม่ือสิ้นสุดแผนป 2565 ไมนอยกวา รอย

ละ 18 ของผลผลิต (อางอิงจากการใชยางภายในประเทศป 2560 จํานวน 652,400 ตัน ของปริมาณการผลิต 

ยาง 4,420,000 ตัน คิดเปนรอยละ 14.76) โดยคิดเปนอัตราสวนการเติบโตสูงข้ึนปริมาณรอยละ 6 ตอป 

 7. จํานวนผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจแกเกษตรกร

ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผูประกอบกิจการยาง อยางนอยกลุมละ 1 เรื่องตอป 

 8. จํานวนผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปขับเคลื่อนการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมในระดับตนน้ํากลางน้ํา 

ปลายน้ํา อยางนอยระดับละ 1 เรื่องตอป 

 กลยุทธ 1 : สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและปลูกใหม 

 แนวทาง 

 1. ใหการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกทดแทนสวนยางท่ีมีตนยางอายุกวายี่สิบหาปข้ึนไป หรือ

ตนยางทรุดโทรมเสียหาย หรือตนยางไดผลนอย ตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ดวยยางพันธุดีหรือไมยืนตน

ชนิดอ่ืนท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ โดยดําเนินการใหสอดคลองตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และนโยบายรัฐบาล และสงเสริมอาชีพเสริมแกเกษตรกร

ชาวสวนยางตามศาสตรพระราชา 

 2. จัดทําแผนท่ีการเพาะปลูกยางพาราตามอายุตนยาง และกําหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับ

เพาะปลูกยาง สอดคลองตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนท่ีการ

ผลิตและปริมาณผลผลิตยางพารา โดยจัดทําแผนท่ีการเพาะปลูกยางพาราตามอายุตนยาง และกําหนดเขต

พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเพาะปลูกยางใหสอดคลองตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

 3. สงเสริมการทําสวนยางรูปแบบแปลงใหญ รองรับการขับเคลื่อน สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

แปลงใหญ (Mega farm) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑยางพารา แปรรูปใหเกิดมูลคาเพ่ิมและคุณคา 

 4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมดานปจจัยการผลิต การอารักขาพืช และการแปรรูปข้ันตน และ

การจําหนายผลผลิต 

 กลยุทธท่ี 2 การสรางกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง 

 แนวทาง 

 1. วิเคราะหและคาดการณอุปสงคและอุปทานยางในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

 2. วางแผนควบคุมพ้ืนท่ีปลูกยาง และปริมาณผลผลิตยางในประเทศผานกลไกของ กยท. 

 3. เรงรัดการใชยางในประเทศในทุกมิติ โดยใชการถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยเปนตัวขับเคลื่อน 

 4. พัฒนาระบบตลาดยางพาราการยางแหงประเทศไทย ใหเปนแหลงอางอิงราคายางในระดับสากลท่ี

สะทอนกลไกตลาด ซ่ึงเกิดจากปริมาณการผลิต และการใชยางท่ีแทจริง 

 5. สงเสริมผลักดันความรวมมือดานยางระหวางประเทศในการบริหารจัดการอุปสงค อุปทาน และ

ราคายางในตลาดโลกอยางจริงจัง 

 6. วิจัยดานเศรษฐกิจยาง และศึกษากลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง 
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 กลยุทธท่ี 3 การสรางความเขมแข็งเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

 แนวทาง 

 1. วิจัยและพัฒนาตลอดหวงโซอุปทาน และหวงโซคุณคา เพ่ือเพ่ิมความเขมแข็ง สรางมูลคาเพ่ิมและ

ขีดความสามารถในการแขงขัน 

 2. พัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สูการเปน Smart farmer และ 

Smart group โดยถายทอดองคความรู ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม 

การตลาด การประกอบธุรกิจ 

 3. สรางโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน ขอมูล และการบริการของภาครัฐ แกเกษตรกรชาวสวนยาง 

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผูประกอบการกิจการยาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการตลาด 

 4. จัดทําฐานขอมูลยางพาราของชาติ 

 5. สงเสริมพัฒนาคุณภาพการผลิต การแปรรูปยาง และการบริหารองคกร เพ่ือใหไดมาตรฐาน 

 กลยุทธท่ี 4 ยกระดับการพัฒนาไปสูศูนยกลางอุตสาหกรรมยางพารา 

 แนวทาง 

 1. ปรับปรุงกฎระเบียบ สิทธิพิเศษ และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ยาง 

 2. วางแผนการพัฒนากําลังคน ใหตรงกับความตองการของอุตสาหกรรมยาง 

 3. วิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานยางพาราระดับปลายน้ํา โดยเนน

อุตสาหกรรมหลัก ไดแก เกษตร การทองเท่ียว อาหาร และอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ไดแก ชีวภาพ 

บริการการแพทยครบวงจร ความม่ันคง การซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และระบบราง 

 กลยุทธท่ี 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง 

 แนวทาง 

 1. พัฒนารูปแบบสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยาง ท่ีเนนการใชสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เปน

ศูนยกลาง โดยรวมมือกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพ่ือออกแบบสวัสดิการท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาของ

เกษตรกรชาวสวนยาง 

 2. ศึกษาและออกแบบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเกษตรกรชาวสวนยาง ท่ีมีความเหมาะสม

กับสภาพสังคมของเกษตรกรชาวสวนยางผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐตามนโยบายของรัฐบาล 

 3. เพ่ิมสิทธิประโยชนการประกันชีวิตท่ีครอบคลุมมากกวาการเสียชีวิตและทุพลภาพใหกับเกษตรกร

ชาวสวนยางท่ีข้ึนทะเบียนกับ กยท. พรอมท้ังตอยอดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลของรัฐ 

 4. สรางระบบการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง 

 5. สรางและปรับทัศนคติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามศาสตรพระราชา เพ่ือใหเกิดการพ่ึงพาตนเอง

และพ่ึงพากันเองโดยสื่อสารใหเขาใจจนสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางแทจริง 

 

 

 

10 
 



 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาองคกรมุงสูความเปนเลิศ 

 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง (High performance organization) 

 2. เพ่ือหลอมรวมพฤติกรรม และกระบวนการใหบริการรวมถึงพัฒนาระบบงาน ใหเปนเอกภาพ 

ถูกตอง สะดวก รวดเร็วทันตอการใชงาน 

 3. เพ่ือสรางบุคลากรท่ีเปนมืออาชีพ มีจิตสํานึกการใหบริการ และภักดีตอองคกร 

 4. เพ่ือสราง กยท. ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีธรรมาภิบาล มีวัฒนธรรมและคานิยมท่ีเขมแข็ง 

 5. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารงานโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

 6. เพ่ือใหกฎระเบียบมีความเหมาะสมกับบริบทขององคกร สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ กยท. 

 ตัวช้ีวัด 

 1. ผลการประเมินองคกร ตามระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) โดยเฉลี่ย

แลวในป 2563 ผานเกณฑการประเมินไมต่ํากวาระดับ 3.5    

 2. บูรณาการระบบงาน และกระบวนการใหอยูภายใตกรอบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติเดียวกัน ภายใน

ปงบประมาณ 2565 

 3. บุคลากรท่ีผานเกณฑ Smart officer ป 2563 ไมต่ํากวารอยละ 25 

 4. ผลการประเมินความพึงพอใจ ระดับความสุขในการทํางานของบุคลากร ไมต่ํากวารอยละ 80 

 5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจาก กยท. ไมต่ํากวารอยละ 80 

 กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีขีดความสามารถสูง 

 แนวทาง 

 1. จัดทําแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงโครงสรางองคกร กรอบอัตรากําลังเพ่ือใหสอดรับ

กับภารกิจ และยุทธศาสตรขององคกร 

 2. จัดทําเสนทางกาวหนาในอาชีพ (Career path) แผนการสืบทอดตําแหนง (Succession plan) 

 3. สรางระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Key Performance Indicators: KPI) ดวยระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเชื่อมโยงสูการพิจารณาความดีความชอบ คาตอบแทน สวัสดิการ และ

ประโยชนเก้ือกูล 

 4. พัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูง เปนมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกผูใหบริการ และ

ภักดีตอองคกร 

 5. สราง กยท. ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) และสรางสภาพแวดลอมท่ี

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

 6. สรางเครือขายนักวิจัยพัฒนา และนักสงเสริมดานยางพาราในทุกภาคสวน เ พ่ือเ พ่ิมขีด

ความสามารถในการพัฒนายางพารา 
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 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูการเปนองคกรดิจิทัลท่ีทันสมัย 

 แนวทาง 

 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการบริการลดข้ันตอน

และความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน 

 2. สรางฐานขอมูล และระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร เพ่ือชวยสนับสนุนการวิเคราะหปญหา 

ศึกษาแนวโนม วางแผนกลยุทธ และการตัดสินใจ 

 3. ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร กยท. ทุกระดับ ใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล โดยเชื่อมโยงกับ

การประเมินสมรรถนะบุคลากร 

 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการองคความรู (Knowledge Management)

เพ่ือใชในการจัดเก็บ และเผยแพรองคความรู รวมท้ังอํานวยความสะดวกในการสืบคนขอมูล 

 กลยุทธท่ี 3 การบริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 

 แนวทาง 

 1. ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับในองคกรในการดําเนินงาน และการตัดสินใจ

ท่ีสําคัญ รวมท้ังหลอหลอมใหพนักงานมีความภาคภูมิใจและภักดีตอองคกร 

 2. สงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และการแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) 

 3. ปรับปรุงกระบวนการใหบริการ การจัดการขอรองเรียน จากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหมี

ความสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได 

 4. จัดสภาพแวดลอมขององคกรใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน สรางวัฒนธรรมใหเกิดคานิยมรวมกัน หลอ

หลอมบรรยากาศในการทํางานใหผูกพันเปนหนึ่งเดียว 

 5. เสริมสรางภาพลักษณองคกรโดยเนนการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือสรางการรับรูบทบาทของ กยท.

ตอสาธารณะและแสวงหาความรวมมือจากทุกภาคสวน 

 6. ทบทวน ปรับปรุง และแกไขกฎระเบียบขอบังคับใหมีความทันสมัย โดยตองดําเนินการใหมีการรับ

ฟงขอคิดเห็นของผูเก่ียวของอยางรอบดาน 

 7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร โดยทบทวนแผนวิสาหกิจการยางแหงประเทศไทย แผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการตรวจสอบภายใน และจัดการความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวน

เสียและลูกคาอยางเปนระบบ 
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ยุทธศาสตร์
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ผลรวมทั�งหมด 14,358.0840          

ยุทธศาสตร์ที� 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดําเนินธุรกิจ 500.3100              

กลยุทธ์ที� 1.1 การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินที�มีอยู่เดิม

กลยุทธ์ที� 1.2 การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่   

ยุทธศาสตร์ที� 2 พัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าเพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจที�

เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิต

11,458.5062          

กลยุทธ์ที� 2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่ 7,217.9067              

กลยุทธ์ที� 2.2 สร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง 671.9811                 

กลยุทธ์ที� 2.3 การสร้างความเข้มแข็งเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2,858.4792              

กลยุทธ์ที� 2.4 ยกระดับการพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพารา 134.0726                 

กลยุทธ์ที� 2.5 ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง 576.0666                 

ยุทธศาสตร์ที� 3 การพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 104.1337              

กลยุทธ์ที� 3.1 เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถสูง 28.7086                   

กลยุทธ์ที� 3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที�ทันสมัย 56.4794                   

กลยุทธ์ที� 3.3 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 18.9457                   

* งบอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 2,295.1341            

 

หมายเหตุ : * งบอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือ งบประมาณเกี�ยวกับการบริหารทั�วไปขององค์กรที�ใช้ในการดําเนินงานประจํา

                  500.3100

       3.1 สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดังนี�

         แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2563 ของการยางแห่งประเทศไทย ซึ�งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจการยาง

แห่งประเทศไทย (พ.ศ.2563-2565) ใช้งบประมาณทั�งสิ�น 14,358.0840  ล้านบาท ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี�

 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2563
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3.2 สรุปภาพรวมโครงการตามยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที� 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดําเนินธุรกิจ 500.310           

กลยุทธ์ที� 1.1 การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินที�มีอยู่เดิม 500.310           

1 โครงการบริหารจัดการสวนยาง 49(1) กจส. 1-3

2. โครงการแปรรูปผลผลิตยาง 49(1) กจร.1- 6

3. โครงการสร้างรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 49(1) กจร.ไม้ยาง

4 โครงการส่งเสริมการทําธุรกิจยาง (e-Training ,การทดสอบยาง,การให้คําปรึกษาออนไลน)์ 0.0100              49(1) ฝทม.

5 โครงการส่งเสริมกระบวนการความคิดด้านการดําเนินธุรกิจ (Business Mindset) 0.300                49(1) ฝทม./กฝอ.

กลยุทธ์ที� 1.2 การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่ -                    

ยุทธศาสตร์ที� 2 พัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าเพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ที�เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิต

11,449.331      

 

กลยุทธ์ที� 2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่ 7,217.907        

1-1. ผลผลิต : ผลผลิต ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการยางพาราทั�งระบบ/การปลูกแทน 7,000.000         49(2) ฝสผ. 

1-2. ผลผลิต ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการยางพาราทั�งระบบ/ผลิตพันธุ์ยาง และไม้ยืนต้น 50.000              49(1) ฝสผ.

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสวนยางพาราแบบผสมผสาน 60.114              49(3) ฝพก.

3 โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั�งยืน 2.714                49(3) ฝพก.

4 โครงการจัดตั�งธนาคารเมล็ดพืชคลุมในสวนยางของ กยท.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 0.396                49(3)  ศูนย์วิจัยยาง

หนองคาย

5 โครงการส่งเสริมการทําสวนยางตามมาตรฐานการจัดการ ป่าไม้อย่างยั�งยืน 33.462              49(3) ฝสผ.

6 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง) 8.144                49(3) ฝพก.

7 โครงการการพัฒนาเทคนิคการชักนําให้เกิดแคลลัสของเนื�อเยื�อยางพารา 1.023 49(4) สวย.

8. โครงการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความแปรปรวนนิวคลีโอไทด์ยีนเป้าหมายที�เกี�ยวข้อง (งวดที� 2-3 

และปีที� 2 ต่อเนื�อง)

1.129 49(4) สวย.

9. โครงการศึกษาอิทธิพลการปลูกยางพาราแถวคู่ของพันธุ์ RRIT 251 เพื�อการปลูกยางแบบผสมผสาน

และผลตอบแทนรายได้ในเขตพื�นที�ปลูกยางใหม่

0.525 49(4) สวย.

10. โครงการแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5 : ปลูก แทนแบบเกษตรผสมผสาน 1.387 49(4) สวย.

11. โครงการศึกษาตัวอย่างสวนยางแบบผสมผสานที�ประสบความสําเร็จ 1.208 49(4) สวย.

12 โครงการการดับกลิ�นของยางก้อนถ้วยโดยใช้สารออแกนิกและจุลินทรีย์ (งวดที� 2-3)                  0.689 49(4) บุคคลภายนอก

13. โครงการศึกษาการติดตามคาร์บอน โดยใช้ไอโซโทปคาร์บอน (13C) ที�ได้จากขบวนการสังเคราะห์

แสงที�ใบเคลื�อนย้ายไปใช้ใขบวนการสร้างนํ�ายาง

                 2.135 49(4) สวย.

14. โครงการวิจัย การทดสอบชนิดพันธุ์ไผ่ที�สามารถปลูกร่วมกับยางพาราสายพันธุ์ RRIT 251 ศูนย์

เรียนรู้ยางพาราจังวัดกระบี� อําเภอลาทับ จังหวัดกระบี�

                 0.664 49(4) สวย.

15 โครงการการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื�นที�ชุ่มชื�น (ระยะที� 2)                21.648 49(4) สวย.

16. โครงการการทดสอบพันธุ์ยางในพื�นที�ชุ่มชื�น (ระยะที� 2)                  2.159 49(4) สวย.

17 โครงการวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื�องลับมีดกรีดยางเจ๊ะบงแบบกึ�งอัตโนมัติ                  0.128 49(4) สวย.

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ/์แผนงาน/โครงการ
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)
เงินทุน ผู้รับผิดชอบ

              500.000

/*(รอผลการพิจารณา จากคณะทํางานด้านธุรกิจ เพื�อจะนํามาบรรจุแผนปฏิบัติ 2563 ของ กยท. เพิ�มเติมต่อไป )
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ/์แผนงาน/โครงการ
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)
เงินทุน ผู้รับผิดชอบ

18. โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื�นที�กึ�งแห้งแล้ง (ระยะที� 2)                23.589 49(4) สวย.

19. โครงการการทดสอบพันธุ์ยางในพื�นที�กึ�งแห้งแล้ง                  3.950 49(4) สวย.

20 โครงการการคัดเลือกพันธุ์ยางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม                  0.709 49(4) สวย.

21. โครงการการค้นหาเครื�องหมายโมเลกุล SNP ที�เกี�ยวข้องกับความต้านทานโรคใบของยางพารา                  1.153 49(4) สวย.

22. โครงการวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2559 ในแปลงเกษตรกรพื�นที�เขตปลูกยางใหม่                  0.981 49(4) สวย.

23. โครงการวิจัยผลิตต้นยางชําถุงแบบใช้เซนเซอร์ควบคุมการให้นํ�าและปุ๋ยอัตโนมัติ 0.44 49(4)  สวย.

กลยุทธ์ที� 2.2 สร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง 671.981          

1 โครงการบริหารงานระบบโลจีสติกส์ ไม่ใช้งบ 49(3) ฝวศ.

2 โครงการพัฒนาตลาดกลางยางพารา 102.851            49(3) ฝวศ.

3 โครงการการพัฒนาตลาดยาง กยท. 7.057                49(3) ฝวศ. 

4 โครงการพัฒนาตลาดกลางไม้ยางพารา 0.539                49(3) ฝวศ. (กลจ.)

5 โครงการจัดตั�งตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ 60.000              49(3) ฝวศ. 

6 โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางแผ่นรมควันเพื�อแปรรูป โดยสถาบันเกษตรกร ร่วม กจร.3 และรักษา

เสถียรภาพราคายางก้อนถ้วยเพื�อแปรรูปโดย กจร.5

265.000            49(3)  คณะทํางานฯ/ฝวศ.

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศ 5.000                49(3) ฝพก.

8 โครงการแผนงานจัดทําบทวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วนที�เกี�ยวข้องกับยางพารา 0.812                49(3) ฝวศ.

9 โครงการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื�อจัดทําฐานข้อมูลแผนที�ยืนต้นยางพาราในการ

ประเมินผลผลิตยางพาราตามช่วงอายุ

5.600 49(4) ฝวศ.

10 โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ                25.015 49(4) สผว.

11 โครงการ : สนับสนุนสินเชื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื�อรวบรวมยาง 3.889                แผ่นดิน

12 โครงการ : สนับสนุนสินเชื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ ผู้ประกอบการกิจการยาง (ยางแห้ง) 1.037                แผ่นดิน

13 โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง แผ่นดิน

14  โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื�อรักษาเสถียรภาพราคายาง แผ่นดิน

15  โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที� 1 181.846            แผ่นดิน ฝสผ.

กลยุทธ์ที� 2.3 การสร้างความเข้มแข็งเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2,849.304        

1 แผนงาน เงินให้กู้ยืม เพื�อส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบัน

เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางฯ

650.000          49(3) ฝพก.

2 แผนงาน  เงินอุดหนุน เพื�อส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบัน

เกษตรกร

820.000          49(3) ฝพก.

3 แผนงานเงินงบประมาณสํารองเพื�อรักษาเสถียรภาพราคายาง 650.000          49(3) ฝพก.

4. โครงการส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ 170.240            49(3) ฝพก.

5. โครงการ การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การ

ยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง

15.323              49(3) ฝวอ.

6. โครงการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มจัดตั�งเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 243.900            49(6) ฝพก.

7. โครงการการลดต้นทุนด้าน Logistic ในกระบวนการแปรรูปยาง/ไม้ยางพารา 0.422                49(3) ฝวศ.

โค
รง

กา
รน

โย
บา

ยร
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13.335              
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8. โครงการการจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ของสถาบันเกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน GMP 5.484                49(3) ฝวอ.

9. โครงการสนับสนุนโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร 0.600                49(3) ฝวอ.

10. โครงการจัดตั�งศูนย์แสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา ยกเลิก 49(3) BU

11. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางผลิตและใช้

ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศ

47.671              49(3) ฝพก.

12. โครงการบริหารจัดการด้านโรคยางพาราของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรที�เข้าร่วมโครงการ

เกษตรแปลงใหญ่เขตพื�นที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

0.770                49(3)  ศูนย์วิจัยยาง

หนองคาย

13 โครงการจัดทําและแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางให้เป็นปัจจุบัน

24.604              49(3) ฝพก.

14. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าฝึกงานสถานประกอบการ 3.330                49(3) ฝพก.

15. โครงการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนําสินค้าที�ได้มาตรฐาน GMP ไปขายในตลาด

ข้อตกลงส่งมอบจริง (Physical Forward Central Market : PFCM)

3.158                49(3)

ฝวศ.

16. โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและลดต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางของสถาบันเกษตรกร 1.387                49(3) ฝวศ./ฝพก./ฝวอ.

17. โครงการจัดงาน "มหกรรมยางพาราท้องถิ�นและของดี 7 เขต  " (Para rubber Good Local Fairs) 

ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางการยางแห่งประเทศไทย

7.000                49(3)

ฝพก.

18.  โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อเกษตรกร 13.077              49(3) สผว.

19. โครงการสนับสนุนสินเชื�อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 0.500                49(3) ฝวอ.

20. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร   (Smart Farmer) 20.761              49(3) ฝพก.

21. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง/กิจกรรม การ

พัฒนาด้านธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สําหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง

15.811              49(3) ฝพก.

22. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา 22.500              49(3) ฝพก., ฝวอ.

23 โครงการวิจัย การใช้เทคโนโลยีการจัดการสวนยางตามคําแนะนํา เพื�อทดสอบศักยภาพของพันธุ์ยาง

แนะนําพันธุ์ใหม่ที�ให้ผลผลิตสูงในแปลงเกษตรกร

1.513 49(4)
สวย.

24 โครงการวิจัย โปรติโอมิกส์เชิงเปรียบเทียบของยางพาราพันธุ์ที�ให้ผลผลิตแตกต่างกัน และของ

ยางพาราเมื�ออยู่ภายใต้ภาวะแล้ง

1.380 49(4)
สวย.

25 โครงการวิจัย การจําแนกพันธุ์ยางพาราโดยใช้โมบายแอปพลิเคชั�น 0.905 49(4) สวย.

26. โครงการการกรีดยางและการจัดการด้านเขตกรรมที�มีผลต่อการให้ผลผลิตและสรีรวิทยาของนํ�ายาง 1.950 49(4)
สวย.

27. โครงการการจัดการหน้ากรีดยางแนวใหม่เพื�อยืดอายุการกรีดยางเปลือกเดิม 1.567 49(4) สวย.

28 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา                  4.325 49(4) สวย.

29 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย                15.851 49(4) สวย.

30 โครงการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้วิชาการยางพารา                  5.172 49(4) สวย.

31 โครงการเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั�นปลายพันธุ์ยางแลกเปลี�ยนระหว่างประเทศ                  0.974 49(4) สวย.

32 โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาความคงทนของไม้ยางพาราโดยการอัดพอลิเมอร์ (งวดที� 2-3)                  0.522 49(4) สวย./บุคคลภายนอก

33 โครงการจัดทําฐานข้อมูลยางพาราเพื�อการวิจัยและพัฒนายาง (ต่อเนื�อง) 3.879                49(4) ฝวอ.
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34 โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกรผู้ปลูกยางในประเทศไทย 3.109 49(4) ฝวศ.

35 โครงการวิจัยการทําบริสุทธิ�โปรตีนเกาะจับโปรตีนและไคตีเนสจากนํ�ายางพาราและสมบัติการต้านเชื�อ

ราก่อโรคพืชบางชนิด  (งวดที� 2-3 และ ปีที� 2 ต่อเนื�อง)

1.086 49(4) สวย.

36 โครงการวิจัยการพัฒนาการตรวจสอบเครื�องหมายสนิปส์ที�สัมพันธ์กับลักษณะต้านทานโรคใบจุด

ก้างปลาในยางพารา

1.273 49(4) สวย.

37 โครงการวิจัยการจัดการสวนยางที�ดีและเหมาะสม (GAP) เพื�อผลิตนํ�ายางคุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์

โรงงานยางแผ่นรมควัน จังหวัดตรัง

2.782 49(4) สวย.

38 โครงการวิจัย การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินของศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ให้ได้การรับรอง

มาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005)

1.516 49(4) สวย.

39 โครงการวิจัยการศึกษาสมรรถนะของต้นยางชําถุงจากกิ�งตาต้นเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ 0.336 49(4) สวย.

40 โครงการวิจัยแบบจําลองธุรกิจรูปแบบใหม่ผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอนยางพาราเพื�อการพัฒนากล

ยุทธ์การตลาดและการเข้าถึงผู้บริโภค: กรณีศึกษาตลาดในประเทศจีนและ สปป.ลาว (งวดที� 2-3)

0.776 49(4) สวย./บุคคลภายนอก

41 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื�อเกษตรกร 56.546              49(4) ฝสผ.

42 โครงการสนับสนุนทุนประกวดโครงงานวิจัยด้านยางพาราระดับมัธยมและอาชีวศึกษา                  2.200 49(4) สวย.

43 โครงการจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพารา (การจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพาราสําหรับตลาด 

ภายในประเทศ งานจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพาราสําหรับตลาดในต่างประเทศ และชักจูงการลงทุน  

(Road Show) ในประเทศที�เป็นตลาดเป้าหมาย)

3.700                49(3) BU

44. โครงการจัดงานแสดงสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยางพารา ( "Thailand Rubber Expo" ) 21.405              49(3) BU

45 โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดที�เหมาะสมกับพันธุ์ยางลูกผสม 2.660                49(4) สวย

46. อัตราปุ๋ยที�เหมาะสมเพื�อการเจริญเติบโตสูงสุดในยางพาราพันธุ์ RRIT  251 และ RRIT 3605 ระยะ

ก่อนเปิดกรีด

1.269                49(4)

สวย

47. การให้คําแนะนําการใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าความต้องการธาตุอาหารของพืชร่วมกับค่าวิเคราะห์ดิน 1.008                49(4)

สวย

48 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ยางเพื�อผลผลิตกิจกรรม การพัฒนาพันธุ์

ยางทนแล้ง

0.444                49(4)

สวย

49 สํารวจผลกระทบของโรคที�เกิดจากเชื�อรา  Pestalotiopsis sp. ต่อผลผลิตยางพารา และการแพร่

ระบาดต่อพืชเศรษฐกิจชนิดอื�น (เร่งด่วน)

                 0.174 49(4) สวย. 

50. การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีในการกําจัดและยับยั�งโรคที�เกิดจากเชื�อรา Pestalotiopsis sp. 

ของยางพาราในสภาพแปลงปลูก (เร่งด่วน)

                 0.199 49(4) สวย. 

51. ศึกษาปริมาณธาตุอาหารในใบยางที�สัมพันธ์กับการเกิดโรคใบร่วงที�เกิดจากเชื�อรา Pestalotiopsis 

sp. (เร่งด่วน)

                 0.260 49(4) สวย. 

52 การสํารวจ ติดตามสถานการณ์และแนวทางการป้องกันกําจัดโรคที�เกิดจากเชื�อรา Pestalotiopsis sp.

 ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (เร่งด่วน)

                 0.299 49(4) สวย. 

53 การประเมินและติดตามโรคใบร่วงของยางพาราด้วยข้อมูลดาวเทียม (เร่งด่วน)                  0.300 49(4) สวย. 

54 การสาธิตการปลูกพืชผสมผสานและการดําเนินการตามมาตรฐาน GAP ในแปลงยางเปิดกรีดที�แปลง

ผลิตพันธุ์ยางบุรีรัมย ์(เร่งด่วน)

                 0.295 49(4) สวย. 
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55 การจัดเตรียมแปลงกิ�งตายางเพื�อใช้สําหรับงานวิจัยและการสนับสนุนส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี

ในแปลงผลิตพันธุ์ยางบุรีรัมย์ (เร่งด่วน)

                 0.290 49(4) สวย. 

56 การจัดเตรียมแปลงกิ�งตายางเพื�อใช้สําหรับงานวิจัยและการสนับสนุนส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี

ในแปลงผลิตพันธุ์ศูนย์วิจัยยางหนองคาย (เร่งด่วน)

                 0.198 49(4) สวย. 

57 การสาธิตการปลูกพืชผสมผสานและการดําเนินการตามมาตรฐาน GAP ในแปลงยางเปิดกรีดที�แปลง

ผลิตพันธุ์ศูนย์วิจัยยางหนองคาย (เร่งด่วน)

                 0.199 49(4) สวย. 

58 การจําแนกลักษณะและชนิดของเชื�อสาเหตุใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา และการทดสอบการฉีดพ่น

สารเคมีที�ถูกต้องเหมาะสมกับยางพารา (เร่งด่วน)

                 0.300 49(4) สวย. 

59 โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรคยางพาราที�เกิดจากเชื�อรา Pestalotiopsis sp. (เร่งด่วน)                  0.297 49(4) สวย. 

60 โครงการสํารวจและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคที�เกิดจากเชื�อรา Pestalotiopsis sp. ใน

เขตภาคใต้ตอนกลางและภาคใต้ตอนบน (เร่งด่วน)

                 0.299 49(4) สวย. 

กลยุทธ์ที� 2.4 ยกระดับการพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพารา 134.073          

1 โครงการ  สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยางอย่าง

ครบวงจร

40.494              49(3) ฝวอ.

2 โครงการวิจัยอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชื�อพันธุกรรมยางพารา 11.101 49(4) สวย

3 โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากเมล็ดยางพาราในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (งวดที� 2-3)                  0.411 49(4) สวย./บุคคลภายนอก

4 โครงการจัยยางพารานาโนคอมโพสิตเพื�อการพัฒนาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน

ในที�พักอาศัย (งวดที� 2-3)

                 0.454 49(4) สวย./บุคคลภายนอก

5 โครงการวิจัยการศึกษาแรงกระแทกและการดูดซับพลังงานของหมวกกันน็อครถจักรยานยนต์ที�ใช้

ฟองนํ�ายางธรรมชาติเป็นวัสดุเสริมแรง (งวดที� 2-3)

                 0.193 49(4) สวย./บุคคลภายนอก

6 โครงการการพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง (ต่อเนื�อง)                18.344 49(4) ฝวอ.

7 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติสําหรับงานไฟฟ้าแรงสูง                  0.654 49(4) ฝวอ.

8 โครงการวิจัยศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปในรูปยางแห้ง นํ�ายางสด และนํ�า

ยางข้นของยางพันธุ์ RRIT 251 RRIM 600 พันธุ์ยางแนะนําชั�น 2 และชั�น 3ตามคําแนะนําพันธุ์ยางปี 
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                 4.755 49(4) ฝวอ.

9 โครงการวิจัยการเตรียมสีทาเรือจากนํ�ายางธรรมชาติผสมสารยึดติด (งวดที� 2-3) (ต่อเนื�อง)                  1.180 49(4) สวย./บุคคลภายนอก

10 โครงการการผลิตนํ�ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และยางสกิมอิพ็อกไซด์ (ต่อเนื�อง)                  0.836 49(4) ฝวอ.

11 โครงการวิจัยพื�นนําทางเรืองแสงในที�มืดจากยางพารา (งวดที� 2-3)                  0.372 49(4) สวย./บุคคลภายนอก

12 โครงการวิจัย การพัฒนาปูค่ายมวยจากยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ (งวดที� 2-3)                  1.554 49(4) สวย./บุคคลภายนอก

13 โครงการวิจัยการเปรียบเทียบสมรรถนะและต้นทุนของแอสฟัลต์คอนกรีตที�ปรับปรุงด้วยยางแห้งและ

นํายางข้น (งวดที� 2-3)

               15.872 49(4) สวย./บุคคลภายนอก

14 โครงการวิจัยศึกษาการผลิตการใช้ยางและความเชื�อมโยงของอุตสาหกรรมยาง (ต่อเนื�อง) 1.542                49(4) ฝวอ.

15 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการใช้และการตลาดยางของอุตสาหกรรมยาง 1.110 49(4) ฝวอ.

16 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื�อขยายโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมยาง 4.004                49(4) ฝวอ.

17 โครงการสนับสนุนและขยายผลการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางที�มีศักยภาพในเชิงธุรกิจเพื�อทดแทน

การนําเข้าและขยายตลาดส่งออก

               11.598 49(4) ฝวอ.

18 โครงการวิจัย เฝือกสําหรับเท้าและขาสัตว์จากยางธรรมชาติ NR                  0.508 49(4) ฝวอ.



19

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ/์แผนงาน/โครงการ
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)
เงินทุน ผู้รับผิดชอบ

19 โครงการวิจัย "อุปกรณ์ทางการแพทย์ที�ทดแทนการนําเข้าภายใต้ความร่วมมือกับ รพ.พระมงกุฏ" 1.837                49(4) ฝวอ.

20 โครงการวิจัย การจัดทํามาตรฐานยางเครปบางสีนํ�าตาลชั�นพิเศษและยางแผ่นอบแห้งชั�นพิเศษของ

การยางแห่งประเทศไทย

                 2.943 49(4) สวย.

21 โครงการจัดทํามาตรฐานยางแผ่นรมควันชั�นพิเศษของการยางแห่งประเทศไทย และโครงการจัดทํา

ร่างมาตรฐานยางปูพื�นสนามเดินเล่น (ต่อเนื�อง)

                 1.486 49(4) ฝวอ.

22 โครงการวิจัย การจัดทําร่างมาตรฐานเท้าเทียมจากยางธรรมชาติ                  1.515 49(4) ฝวอ.

23 โครงการวิจัยการปรับปรุงคุณสมบัติของผิวทางคอนกรีตด้วยนํ�ายางพาราผสมสารผสมเพิ�ม (งวดที� 

2-3 และปีที� 2 ต่อเนื�อง)

                 8.036 49(4) สวย./บุคคลภายนอก

24 โครงการวิจัย พฤติกรรมของโครงสร้างที�ทําจากไม้ยางพาราซึ�งผ่านการอบด้วยความร้อนประสาน

ด้วยกาวภายใต้นํ�าหนักบรรทุกแบบคงค้างและแบบสลับทิศ

                 0.346 49(4) ฝวอ.

25 โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติสําหรับงานไฟฟ้าแรงสูง                  0.654 49(4) ฝวอ.

26 โครงการวิจัย ไม้เชิงวิศวกรรมจากยางพารา 0.756                49(4) ฝวอ.

27 โครงการวิจัย การสร้างมูลค่าเพิ�มจากเศษไม้ยางพารา ใบยางพารา และนํ�ายางพารา สําหรับทําเป็น

ระบบผนังอาคารที�มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที�ดี

                 0.508 49(4) ฝวอ.

28 โครงการวิจัยต้นแบบแผ่นพื�นยางไฮบริดสําหรับผลิตไฟฟ้า (งวดที� 2-3) (ต่อเนื�อง)                  1.014 49(4) สวย./บุคคลภายนอก

29. โครงการวิจัยการเฝ้าระวังการระบาดโรค ปัจจัยสิ�งแวดล้อมที�เหมาะสมเชื�อสาเหตุ ชีววิทยาของเชื�อ

สาเหตุ และแนวทางการจัดการโรคใบชนิดใหม่ของยางพารา

2.427 49(4)  สวย.

30 การสร้างมีดกรีดยางไฟฟ้าต้นแบบ 0.190 49(4)  สวย.

31 ความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา 4 หน่วยงาน 0.620 49(4)  สวย.

32. การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์สารโบรอนในไม้ยางพาราที�อาบด้วยยาป้องกันรักษาเนื�อไม้ 0.698 49(4)  สวย.

33. หวายเทียมจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเพื�องานเฟอร์นิเจอร์ 0.570 49(4)  สวย.
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34 การวิจัยและพัฒนาบล็อกประดับจากนํ�ายางพาราและเส้นใยธรรมชาติเสริมแรงด้วยวัสดุพลอยได้ใน

อุตสาหกรรมเซรามิก

0.428 49(4)  สวย.

35. การปรับปรุงสมบัติความคงที�ของยางธรรมชาติด้วยเอนไซม์ 0.786 49(4)  สวย.

36 พารามิเตอร์อิทธิพลของนํ�ายางพาราผสมสารผสมเพิ�มเพื�อกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านสมบัติ

ของนํ�ายางพาราผสมสารผสมเพิ�มในการปรับปรุงดินซีเมนต์

10.224 49(4)  สวย.

37 การเพิ�มการนําไฟฟ้าของยางธรรมชาติอิปอกไซด์และพอลิเอทธิลีนออก 0.136 49(4)  สวย.

38. การพัฒนาระบบแปรรูปนํ�ายางธรรมชาติเป็นยางผลและยางเม็ด 1.289 49(4)  สวย.

กลยุทธ์ที� 2.5 ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง 576.067          

1 โครงการสวัสดิการเพื�อเกษตรกรชาวสวนยาง 552.100            49(5) ฝพก.

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง 16.000 49(5) ฝพก.

3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สวัสดิการเพื�อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49(5) 1.000                49(5) ฝพก.

4 โครงการส่งเสริมการทําบัญชีครัวเรือนและสร้างวินัยการออม 2.670                49(3) ฝพก.

5 โครงการวิจัยความเสี�ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี�ยงของเกษตรกรชาวสวนยางในประเทศไทย (งวดที�

 2-3 และปีที� 2 ต่อเนื�อง)

2.142 49(4) สวย./บุคคลภายนอก

6 โครงการวิจัยและพัฒนาแผนแม่บทเพื�อคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมั�นคงและยั�งยืน (งวด

ที� 2-3 และปีที� 2 ต่อเนื�อง)

2.155 49(4) สวย./บุคคลภายนอก

7. โครงการ การนําผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับรายได้เกษตรกร

ชาวสวนยาง

9.094 49(4)  สวย.

ยุทธศาสตร์ที� 3 การพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 99.140            

กลยุทธ์ที� 3.1 เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถสูง 23.715            

1 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะด้านบริหาร (Management Competency) 4.400                49(1) ฝทม./กฝอ.

2 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการ กยท. 1.800                49(1) ฝทม./กฝอ.

3 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) 0.100                49(1) ฝทม./กฝอ.

4 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามตําแหน่ง(Functional Competency) 2.800                49(1) ฝทม./กฝอ.

5 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Officer 0.300                49(1) ฝทม./กฝอ.

6 โครงการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร 1.400                49(1) ฝทม./กฝอ.

7 โครงการพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการเชิงรุก 1.700                ฝทม./กฝอ.

8 โครงการจัดทําแผนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร -                    49(1) ฝทม./กฝอ.

9 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบและประเมินสมรรถนะ (Competency) -                    ฝทม./กสค.

10 โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1.200                49(1) ฝทม./กสค.

11 โครงการจัดทําแผนและพัฒนาพนักงานที�มีศักยภาพสูง (Talent Management) 0.100                49(1) ฝทม.

12  โครงการสื�อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั�วถึงทั�งองค์กร

- 49(1) ฝทม.

13 โครงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 0.150                49(1) ฝทม.

14 โครงการ ใช้องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ (Synergy) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  - 49(1) ฝทม.

15 โครงการ  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพิ�มมูลค่ายางพารา 0.130                49(1) ฝทม.

16 โครงการ  สํารวจความพึงพอใจด้านการจัดการความรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน -                    

49(1) ฝทม.
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17  โครงการจัดทําองค์ความรู้ที�จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรใน

องค์กร

1.250                49(1) ฝทม.

18 โครงการจัดทําองค์ความรู้ ที�จําเป็นในการบริหารยางพาราทั�งระบบ -                    49(1) ฝทม.

19 โครงการนวัตกรรม 0.400                49(1) ฝทม.

20 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการ

ความรู้

-                    49(1) ฝทม.

21 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร 0.090                49(1) ฝทม.

22 โครงการจัดทําแผนแม่บทการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการประจําปี ตัวชี�วัด และการประเมินผล

ด้านการจัดการความรู้

-                    49(1) ฝทม.

23 โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของบุคลากร 0.070                49(1) ฝทม.

24. โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 7.500                49(1) สผว.

25โครงการจัดทําแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล -                    49(1) ฝทม.

26 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจําปี -                    49(1) ฝทม.

27 โครงการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 0.150                49(1) ฝทม.

28 โครงการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) -                    49(1) ฝทม.

29 โครงการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) -                    49(1) ฝทม.

30 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากําลัง และหน้าที�ความรับผิดชอบ 0.175                49(1) ฝทม.

กลยุทธ์ที� 3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที�ทันสมัย 56.479            

1 โครงการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 49(1) ฝทส.

 2. โครงการพัฒนาระบบสื�อสารข้อมูล 49(1) ฝทส.

3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ 49(1) ฝทส.

4. โครงการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม 49(1) ฝทส.

5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 49(1) ฝทส.

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื�อให้บริการด้านการส่งเสิรม สนับสนุน เกษตรกรชาวสวนยาง

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ตามมาตรา 49 (3)

0.462                49(3) ฝพก.

7 โครงการพัฒนาระบบงานบุคคลด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล -                    49(1) ฝทม.

8  โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศของ กยท. 0.800                49(2) ฝทส.

9  โครงการระบบบริการข้อมูลสําหรับเกษตรกรชาวสวนยาง (E-Services) 0.120                49(2) ฝทส.

10 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 0.497                49(2) ฝทส.

11 โครงการบํารุงรักษาระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess) 5.730                49(3) ฝทส.

กลยุทธ์ที� 3.3 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 18.946            

1 โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั�งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 0.740                49(1) ฝทม.

2 โครงการส่งเสริมการสลับปรับเปลี�ยนตําแหน่งงาน -                    49(1) ฝทม.

3 โครงการพัฒนาและจัดการระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 0.190                49(1) ฝทม.

4 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 0.450                49(1) ฝทม.

5 โครงการสื�อสารนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล -                    49(1) ฝทม.

6 โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค์กร และความสุขในที�ทํางาน 1.350                49(1) ฝทม.

7 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 0.435                49(1) ฝทม./กปร.

48.870              
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8 โครงการชี�แจง ให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ กฎระเบียบ และระบบ NSW                  0.769 49(1) ฝกค.

9 โครงการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 3.000                49(1) สผว.

10 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเกี�ยวกับยางพารา /กรณีลักลอบส่งยางออกโดยไม่

จ่ายค่าธรรมเนียมการส่งออก

0.220                49(3) ฝกม.

11 โครงการปรับปรุงแก้ไข พรบ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 1.899                49(3) ฝกม.

12 โครงการปรับปรุงแก้ไข พรบ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 0.203                49(3) ฝกม.

13 โครงการสนับสนุน นวัตกรรมการยางแห่งประเทศไทย ประจําปี 2563 0.307                49(3) ฝทม.

14 โครงการวางแผนงานด้านยุทธศาสตร์องค์กร 2.870                49(1) ฝยศ.

15 โครงการตรวจสอบภายใน 3.500                49(1) สตส.

16. โครงการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการยางแห่งประเทศไทย ตาม

แนวทางปฏิบัติที�ดี ISO 14045

2.500                49(4) ฝยศ.

17 โครงการบริหารจัดการความเสี�ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร 0.514                49(1) ฝยศ.
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ผลรวมทั�งหมด 14,358.084      

49(1) 2,183.323        

1 การผลิตพันธุ์ยางและไม้ยืนต้น 50.000            

ผลผลิต ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการยางพาราทั�งระบบ/ผลิตพันธุ์ยาง และไม้ยืนต้น 50.000              ฝสผ.

2 การดําเนินงานด้านธุรกิจ  500.310          

1 โครงการบริหารจัดการสวนยาง กจส. 1-3

2. โครงการแปรรูปผลผลิตยาง กจร.1- 6

3. โครงการสร้างรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา กจร.ไม้ยาง

4 โครงการส่งเสริมการทําธุรกิจยาง (e-Training ,การทดสอบยาง,การให้คําปรึกษาออนไลน)์ 0.010                ฝทม.

5 โครงการส่งเสริมกระบวนการความคิดด้านการดําเนินธุรกิจ (Business Mindset) 0.300                ฝทม./กฝอ.

3 การบริหารจัดการองค์กร 88.032             

1) แผนงานพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 15.890              ฝทม.

2) โครงการจัดทําแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล -                    ฝทม.

3) โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจําปี -                    ฝทม.

4) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากําลัง และหน้าที�ความรับผิดชอบ 0.175                ฝทม.

5) โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั�งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 0.740                ฝทม.

6) โครงการส่งเสริมการสลับปรับเปลี�ยนตําแหน่งงาน -                    ฝทม.

7) โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 0.190                ฝทม.

8) โครงการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 0.150                ฝทม.

9) โครงการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) -                    ฝทม.

10) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 0.450                ฝทม.

11) โครงการสื�อสารนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล -                    ฝทม.

12) โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค์กร และความสุขในที�ทํางาน 1.350                ฝทม.

13) โครงการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 0.435                ฝทม.

14) โครงการพัฒนาระบบงานบุคคลด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล -                    ฝทม.

16) โครงการชี�แจง ให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ กฎระเบียบ และระบบ NSW                  0.769 ฝทม.

17) โครงการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝทส.

18) โครงการพัฒนาระบบสื�อสารข้อมูล ฝทส.

19) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ฝทส.

20) โครงการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม ฝทส.

21) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ฝทส.

22) โครงการการวางแผนงานยุทธศาสตร์องค์กร 4.000                ฝยศ.

23) โครงการตรวจสอบภายใน 4.000                สตส.

24) โครงการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 3.000                สผว.

25)  โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 7.500                สผว.

26) โครงการการบริหารการจัดการความเสี�ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร 0.514                ฝยศ.

500.000            

48.870              

    3.3 สรุปข้อมูล แผนงาน/ โครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 จําแนกตามกองทุนพัฒนายางพารา และสามารถดูข้อมูลเพิ�มเติม ได้

จากเล่มแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 ของการยางแห่งประเทศไทย
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4  งบอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,071.906        

49(2) 7,037.000        

1. ผลผลิต : ผลผลิต ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการยางพาราทั�งระบบ/การปลูกแทน 7,000.000        ฝสผ.

2  โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศของ กยท. 0.800              ฝทส.

3 โครงการระบบบริการข้อมูลสําหรับเกษตรกรชาวสวนยาง (E-Services) 0.120              ฝทส.

4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 0.497              ฝทส.

5 สํารองค่าใช้จ่ายไว้ที�ส่วนกลาง 35.583            -

49(3) 3,350.000         

1 แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางฯ 3,350.000        ฝพก.

1.1  เงินให้กู้ยืม เพื�อส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางฯ 650.000            ฝพก.

       1.1.1 เงินให้กู้ยืมเกษตรกร 200.000            

       1.1.2 เงินให้กู้ยืมสถาบันเกษตรกร 300.000            

       1.1.3 เงินให้กู้ยืมผู้ประกอบกิจการยาง 150.000            

1.2  เงินอุดหนุน เพื�อส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรสถาบันเกษตรกร 820.000            ฝพก.

      1.2.1 เงินอุดหนุนเกษตรกร 120.000            

      1.2.2 เงินอุดหนุนสถาบันเกษตรกร 700.000            

1.3  เงินงบประมาณสํารองเพื�อรักษาเสถียรภาพราคายาง 650.000            ฝพก.

1.4  เงินสนับสนุนด้านการตลาด การรักษาเสถียรภาพ ราคายาง การดําเนินการอื�นที�เกี�ยวกับยางพารา พัฒนา

ยางพาราทั�งระบบ  ตามโครงการที�คณะกรรมการกําหนดหรือตามนโยบายของรัฐ

968.896            ฝพก.

1.4.1  โครงการส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ 170.240            ฝพก.

1.4.2  โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ  สถาบันเกษตรกร (Smart Farmer) 20.761              ฝพก.

      -   กิจกรรมพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (Smart Group) 0.700                ฝพก.

      -  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่  (Young Smart Farmer) 1.250                ฝพก.

1.4.5  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง(กิจกรรม 

การพัฒนาด้านธุรกิจ  เทคโนโลยีและนวัตกรรม สําหรับสถาบันเกษตรกร ชาวสวนยางและผู้ประกอบ

กิจการยาง)

15.810              ฝพก.

 1.4.6  โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา (กิจกรรม คัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้

ยางพารา  ระดับเขตและระดับประเทศ)

22.500              ฝพก.

 1.4.7  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง) 8.144                ฝพก.

 1.4.8  โครงการจัดงาน "มหกรรมยางพาราท้องถิ�นและของดี  7 เขต " (Para rubber Good Local Fairs) 

 ของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย

7.000                ฝพก.

 1.4.9  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราในประเทศ 5.000                ฝพก.

 1.4.10  โครงการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง

อย่างครบวงจร

40.494              ฝวอ.

 1.4.11  โครงการการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง 

การยก ระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง

15.972              ฝวอ.

 1.4.12  โครงการสนับสนุนสินเชื�อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 0.500                ฝวอ.

 1.4.13  โครงการส่งเสริมการทําสวนยางตามมาตรฐานการจัดการ ป่าไม้อย่างยั�งยืน 33.462              ฝสผ.

 1.4.14  โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อเกษตรกร 13.077              สผว.
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 1.4.15  โครงการแผนงานจัดทําบทวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วน ที�เกี�ยวข้องกับยางพารา 0.812                ฝวศ. 

 1.4.16 โครงการบริหารงานระบบโลจีสติกส์ ไม่ใช้งบ ฝวศ. 

1.4.17 โครงการพัฒนาตลาดกลางยางพารา 102.851            ฝวศ.

1.4.18 โครงการการพัฒนาตลาดยาง กยท. 7.057                ฝวศ. 

1.4.19 โครงการพัฒนาตลาดกลางไม้ยางพารา 0.539                ฝวศ. (กลจ.)

1.4.20 โครงการจัดตั�งตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ 60.000              ฝวศ. 

1.4.21  โครงการการลดต้นทุนด้าน Logistic ในกระบวนการ แปรรูปยาง/ไม้ยางพารา 0.422                ฝวศ. 

1.4.22  โครงการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนํา สินค้าที�ได้มาตรฐาน GMP ไปขายในตลาด

ข้อตกลง  ส่งมอบจริง (Physical Forward Central  Market  : PFCM)

3.158                ฝวศ. 

1.4.23  โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและลดต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางของสถาบันเกษตรกร 1.387                ฝวศ./ฝพก./ฝวอ.

1.4.24  โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าฝึกงานสถานประกอบการ 3.330                ฝพก.

1.4.25  โครงการจัดทําและแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน เกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกร 24.604              ฝพก.

1.4.26  โครงการส่งเสริมการทําบัญชีครัวเรือนและสร้างวินัยการออม 2.670                ฝพก.

1.4.27  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื�อให้บริการด้าน การส่งเสิรมสนับสนุน เกษตรกรชาวสวน

ยาง  สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบ  กิจการยาง ตามมาตรา 49 (3)

0.462                ฝพก.

1.4.28  โครงการการจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ของสถาบันเกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน GM 5.484                ฝวอ.

1.4.29  แผนงานปรับปรุงแก้ไข พรบ. การยางแห่งประเทศไทย   พ.ศ. 2558 1.899                ฝกม.

1.4.30  แผนงานปรับปรุงแก้ไข พรบ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 0.203                ฝกม.

1.4.31  แผนงานเพิ�มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเกี�ยวกับ ยางพารา /กรณีลักลอบส่งยางออก

โดยไม่จ่าย ค่าธรรมเนียมการส่งออก

0.220                ฝกม.

1.4.32  โครงการจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพารา (การจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพาราสําหรับตลาด

 ภายในประเทศ งานจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพาราสําหรับตลาดในต่างประเทศ และชักจูงการลงทุน  

(Road Show) ในประเทศที�เป็นตลาดเป้าหมาย)

3.700                BU

1.4.33  โครงการบริหารจัดการด้านโรคยางพาราของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรที�เข้าร่วมโครงการ

เกษตร แปลงใหญ่เขตพื�นที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

0.770                ศูนย์วิจัยยาง

หนองคาย

1.4.34  โครงการจัดตั�งธนาคารเมล็ดพืชคลุมในสวนยางของ  กยท.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน                  0.396 ศูนย์วิจัยยาง

หนองคาย

1.4.35  โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางผลิตและใช้

ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศ

47.671              ฝพก.

1.4.36  โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่ สวนยางพาราอย่างยั�งยืน 2.714                ฝพก.

1.4.37  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสวนยางพาราแบบผสมผสาน 60.114              ฝพก.

1.4.38  โครงการบํารุงรักษาระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess)  5.730                ฝทส.

1.4.39  โครงการจัดตั�งศูนย์แสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา ยกเลิก BU

1.4.40  โครงการสนับสนุนนวัตกรรมการยางแห่งประเทศไทย ประจําปี 2563 0.307                ฝทม.

1.4.41  โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร 0.600                ฝวอ.

1.4.42  โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางแผ่นรมควันเพื�อแปรรูป โดยสถาบันเกษตรกร ร่วม กจร.3 

และรักษาเสถียรภาพราคายางก้อนถ้วยเพื�อแปรรูปโดย กจร.5

265.000            คณะทํางานฯ/

ฝวศ.

1.4.43  โครงการจัดงานแสดงสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยางพารา ( "Thailand Rubber Expo" ) 21.405              BU
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1.5 กิจกรรมงบลงทุน ตามมาตรา 49 (3) (งบลงทุน) 112.224            

1.6  สํารองค่าใช้จ่ายไว้ที�ส่วนกลาง 148.880            

49(4) 406.500          

1 แผนงานการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพที�เป็นวัตถุดิบยาง 94.706            

1. โครงการวิจัย การใช้เทคโนโลยีการจัดการสวนยางตามคําแนะนํา เพื�อทดสอบศักยภาพของพันธุ์ยางแนะนําพันธุ์

ใหม่ที�ให้ผลผลิตสูงในแปลงเกษตรกร

1.513                สวย.

2. โครงการวิจัย การทดสอบชนิดพันธุ์ไผ่ที�สามารถปลูกร่วมกับยางพาราสายพันธุ์ RRIT 251 ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจัง

วัดกระบี� อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี�

0.664                สวย.

3. โครงการวิจัย โปรติโอมิกส์เชิงเปรียบเทียบของยางพาราพันธุ์ที�ให้ผลผลิตแตกต่างกัน และของยางพาราเมื�ออยู่

ภายใต้ภาวะแล้ง

1.380                สวย.

4. โครงการวิจัย การจําแนกพันธุ์ยางพาราโดยใช้โมบายแอปพลิเคชั�น 0.905                สวย.

5. โครงการวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื�องลับมีดกรีดยางเจ๊ะบงแบบกึ�งอัตโนมัติ 0.128                สวย.

6. โครงการการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื�นที�ชุ่มชื�น (ระยะที� 2) 21.648              สวย.

7. โครงการการทดสอบพันธุ์ยางในพื�นที�ชุ่มชื�น (ระยะที� 2) 2.159                สวย.

8. โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื�นที�กึ�งแห้งแล้ง (ระยะที� 2) 23.589              สวย.

9. โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชื�อพันธุกรรมยางพารา 11.101              สวย.

10. โครงการการคัดเลือกพันธุ์ยางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 0.709                สวย.

11. โครงการการค้นหาเครื�องหมายโมเลกุล SNP ที�เกี�ยวข้องกับความต้านทานโรคใบของยางพารา 1.153                สวย.

12. โครงการการทดสอบพันธุ์ยางในพื�นที�กึ�งแห้งแล้ง 3.950                สวย.

13. โครงการการทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2559 ในแปลงเกษตรกรพื�นที�เขตปลูกยางใหม่ 0.981                สวย.

14. โครงการอัตราปุ๋ยที�เหมาะสมเพื�อการเจริญเติบโตสูงสุดในยางพาราพันธุ์ RRIT  251 และ RRIT 3605 ระยะก่อน

เปิดกรีด

1.269                สวย.

15. โครงการการให้คําแนะนําการใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าความต้องการธาตุอาหารของพืชร่วมกับค่าวิเคราะห์ดิน 1.008                สวย.

16. โครงการการจัดตั�งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช 1.195                สวย.

17. โครงการการกรีดยางและการจัดการด้านเขตกรรมที�มีผลต่อการให้ผลผลิตและสรีรวิทยาของนํ�ายาง 1.950                สวย.

18. โครงการศึกษาการติดตามคาร์บอน โดยใช้ไอโซโทปคาร์บอน (13C) ที�ได้จากขบวนการสังเคราะห์แสงที�ใบ

เคลื�อนย้ายไปใช้ขบวนการสร้างนํ�ายาง

2.135                สวย.

19. โครงการการจัดการหน้ากรีดยางแนวใหม่เพื�อยืดอายุการกรีดยางเปลือกเดิม 1.567                สวย.

20. โครงการการจัดการสวนยางที�ดีและเหมาะสม (GAP) เพื�อผลิตนํ�ายางคุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์โรงงานยางแผ่น

รมควัน จังหวัดตรัง

2.782                สวย.

21. โครงการการพัฒนาเทคนิคการชักนําให้เกิดแคลลัสของเนื�อเยื�อยางพารา 1.023                สวย.

22. โครงการแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5 : ปลูก แทนแบบเกษตรผสมผสาน 1.387                สวย.

23. โครงการวิจัย การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินของศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ให้ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.

17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005)

1.516                สวย.

24. โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดที�เหมาะสมกับพันธุ์ยางลูกผสม 2.994                สวย.

25. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ยางเพื�อผลผลิตกิจกรรม การพัฒนาพันธุ์ยางทนแล้ง 0.444                สวย.

26. โครงการการศึกษาสมรรถนะของต้นยางชําถุงจากกิ�งตาต้นเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ 0.336                สวย.
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27. โครงการการพัฒนาการตรวจสอบเครื�องหมายสนิปส์ที�สัมพันธ์กับลักษณะต้านทานโรคใบจุดก้างปลาในยางพารา 1.273                สวย.

28. โครงการศึกษาตัวอย่างสวนยางแบบผสมผสานที�ประสบความสําเร็จ 1.208                สวย.

29. โครงการศึกษาอิทธิพลการปลูกยางพาราแถวคู่ของพันธุ์ RRIT 251 เพื�อการปลูกยางแบบผสมผสานและ

ผลตอบแทนรายได้ในเขตพื�นที�ปลูกยางใหม่

0.525                สวย.

30. โครงการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความแปรปรวนนิวคลีโอไทด์ยีนเป้าหมายที�เกี�ยวข้อง (งวดที� 2-3 และปีที� 2 

ต่อเนื�อง)

1.129                สวย.

31. โครงการการทําบริสุทธิ�โปรตีนเกาะจับโปรตีนและไคตีเนสจากนํ�ายางพาราและสมบัติการต้านเชื�อราก่อโรคพืช

บางชนิด  (งวดที� 2-3 และปีที� 2 ต่อเนื�อง)

1.086                สวย.

32 สํารวจผลกระทบของโรคที�เกิดจากเชื�อรา  Pestalotiopsis sp. ต่อผลผลิตยางพารา และการแพร่ระบาดต่อพืช

เศรษฐกิจชนิดอื�น (เร่งด่วน)

                 0.174 สวย. 

33. การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีในการกําจัดและยับยั�งโรคที�เกิดจากเชื�อรา Pestalotiopsis sp. ของยางพาราใน

สภาพแปลงปลูก (เร่งด่วน)

                 0.199 สวย. 

34. ศึกษาปริมาณธาตุอาหารในใบยางที�สัมพันธ์กับการเกิดโรคใบร่วงที�เกิดจากเชื�อรา Pestalotiopsis sp. (เร่งด่วน)                  0.260 สวย. 

35 การสํารวจ ติดตามสถานการณ์และแนวทางการป้องกันกําจัดโรคที�เกิดจากเชื�อรา Pestalotiopsis sp. ในเขต

ภาคใต้ตอนล่าง (เร่งด่วน)

                 0.299 สวย. 

36 การประเมินและติดตามโรคใบร่วงของยางพาราด้วยข้อมูลดาวเทียม(เร่งด่วน)                  0.300 สวย. 

37 การสาธิตการปลูกพืชผสมผสานและการดําเนินการตามมาตรฐาน GAP ในแปลงยางเปิดกรีดที�แปลงผลิตพันธุ์ยาง

บุรีรัมย์ (เร่งด่วน)

                 0.295 สวย. 

38 การจัดเตรียมแปลงกิ�งตายางเพื�อใช้สําหรับงานวิจัยและการสนับสนุนส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในแปลงผลิต

พันธุ์ยางบุรีรัมย์ (เร่งด่วน)

                 0.290 สวย. 

39 การจัดเตรียมแปลงกิ�งตายางเพื�อใช้สําหรับงานวิจัยและการสนับสนุนส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในแปลงผลิต

พันธุ์ศูนย์วิจัยยางหนองคาย (เร่งด่วน)

                 0.198 สวย. 

40 การสาธิตการปลูกพืชผสมผสานและการดําเนินการตามมาตรฐาน GAP ในแปลงยางเปิดกรีดที�แปลงผลิตพันธุ์

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย (เร่งด่วน)

                 0.199 สวย. 

41 การจําแนกลักษณะและชนิดของเชื�อสาเหตุใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา และการทดสอบการฉีดพ่นสารเคมีที�ถูกต้อง

เหมาะสมกับยางพารา (เร่งด่วน)

                 0.300 สวย. 

42 โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรคยางพาราที�เกิดจากเชื�อรา Pestalotiopsis sp. (เร่งด่วน)                  0.297 สวย. 

43 โครงการสํารวจและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคที�เกิดจากเชื�อรา Pestalotiopsis sp. ในเขตภาคใต้

ตอนกลางและภาคใต้ตอนบน (เร่งด่วน)

                 0.299 สวย. 

2 แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง 20.312            

1. โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกรผู้ปลูกยางในประเทศไทย 3.109                ฝวศ.

2. โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการใช้และการตลาดยางของอุตสาหกรรมยาง 1.110                ฝวอ.

3. โครงการการจัดทําฐานข้อมูลยางพาราเพื�อการวิจัยและพัฒนายาง 3.879                ฝวอ.

4. โครงการศึกษาการผลิตการใช้ยางและความเชื�อมโยงของอุตสาหกรรมยาง 1.542                ฝวอ.
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5. โครงการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื�อจัดทําฐานข้อมูลแผนที�ยืนต้นยางพาราในการประเมินผลผลิต

ยางพาราตามช่วงอายุ เดิมชื�อ แผนงานการจัดทําแผนที�การปลูกยางพาราโลก พยากรณ์ปริมาณการผลิตยางพาราโลก

5.600                ฝวศ.

6. โครงการความเสี�ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี�ยงของเกษตรกรชาวสวนยางในประเทศไทย (งวดที� 2-3 และปีที� 2 

ต่อเนื�อง)

2.142                สวย.

7. โครงการแบบจําลองธุรกิจรูปแบบใหม่ผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอนยางพาราเพื�อการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการ

เข้าถึงผู้บริโภค: กรณีศึกษาตลาดในประเทศจีนและ สปป.ลาว (งวดที� 2-3)

0.776                สวย.

8. โครงการวิจัยและพัฒนาแผนแม่บทเพื�อคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมั�นคงและยั�งยืน (งวดที� 2-3 และปีที�

 2 ต่อเนื�อง)

2.155                สวย.

3 แผนงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง 82.884              

1. โครงการวิจัย การจัดทําร่างมาตรฐานเท้าเทียมจากยางธรรมชาติ 1.515                สวย.

2. โครงการวิจัย การจัดทํามาตรฐานยางเครปบางสีนํ�าตาลชั�นพิเศษและยางแผ่นอบแห้งชั�นพิเศษของการยางแห่ง

ประเทศไทย

2.943                สวย.

3. โครงการวิจัย "อุปกรณ์ทางการแพทย์ที�ทดแทนการนําเข้าภายใต้ความร่วมมือกับ รพ.พระมงกุฏ"  สวย.

      3.1 โครงการวิจัยย่อย 1: การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบรองรับจากยางธรรมชาติเพื�อลดแรงกดขณะนอนควํ�าของ

ผู้ป่วยที�มีปัญหาทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน

0.927                สวย.

     3.2 โครงการวิจัยย่อย 2: โครงการศึกษาเทคโนโลยีการพัฒนาหุ่นจําลองส่วนหัวจากยางพารา เพื�อฝึกหัดทํา

หัตถการทางจักษุ

                 0.909 สวย.

4. โครงการวิจัย เฝือกสําหรับเท้าและขาสัตว์จากยางธรรมชาติ NR 0.508                สวย.

5. โครงการวิจัย พฤติกรรมของโครงสร้างที�ทําจากไม้ยางพาราซึ�งผ่านการอบด้วยความร้อนประสานด้วยกาวภายใต้

นํ�าหนักบรรทุกแบบคงค้างและแบบสลับทิศ

0.346                สวย.

6. โครงการวิจัย การสร้างมูลค่าเพิ�มจากเศษไม้ยางพารา ใบยางพารา และนํ�ายางพารา สําหรับทําเป็นระบบผนัง

อาคารที�มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที�ดี

0.508                สวย.

7. โครงการวิจัย ไม้เชิงวิศวกรรมจากยางพารา 0.756                สวย.

8. โครงการสนับสนุนและขยายผลการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางที�มีศักยภาพในเชิงธุรกิจเพื�อทดแทนการนําเข้าและ

ขยายตลาดส่งออก

11.598              ฝวอ.

9. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื�อขยายโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมยาง 4.004                ฝวอ.

10. โครงการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปในรูปยางแห้ง นํ�ายางสด และนํ�ายางข้นของยาง

พันธุ์ RRIT 251 RRIM 600 พันธุ์ยางแนะนําชั�น 2 และชั�น 3ตามคําแนะนําพันธุ์ยางปี 2559

4.755                ฝวอ.

11. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติสําหรับงานไฟฟ้าแรงสูง 0.654                ฝวอ.

12. โครงการการพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง 18.344              ฝวอ.

13. โครงการการจัดทํามาตรฐานยางแผ่นรมควันชั�นพิเศษของการยางแห่งประเทศไทย และโครงการจัดทําร่าง

มาตรฐานยางปูพื�นสนามเดินเล่น

1.486                ฝวอ.

14. โครงการการผลิตนํ�ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และยางสกิมอิพ็อกไซด์ 0.836                ฝวอ.

15. โครงการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการยางแห่งประเทศไทย ตามแนวทางปฏิบัติที�ดี 

ISO 14045

2.500                ฝยศ.

16. โครงการการเตรียมสีทาเรือจากนํ�ายางธรรมชาติผสมสารยึดติด (งวดที� 2-3) 1.180                สวย.



28

กองทุนตามมาตรา
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ

17. โครงการการปรับปรุงคุณสมบัติของผิวทางคอนกรีตด้วยนํ�ายางพาราผสมสารผสมเพิ�ม (งวดที� 2-3 และปีที� 2 

ต่อเนื�อง)

8.036                สวย.

18. โครงการการเปรียบเทียบสมรรถนะและต้นทุนของแอสฟัลต์คอนกรีตที�ปรับปรุงด้วยยางแห้งและนํายางข้น (งวดที� 

2-3 และปีที� 2 ต่อเนื�อง)

15.872              สวย.

19. โครงการต้นแบบแผ่นพื�นยางไฮบริดสําหรับผลิตไฟฟ้า (งวดที� 2-3) 1.014                สวย.

20. โครงการการดับกลิ�นของยางก้อนถ้วยโดยใช้สารออแกนิกและจุลินทรีย์ (งวดที� 2-3) 0.689                สวย.

21. โครงการการพัฒนาปูค่ายมวยจากยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ (งวดที� 2-3) 1.554                สวย.

22. โครงการพื�นนําทางเรืองแสงในที�มืดจากยางพารา (งวดที� 2-3) 0.372                สวย.

23. โครงการการศึกษาแรงกระแทกและการดูดซับพลังงานของหมวกกันน็อครถจักรยานยนต์ที�ใช้ฟองนํ�ายางธรรมชาติ

เป็นวัสดุเสริมแรง (งวดที� 2-3)

0.193                สวย.

24. โครงการการศึกษาและพัฒนาความคงทนของไม้ยางพาราโดยการอัดพอลิเมอร์ (งวดที� 2-3) 0.522                สวย.

25. โครงการวิจัยยางพารานาโนคอมโพสิตเพื�อการพัฒนาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้งานในที�พัก

อาศัย (งวดที� 2-3)

0.454                สวย.

26. โครงการการใช้ประโยชน์จากเมล็ดยางพาราในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (งวดที� 2-3) 0.411                สวย.

27 โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดที�เหมาะสมกับพันธุ์ยางลูกผสม 2.660                สวย.

28. อัตราปุ๋ยที�เหมาะสมเพื�อการเจริญเติบโตสูงสุดในยางพาราพันธุ์ RRIT  251 และ RRIT 3605 ระยะก่อนเปิดกรีด

1.269                สวย.

29. การให้คําแนะนําการใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าความต้องการธาตุอาหารของพืชร่วมกับค่าวิเคราะห์ดิน 1.008                สวย.

30 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ยางเพื�อผลผลิตกิจกรรม การพัฒนาพันธุ์ยางทนแล้ง 0.444                สวย.

31. โครงการวิจัยผลิตต้นยางชําถุงแบบใช้เซนเซอร์ควบคุมการให้นํ�าและปุ๋ยอัตโนมัติ                  0.440 สวย.

32. โครงการวิจัยการเฝ้าระวังการระบาดโรค ปัจจัยสิ�งแวดล้อมที�เหมาะสมเชื�อสาเหตุ ชีววิทยาของเชื�อสาเหตุ และ

แนวทางการจัดการโรคใบชนิดใหม่ของยางพารา

                 2.427 สวย.

33. โครงการ การนําผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง                  9.094 สวย.

34 การสร้างมีดกรีดยางไฟฟ้าต้นแบบ                  0.190 สวย.

35 ความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา 4 หน่วยงาน                  0.620 สวย.

36. การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์สารโบรอนในไม้ยางพาราที�อาบด้วยยาป้องกันรักษาเนื�อไม้                  0.698 สวย.

37. หวายเทียมจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเพื�องานเฟอร์นิเจอร์                  0.570 สวย.

38 การวิจัยและพัฒนาบล็อกประดับจากนํ�ายางพาราและเส้นใยธรรมชาติเสริมแรงด้วยวัสดุพลอยได้ในอุตสาหกรรม

เซรามิก

                 0.428 สวย.

39. การปรับปรุงสมบัติความคงที�ของยางธรรมชาติด้วยเอนไซม์                  0.786 สวย.

40 พารามิเตอร์อิทธิพลของนํ�ายางพาราผสมสารผสมเพิ�มเพื�อกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านสมบัติของนํ�า

ยางพาราผสมสารผสมเพิ�มในการปรับปรุงดินซีเมนต์

               10.224 สวย.

41 การเพิ�มการนําไฟฟ้าของยางธรรมชาติอิปอกไซด์และพอลิเอทธิลีนออก                  0.136 สวย.

42. การพัฒนาระบบแปรรูปนํ�ายางธรรมชาติเป็นยางผลและยางเม็ด                  1.289 สวย.

4. การแสวงหาและร่วมงานวิจัยและพัฒนาจากองค์กรภายในและระหว่างประเทศ 25.988            

1. โครงการเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั�นปลายพันธุ์ยางแลกเปลี�ยนระหว่างประเทศ 0.974                สวย.

2. โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 25.015              สผว.

5. ติดตามและประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย -                    
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กองทุนตามมาตรา
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย 15.851              สวย.

2. โครงการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้วิชาการยางพารา 5.172                สวย.
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กองทุนตามมาตรา
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ

6. สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ -                    

1. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา 4.325                สวย.

2. โครงการสนับสนุนทุนประกวดโครงงานวิจัยด้านยางพาราระดับมัธยมและอาชีวศึกษา 2.200                สวย.

7. งบสํารองงานวิจัยหรือฝึกอบรมสําหรับบุคลากรภายนอกหรือผู้ที�เกี�ยวข้อง 80.515              สวย.

8. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื�อเกษตรกร 56.546            ฝสผ.

9. งบเครื�องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื�องานวิจัย 18.000            สวย.

49(5) 569.100          

1 โครงการสวัสดิการเพื�อเกษตรกรชาวสวนยาง 552.100            ฝพก.

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง 16.000              ฝพก.

3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สวัสดิการเพื�อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49(5) 1.000                ฝพก.

49(6) 243.000          

 โครงการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มจัดตั�งเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 243.000            ฝพก.

แผ่นดิน 400.214          

แผนงานโครงการตามนโยบายรัฐ 200.107          

1 โครงการ : สนับสนุนสินเชื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื�อรวบรวมยาง 3.889                

2 โครงการ : สนับสนุนสินเชื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ ผู้ประกอบการกิจการยาง (ยางแห้ง) 1.037                

3 โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง

4. โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื�อรักษาเสถียรภาพราคายาง

5. โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที� 1 181.846            

13.335              
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ยุทธศาสตร์ที� 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดําเนินธุรกิจ 500.310          

กลยุทธ์ที� 1.1 การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินที�มีอยู่เดิม 500.310          

1 โครงการบริหารจัดการสวนยาง
กจส. 1-3

2. โครงการแปรรูปผลผลิตยาง 
         500.000

49(1)
กจร.1- 6

3. โครงการสร้างรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา
กจร.ไม้ยาง

4 โครงการส่งเสริมการทําธุรกิจยาง (e-Training ,การทดสอบยาง,การให้คําปรึกษาออนไลน์) จํานวนผู้เข้าใช้บริการ  30 ราย 0.010               49(1) ฝทม. D D D D D D D D D

1 กิจกรรม: การพัฒนาผ่านเว็ปไซด์การจัดการความรู้เพื�อการส่งเสริมการทําธุรกิจยาง (e-Training)

(1) แต่งตั�งคณะทํางานเพื�อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาการทําธุรกิจยาง    D

(2) ติดต่อประสานสร้างความเข้าใจ การทําธุรกิจยาง(e-Training ,การทดสอบยาง,การให้คําปรึกษา

ออนไลน)์    

D

(3) สร้าง/ปรับปรุง web page การทําธุรกิจยาง(e-Training ,การทดสอบยาง,การให้คําปรึกษาออนไลน)์    

D

(4) ประชาสัมพันธ์การทําธุรกิจยาง(e-Training ,การทดสอบยาง,การให้คําปรึกษาออนไลน)์     D D D D D D D

(5) ติดตาม ประเมินผลสําเร็จและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน     D

5 โครงการส่งเสริมกระบวนการความคิดด้านการดําเนินธุรกิจ (Business Mindset) ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 ฝทม./กฝอ.

1 : เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื�อรองรับงานด้านธุรกิจของ กยท. จํานวนพนักงานที�ผ่านการพัฒนา 40 ราย 0.200               40

กลยุทธ์ที� 1.2 การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่ 

( รอคณะทํางานด้านธุรกิจ พิจารณา แผน/

โครงการ เมื�อคณะทํางานฯ พิจารณาแล้วเสร็จ 

จะนํา แผนงาน/โครงการ ขออนุมัติ

คณะกรรมการ กยท. แล้วจึงนํามาบรรจุใน

แผนปฏิบัติ 2563 ของ กยท. เพิ�มเติมต่อไป )

รอแผนการดําเนินงาน

รอแผนการดําเนินงาน

รอแผนการดําเนินงาน

ส่วนที� 4

 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2563

การยางแห่งประเทศไทย

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
 งบประมาณ

(ล้านบาท)
 เงินทุน ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

แผ
นง

าน
กา

รด
ําเ

นิน
งา

นด
้าน

ธุร
กิจ

/*(รอผลการพิจารณา จากคณะทํางานด้านธุรกิจ เพื�อจะนํามาบรรจุแผนปฏิบัติ 2563 ของ กยท. เพิ�มเติมต่อไป )
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แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 งบประมาณ

(ล้านบาท)
 เงินทุน ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที� 2 พัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าเพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจที�เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที� 2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่ 7,000.000       

1-1. ผลผลิต : ผลผลิต ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการยางพาราทั�งระบบ/การปลูกแทน 1. ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี 200,000 ไร่ 6,950.000        49(2) ฝสผ. 

[วัตถุประสงค]์ 1. เพื�อลดปริมาณผลผลิตชั�วคราว โดยส่งเสริมการปลูกแทนยางพาราพันธุ์ดี ปีละ 200,000 

ไร่ และพืชเศรษฐกิจชนิดอื�น 200,000 ไร่

2.  พืชเศรษฐกิจชนิดอื�น  200,000 ไร่

 

 

 

กิจกรรมให้การปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

1. ยาง ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี 200,000 ไร่

2. ผสมผสาน ปลูกแบบผสมผสาน 20,000 ไร่

3.ไม้ยืนต้น ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้น 40,000 ไร่

4. ปาล์มนํ�ามัน ปลูกแทนด้วยปาล์มนํ�ามัน 140,000 ไร่

5) ค่าใช้จ่ายภาคสนาม  50.000             

1-2.ผลผลิต ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการยางพาราทั�งระบบ/ผลิตพันธุ์ยาง และไม้ยืนต้น 50.000             49(1) ฝสผ.

1 แผนปฏิบัติการจัดการศูนย์เรียนรู้  

1) กิจกรรมจัดการศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา  5 แห่ง   

2 แผนปฏิบัติการบํารุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฝึกกรีด

1) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฝึกกรีด จํานวนเนื�อที� 34.1 ไร่

2) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงกรีดยาง  จํานวนเนื�อที� 894.70 ไร่

3 แผนปฏิบัติการสร้างรายได้จากทรัพย์สินที�มีอยู่เดิม

1) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกยางพารา จํานวนเนื�อที�   634.8 ไร่

2) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกปาล์มนํ�ามัน จํานวนเนื�อที�   1491.15 ไร่

3) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกสับปะรด จํานวนเนื�อที�    56 ไร่ 

4 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ยาง

1) กิจกรรมแปลงผลิตต้นตอยางพันธุ์ดี ปี 2563 (ต่อเนื�อง) จํานวนต้นตอยางตาเขียว  230,000 ต้น

2) กิจกรรมแปลงผลิตต้นตอยางพันธุ์ดี ปี 2564 (เริ�มต้น) จํานวนต้นตอยางตาเขียว   300,000 ต้น

3) กิจกรรมแปลงผลิตกิ�งตายางพันธฺดี ปี 2563 จํานวนผลผลิตตายางพันธุ์ดี  1,100,000 กิ�ง

4) กิจกรรมแปลงผลิตยางถุงเพาะชํา ปี 2563 จํานวนต้นยางชําถุง   170,000 ต้น

5) กิจกรรมแปลงผลิตต้นติดตาในถุงเพาะชํา ปีปลูก 2563 (ต่อเนื�อง) จํานวนการผลิตต้นยางติดตาในถุงเพาะชํา   250,000 ต้น

6) กิจกรรมแปลงผลิตต้นติดตาในถุงเพาะชํา  ปีปลูก 2564 (เริ�มต้น) จํานวนต้นตอยางตาเขียว   210,000 ต้น

7) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงผลิตกิ�งตายางพันธุ์ดี จํานวนพื�นที�แปลงบํารุงรักษากิ�งตายาง   129.5 ไร่

 แ
ผน

งา
นก

าร
ปล

ูกแ
ทน

แล
ะป

ลูก
ให

ม่
 แ

ผน
งา

นก
าร

ผล
ิตพ

ันธ
ุ์ยา

งแ
ละ

ไม
้ยืน

ต้น

อนุมัติให้ยกเลิกงบประมาณ 2563 เฉพาะของ 

ศวย.บุรีรัมย์ ตามหนังสือ กษ 2903.01/0290

ลดเป้าหมาย

ลดเป้าหมาย

ลดเป้าหมาย

ลดเป้าหมาย

ยกเลิกกิจกรรม

อนุมัติ ผู้ว่าให้ยกเลิกงบประมาณ 2563 เฉพาะของ

 สตก.จ. สุราษฎร์ธานี ตามหนังสือ กษ 

 (ศวย.บุรีรัมย์ขอยกเลิก 85200 ตัน)
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แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 งบประมาณ

(ล้านบาท)
 เงินทุน ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

5 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ไม้ยืนต้น

1) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุ์ปาล์มนํ�ามัน ปีปลูก 2563 จํานวนต้นกล้าปาล์มนํ�ามัน   40,000 ต้น

2) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุ์ปาล์มนํ�ามัน ปีปลูก 2564 (เริ�มต้น) จํานวนต้นกล้าปาล์มนํ�ามัน  40,000 ต้น

6 แผนปฏิบัติการบริหารแปลงผลิตพันธุ์ยาง

กิจกรรมบริหารแปลงผลิตพันธุ์ยาง แปลงผลิตพันธุ์ยาง  6 แห่ง

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสวนยางพาราแบบผสมผสาน เกษตรกรชาสวนยางที�อยู่ระหว่างให้การสงเคราะห์และ

สนับสนุนให้มีการปลูกแทน แบบผสมผสาน ที�มีสวนยาง 

5- 15 ไร่ จํานวน

500 ราย    60.114           49(3) ฝพก. D D D D D D D D D

3 โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั�งยืน ฝึกอบรมเกษตรกรที�อยู่ระหว่างให้การสงเคราะห์และ

สนับสนุนให้มีการปลูกแทน แบบผสมผสาน  จํานวน 30 

รุ่น/ปี รุ่นละ 30 ราย

 900 ราย 2.714            49(3) ฝพก.

D D D D D D D D D

4 โครงการจัดตั�งธนาคารเมล็ดพืชคลุมในสวนยางของ กยท.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1. จัดตั�งธนาคารเมล็ดพืช คลุมดินในสวนยางของการยาง

แห่งประเทศไทย 2 สาขา ได้แก่ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย 

และศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดนครพนม

 2 แห่ง 0.396               49(3)

2. ผลิตเมล็ดพืชคลุม  5 ชนิด 

3. เกษตรกรและตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางใน

พื�นที� ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  สามารถได้รับ

บริการจากธนาคารพืชคลุมดินของ กยท. ไม่น้อยกว่า

100 รายต่อปี

5 โครงการส่งเสริมการทําสวนยางตามมาตรฐานการจัดการ ป่าไม้อย่างยั�งยืน สวนยาง กองจัดการสวน 1 กองจัดการโรงงาน 2 และกอง

จัดการโรงงานไม้ยาง

เนื�อที�รวม 145,025

 ไร่

33.462             49(3) ฝสผ.

6 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง) 1. เกษตรกรรายใหม่ปี 2563 ที�มีความสมัครใจ และมี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที�กําหนด ในพื�นที� 882 อําเภอ 

จํานวน

 70,000 ราย 8.144               49(3) ฝพก.

2. เกษตรกรรายเดิมปี 2560-2562 จํานวน 210,000 ราย 

ที�เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีการประเมินศักยภาพและจัดกลุ่ม

เพื�อการพัฒนาตามแนวทางที�กําหนดในปีงบประมาณ 

2563

3. เกษตรกรที�เข้าร่วมกิจกรรมฯ จาก กษ. ประมาณปีละ 2,115 ราย

 ศูนย์วิจัยยาง

หนองคาย

 

ทบทวนปรับใหม่

ยกเลิกกิจกรรม

อนุมัติ ผู้ว่าให้ยกเลิกงบประมาณ 2563 เฉพาะของ

 สตก.จ. สุราษฎร์ธานี ตามหนังสือ กษ 
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7 โครงการการพัฒนาเทคนิคการชักนําให้เกิดแคลลัสของเนื�อเยื�อยางพารา

1. ได้เทคนิคการเพาะเลี�ยงต้นอ่อน ซึ�งสามารถนําไปต่อ

ยอดในการผลิตต้นยางที�มีคุณภาพดี เช่นนําไปใช้ในการ

ผลิตกิ�งตาที�คงความเป็น Juvenile type หรือนําไปผลิต

ต้นยางที�มีลักษณะ self-rooting clones รวมถึงสามารถ

นําไปใช้ศึกษาในงานด้าน ชีวโมเลกุล และ พันธุวิศวกรรม

               1.023 49(4) สวย.

8. โครงการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความแปรปรวนนิวคลีโอไทด์ยีนเป้าหมายที�เกี�ยวข้อง (งวดที�

 2-3 และปีที� 2 ต่อเนื�อง)

ในปีที�หนึ�งของกิจกรรมวิจัยจะได้เครื�องหมาย SNPs 

ภายในยีนทุกยีน ทําให้ทราบความแปรปรวนของนิวคลีโอ

ไทด์ของยีนแต่ละยีนจัดเป็นผลสําเร็จเบื�องต้น 

(preliminary results)  เป็นผลสําเร็จที�เป็นองค์ความรู้ ที�

จะนําไปสู่การวิจัยในระยะต่อไปคือการวิเคราะห์ 

association mapping เพื�อวิเคราะห์ว่า SNPs ใน

ตําแหน่งใดของยีนที�มีอิทธิพลต่อฟีโนไทป์มากที�สุด ซึ�ง

จัดเป็นผลสําเร็จกึ�งกลาง (intermediate results) SNPs ที�

ได้จากกระบวนการassociation mapping จะถูกนําไป

ทวนสอบในประชากรที�สอง  SNPs ที�ผ่านกระบวนการ

ทวนสอบนี�สามารถนําไปใช้ในสําหรับ MAS ในการ

ปรับปรุงพันธุ์ยางพาราได้ จัดเป็นผลสําเร็จตาม

เป้าประสงค์ (goal results)

1.129               49(4) สวย.

9. โครงการศึกษาอิทธิพลการปลูกยางพาราแถวคู่ของพันธุ์ RRIT 251 เพื�อการปลูกยางแบบ

ผสมผสานและผลตอบแทนรายได้ในเขตพื�นที�ปลูกยางใหม่
1. แนวทางในการพัฒนาการปลูกยางสงเคราะห์แบบที� 5 

หรือการปลูกยางแบบผสมผสาน

2. เกษตรสามารถนํารูปแบบการปลูกยางแบบผสมผสาน

ไปใช้ได้จริง

3. ได้เผยแพร่ผลงานในวารสารยางพารา หน่วยงานที�นํา

ผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

               0.525 49(4) สวย.

10. โครงการแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5 : ปลูก แทนแบบเกษตร

ผสมผสาน

1. ได้เพิ�มประสิทธิภาพในการผลิตยางพารา และเพิ�ม

รายได้ในขณะที�ยางพารายังไม่ได้ผลผลิต

2. ได้เผยแพร่ผลงานในวารสารยางพารา หน่วยงานที�นํา

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่ง

ประเทศไทย

               1.387 49(4) สวย.
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11. โครงการศึกษาตัวอย่างสวนยางแบบผสมผสานที�ประสบความสําเร็จ ได้ชุดความรู้และข้อปฏิบัติในการปลูกยางพาราแบบ

ผสมผสาน อย่างน้อย 10 แบบ

               1.208 49(4) สวย.

12 โครงการการดับกลิ�นของยางก้อนถ้วยโดยใช้สารออแกนิกและจุลินทรีย์ (งวดที� 2-3) 1. ได้ต้นแบบระบบการลดระดับมลภาวะทางกลิ�นเหม็น

ของยางก้อนถ้วยและกลิ�นนํานํ�าเสียจากการเก็บรักษายาง

ก้อนถ้วย

2. สามารถพัฒนาระบบที�ไห้กับชาวสวนยางที�ผลิตยาง

ก้อนถ้วย ชุมชน และสถานที�รับซื�อยางก้อนถ้วย

               0.689 49(4) บุคคลภายนอก

13. โครงการศึกษาการติดตามคาร์บอน โดยใช้ไอโซโทปคาร์บอน (13C) ที�ได้จากขบวนการสังเคราะห์

แสงที�ใบเคลื�อนย้ายไปใช้ใขบวนการสร้างนํ�ายาง

1. ได้ข้อมูลของคาร์บอนรวมทั�งแหล่งที�มาของคาร์บอนที�

ถูกนําไปใช้ในขบวนการต่างๆ 

2. ได้ข้อมูลการเคลื�อนย้ายคาร์บอนไปใช้ในกระบวนการ

ต่างๆ

               2.135 49(4) สวย.

14. โครงการวิจัย การทดสอบชนิดพันธุ์ไผ่ที�สามารถปลูกร่วมกับยางพาราสายพันธุ์ RRIT 251 ศูนย์

เรียนรู้ยางพาราจังวัดกระบี� อําเภอลาทับ จังหวัดกระบี�

1.ได้ข้อมูลการเติบโตของไผ่แต่ละชนิดพันธุ์ ระยะปลูก 

ข้อมูลผลผลิต ข้อมูลต้นทุนการผลิตและข้อมูลการเติบโต

ของยางพาราที�ปลูกร่วมกับไผ่

2.ได้ข้อมูลไว้สําหรับตีพิมพ์ในวารสาร จัดทําเอกสาร

เผยแพร่

3.ได้แปลงสาธิตสําหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ ศึกษาดูงาน 

ให้กับหน่วยงานหรือประชาชนทั�วไป

               0.664 49(4) สวย.

15 โครงการการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื�นที�ชุ่มชื�น (ระยะที� 2) 1. ได้พันธุ์ยางแนะนําใหม่ที�ให้ผลผลิตนํ�ายางสูงกว่า 450 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และหรือพันธุ์ยางที�ให้ผลผลิตนํ�ายางสูง

กว่า 350 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีและผลผลิตเนื�อไม้มากกว่า 55

 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ มีการเจริญเติบโตดี ต้านทานโรคที�

สําคัญ 

2. ได้ข้อมูลพื�นฐานที�จะนําไปใช้ในการดําเนินงานวิจัยด้าน

การปรับปรุงพันธุ์และงานวิจัยอื�น ๆ รวมทั�งถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง

             21.648 49(4) สวย.
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16. โครงการการทดสอบพันธุ์ยางในพื�นที�ชุ่มชื�น (ระยะที� 2) 1. ได้พันธุ์ยางแนะนําใหม่ที�ให้ผลผลิตนํ�ายางสูงกว่า 450 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และ/หรือพันธุ์ยางที�ให้ผลผลิตนํ�ายาง

สูงกว่า 350 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีและผลผลิตเนื�อไม้มากกว่า

 55 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ มีการเจริญเติบโตดี ต้านทานโรค

ที�สําคัญ

2.159               49(4) สวย.

17 โครงการวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื�องลับมีดกรีดยางเจ๊ะบงแบบกึ�งอัตโนมัติ 1. ลดเวลาในการลับมีดแบบเดิม และมีดเจ๊ะบงที�ได้มี

ประสิทธิภาพเหมือนกับวิธีลับมีดแบบเดิม

2. ลดอาการเมื�อยล้า จากการลับมีดเจ๊ะบงแบบเดิม

               0.128 49(4) สวย.

18. โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื�นที�กึ�งแห้งแล้ง (ระยะที� 2) 1. ได้พันธุ์ยางใหม่ที�ให้ผลผลิตนํ�ายางสูงกว่า 350 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และ/หรือพันธุ์ยางที�ให้ผลผลิตนํ�ายาง

สูงกว่า 300 กิโลกรัมต่อไร่

ต่อปีและผลผลิตเนื�อไม้มากกว่า 45 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่

- ได้ข้อมูลพื�นฐานที�จะนําไปใช้ในการดําเนินงานวิจัยด้าน

การปรับปรุงพันธุ์และงานวิจัยอื�น ๆ

             23.589 49(4) สวย.

19. โครงการการทดสอบพันธุ์ยางในพื�นที�กึ�งแห้งแล้ง 1. ได้พันธุ์ยางแนะนําใหม่ที�ให้ผลผลิตนํ�ายางสูงกว่า 350 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และ/หรือพันธุ์ยางที�ให้ผลผลิตนํ�ายาง

สูงกว่า 300 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีและผลผลิตเนื�อไม้มากกว่า

 45 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ มีลักษณะต่าง ๆ ที�ดี

               3.950 49(4) สวย.

20 โครงการการคัดเลือกพันธุ์ยางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 1. รวบรวมและเก็บรักษาเชื�อพันธุกรรมยางทั�งพันธุ์ปลูก 

(Wickham clones) และพันธุ์ยางจากแหล่งกําเนิดเดิม 

(Amazonian Germplasm) ทั�งในแปลงกิ�งตา และใน

แปลงปลูกในสภาพแวดล้อมที�แตกต่างกันอย่างน้อย 

1,000 สายพันธุ์ 

2. ได้ฐานข้อมูลเชื�อพันธุกรรมยางด้านลักษณะทาง

การเกษตร สัณฐานวิทยาและพันธุกรรมสําหรับใช้ในงาน

ด้านการปรับปรุงพันธุ์ยางต่อไป

               0.709 49(4) สวย.

21. โครงการการค้นหาเครื�องหมายโมเลกุล SNP ที�เกี�ยวข้องกับความต้านทานโรคใบของยางพารา ได้เครื�องหมายโมเลกุล ที�บ่งชี�ลักษณะความต้านทานต่อ

โรคใบจุดก้างปลา และโรคใบร่วงไฟทอฟธอรา

               1.153 49(4) สวย.
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22. โครงการวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2559 ในแปลงเกษตรกรพื�นที�เขตปลูกยาง

ใหม่

1.ได้พันธุ์ยางที�สามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่างๆ

 เป็นที�ยอมรับของเกษตรกร

               0.981 49(4) สวย.

23. โครงการวิจัยผลิตต้นยางชําถุงแบบใช้เซนเซอร์ควบคุมการให้นํ�าและปุ๋ยอัตโนมัติ  -  ลดต้นทุนและเพิ�มคุณภาพในการผลิตต้นกล้ายาง

 -  ลดการใช้แรงงานคนในกระบวนการผลิตกล้ายาง

 -  เผยแพร่ความรู้และเทคนิคการควบคุมการให้นํ�าและ

ปุ๋ยแบบอัตโนมัติในแบบละเอียด

 - ปรับแต่งเทคโนโลยีนี�ให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมในแต่ละ

พื�นที�เพื�อให้เกษตรกรนําไปใช้อย่างแพร่หลาย

 - เกษตรกรทําการเพาะต้นยางชําถุงได้อย่างสะดวกสบาย

  -  ประหยัดต้นทุนในการเพาะต้นยางชําถุง

  - ได้ข้อมูลในการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางมา

เปรียบเทียบกับการเพาะต้นกล้ายางโดยไม่ใช้ระบบ

อัตโนมัติ

  - นําไปปรับใช้กับการเพาะต้นยางในสเกลที�ใหญ่ยิ�งขึ�น

               0.440 49(4) สวย.

กลยุทธ์ที� 2.2 สร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง  

1 โครงการบริหารงานระบบโลจีสติกส์ มีฐานข้อมูลที�สามารถนํามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพ ร้อยละ

ร้อยละ 90 ไม่ใช้งบ 49(3) ฝวศ.

1) กิจกรรมการจัดทําฐานข้อมูลราคาไม้ยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูป มีการจัดเก็บประวัติการให้บริการด้านโลจีสติกส์อย่างเป็น

ระบบ

ฐานข้อมูล

2) กิจกรรมการจัดทําฐานข้อมูลราคาไม้ยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูป มีฐานข้อมูลราคาไม้ยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูป ฐานข้อมูล 

3) กิจกรรมการจัดทําฐานข้อมูลคลังสินค้าของ กยท.  มีฐานข้อมูลคลังสินค้าของ กยท. ฐานข้อมูล 

4) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ทางด้านโลจีสติกส์

พนักงานกองโลจีสติกส์ได้รับการฝึกอบรมความรู้ อย่างน้อย

2 หัวข้อ/คน/ปี

เพิ�มเติมโครงการ
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2 โครงการพัฒนาตลาดกลางยางพารา 99.943           49(3) ฝวศ.

2.1 กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานตลาดกลางยางพารา   96.635              

(1) ฝวศ. (กลจ.) 0.345               

(2) สตก.จ.สงขลา เป้าหมายซื�อขายยาง 46,000 ตัน 24.008             

(3) สตก.จ.สุราษฎร์ธานี เป้าหมายซื�อขายยาง 40,000 ตัน   17.469             

(4) สตก.จ.นครศรีธรรมราช เป้าหมายซื�อขายยาง 42,700 ตัน 22.056             

(5) สตก.จ.บุรีรัมย์ เป้าหมายซื�อขายยาง 5,000 ตัน 10.190             

(6) สตก.จ.หนองคาย เป้าหมายซื�อขายยาง  5,000 ตัน  10.820             

(7) สตก.จ.ยะลา เป้าหมายซื�อขายยาง  5,250 ตัน 11.747             

(7) สตก.จ.ระยอง เป้าหมายซื�อขายยาง 7,000 ตัน 2.487               

รวม  150,950 ตัน 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการซื�อขายยางก้อนถ้วยและยางเครพในตลาดกลางยางพารา ดําเนินงานซื�อขายยางก้อนถ้อย สตก. 3 แห่ง 0.500            

2.3 กิจกรรมการบริหารการตลาดกลางนํ�ายางสด  ปริมาณนํ�ายางสดที�ซื�อขายผ่านตลาดกลางนํ�ายางสดคิด

เป็นเนื�อยางแห้งไม่น้อยกว่า

 10,000 ตันต่อปี 0.287               

2.4 กิจกรรมการพัฒนาระบบงานควบคุมคุณภาพ ISO 9001 : 2015 1.746            

(1) สตก.จ.นครศรีธรรมราช  1.046                

(2) สตก.จ.สงขลา  0.700                

2.5 กิจกรรมจัดตั�งและขยายตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพารา

ดูแลตลาดเดิม ขยายตลาดใหม่

(1) สตก.จ.นครศรีธรรมราช 3 1 0.218               

(2) สตก.จ.บุรีรัมย์ 12 10 0.500               

(3) สตก.จ.ยะลา 8 2 0.527               

(4) สตก.จ.สุราษฎร์ธานี 5 3 0.816               

(5) สตก.จ.สงขลา 24 1 0.426               

(6) สตก.จ.หนองคาย 15 10 0.420               

รวมทั�งหมด 67 27 2.908            

ตัวชี�วัด/ค่าเป้าหมาย (เครือข่าย)  งบประมาณ

(ล้านบาท)

ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 

2015

ลดค่าเป้าหมาย

ลดค่าเป้าหมาย

สถานที�

เพิ�มกิจกรรม 
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 2.6 กิจกรรมยกระดับการให้บริการ 0.451               

(1)  การฝึกอบรมหลักสูตรคัดคุณภาพยาง สตก.จ.นครศรีธรรมราช 1. จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานการคัดคุณภาพยาง จํานวน

 3 รุ่น

90 คน 

0.375               

2. สัมมนาการพัฒนาการให้บริการตลาดกลาง ร่วมกับผู้

ซื�อและผู้ขาย จํานวน

150 คน

-                   

(2)  การส่ง SMS ข้อมูลข่าวสารยางพารา สตก.จ.นครศรีธรรมราช สมาชิกผู้ซื�อและผู้ขายยางและประชาชนทั�วไปที�ขอใช้

บริการ SMS ราคายางประจําวัน มาเกิน 100 ราย

0.035               

(3)  การประชาสัมพันธ์เพื�อเกษตรกร สตก.จ.สุราษฎร์ธานี เกษตรกรชาวสวนยางและประชาชนทั�วไป รับทราบราคา

ประมูลยางประจําวัน และรับทราบข้อมูลข่าวสารอื�น ๆ ที�

เป็นประโยชน์

0.041               

2.8 กิจกรรมพัฒนาตลาดยางพาราเขตภาคใต้ตอนล่าง -                   

(1) สตก.จ.ยะลา เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผลิตยางได้คุณภาพ

มาตรฐานและนํายางมาขายผ่านระบบตลาดกลาง

ยางพาราและตลาดเครือข่าย จํานวน 5,250 ตัน และ

เพิ�มขึ�นร้อยละ 5 ในปีต่อไป

1.404               

(2) สตก.จ.สงขลา เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผลิตยางได้คุณภาพ

มาตรฐานและนํายางมาขายผ่านระบบตลาดกลาง

ยางพารา

0.962               

2.9 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลเพื�อวิเคราะห์และพัฒนาตลาดยางพาราเขตภาคใต้ตอนล่าง ได้ฐานข้อมูลยางพาราเขตภาคใต้ตอนล่าง สตก.จ.สงขลา 0.324               

3 โครงการการพัฒนาตลาดยาง กยท. 7.057               ฝวศ.  

(1) ฝวศ. (กลจ.) 0.992                

(2) กยท.เขตกลางตะวันออก 0.500               

(3) กยท.เขตเหนือ 0.760               

(4) กยท.เขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1.135               

(5) กยท.เขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1.180               

(6) กยท.ข.ใต้ตอนบน 0.420               

(7) กยท.ข.ใต้ตอนกลาง 0.720               

(8) กยท.ข.ใต้ตอนล่าง 1.350               

4 โครงการพัฒนาตลาดกลางไม้ยางพารา รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั�งตลาดฯ 1 เรื�อง 0.539                ฝวศ. 

5 โครงการจัดตั�งตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ จัดตั�งตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ 1 แห่ง 60.000              ฝวศ. 

อนุมัติให้ยกเลิกกิจกรรม ตามหนังสือ กษ  

2907.07/02825 ลงวันที� 15/11/2562

ทบทวนปรับปรุง

มีการพัฒนาตลาดยาง กยท. อย่างต่อเนื�องและสารถ

ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีตลาดยางของ กยท. 

ที�เปิดดําเนินการไม่น้อยกว่า 35 ตลาด และมีปริมาณยาง

ผ่านตลาดเพิ�มขึ�นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 เมื�อเทียบกับปีที�

ผ่านมา
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6 โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางแผ่นรมควันเพื�อแปรรูป โดยสถาบันเกษตรกร ร่วม กจร.3 และ

รักษาเสถียรภาพราคายางก้อนถ้วยเพื�อแปรรูปโดย กจร.5

1. สร้างเสถียรภาพราคายางโดยการดูดซับปริมาณยาง

แผ่นนํามาแปรรูปยางแผ่นรมควันอัดก้อน ปริมาณ 80,000

 ตัน และ ยางก้อนถ้วยนํามาแปรรูปยางแท่ง STR 20 

ปริมาณ 10,000 ตัน ใช้เงินทุนทดรองหมุนเวียนซื�อขาย

แปรรูปจัดเก็บยาง เพื�อรอราคาจําหน่ายที�เหมาะสม

2. สร้างมาตรฐานยกระดับคุณภาพยางในกิจกรรมรักษา

เสถียรภาพราคายางให้ได้มาตรฐาน GAP หรือ GMP ใน

ปริมาณยางไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 70 ของยางในกิจกรรม 

3. สร้างมาตรฐานราคาตลาดกลางยางพาราและเครือข่าย

ตลาดกลางยางพารา ลดความผันผวน ราคาขึ�นลงไม่เกิน 2

 บาท/วัน และขึ�นลงไม่เกิน 5 บาท/สัปดาห์ ทําให้เกิดราคา

ที�มีความเสถียรในประเทศ

265.000         49(3)  คณะทํางาน

ศูนย์เฉพาะกิจ

เพื�อรักษา

เสถียรภาพ

ราคายาง/ฝวศ.

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศ 1 ได้ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการนํายางพาราไปใช้เพิ�มมากขึ�น 

ไม่น้อยกว่า

5 ผลิตภัณฑ์ 5.000               49(3) ฝพก.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อส่งเสริม สนับสนุน เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และ

ผู้ประกอบการ ในด้านการพัฒนานํายางพาราแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื�อเป็นการยกระดับรายได้และ

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการ

2. เพื�อสนับสนุนนวัตกรรมด้านยางพารา และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยการนํายางพาราไปในการ

พัฒนาโอกาสการใช้ยางพาราภายในประเทศ

3. เพื�อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในการผลิตและการค้า นวัตกรรมด้าน

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

2. เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการทั�งในและ

ต่างประเทศ

MOU/ข้อตกลง  ได้บันทึก

ข้อตกลง

3. การพัฒนานวัตกรรมการนํายางพาราไปใช้แปรรูป 

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและเพิ�มมูลค่า

ราคายาง

จํานวนที�

ผลิตภัณฑ์ที�การ

เพิ�มมูลค่าได้จริง

8 โครงการแผนงานจัดทําบทวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วนที�เกี�ยวข้องกับยางพารา

[วัตถุประสงค์] เพื�อนําดัชนีชี�นําและดัชนีฟ้องเศรษฐกิจฐานรากมาวิเคราะห์สถานการณ์ยางพารา เผยแพร่

บนเว็ปไซต์ทุกเดือนและทุกไตรมาส

เผยแพร่ดัชนีชี�นําและดัชนีฟ้องเศรษฐกิจฐานรากมา

วิเคราะห์สถานการณ์ยางพารา บนเว็ปไซต์ จํานวน

12 เดือน/ 4 ไตร

มาส

0.812               49(3) ฝวศ.

1) คัดเลือกดัชนีชี�นําและดัชนีฐานรากด้านเศรษฐกิจ
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2) เสนอดัชนีชี�นําและดัชนีฐานรากเพื�อให้ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพิจารณา

3) นําดัชนีชี�นําและดัชนีฐานรากนํามาใช้ในการวิเคราะห์ยางพารารายเดือน และรายไตรมาส

4) เผยแพร่บทวิเคราะห์สถานการณ์รายเดือน รายไตรมาสผ่านเว็บไซต์ การยางแห่งประเทศไทย

12 โครงการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื�อจัดทําฐานข้อมูลแผนที�ยืนต้นยางพาราในการ

ประเมินผลผลิตยางพาราตามช่วงอายุ

มีข้อมูลพื�นที�ปลูกยางและแผนที�ที�ปลูกยางพาราของไทย

และโลก สําหรับใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติภารกิจของ

หน่วยงานและรัฐบาลที�เกี�ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

และกําหนดมาตรการต่าง ๆ ด้านผลผลิตและรายได้จา

การปลูกยางพารา

               5.600 ฝวศ.

13 โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ               25.015 49(4) สผว.

13.1 สภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council  : ITRC) จํานวนครั�งความร่วมมือระหว่างประเทศ 7 ครั�ง 

13.2 สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing Countries : 

ANRPC) จํานวนครั�งความร่วมมือระหว่างประเทศ

12 ครั�ง

13.3 สภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development 

Board : IRRDB) จํานวนครั�งความร่วมมือระหว่างประเทศ

11 ครั�ง

13.4 คณะทํางานด้านผลิตภัณฑ์ยางภายใต้คณะกรรมการที�ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของ

อาเซียน (ACCSQ) จํานวนครั�งความร่วมมือระหว่างประเทศ

2 ครั�ง 

13.5 คณะกรรมการมาตรฐานสิ�งประดิษฐ์อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ต่างๆ    (ISO/TC 45 Rubber 

and Rubber Products) จํานวนครั�งความร่วมมือระหว่างประเทศ

1 ครั�ง

13.6 ความร่วมมืองานวิจัยยางระหว่างไทย-ฝรั�งเศส (Hevea Research Platform in Partnership, HRPP)

จํานวนครั�งความร่วมมือระหว่างประเทศ

4 ครั�ง

13.7 สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนายางพารา และองค์กรระหว่างประเทศ จํานวนครั�งความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 ครั�ง

13.8 งานสัมมนานักวิจัย/วิชาการประจําปี จํานวนครั�งในการจัดการสัมมนา 1 ครั�ง

 แผนงานกิจกรรมตามนโยบายรัฐ 200.107         

14 โครงการ : สนับสนุนสินเชื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื�อรวบรวมยาง 1. สมาชิกสถาบันเกษตรกรมีแหล่งขายยางพาราในระดับ

พื�นที� ไม่น้อยกว่า

2. สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งในการดําเนินธุรกิจการ

รวบรวมหรือ รับซื�อยางพารา ไม่น้อยกว่า

 500,000 ราย

 510 แห่ง

3.889            แผ่นดิน D D D D D D D D D D D D

15 โครงการ : สนับสนุนสินเชื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ ผู้ประกอบการกิจการยาง (ยางแห้ง) ดูดซับยางออกจากระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิต

ยางแห้ง 350,000 ตัน จากผลผลิตทั�งปีประมาณ 

3,200,000 ตัน (ยางแห้ง)

ร้อยละ 11 1.037            แผ่นดิน

ปรับระยะเวลา
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16  โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ระบายสต็อคยาง คงเหลือ 5,3095.92 ตัน แผ่นดิน

17  โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื�อรักษาเสถียรภาพราคายาง ระบายสต็อคยาง คงเหลือ 51,451.89 ตัน  

18. โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที� 1 ดําเนินงานได้ตามแผนร้อยละ  ร้อยละ 100 181.846           

กลยุทธ์ที� 2.3 การสร้างความเข้มแข็งเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3,462.440       

1 แผนงาน เงินให้กู้ยืม เพื�อส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้

ประกอบกิจการยางฯ

650.000           49(3) ฝพก.

D D D D D D D D D D D D

1.1 เงินให้กู้ยืมเกษตรกร 200.000           

1.2 เงินให้กู้ยืมสถาบันเกษตรกร 300.000           

1.3 เงินให้กู้ยืมผู้ประกอบกิจการยาง 150.000           

2 แผนงาน  เงินอุดหนุน เพื�อส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกร 820.000           49(3) ฝพก. D D D D D D D D D D D D

2.1 เงินอุดหนุนเกษตรกร 120.000           

2.2 เงินอุดหนุนสถาบันเกษตรกร 700.000           

3 แผนงานเงินงบประมาณสํารองเพื�อรักษาเสถียรภาพราคายาง 650.000           49(3) ฝพก.

4 แผนงานเงินสนับสนุนด้านการตลาด การรักษาเสถียรภาพ ราคายาง การดําเนินการอื�นที�เกี�ยวกับ

ยางพารา พัฒนายางพาราทั�งระบบ  ตามกิจกรรมที�คณะกรรมการกําหนดหรือตามนโยบายของรัฐ

49(3) ฝพก.

4.1 โครงการส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่

[วัตถุประสงค์]  1) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตโดยรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ โดยส่งเสริมสถาบัน

เกษตรกรให้พัฒนาเกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกัน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับการบริหารจัดการฟาร์มขนาดใหญ่ เป็นต้น  2) เพื�อพัฒนากระบวนการ

ทํางานส่งเสริมการเกษตรให้เจ้าหน้าที�ของ กยท. เป็นผู้จัดการพื�นที� โดยการบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื�นที�

 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ศักยภาพของพื�นที� และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร  3) เพื�อ

ส่งเสริม สนับสนุน การจัดตั�งโรงงานแปรรูปยางพาราเพื�อรองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของการพัฒนาเกษตร

แปลงใหญ่ให้เหมาะสมกับความต้องการและการบริหารจัดการของพื�นที�แปลงใหญ่ของสถาบันเกษตรกรใน

แต่ละเขต ทั�ง 7 เขต

1. สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที�ขึ�นทะเบียนได้รับการ

พัฒนาในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่

2. ปรับปรุงหรือสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราเพื�อรองรับ

การใช้ประโยชน์ร่วมกัน

106 แห่ง/50,000 ไร่ 170.240           49(3) ฝพก.

4.1.1 ประชุมคณะทํางานบริหารโครงการส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ 4 ครั�ง 0.3898 D D D D D D D D D D D D

4.1.2 ประชุมคณะทํางานขับเคลื�อนโครงการฯ ระดับเขต/ระดับจังหวัด 4 ครั�ง 5.0112 D D D D D D D D D D D D

4.1.3 ลงพื�นที�ติดตาม กํากับ ดูแลการขับเคลื�อนโครงการ ส่วนกลาง ระดับเขต/ระดับจังหวัด 4 ครั�ง 4.634 D D D D D D D D D D D D

4.1.4 จัดตั�งและสนับสนุนการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ แปลงปีที� 1-3 106 แห่ง/50,000 ไร่ 49.745 D D D D D D D D D D D D

4.1.5 อุดหนุนแปลงใหญ่ยางพาราที�มีศักยภาพ ในการปรับปรุงหรือสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราเพื�อ

รองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ 7 แห่ง 110.19 D D D D D D D D D D D D

13.335           
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5. โครงการ การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การ

ยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง

15.323           49(3) ฝวอ.

5.1 กิจกรรม การผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้ตามมาตรฐาน GMP ของ กยท. สหกรณ์ กยท. ที�ผลิตยางแผ่นรมควันได้รับการรับรอง

มาตรฐาน  GMPอย่างน้อย

5 สหกรณ์ 3.488               

5.2 กิจกรรม การผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP ของ กยท. สถาบันฯ ที�ผลิตยางก้อนถ้วยได้รับการรับรองมาตรฐาน 

GAP อย่างน้อย

5 แห่ง 2.708               

5.3 กิจกรรม การผลิตยางเครปคุณภาพดีให้ได้มาตรฐาน GMP ของ กยท. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที�ผลิตยางเครปได้รับการ

รับรองมาตรฐาน GMP  อย่างน้อย

 1 กลุ่ม 2.103               

5.4 กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยตามหลัก GAP-ของ

 กยท.

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที�ผลิตยางก้อนถ้วยได้รับ

การรับรองมาตรฐาน GAP  จํานวนอย่างน้อยปีละ

1,000 ราย /

10,000 ไร่

4.432               

5.5 กิจกรรม การปรับปรุงคุณภาพนํ�ายางสดจุดรวบรวมนํ�ายางตามมาตรฐาน GMP ของ กยท. จุดรวบรวมนํ�ายางสดที�ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 

กยท. จํานวนอย่างน้อย

5 แห่ง 1.936               

5.6. กิจกรรม การผลิตยางแผ่นอบแห้งคุณภาพดีให้ได้มาตรฐาน GMP ของกยท. เจ้าหน้าที� กยท. มีความรู้ในการจัดทําระบบมาตรฐาน 

GMP ในผลิตยางแผ่นอบแห้งและนําไปถ่ายทอดให้กับ

กลุ่มเกษตรกร

1 แห่ง 0.656               

6 โครงการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มจัดตั�งเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 243.900         49(6) ฝพก.

6.1) กิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มจัดตั�งเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 8.573            

1) ประชุมเกษตรกรเพื�อจัดตั�งเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  45 สถาบัน 6.000               

2) ขึ�นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  25000 ราย 1.000               

3) ประชาสัมพันธ์สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ทุกจังหวัด 1.573               

6.2) กิจกรรมส่งเสริมการเชื�อมโยงเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในการดําเนินกิจกรรม

หรือธุรกิจ 14.284           

1) ประชุมสัมมนาผู้นําสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที�แปรรูปและพัฒนาผลผลิตยางพารา 7 ครั�ง/ปี 2.962               

2) ประชุมสัมมนาผู้นําสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระยะเริ�มต้น พัฒนาก้าวหน้า 5 ครั�ง/ปี                5.855

3) ศึกษาดูงานของผู้นํา/เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระดับจังหวัด ระดับเขต และ

ระดับประเทศ

2 ครั�ง/ปี

5.467               
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6.3) กิจกรรมจัดประชุมเครือข่าย 12.375           

1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับประเทศ 6 ครั�ง/ปี 1.365               

2) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.  ระดับเขต 7 เขต 42 ครั�ง/ปี 3.018               

3) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับจังหวัด/สาขา 480 ครั�ง/ปี 7.992               

6.4) กิจกรรมการเสริมสร้างแรงจูงใจให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พัฒนาไปสู้ความเข้มแข็ง

และยั�งยืน 19.768           

1) ประชุมสัมมนาผู้นําสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางประจําปี ผู้เข้าร่วม 250 คน 2.178               

2) พัฒนาสถาบันเกษตรกรประกวดสถาบันและเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ดีเด่น 

ระดับเขตและระดับจังหวัด

มอบรางวัลสถาบันดีเด่น 146 แห่ง

17.360             

3) ติดตามผลการดําเนินงานของเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 5 ครั�ง/ปี 0.230               

6.5) กิจกรรมการพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 5.950            

1) กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 350 ราย 1.500               

2) กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารงานภายในของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 100 สถาบัน 1.450               

3) กิจกรรมจัดทําแผนธุรกิจสําหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 25 แห่ง 1.500               

4) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางปรับเปลี�ยนจากการแปรรูปยาง

ขั�นต้นไปเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

1.500               

6.6) กิจกรรมการส่งเสริม การสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการดําเนินกิจกรรมอื�น 1,049 สถาบัน 175.630         

1) กิจกรรมประชุมประจําปี 36.590             

2) กิจกรรมสัมมนาประจําปี 36.590             

3) กิจกรรมฝึกอบรม 36.590             

4) กิจกรรมศึกษาดูงาน 36.590             

5) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพื�อสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินกิจกรรมอื�นๆ 29.270             

จํานวนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที�ขึ�นทะเบียนกับ 

กยท. ยื�นคําขอรับเงินสนับสนุนฯ จํานวน
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5.7) กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสนับสนุนสถาบันเกษตรกรตามมาตรา 49(6) 7.320            

7. โครงการการลดต้นทุนด้าน Logistic ในกระบวนการแปรรูปยาง/ไม้ยางพารา

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพารา/ไม้ยางพารา 

ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการลดต้นทุน Logistic จํานวน

100 รายต่อปี 0.422               49(3) ฝวศ.

8. โครงการการจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ของสถาบันเกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน GMP 1. สนับสนุนการจัดทํามาตรฐาน ISO 9001 โรงผลิตยาง

แผ่นรมควันมาตรฐาน GMP จํานวน

3 กลุ่ม 5.484               49(3) ฝวอ.

2. สนับสนุนการจัดทํามาตรฐาน ISO 9001 โรงผลิตยาง

อัดก้อนมาตรฐาน GMP จํานวน

3 กลุ่ม

3. สนับสนุนการจัดทํามาตรฐาน ISO 9001 จุดรวบรวม

นํ�ายางสดมาตรฐาน GMP จํานวน

1 กลุ่ม

9. โครงการสนับสนุนโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร 1. สร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ (ถนนดินซีเมนต์ที�มีการนํา

ยางพารามาเป็นส่วนผสม) ทั�วประเทศจํานวน

75,032 หมู่บ้าน 

หมู่บ้านละ 1 

กิโลเมตรรวม

ระยะทาง 75,032 

กิโลเมตร 

0.600            49(3) ฝวอ.

2. ปริมาณนํ�ายางสดที�จะใช้ในการสร้างถนนตามข้อที� 1 

ปริมาณ

1,440,614.40 ตัน

10. โครงการจัดตั�งศูนย์แสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา จัดตั�งศูนย์จัดแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์

ยางพาราของสถาบันเกษตรกรสวนยาง ที�สํานักงานใหญ่

 1 แห่ง   5.000            49(3) BU

11. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางผลิตและใช้

ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศ สถาบันเกษตรกรที�มีโรงงานและเครื�องจักรในการแปรรูป

10 แห่ง 47.671           49(3) ฝพก.

ยกเลิกโครงการ
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12. โครงการบริหารจัดการด้านโรคยางพาราของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรที�เข้าร่วมโครงการ

เกษตรแปลงใหญ่เขตพื�นที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

1 เกษตรกรและตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที�เข้า

ร่วมกิจกรรมเกษตรแปลงใหญ่ด้านพืชยางพาราของ กยท.

 จังหวัดในเขตพื�นที� ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

จํานวน 5 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี เลย 

หนองบัวลําภู ได้รับบริการตรวจวินิจฉัยโรคและศัตรู

ยางพารา และได้รับคําแนะนําแก้ไขปัญหาการป้องกัน

กําจัดโรคและศัตรูยางไม่น้อยกว่า

 300 ราย 0.770            49(3)  ศูนย์วิจัยยาง

หนองคาย

2.  กษตรกรและตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ�มผลผลิตต่อไร่ ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ 10

13 โครงการจัดทําและแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยางให้เป็นปัจจุบัน

สามารถพัฒนาระบบแล้วเสร็จ  ร้อยละ 100 24.604             49(3) ฝพก.

14. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าฝึกงานสถานประกอบการ เกษตรกรชาวสวนยางที�ขึ�นทะเบียนกับ กยท. จํานวน 375 ราย 3.330               49(3) ฝพก.

15. โครงการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนําสินค้าที�ได้มาตรฐาน GMP ไปขายในตลาด

ข้อตกลงส่งมอบจริง (Physical Forward Central Market : PFCM)

1. มีระบบการซื�อขายตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (Physical

 Forward Central Market: PFCM)

 1 ระบบ 3.158               49(3) ฝวศ.

16. โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและลดต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางของสถาบันเกษตรกร ลดต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร และ

มีกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื�อสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันและการค้าเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ยาง อย่างน้อย

 1 ผลิตภัณฑ์ 1.387               49(3)  ฝวศ./ฝพก./

ฝวอ.

17. โครงการจัดงาน "มหกรรมยางพาราท้องถิ�นและของดี 7 เขต  " (Para rubber Good Local Fairs)

 ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางการยางแห่งประเทศไทย

1. กยท.เขต  ดําเนินการจัดงาน 

2. สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที� กยท.เขต รับผิดชอบ

ทั�วประเทศ เข้าร่วม   

3. ประชาชนและนักท่องเที�ยว เข้ารวมงาน

7 เขต ๆ ละ 1 ครั�ง

280 สถาบัน

21,000 ราย

7.000               49(3) ฝพก.
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18.  โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อเกษตรกร 13.077             49(3)

กิจกรรมย่อย : ผลิตสื�อให้ความรู้แบบบูรณาการ (สื�อโทรทัศน์ สื�อวิทยุ สื�อสังคมออนไลน์ สื�อนิทรรศการ 

และกิจกรรมพิเศษ)

ผลิตสื�อให้ความรู้ผ่านสื�อแบบบูรณาการ สําเร็จตามแผน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมายกิจกรรม

ร้อยละ 70

 

1.ผลิตสื�อความรู้ผ่านสื�อโทรทัศน์   50  ครั�ง

7.000               สผว./กปผ. D D D D D D D D D D D D

2.ผลิตสื�อความรู้ผ่านสื�อวิทยุ  35  ครั�ง สผว./กปผ. D D D D D D D D D D D D

3.ผลิตวิดีทัศน์และ Infographic เผยแพร่ความรู้ผ่านสื�อ

สังคมออนไลน์

10 ชิ�นงาน

สผว./กปผ D D D D D D D D D D D D

4.ผลิตสื�อโปสเตอร/์แผ่นพับ เผยแพร่ความรู้ผ่านสื�อสังคม

ออนไลน์

10 ชิ�นงาน

สผว./กปผ D D D D D D D D D D D D

5.นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ  2 ครั�ง สผว./กปผ D D

6.นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ  (ส่วนภูมิภาค) 1 ครั�ง 0.040               สตก..สุราษฎร์

7.นิทรรศการ รายการวิทยุ และกิจกรรมพิเศษ   (ส่วน

ภูมิภาค)

2,000 ครั�ง

6.037               

กยท.ข./

กยท.จ./         

กยท.สาขา D D D D D D D D D D D D

19. โครงการสนับสนุนสินเชื�อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เพิ�มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศเพิ�มขึ�น 60,000 ตัน/ปี 0.500               49(3) ฝวอ.

(1) กิจกรรม ตรวจสอบการใช้ยางของผู้ประกอบการ 0.422               

(2) กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการเพื�อพิจารณาดําเนินการเกี�ยวกับการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี�ย 0.020               

(3) กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมสนับสนุนสินเชื�อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 0.048               

(4) กิจกรรม รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม 0.010               

(วัตถุประสงค์) 1. สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้วยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบขององค์ความรู้ ให้

เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์    

                2. เสริมสร้างความเข้าใจที�ถูกต้องเกี�ยวกับการดําเนินโครงการและงานด้านยางพารา

ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง เพื�อให้เกิดการ

ประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการบูรณาการงานยางพาราร่วมกัน
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20. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร   (Smart Farmer) 1. เกษตรกรชาวสวนยางที�ขึ�นทะเบียนกับ กยท. ทั�ว

ประเทศ ได้รับการฝึกอบรมเป็น Smart Farmer จํานวน

6,000  ราย/ปี 20.761           49(3) ฝพก.

20.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางสู่ Smart Farmer   

1) หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ด้านยางพาราทั�งระบบ เพื�อประกอบอาชีพชาวสวนยาง และก้าวไปสู่ 

Smart Farmer

ฝึกอบรมความรู้ จํานวน 100 รุ่น/ปี รุ่นละ 

30 ราย

10.000             

D D D D D D D D D

2) หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐาน และปลูกจิตสํานึกรักในอาชีพ

เกษตรกรชาวสวนยาง

ฝึกอบรมความรู้ จํานวน 100 รุ่น/ปี รุ่นละ 

30 ราย

10.000             

D D D D D D D D D

3) ติดตามการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สู่ Smart Farmer จํานวน 4 ครั�ง/ปี 0.178               D D D D D D D D D

4) สัมมนาผู้ปฏิบัติหน้าที�การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สู่ Smart Farmer จํานวน 1 ครั�ง/ปี 0.583               D

20.2 กิจกรรมพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (Smart Group)  0.700            

1) หลักสูตรฝึกอบรมความรู้และแนวทางกระบวนการพัฒนา สู่การเป็น Smart Group ด้านยางพารา 45 สถาบันๆ ละ 2 ราย 1 รุ่น/ปี 0.620               D D D D D

2) ติดตามการพัฒนาสถาบันเกษตรกร สู่ Smart Group 2 ครั�ง/ปี 0.080               D D D D D

20.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)  ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 250 ราย 1.250            

1) หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ด้านยางพาราทั�งระบบ และปลูกจิตสํานึกรักในอาชีพเกษตรกรชาวสวน

ยางเพื�อก้าวไปสู่ Young Smart Farmer

10 รุ่น/ปี รุ่นละ 25 คน

D D D D D

2) ติดตามการพัฒนาสถาบันเกษตรกร สู่ Young Smart Farmer 1 ครั�ง/ปี D D D D D

3) มอบรางวัลคัดสรรเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่ดีเด่น (Young Smart Farmer Award) 1 ครั�ง/ปี D D D D D

21. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง/โครงการ 

การพัฒนาด้านธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สําหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้

ประกอบกิจการยาง

1 สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง

ที�ขึ�นทะเบียนปีละ

50 แห่ง 15.811             49(3) ฝพก.

D D D D D D D D D

 2 จํานวนธุรกิจ start ups ที�ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใน

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา

1 ราย  

D D D D D D D D D

22. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา 22.500             49(3) ฝพก., ฝวอ.

22.1 กิจกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับเขต

คัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา ระดับเขต จํานวน

 7 ครั�ง

1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา ระดับเขต

2) จัดประชุมชี�แจงการจัดทํากิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา ระดับเขต

3) จัดกิจกรรมประกวดผลิตภัณฑ์ยาง Smart Rubber Product ระดับเขต

4) กิจกรรมติดตามกิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา ระดับเขต
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22.2 กิจกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับประเทศ คัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา ระดับประเทศ 

จํานวน

 1 ครั�ง

1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา และงานแสดงสินค้า ระดับประเทศ

2) จัดกิจกรรมประกวดผลิตภัณฑ์ยาง Smart Rubber Product ระดับประเทศ

3) งานจัดแสดงสินค้ากิจกรรมประกวดผลิตภัณฑ์ยาง Smart Rubber Product ระดับประเทศ

22.3 กิจกรรมการจัดตั�งศูนย์จัดแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวน 30 สถาบัน

1) จัดตั�งศูนย์จัดแสดงสินค้า ประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการกิจกรรมศูนย์ๆ จํานวน 3 แห่ง

2) กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐานและการ

พัฒนาการให้บริการด้านจัดแสดงสินค้าและจําหน่ายผลิตแปรรูปยางพาราของสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางจํานวน

 3 รุ่น/ปี รุ่นละ 30 

ราย

3) ติดตามการดําเนินงานศูนย์จัดแสดงสินค้าและจําหน่ายผลิตแปรรูปยางพาราของสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง

จํานวน  6 ครั�ง/ปี

4) สัมมนาผู้ปฏิบัติหน้าที�เกี�ยวข้องในกิจกรรมศูนย์จัดแสดงสินค้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา

ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื�อเชื�อมโยงและพัฒนาศูนย์ฯ จํานวน

จํานวน 1 ครั�ง/ปี

23.  โครงการวิจัย การใช้เทคโนโลยีการจัดการสวนยางตามคําแนะนํา เพื�อทดสอบศักยภาพของพันธุ์

ยางแนะนําพันธุ์ใหม่ที�ให้ผลผลิตสูงในแปลงเกษตรกร 1. ได้ข้อมูลพันธุ์ยางใหม่จากการใช้เทคโนโลยีการจัดการ

สวนยางที�เหมาะสม

2. ได้เทคโนโลยีการจัดการสวนยางที�เหมาะสมกับพันธุ์

ยางพันธุ์ใหม่ๆที�มีศักยภาพในการให้ผลผลิตที�สูงขึ�น

               1.513 49(4) สวย.

24.  โครงการวิจัย โปรติโอมิกส์เชิงเปรียบเทียบของยางพาราพันธุ์ที�ให้ผลผลิตแตกต่างกัน และของ

ยางพาราเมื�ออยู่ภายใต้ภาวะแล้ง

1. สามารถระบุยีนและโปรตีนที�มีความสําคัญต่อผลผลิต

นํ�ายางของต้นยางพาราและ/หรือ เกี�ยวข้องกับการ

ตอบสนองต่อสภาวะแล้ง

2. เข้าใจถึงกลไกในการตอบสนองต่อสภาวะแล้งของต้น

ยางพารา

3. พัฒนา candidate gene / โปรตีน ที�ได้จากการทดลอง

ไปใช้ประโยชน์เป็น biomarker ในการปรับปรุงและ

คัดเลือกสายพันธุ์ยางพาราให้ผลผลิตสูง และ/หรือ ทนแล้ง

               1.380 49(4) สวย.

25. โครงการวิจัย การจําแนกพันธุ์ยางพาราโดยใช้โมบายแอปพลิเคชั�น 1. แอปพลิเคชั�นที�ใช้ในการจําแนกพันธุ์ยางพาราไทยโดย

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจําแนก

2. แนวทางในการออกแบบพัฒนาระบบ

               0.905 49(4) สวย.

จัดตั�งศูนย์จัดแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์

ยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 3 แห่ง มี

สถาบันฯ เข้าร่วม
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26. โครงการการกรีดยางและการจัดการด้านเขตกรรมที�มีผลต่อการให้ผลผลิตและสรีรวิทยาของนํ�า

ยาง

1. ได้วิธีการจัดการระบบกรีดเพื�อเพิ�มผลผลิตต่อวันให้

สูงขึ�นและลดการใช้แรงงานกรีดยาง

2. ได้ฐานข้อมูลทางสรีรวิทยาของนํ�ายางต่อการใช้ระบบ

กรีดเพื�อเป็นแนวทางหนึ�งในการจัดการระบบกรีดเพื�อเพิ�ม

ผลผลิต

               1.950 49(4) สวย.

27. โครงการการจัดการหน้ากรีดยางแนวใหม่เพื�อยืดอายุการกรีดยางเปลือกเดิม 1.ได้วิธีจัดการหน้ากรีดยางที�สามารถกรีดเปลือกเดิมได้

นานขึ�น

2. ได้เพิ�มความหนาของเปลือกงอกใหม่

3. สามารถเพิ�มผลผลิตและยืดอายุการกรีดยาง

               1.567 49(4) สวย.

28. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา ได้ข้อเสนองานวิจัยใหม่ๆ จากแนวคิดของนักวิจัยรุ่นใหม่ 

จํานวนอย่างน้อย 3 ข้อเสนอกิจกรรม และสามารถทําให้

เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราได้

               4.325 49(4) สวย.

29 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย 1 การบริหารจัดการงานวิจัย มีประสิทธิภาพมากขึ�น

2 สามารถเชื�อมโยงการดําเนินงาน และการใช้ข้อมูล

ร่วมกันระหว่างผู้รวบรวม ผู้ติดตามงานวิจัย และผู้

ดําเนินงานวิจัยทั�งหมดได้ 

3 การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว ลดขั�นตอน และ

ระยะเวลา ลดการส่งเอกสาร ลดความผิดพลาดและความ

ซํ�าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลตลอดจนสามารถสืบค้น และ

ตรวจสอบได้

4 สามารถนํางานวิจัยไปสู่การนําไปใช้ประโยชน์

             15.851 49(4) สวย.

30. โครงการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้วิชาการยางพารา 1. นักวิจัยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และได้ข้อมูล โจทย์

สําหรับงานวิจัย

2. เกษตรกรได้รับผลผลิตเพิ�มมากขึ�น

               5.172 49(4) สวย.

31. โครงการเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั�นปลายพันธุ์ยางแลกเปลี�ยนระหว่างประเทศ ได้พันธุ์ยางแลกเปลี�ยนจากประเทศในรูปของกิ�งตายาง

จํานวน 44 พันธุ์ จาก 11 ประเทศ

               0.974 49(4) สวย.
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32. โครงการการศึกษาและพัฒนาความคงทนของไม้ยางพาราโดยการอัดพอลิเมอร์ (งวดที� 2-3) 1. ผลสําเร็จที�เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที�จะ

นําไปสู่การวิจัยในระยะต่อไป

องค์ความรู้เกี�ยวกับกรรมวิธีการอัดพอลิเมอร์ที�เตรียมขึ�น

จากกิจกรรมวิจัยเข้าไปในไม้ยางพารา

2 ผลสําเร็จที�เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที�เคยมี

มาแล้วไม้ยางพาราแปรรูปที�มีความทนทานต่อความชื�น 

เชื�อราผุ และปลวก รวมทั�งสมบัติเชิงกลที�ดีขึ�นเมื�อเทียบกับ

ไม้ยางพาราแปรรูปแบบเดิมที�มีการจําหน่ายตามท้องตลาด

2. ผลสําเร็จกึ�งกลาง (intermediate results) ซึ�งมีลักษณะ

 ดังนี� องค์ความรู้เกี�ยวกับกรรมวิธีการอัดพอลิเมอร์ที�

เตรียมขึ�นจากกิจกรรมวิจัยเข้าไปในไม้ยางพารา

               0.522 49(4) สวย./

บุคคลภายนอก

33. โครงการจัดทําฐานข้อมูลยางพาราเพื�อการวิจัยและพัฒนายาง (ต่อเนื�อง) 3.879            49(4) ฝวอ.

[วัตถุประสงค]์ 1 กยท. มีข้อมูลเพื�อใช้ในการวิจัยและวางแผนส่งเสริมพัฒนายางพาราทั�งระบบ

                    2 เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง มีข้อมูลเพื�อใช้ตัดสินใจประกอบการ

ธุรกิจยาง

1 ได้ข้อมูลให้ภาครัฐนําไปใช้ประโยชน์ในการกําหนด

นโยบาย และแนวทางการพัฒนา

ของประเทศ     

2 ได้ข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้

ประกอบกิจการยาง สามารถนาข้อมูลไปใช้ประกอบการ

ตัดสินใจในการผลิตและการตลาด  

34. โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกรผู้ปลูกยางในประเทศไทย ทราบข้อมูลพื�นฐานและปัญหาในการผลิตยางของ

เกษตรกร ทราบถึงปัจจัยที�ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต และ

นําผลที�ได้มาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยใน

การผลิตยางของเกษตรกรโดยรวม

               3.109 49(4) ฝวศ.
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35. โครงการการทําบริสุทธิ�โปรตีนเกาะจับโปรตีนและไคตีเนสจากนํ�ายางพาราและสมบัติการต้านเชื�อ

ราก่อโรคพืชบางชนิด  (งวดที� 2-3 และ ปีที� 2 ต่อเนื�อง)

1. องค์ความรู้ใหม่และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี�ยวกับ

การนําโปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสจากซีรั�มนํ�า

ยางพาราไปใช้ประโยชน์ในการยับยั�งการเจริญเติบโตของ

เชื�อราก่อโรคพืชบางชนิดได้

2. กระบวนการใหม่ระดับห้องปฏิบัติการ ในการแยก

โปรตีนที�มีประสิทธิภาพซึ�งมีคุณสมบัติในการออกฤทธิ�

ยับยั�งการเจริญเติบโตของเชื�อราก่อโรคพืช ในปริมาณที�

พอเพียงต่อการนําไปใช้ประโยชน์ในระดับแปลงทดลอง

ต่อไป

1.086               49(4) สวย.

36 โครงการการพัฒนาการตรวจสอบเครื�องหมายสนิปส์ที�สัมพันธ์กับลักษณะต้านทานโรคใบจุด

ก้างปลาในยางพารา

ได้เครื�องหมายโมเลกุลที�บ่งชี�ลักษณะการต้านทานโรคใบ

จุดก้างปลา

               1.273 49(4) สวย.

37. โครงการการจัดการสวนยางที�ดีและเหมาะสม (GAP) เพื�อผลิตนํ�ายางคุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์

โรงงานยางแผ่นรมควัน จังหวัดตรัง

1. กลุ่มสหกรณ์การทํายางแผ่นรมควัน ผลิตนํ�ายาง

คุณภาพดี

2. ปรับปรุงสวนยางโดยใช้หลักการเกษตรที�ดีและ

เหมาะสม (GAP) ในการเพิ�มผลผลิต

3. ได้ข้อมูลกําลังการผลิต ต้นทุน การประเมินคุณภาพ

การกรีดยางและการแสดงอาการผิดปกติของต้นยาง เพื�อ

ใช้ในการเตือนภัยต่อไป

               2.782 49(4) สวย.

38. โครงการวิจัย การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินของศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ให้ได้การรับรอง

มาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005)

1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ได้รับ

การรับรองตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 

2. ผู้รับบริการมีความเชื�อมั�นและยอมรับผลการวิเคราะห์

ดิน

               1.516 49(4) สวย.

39. โครงการการศึกษาสมรรถนะของต้นยางชําถุงจากกิ�งตาต้นเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ ได้ทราบถึงสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของต้นยางโคลนนิ�งต่อ

การเป็นแม่พันธุ์

               0.336 49(4) สวย.
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40. โครงการแบบจําลองธุรกิจรูปแบบใหม่ผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอนยางพาราเพื�อการพัฒนากล

ยุทธ์การตลาดและการเข้าถึงผู้บริโภค: กรณีศึกษาตลาดในประเทศจีนและ สปป.ลาว (งวดที� 2-3)

ข้อมูลที�สามารถนําไปใช้ประกอบการวางแผนหรือออก

มาตรการเชิงนโยบายเพื�อพัฒนากลไกในระบบตลาด

ผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอนยางพาราของไทย เพื�อเพิ�ม

โอกาสทางธุรกิจส่งออกไม้ที�นอนและหมอนยางพาราของ

ไทยได้ดียิ�งขึ�น เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน

ภาครัฐ และเอกชนที�เกี�ยวข้องได้เข้าใจถึงรูปแบบและ

ระบบจัดการโซ่อุปทาน และความเชื�อมโยงของตลาด

ผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอนยางพาราของไทยที�มีทั�งตลาด

ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ

               0.776 49(4) สวย./

บุคคลภายนอก

41. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื�อเกษตรกร 56.546           49(4) ฝสผ.

41.1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ�มผลผลิตยาง 1. การกรีดยางอย่างถูกวิธี (5 วัน) 3,630 ราย                7.623

2. การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื�อเพิ�ม

ผลผลิต (2 วัน)

3,720 ราย                3.329

3. การป้องกันโรคและศัตรูยาง 4,050 ราย                1.531

4. การจัดการสวนยางอย่างยั�งยืน 46618 ราย                1.579

5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื�อเตรียมความพร้อมรับ

สถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา

15,300 ราย           18.646

41.2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตยาง การใช้ปุ๋ยเพื�อปรับปรุงดินในสวนยางพารา (2 วัน) 5,190 ราย                4.749

41.3. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี�ยวกับการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตยาง การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี�ยว 5,760 ราย                3.600

41.4. กิจกรรมฝึกบรมช่างกรีดยาง ฝึกอบรมช่างกรีดยาง 120 ราย                0.252

41.5. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยียางสําหรับครูยางอาสา 700 ราย

2. สัมมนาวิชาการสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที�ถ่ายทอด

เทคโนโลยียาง

143 ราย

3. การติดตามผลการปฏิบัติงานเพื�อพัฒนาหลักสูตร

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

5 ครั�ง                0.200

4 การปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางจากยางพารา (มี

หลักสูตรย่อย)

180 ราย                5.302

41.6. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศูนย์เรียนรู้) 1. เทคนิคการชยายพันธุ์ยางพาราโดยการติดตา 30 ราย                0.039

2. การประกอบอาชีพเสริมเพิ�มรายได้ในสวนยาง 60 ราย                0.030

               9.666

ปรับหลักสูตร
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42 โครงการสนับสนุนทุนประกวดโครงงานวิจัยด้านยางพาราระดับมัธยมและอาชีวศึกษา

1. จัดประกวดกรอบแนวคิดหรือชิ�นงานด้านยางพาราจาก

ภูมิปัญญาท้องถิ�น 

2. จัดประกวดโครงงานหรือชิ�นงานด้านยางพาราจาก

นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 

3 จัดประกวดโครงร่างงานวิจัยหรือชิ�นงานด้านยางพารา

จากนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา 

4 จัดประกวดกิจกรรมวิจัยหรือชิ�นงานด้านยางพาราจาก

นักวิจัยและอาจารย์

               2.200 49(4) สวย.

43. โครงการจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพารา 

(งานจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพาราสําหรับตลาด ภายในประเทศ งานจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพารา

สําหรับตลาดในต่างประเทศ และชักจูงการลงทุน  (Road Show) ในประเทศที�เป็นตลาดเป้าหมาย)

1. จํานวนครั�งจัดงานที�ต่างประเทศ

2. จํานวนครั�งจัดงานชักจูงนักลงทุน

1 ครั�ง

1 ครั�ง

3.700            49(3) BU

44  โครงการจัดงานแสดงสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยางพารา ( "Thailand Rubber Expo" ) ร้อยละความพึงพอใจในของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 85 21.405           49(3) BU

45 โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดที�เหมาะสมกับพันธุ์ยางลูกผสม 1. ได้ระบบกรีดที�เหมาะกับพันธุ์ยางลูกผสมสถาบันวิจัยยาง

2. ได้การใช้ระบบกรีดที�มีผลต่อการให้ผลผลิตนํ�ายางใน

อนาคตของยางพาราพันธุ์ลูกผสม

3. เพื�อแนะนําเกษตรกรในการใช้ระบบกรีดกับพันธุ์ยาง

ลูกผสม

อย่างน้อย 6 พันธุ/์

สายพันธุ์

2.660            

49(4)

สวย. 

46. โครงการ ศึกษาอัตราปุ๋ยที�เหมาะสมเพื�อการเจริญเติบโตสูงสุดในยางพาราพันธุ์ RRIT  251 และ

 RRIT 3605 ระยะก่อนเปิดกรีด

ได้อัตราปุ๋ยเคมี N P K ที�สามารถทําให้ยางพาราพันธุ์ 

RRIT 251 และ RRIT 3605 ระยะก่อนเปิดกรีด มีการ

เจริญเติบโตดีสามารถเปิดกรีดได้เร็วกว่าปกติ

1.269               

49(4)

สวย. 

47. โครงการ ศึกษาการให้คําแนะนําการใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าความต้องการธาตุอาหารของพืช

ร่วมกับค่าวิเคราะห์ดิน

1. ได้ข้อมูลมวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารหลักและ

ธาตุอาหารรองในต้นยางพันธุ์ RRIT 251

2 มีเกณฑ์วินิจฉัยสถานะธาตุอาหารที�สามารถนําไป

แนะนําการให้ปุ๋ยที�ตรงตามความต้องการของต้นยางพันธุ์

 RRIT 251 และตรงกับระยะการเติบโตของต้นยาง

1.008               

49(4)

สวย. 
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48 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ยางเพื�อผลผลิตกิจกรรม การพัฒนา

พันธุ์ยางทนแล้ง

ได้พันธุ์ยางที�มีการเจริญเติบโตดีในสภาวะแล้งอย่างน้อย 2

 พันธุ์

20 พันธุ์ 0.444               

49(4)

สวย. 

49 โครงการ สํารวจผลกระทบของโรคที�เกิดจากเชื�อรา  Pestalotiopsis sp. ต่อผลผลิตยางพารา และ

การแพร่ระบาดต่อพืชเศรษฐกิจชนิดอื�น

 1. ได้ทราบพื�นที�การเกิดระบาดของโรคนี�ในเขตภาคใต้

ตอนล่าง 6 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

 ตรัง และสตูล       

2. ได้แนวทางวิธีการควบคุมเบื�องต้นไม่ให้มีการแพร่

ระบาดสู่พื�นที�อื�น 0.174               

49(4) สวย.

50 โครงการ การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีในการกําจัดและยับยั�งโรคที�เกิดจากเชื�อรา 

Pestalotiopsis sp. ของยางพาราในสภาพแปลงปลูก

 1. ได้ทราบชนิดและอัตราสารเคมีที�สามารถกําจัดและ

ยับยั�งเชื�อรานี�ในสภาพแปลงปลูก                

2. ได้แนวทางวิธีการฉีดสารเคมีเพื�อควบคุมการ

แพร่กระจายของโรคสําหรับแนะนําเกษตรกร

0.199               49(4) สวย.

51 โครงการ ศึกษาปริมาณธาตุอาหารในใบยางที�สัมพันธ์กับการเกิดโรคใบร่วงที�เกิดจากเชื�อรา 

Pestalotiopsis sp.

 ได้ข้อมูลว่ามีปริมาณธาตุอาหารใดบ้างที�มีความสัมพันธ์

กับการเกิดโรคที�เกิดจากเชื�อรา Pestalotiopsis sp.

0.260               49(4) สวย.

52 โครงการ การสํารวจ ติดตามสถานการณ์และแนวทางการป้องกันกําจัดโรคที�เกิดจากเชื�อรา 

Pestalotiopsis sp. ในเขตภาคใต้ตอนล่าง

 1. ได้ทราบพื�นที�การเกิดระบาดของโรคนี�ในเขตภาคใต้

ตอนล่าง 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

 และสตูล ทั�งในแง่จํานวนพื�นที�ระบาด และผลกระทบจาก

การระบาดของโรค      

 2. ได้แนวทางวิธีการควบคุมเบื�องต้นไม่ให้มีการแพร่

ระบาดสู่พื�นที�อื�น

0.299               49(4) สวย.

53 โครงการ การประเมินและติดตามโรคใบร่วงของยางพาราด้วยข้อมูลดาวเทียม 1. ทราบพื�นที�ปลูกยางพาราที�ได้รับผลกระทบรายเดือ 

ตั�งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 ในจังหวัดภาคใต้

ของประเทศไทย จํานวน 14 จังหวัด ได้แก่    

2. ทราบพื�นที�ปลูกยางพาราที�ได้รับผลกระทบรายสัปดาห์ 

ตั�งแต่เดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 ในจังหวัด

ภาคใต้ของประเทศไทย จํานวน 7 จังหวัด

0.300               49(4) สวย.

54 โครงการ การสาธิตการปลูกพืชผสมผสานและการดําเนินการตามมาตรฐาน GAP ในแปลงยาง

เปิดกรีดที�แปลงผลิตพันธุ์ยางบุรีรัมย์

 แปลงสาธิต จํานวน 5 ไร่ สายพันธุ์ยาง RRIM600 ระยะ

ปลูก 7x7 ปีที�ปลูก 2547

0.295               49(4) สวย.
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55 การจัดเตรียมแปลงกิ�งตายางเพื�อใช้สําหรับงานวิจัยและการสนับสนุนส่งเสริมปลูกแทนด้วยยาง

พันธุ์ดีในแปลงผลิตพันธุ์ยางบุรีรัมย์

 แปลงผลิตกิ�งตายางพันธุ์ดี จํานวน 10 ไร่          

 1. แปลงผลิตกิ�งตายาง 10 ไร่                        

 2. ผลิตกิ�งตายาง 16,000 กิ�ง                      

 3. ผลิตกิ�งตายางเฉลี�ย 1,600 กิ�ง/ไร่

0.290               49(4) สวย.

56 โครงการ การจัดเตรียมแปลงกิ�งตายางเพื�อใช้สําหรับงานวิจัยและการสนับสนุนส่งเสริมปลูกแทน

ด้วยยางพันธุ์ดีในแปลงผลิตพันธุ์ศูนย์วิจัยยางหนองคาย

 แปลงผลิตกิ�งตายางพันธุ์ดี จํานวน 19 ไร่            

1. แปลงผลิตกิ�งตายาง 19 ไร่                         

2. ผลิตกิ�งตายาง 30,400 กิ�ง                       

 3. ผลิตกิ�งตายางเฉลี�ย 1,600 กิ�ง/ไร่

0.198               49(4) สวย.

57 โครงการ การสาธิตการปลูกพืชผสมผสานและการดําเนินการตามมาตรฐาน GAP ในแปลงยาง

เปิดกรีดที�แปลงผลิตพันธุ์ศูนย์วิจัยยางหนองคาย

 แปลงสาธิต จํานวน 11 ไร่ 0.199               49(4) สวย.

58 โครงการ การจําแนกลักษณะและชนิดของเชื�อสาเหตุใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา และการทดสอบ

การฉีดพ่นสารเคมีที�ถูกต้องเหมาะสมกับยางพารา

1. ได้ทราบชนิดเชื�อราและสามารถยืนยันเชื�อสาเหตุของ

โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราอย่างน้อย 1 เชื�อ

 2. ได้ทราบชนิดของสารป้องกันกําจัดที�เฉพาะเจาะจงกับ

โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราอย่างน้อย 1 ชนิด   

3. ได้เทคนิคการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกําจัดเชื�อราที�

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับยางพาราอย่าง 1 วิธี

0.300               49(4) สวย.

59 โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรคยางพาราที�เกิดจากเชื�อรา Pestalotiopsis sp. 

(เร่งด่วน)

1. พื�นที�เป้าหมาย 15 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส สงขลา สตูล

 ยะลา ปัตตานี ตรัง พังงา ภูเก็ต กระบี� นครศรีธรรมราช 

พัทลุง สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์      

                           

2. ได้แนวทางบริหารจัดการโรคยางพาราที�เกิดจากเชื�อรา 

Pestalotiopsis sp. อย่างเป็นระบบ

            0.297 49(4) สวย. 
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60 โครงการสํารวจและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคที�เกิดจากเชื�อรา Pestalotiopsis sp. 

ในเขตภาคใต้ตอนกลางและภาคใต้ตอนบน

1. พนักงานการยางแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื�นที�

เกี�ยวข้องจํานวน 30 คน มีความรู้ความเข้าใจด้านโรค

ยางพารา ที�เกิดจากเชื�อรา Pestalotiopsis sp. 

2. สํารวจการแพร่ระบาดของโรคนี�ในเขตภาคใต้ตอนกลาง

และตอนบน 10 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช กระบี� 

พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร และ

ประจวบคีรีขันธ์ ในแปลงเกษตรกรรมรวมแล้วไม่น้อยกว่า 

300 แปลง 

3. ได้ข้อมูลที�มีการระบาดและสามารถประเมินผลกระทบ

ที�มีต่อผลผลิตได้

            0.299 49(4) สวย. 

กลยุทธ์ที� 2.4 ยกระดับการพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพารา  

1 โครงการ  สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง

อย่างครบวงจร

40.494             49(3) ฝวอ.

1.1 กิจกรรมการสนับสนุนการให้บริการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 

17025)  จํานวน 3 แห่ง

3 แห่ง

(1) พัฒนาและรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์นํ�ายางห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทาง

กายภาพและถุงมือยาง

(2) พัฒนาขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพยาง และเคมียาง

(3) ให้บริการทดสอบสมบัติทางกายภาพ   ถุงมือยาง เคมียาง และทดสอบยางดิบ นํ�ายาง นํ�ายางข้น

 และถุงมือยางเป็นต้น

(4) พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการยางแห้งให้ได้มาตรฐาน (ISO/IEC 17025)

(5) พัฒนาศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ เพื�อให้บริการทดสอบ  ยางแห้ง และนํ�ายางให้ได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025)

1.2 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นต้นแบบเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางที�มีศักยภาพทาง

การตลาดในเชิงธุรกิจ

5 แห่ง

(1) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ผลิตผลิตภัณฑ์ยางที�

เหมาะสมกับพื�นที�และมีศักยภาพทางการตลาด เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้การแปรรูปยางให้กับสถาบัน

เกษตรกรและผู้ประกอบการ

    - จ. ขอนแก่น ผลิตสายพานยาง

 (เร่งด่วน)

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ (ต้นแบบ)

    - จ. ขอนแก่น ผลิตสายพานยาง

    - จ.ระยอง ผลิตหมอนฟองนํ�า

   - ศูนย์เรียนรู้นครศรีธรรมราช 

   - ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

พัฒนาศูนย์บริการทดสอบรับรองได้ครบ 

     - ศบท.ภาคกลาง 

     - ศบท.ภาคตะวันออก

     - ศบท.ภาคใต้
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    - จ.ระยอง ผลิตหมอนฟองนํ�า

(2) ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปยางในเชิงธุรกิจ

1.3 การบริการข้อมูลด้านการแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ยางและด้านอุตสาหกรรมยางให้กับเกษตรกร 

กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการให้บริการข้อมูล

    - ศูนย์เรียนรู้ขอนแก่น  

    - ศูนย์เรียนรู้ระยอง 

   - ศูนย์เรียนรู้นครศรีธรรมราช

3 แห่ง 

(1) รวบรวมข้อมูล  จัดทําฐานข้อมูลทางสถิติอุตสาหกรรมยาง  วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ

สถานการณ์อุตสาหกรรมยาง  เพื�อเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้ประกอบกิจการยางใช้ในการวาง

แผนการทําธุรกิจยาง  

(2) บริการวิชาการและข้อมูลเทคโนโลยีด้านการแปรรูปยาง และผลิตผลิตภัณธ์ยางให้แก่เกษตรกร

ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง

(3) พัฒนาคุณลักษณะ และ มาตรฐานยางและผลิตภัณฑ์ยาง ให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้

(4) พัฒนาศักยภาพการผลิตยางและผลิตภัณฑ์ยางของสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง

ให้ได้มาตรฐานและมีต้นทุนตํ�า

(5) ให้บริการข้อมูลในเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมยาง

 2. โครงการวิจัยอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชื�อพันธุกรรมยางพารา 1. รวบรวมและเก็บรักษาเชื�อพันธุกรรมยางทั�งพันธุ์ปลูก 

(Wickham clones)  และพันธุ์ยางจากแหล่งกําเนิดเดิม 

(Amazonian Germplasm)  ทั�งในแปลงกิ�งตา และใน

แปลงปลูกในสภาพแวดล้อมที�แตกต่างกันอย่างน้อย 

1,000 สายพันธุ์  

2. ได้ฐานข้อมูลเชื�อพันธุกรรมยางทางสัณฐานวิทยา

สําหรับใช้ในงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ยางต่อไป

             11.101 49(4) สวย.

3. โครงการการใช้ประโยชน์จากเมล็ดยางพาราในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (งวดที� 2-3)                0.411 49(4) สวย./

บุคคลภายนอก
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4. โครงการจัยยางพารานาโนคอมโพสิตเพื�อการพัฒนาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้

งานในที�พักอาศัย (งวดที� 2-3)

1  ได้กระบวนการพัฒนาวัตถุดิบยางพารา intermediate 

results

 2  ได้เครื�องผลิตเส้นใยยางพารา goal results

 3 ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นยางพาราเพื�อการประยุกต์ใช้งานด้าน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที�สามารถนาไปใช้งานได้จริง goal 

results

               0.454 49(4) สวย./

บุคคลภายนอก

5. โครงการการศึกษาแรงกระแทกและการดูดซับพลังงานของหมวกกันน็อครถจักรยานยนต์ที�ใช้

ฟองนํ�ายางธรรมชาติเป็นวัสดุเสริมแรง (งวดที� 2-3)

1 เผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์ ในวารสารที�มี impact 

factor หรือการประชุมวิชาการ

2 เพื�อเพิ�มศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับประเทศใน

ชีวิตของผู้ขับขี�รถจักรยานยนต์ ซึ�งจะเป็นการพัฒนาที�ยั�งยืน

               0.193 49(4) สวย./

บุคคลภายนอก

6. โครงการการพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง (ต่อเนื�อง) 1. การทดสอบห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

ได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

2. ลูกค้าผู้บริโภคยางดิบและผลิตภัณฑ์ยางของประเทศ

ไทยมีความเชื�อถือในคุณภาพและยอมรับผลการทดสอบ

ยางของประเทศไทย

             18.344 49(4) ฝวอ.

7. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติสําหรับงานไฟฟ้าแรงสูง สามารถนําผลงานวิจัยไปขยายผลการใช้งานในหน่วยงาน

ภาครัฐ

               0.654 49(4) ฝวอ.

8. โครงการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปในรูปยางแห้ง นํ�ายางสด และนํ�า

ยางข้นของยางพันธุ์ RRIT 251 RRIM 600 พันธุ์ยางแนะนําชั�น 2 และชั�น 3ตามคําแนะนําพันธุ์ยางปี 

2559

ได้พันธุ์ยางที�ให้ผลผลิตสูง สามารถปรับตัวได้ดีใน

สภาพแวดล้อมต่างๆของไทย และมีคุณสมบัติเกี�ยวข้อง

กับงานอุตสาหกรรมที�เหมาะสมตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้ประโยชน์

               4.755 49(4) ฝวอ.

9. โครงการการเตรียมสีทาเรือจากนํ�ายางธรรมชาติผสมสารยึดติด (งวดที� 2-3) (ต่อเนื�อง) 1. ได้วิทยาการการใช้สีทาเรือจากนํ�ายางธรรมชาติผสม

อะคริลิกอิมัลชัน เพื�อลดระยะเวลาในการทาสีเรือ ลด

ค่าใช้จ่ายจากการใช้สีทาเรือที�ได้จากอะคริลิกผสมพอลิ

เมอร์สังเคราะห์ในปัจจุบัน

2. สามารถพัฒนาสีจากนํ�ายางธรรมชาติผสมอะคริลิก

อิมัลชันที�มีสมบัติตามมาตรฐานที�ได้รับการรองรับ เพื�อใช้

ทดแทนสีทาเรือทั�วไป

               1.180 49(4) สวย./

บุคคลภายนอก
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10. โครงการการผลิตนํ�ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และยางสกิมอิพ็อกไซด์ (ต่อเนื�อง) 1. สามารถผลิตนํ�ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และยางส

กิมอิพ็อกไซด์ได้ โดยการดัดแปรยางธรรมชาติเป็นนํ�า

ยางอิพ็อกไซด์และยางสกิมอิพ็อกไซด์

               0.836 49(4) ฝวอ.

11. โครงการพื�นนําทางเรืองแสงในที�มืดจากยางพารา (งวดที� 2-3) 1 องค์ความรู้ในการเลือกสารเคมีและอัตราส่วนที�

เหมาะสมต่อการเตรียมยาง

คอมพาวด์เรืองแสง

2 ผลิตภัณฑ์พื�นหรือเส้นนําทางเรืองแสงจากยางพารา

สําหรับนําไปใช้งานในที�มืดเพื�อความปลอดภัยในการใช้

ชีวิต

               0.372 49(4) สวย./

บุคคลภายนอก

12. โครงการ การพัฒนาปูค่ายมวยจากยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ (งวดที� 2-3) 1 ได้ผลิตภัณฑ์ยางปูพื�นค่ายมวยที�ทําจากยางพารา ที�

ผ่านการทดสอบใช้งานจริงในค่ายมวย ซึ�งสามารถ

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม

2 ความรู้ที�ได้จากการวิจัยสามารถถ่ายทอดให้กับ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง เช่น

 ค่ายมวย สมาคมมวยไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย 

สถาบันการพลศึกษาและหน่วยงานอื�นๆ ที�สนใจ

               1.554 49(4) สวย./

บุคคลภายนอก
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13. โครงการการเปรียบเทียบสมรรถนะและต้นทุนของแอสฟัลต์คอนกรีตที�ปรับปรุงด้วยยางแห้งและ

นํายางข้น (งวดที� 2-3)

1. ด้านวิชาการ

ผลที�ได้จากการศึกษาจะทาให้ทราบถึงสมรรถนะ (ความ

ต้านทานแรงดึงทางอ้อม โมดูลัสการคืนตัวและอายุการล้า)

 ระยะเบรก และความทนทาน รวมถึงแนวทางการ

ออกแบบและก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยาง

ธรรมชาติที�มีประสิทธิภาพสูงสุดในทางวิศวกรรมและ

เศรษฐศาสตร์ ซึ�งจะมีหลายหน่วยงานที�ได้รับผลประโยชน์

จากผลสาเร็จของการศึกษานี� เช่น กรมทางหลวง กรมทาง

หลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น เป็นต้น

2. ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์

ผลสาเร็จที�ได้จากการศึกษาสามารถเพิ�มทางเลือกในการ

ใช้ยางธรรมชาติในการพัฒนาถนนที�มีสมรรถนะสูง อัน

ช่วยลดต้นทุนค่าก่อสร้างและการซ่อมบํารุง ความต้องการ

ใช้ยางธรรมชาติในตลาดเพิ�มขึ�นและช่วยยกระดับราคา

ยางธรรมชาติให้สูงขึ�นได้ ซึ�งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ผลิต

ยางธรรมชาติ

             15.872 49(4) สวย./

บุคคลภายนอก

14. โครงการศึกษาการผลิตการใช้ยางและความเชื�อมโยงของอุตสาหกรรมยาง (ต่อเนื�อง) 1.542               49(4) ฝวอ.

[วัตถุประสงค]์ 1 กยท. มีข้อมูลการผลิตการใช้ยาง เพื�อมาใช้บริหารจัดการยางพาราของประเทศได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

                    2 กยท. มีข้อมูลการเชื�อมโยงของภาคอุตสาหกรรมยาง เพื�อพัฒนาอุตสาหกรรมยางและใช้

ในการวางแผนธุรกิจของกยท.

ได้การบริหารจัดการการผลิตและการใช้ยางได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถชี�นําตลาดยางและสร้างเสถียรภาพ

ราคายางได้

 

15. โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการใช้และการตลาดยางของอุตสาหกรรมยาง ได้ข้อมูลที�ถูกต้องทันสมัย                1.110 49(4) ฝวอ.
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16. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื�อขยายโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมยาง 1. ได้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราและเทคโนโลยีการผลิต

ผลิตภัณฑ์ยางชนิดใหม่ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้

ประโยชน์ หรือ ผู้เกี�ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมยาง

2. สามารถน้าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร

ด้านยาง และการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ

3. สามารถจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ หรือ เทคโนโลยี

4.004               49(4) ฝวอ.

17. โครงการสนับสนุนและขยายผลการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางที�มีศักยภาพในเชิงธุรกิจเพื�อ

ทดแทนการนําเข้าและขยายตลาดส่งออก

1.ผลการวิจัยการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในระดับเชิงพาณิชย์

2. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื�อขยายผลในกิจกรรมต่างๆ

 และจําหน่ายเป็นรายได้ให้กับ กยท.

             11.598 49(4) ฝวอ.

18. โครงการวิจัย เฝือกสําหรับเท้าและขาสัตว์จากยางธรรมชาติ NR 1. ได้เฝือกเท้ากันกระแทกต้นแบบจากยางธรรมชาติเพื�อ

ลูกช้าง

2. การยางแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่และจดสิทธิบัตร

คุณสมบัติของยางธรรมชาติในการทําเฝือกของสัตว์

               0.508 49(4) ฝวอ.

19. โครงการวิจัย "อุปกรณ์ทางการแพทย์ที�ทดแทนการนําเข้าภายใต้ความร่วมมือกับ รพ .พระมงกุฏ"

1.837               

49(4) ฝวอ.

19.1 โครงการวิจัยย่อยที� 1 :  การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบรองรับจากยางธรรมชาติเพื�อลดแรงกดขณะนอน

ควํ�าของผู้ป่วยที�มีปัญหาทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน

               0.927

19.2 โครงการวิจัยย่อยที� 2 :  การศึกษาเทคโนโลยีการพัฒนาหุ่นจําลองส่วนหัวจากยางพารา เพื�อฝึกหัด

ทําหัถการทางจักษุ

               0.909  

20. โครงการวิจัย การจัดทํามาตรฐานยางเครปบางสีนํ�าตาลชั�นพิเศษและยางแผ่นอบแห้งชั�นพิเศษ

ของการยางแห่งประเทศไทย

1. มาตรฐานยางเครปบางสีน้าตาลชั�นพิเศษ ของการยาง

แห่งประเทศไทย

2. ามาตรฐานยางแผ่นอบแห้งชั�นพิเศษ ของการยางแห่ง

ประเทศไทย

               2.943 49(4) สวย.

21. การจัดทํามาตรฐานยางแผ่นรมควันชั�นพิเศษของการยางแห่งประเทศไทย และโครงการจัดทําร่าง

มาตรฐานยางปูพื�นสนามเด็กเล่น (ต่อเนื�อง) 1. กําหนด และจัดทํามาตรฐานยางแผ่นรมควันของการ

ยางแห่งประเทศไทย

2. กําหนด และจัดทาร่างมาตรฐานยางปูพื�นสนามเด็กเล่น

               1.486 49(4) ฝวอ.

1.ได้เผยแพร่ในเอกสารทางวิชาการของ การยางแห่ง

ประเทศไทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วารสารระดับ

นานาชาติและหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง

2. ได้หุ่นที�นักเรียนแพทย์สามารถฝึกฝนทําหัตถการได้

3. สามารถจําหน่ายให้แก่โรงเรียนแพทย์อื�นๆ ใช้ฝึก

หัตถการกับนักเรียนแพทย์ได้
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22. โครงการวิจัย การจัดทําร่างมาตรฐานเท้าเทียมจากยางธรรมชาติ ได้ร่างมาตรฐานเท้าเทียมจากยางธรรมชาติ                1.515 49(4) ฝวอ.

23. โครงการการปรับปรุงคุณสมบัติของผิวทางคอนกรีตด้วยนํ�ายางพาราผสมสารผสมเพิ�ม (งวดที� 2-3

 และปีที� 2 ต่อเนื�อง)

1. ด้านวิชาการ

 - ผลที�ได้จากการศึกษาจะทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการรับ

แรงดัดของคอนกรีตผสมนํ�ายางข้นภายใต้แรงกระทาสถิต

และแรงกระทําซ้า รวมถึงแนวทางการออกแบบผิวทาง

คอนกรีตผสมนํ�ายางข้นที�มีความคงทนสูงและใช้

งบประมาณก่อสร้างและซ่อมบํารุงต่อ ซึ�งจะมีหลาย

หน่วยงานที�ได้รับผลประโยชน์จากผลสําเร็จของการศึกษา

นี� เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ�น เป็นต้น

2. ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์

 - ผลสําเร็จที�ได้จากการศึกษาสามารถเพิ�มทางเลือกใน

การใช้นํ�ายางข้นในการพัฒนาผิวทางที�มีสมรรถนะสูง อัน

ช่วยลดต้นทุนค่าก่อสร้างและการซ่อมบารุง ความต้องการ

ใช้งานนํ�ายางธรรมชาติในตลาดที�จะเพิ�มขึ�นจะช่วย

ยกระดับราคานํ�ายางข้นให้สูงขึ�น ซึ�งจะส่งผลดีต่อ

เกษตรกรผู้ผลิต

นํ�ายางข้น

               8.036 49(4) สวย./

บุคคลภายนอก
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24 โครงการวิจัย พฤติกรรมของโครงสร้างที�ทําจากไม้ยางพาราซึ�งผ่านการอบด้วยความร้อนประสาน

ด้วยกาวภายใต้นํ�าหนักบรรทุกแบบคงค้างและแบบสลับทิศ

1. ทราบถึงสมบัติทางกลของไม้ยางพาราประสานด้วยกาว

 และนําไปประยุกต์ใช้

ในงานก่อสร้างต่อไป

2. ทราบถึงผลของอุณหภูมิที�ใช้ในการปรับปรุงสมบัติของ

ไม้ยางพารา และเปรียบเทียบกับรูปแบบการอบแห้งใน

ปัจจุบัน

3. ทราบพฤติกรรมการรับนํ�าหนักบรรทุกแบบคงค้างและ

การแยกตัวออกตามแนวระนาบที�ขนานกับพื�นผิวเป็นชัน ๆ

 (Delamination) เนื�องจากการรับนํ�าหนักบรรทุกแบบ

สลับทิศของโครงสร้างไม้ประสานด้วยกาว

4. ทราบถึงประสิทธิภาพของการปรับปรุงสมบัติของไม้

ยางพาราด้วยความร้อน (Thermal modification) ซึ�งเป็น

วิธีการที�ไม่ได้ใช้สารเคมีที�อันตราย ทําให้ลดผลกระทบต่อ

สิ�งแวดล้อมและเพิ�มยั�งยืน

               0.346 49(4) ฝวอ.

25. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติสําหรับงานไฟฟ้าแรงสูง สามารถนําผลงานวิจัยไปขยายผลการใช้งานในหน่วยงาน

ภาครัฐ

               0.654 49(4) ฝวอ.

26. โครงการวิจัย ไม้เชิงวิศวกรรมจากยางพารา 1. ได้กรรมวิธีการผลิตและพัฒนาคุณภาพ Engineered 

Wood (Glulam, CLT) จากไม้ยางพาราเพื�อให้ได้

ผลิตภัณฑ์ที�มีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้งานโครงสร้าง

2. ผลการศึกษาถึงชนิดและปริมาณกาวที�เหมาะสม

สําหรับการผลิตEngineered Wood (Glulam, CLT)

0.756               49(4) ฝวอ.
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27. โครงการวิจัย การสร้างมูลค่าเพิ�มจากเศษไม้ยางพารา ใบยางพารา และนํ�ายางพารา สําหรับทํา

เป็นระบบผนังอาคารที�มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที�ดี

ได้องค์ความรู้ใหม่ที�เป็นกระบวนการผลิต และอัตราส่วนที�

เหมาะสมสําหรับการขึ�นรูปของ 1. ผลิตภัณฑ์ระบบผนัง

อาคารที�มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที�ดี

โดยใช้เศษไม้ยางพารา ใบยางพารา และนํ�ายางพารา 

เป็นวัสดุหลักในการผลิต

2. ได้บทความวิจัยที�สามารถเผยแพร่ในวารสารวิชาการ/ 

หรือในการสัมมนาวิชาการ ที�มีคุณภาพ และได้รับการ

ยอมรับ ตลอดจนสามารถจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้

               0.508 49(4) ฝวอ.

28. โครงการต้นแบบแผ่นพื�นยางไฮบริดสําหรับผลิตไฟฟ้า (งวดที� 2-3) (ต่อเนื�อง) 1 ได้สูตรการทายางคอมพาวนด์ อย่างน้อย 1 สูตร

2. ได้เทคโนโลยีต้นแบบการผลิตแผ่นยางไฮบริดที�มีสมบัติ

ทางไฟฟ้าและ/หรือสมบัติการต้านเชื�อแบคทีเรีย 1 

เทคโนโลยี ระดับห้องปฏิบัติการ 

3. ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นยางไฮบริดต้นแบบที�มีสมบัติการต้าน

เชื�อแบคทีเรีย อย่างน้อย 1 ชนิด

4. ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นยางไฮบริดต้นแบบที�มีสามารถ

เปลี�ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า อย่างน้อย 1 ชนิด

5. ได้ผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับประเทศ

 หรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื�อง

               1.014 49(4) สวย./

บุคคลภายนอก
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29.โครงการวิจัยโรคใบร่วงของยางพาราชนิดใหม่ : สถานการณ์การระบาดของโรค เชื�อสาเหตุ และ

แนวทางการควบคุมโรค

 - ผลผลิต

ปีที�๑-๒

๑.ข้อมูลพื�นที�การระบาดของโรค และสภาพการระบาด

ของโรค ทราบพืชอาศัยในสวนยาง

๒.ทราบชนิดเชื�อสาเหตุ

๓.ได้สารเคมีที�มีประสิทธิภาพ

๔.วิธีการปลูกเชื�อเพื�อการใช้ประโยชน์ในการคัดพันธ์

ต้านทานโรค

ตัวชี�วัด

เชิงปริมาณ

 - ข้อมูล ๕ จังหวัด นราธิวาส, สงขลา,ยะลา สตูลเชื�อ

สาเหตุบริสุทธิ�อย่างน้อย 20 isolatesสารเคมีที�มี

ประสิทธิภาพอย่างน้อย 3 ชนิด  - วิธีการปลูกเชื�อเพื�อการ

พัฒนาวิจัย ที�มีประสิทธิภาพอย่างน้อย 1 ชุดวิธี - ชุด

ข้อมูลด้านวิชาการ และเทคโนโลยีการควบคุมป้องกันโรค

               2.427 49(4) สวย.

30 การสร้างมีดกรีดยางไฟฟ้าต้นแบบ ผลผลิต

- ได้มีดกรีดยางไฟฟ้าต้นแบบของกยท. อย่างน้อย 1 

ต้นแบบ

ตัวชี�วัด

 - เชิงปริมาณ มีดต้นแบบฯ จํานวนอย่างน้อย 1 ต้นแบบ

 - เชิงคุรภาพมีดต้นแบบฯที�ได้ใช้งานได้จริง

 - เวลา ภายในกรอบเวลา๒ ปีงบประมาณ

 - ตันทุน ไม่เกินงบประมาณที�ได้รับคือ ๒๐๐,๐๐๐บาท

ต่อปีงบประมาณ

               0.190 49(4) สวย.
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31 ความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา 4 หน่วยงาน  -  พนักงานและเจ้าหน้าที�ของ ฝวอ. ที�ปฏิบัติงานด้าน

อุตสาหกรรมยาง จํานวนไม่น้อยกว่า 20 คนมีองค์ความรู้

เรื�องยาง การแปรรูปยาง และการทดสอบยางตาม

มาตรฐานการเรียนการสอน

 - พนักงาน และเจ้าหน้าที� ฝวอ. ที�ผ่านการเรียนสามารถ

นําองค์ความรู้ที�ได้มาใช้ในการทํางานวิจัยและงานด้าน

อุตสาหกรรมยางได้มากขึ�น

               0.620 49(4) สวย.

32.โครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์สารโบรอนในไม้ยางพาราที�อาบตัวยาป้องกันรักษา

เนื�อไม้

 - กระบวนการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบ

โบรอนในไม้ยางพาราที�มีความแม่นยําสูง และลด

ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ รวมถึงลดต้นทุนในการ

ตรวจวิเคราะห์ด้วย

               0.698 49(4) สวย.

33. โครงการหวายเทียมจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเพื�องานเฟอร์นิเจอร์  - เครื�องจักรสานจากหวายเทียมที�เตรียมจากธรรมชาติ

เทอร์โมพลาสติก จานวน ๒๕ ชิ�น

 - ผลผลิต 

๑. ตะกร้าเครื�องจักรสานแบบต่างๆ

๒. เฟอร์นิเจอร์หวายเทียม

ตัวชี�วัด

 - เชิงปริมาณ  ตะกร้าเครื�องจักรสานแบบต่างๆ 20 และ

เฟอร์นิเจอร์หวายเทียม  5 

 - เชิงคุณภาพ ตะกร้าเครื�องจักรสานแบบต่างๆ 20 ใช้งาน

ได้เทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ที�มีอยู่เดิมเฟอร์นิเจอร์หวาย

เทียม  5 ใช้งานได้เทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ที�มีอยู่เดิม

 -เวลา 1 ปีและ 

 - ต้นทุน 500และ 800

               0.570 49(4) สวย.
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34 โครงการ การวิจัยและพัฒนาบล็อกประดับจากนํ�ายางพาราและเส้นใยธรรมชาติเสริมแรงด้วยวัสดุ

พลอยได้ในอุตสาหกรรมเซรามิก

 - ปีที� ๑ ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการบล็อกประดับที�ผลิต

จากปูนซีเมนต์ ยางพารา เส้นใยธรรมชาติและกากดินขาว

-ยื�นจดอนุสิทธิบัตร ๑ เลขที�คําขอเชิงปริมาณ

ตัวชี�วัด

 - เชิงปริมาณ ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการบล็อกประดับ

ที�ผลิตจากปูนซีเมนต์ ยางพารา เส้นใยธรรมชาติและกาก

ดินขาวอย่างน้อย ๑ แบบ

 - เชิงคุณภาพ ได้สูตรผสมเทคนิคการขึ�นรูปและการ

ตรวจสอบสมบัติระดับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ASTM

               0.428 49(4) สวย.

35. โครงการ การปรับปรุงสมบัติความคงที�ของยาง

ธรรมชาติด้วยเอนไซม์

 ผลผลิต

- องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีในการปรับปรุงยางธรรมชาติ

ให้มีสมบัติที�คงที� โดยการศึกษาการยับยั�งการเกิด storage

 hardening ด้วยเอนไซม์ไลเปส ซึ�งเป็นสารที�มีความ

ปลอดภัยสูงเพื�อนาไปพัฒนาแก้ปัญหาสมบัติความไม่คงที�

ของยางธรรมชาติเชิงอุตสาหกรรมต่อไป

ตัวชี�วัด

 - เชิงปริมาณ บทความวิชาการที�ตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ อย่างน้อย ๑ ฉบับ

- ต้นแบบระดับห้อง ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปรับปรุงการ

เกิด storage hardening ของยาง ธรรมชาติโดยใช้เอนไซม์

               0.786 49(4) สวย.
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36 โครงการวิจัย  พารามิเตอร์อิทธิพลของนํ�ายางพาราผสมสารผสมเพิ�ม เพื�อกําหนดมาตรฐาน

อุตสาหกรรมด้านคุณสมบัติของนํ�ายางพาราผสมสารผสมเพิ�มในการปรับปรุงดินซีเมนต์

ผลผลิต

 - พารามิเตอร์ของนํ�ายางพาราผสมสารผสมเพิ�มที�มี

อิทธิพลต่อคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินซีเมนต์ปรับปรุง

คุณภาพด้วยยางพาราผสมสารผสมเพิ�ม

ตัวชี�วัด

 - เชิงปริมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ของนํ�า

ยางพาราผสมสารผสมเพิ�มและคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยนํ�ายางพาราผสมสาร

ผสมเพิ�ม 

 - เชิงคุณภาพ สามารถควบคุมและกําหนดคุณสมบัติของ

นํ�ายางพาราผสมสารผสมเพิ�ม เพื�อได้คุณสมบัติเชิง

วิศวกรรมของดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยนํ�า

ยางพาราผสมสารผสมเพิ�มที�ต้องการ

 - เวลา ระยะเวลาที�ลดลงในการออกแบบส่วนผสม 

เนื�องจากทราบ ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ของนํ�า

ยางพาราผสมสารผสมเพิ�มและคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยนํ�ายางพาราผสมสาร

ผสมเพิ�ม

             10.224 49(4) สวย.
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37 โครงการการเพิ�มการนําไฟฟ้าของยางธรรมชาติอิปอกไซด์และพอลิเอทธิลีนออกไซด์  - ผลผลิต (ปีที� 1) PEO-ENR blend ที�นําไฟฟ้าได้ดี

ตัวชี�วัด

  - เชิงปริมาณ Blend ที�มีการนําไฟฟ้าเทียบเท่า PEOหรือ

ดีกว่า 

ซึ�ง PEO มีราคาสูงกว่ามาก

 -  เชิงคุณภาพ เข้าใจกลไก รวมทั�งคุณสมบัติอื�น

 - เวลา  1 ปี 

 - ต้นทุน PEO ราคาหลักหมื�นบาทต่อกิโลกรัม ในขณะที� 

ENR หลักร้อยบาทต่อกิโลกรัม

 - ผลผลิต (ปีที� 2) Blend ที�นําไฟฟ้าได้ดีขึ�นโดยการผสม

สารเติมแต่งอื�น

ตัวชี�วัด

 - เชิงปริมาณBlend ที�มีการนําไฟฟ้าดีกว่า PEO และคาด

ว่า

ดีกว่าปีที� 1

 -  เชิงคุณภาพเข้าใจผลของการanneal ว่ามีผลต่อการนํา

ไฟฟ้าหรือไม่อย่างไรรวมทั�งผลของการเติมสารที�มีนํ�าหนัก 

โมเลกุลไม่สูง

               0.136 49(4) สวย.

38. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบแปรรูปนํ�ายางธรรมชาติเป็นยางผงและยางเม็ด  - ผลผลิต ระบบผลิตยางผงและยางเม็ด

ตัวชี�วัด

  - เชิงปริมาณ-ระบบต้นแบบ การผลิตยางผง  1 ระบบ 

และระบบต้นแบบ การผลิตยางเม็ด  1 ระบบ 

  - เชิงคุณภาพสามารถผลิตยางผงและยางเม็ดขยายไปสู่

การใช้งานในระดับอุตสาหกรรม

               1.289 49(4) สวย.

กลยุทธ์ที� 2.5 ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง 596.913         

1 โครงการสวัสดิการเพื�อเกษตรกรชาวสวนยาง 1. เกษตรกรชาวสวนยางที�ได้รับสวัสดิกรมีความพึงพอใจ

ในการรับบริการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 569.100           49(5) ฝพก.

1.1 กิจกรรมสวัสดิการเพื�อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีสวนยางประสบภัย 70.000             

1.2 กิจกรรมเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต 50.000             

1.3 กิจกรรม : ให้กู้ยืมเพื�อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง            189.000
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1.4 กิจกรรม เงินจัดสวัสดิการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการกําหนด    245.000           

1.4.1 จัดสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพื�อเป็นทุนการศึกษาด้านยางพาราในระดับปริญญาตรีแก่

บุตรเกษตรกร

4.000               

1.4.2 จัดทําประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 225.000           

1.4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง  16.000             

2  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง

 [วัตถุประสงค์] เพื�อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความรู้ความชํานาญใน

การประกอบอาชีพ ตามที�เกษตรกรชาวสวนยางมีความต้องการ

1. เกษตรกรชาวสวนยางที�ผ่านการฝึกอบรมนําความรู้ไป

ใช้ในการประกอบอาชีพเสริม

ร้อยละ 70 16.000           49(5) ฝพก.

(1) สํารวจและแบ่งกลุ่มตามความต้องการในการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยาง 45 จังหวัด  D D D

(2) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามกลุ่มอาชีพที�เกษตรกรชาวสวนยางให้ความสนใจ 3,720 ราย 8.159               D D D D D D D D

(3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,720 ราย 7.440               D D D D D D D D

(4) ติดตามผลการทํากิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั�ง -                   D D D D D

(5) ประเมินการดําเนินงาน 1 ครั�ง -                   D D D  

(6) ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินกิจกรรม และสรุปผลการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร 1 ครั�ง 0.401               D

1.5 กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตามมาตรา 49 (5) 15.100           

1.5.1 จัดสรรให้ กยท.เขต/จังหวัด/สาขา เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  12.000             

1.5.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตามงานของกองสวัสดิการเกษตรกร 0.500               

1.5.3 เงินสํารองไว้ที�ส่วนกลาง 1.600               

1.5.4 พัฒนาระบบสารสนเทศ สวัสดิการเพื�อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49 (5)   

3 1. พัฒนาระบบสารสนเทศได้ ร้อยละ 100 49(5) ฝพก.

2. มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน ร้อยละ 85

4. โครงการส่งเสริมการทําบัญชีครัวเรือนและสร้างวินัยการออม เกษตรกรชาวสวนยางที�ขึ�นทะเบียนกับ กยท. 7,500 ราย 2.670               49(3)

5. โครงการความเสี�ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี�ยงของเกษตรกรชาวสวนยางในประเทศไทย (งวดที� 

2-3 และปีที� 2 ต่อเนื�อง)

ได้ผลการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 

โครงสร้างฟาร์ม และระบบการผลิตของเกษตรกรชาวสวน

ยาง

               2.142 49(4) สวย./

บุคคลภายนอก

 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สวัสดิการเพื�อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 

49(5)

   ั ป ์  ื� ั  ื� ใ ้ ิ ้ ั ิ ื�

1.000            
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6. โครงการวิจัยและพัฒนาแผนแม่บทเพื�อคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมั�นคงและยั�งยืน 

(งวดที� 2-3 และปีที� 2 ต่อเนื�อง)

1. ทราบบทเรียนการเสริมศักยภาพผู้ผลิต-ผู้บริโภคเพื�อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยสงขลา-สตูล

2. ได้กลุ่มผู้ผลิตผู้บริโภค ดําเนินการร่วมกันในการผลิต

แปรรูปและแลกเปลี�ยนสินค้า

3ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรราย

ย่อยในรูปแบบเกษตรชุมชน

               2.155 49(4) สวย./

บุคคลภายนอก

7. โครงการ การนําผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับรายได้เกษตรกร

ชาวสวนยาง

 - จํานวนผลงานวิจัยของการยางแห่งประเทศไทย อย่าง

น้อย 1 เรื�องต่อปี สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการ

เพิ�มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับรายได้และช่วย

แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร

 - . เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดที�มีการยางแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดตั�งอยู่ (๔๕ จังหวัด) เข้าร่วมโครงการ

การจัดการสวนยางที�ดีตามหลักเกษตรดีที�เหมาะสม 

(GAP) และได้รับการรับรอง นําร่องจังหวัดละ ๕๐ แปลง

ในปีแรก และ ๑๐๐ แปลงต่อปีในปีที� ๒ และ ๓ รวม 

๑๑,๒๕๐ แปลง

 -  สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการใช้ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน ไม่น้อยกว่า ๗ สถาบัน และสมาชิก สามารถ

ใช้แอพพลิเคชั�นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแปลผลได้ 

จังหวัดละ ๑๐๐ รายต่อปี และนําร่องเก็บตัวอย่างดินส่ง

วิเคราะห์ จังหวัดละ ๒๐ รายต่อปี รวมผู้ใช้แอพพลิเคชั�น

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ๑๓,๕๐๐ ราย ผู้เก็บ

ตัวอย่างดินเพื�อวิเคราะห์ ๒,๗๐๐ ราย

 -  เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดที�มีการยางแห่งประเทศ

ไทยจังหวัดตั�งอยู่ (๔๕ จังหวัด) เข้าร่วมโครงการการ

จัดการด้านโรคพืชที�ถูกต้อง ด้วยโมบายแอพพลิเคชั�นด้าน

โรค (Mobile Application) นําร่องจังหวัดละ ๑๐๐ ราย

ต่อปี รวม ๑๓,๕๐๐ ราย

               9.094 49(4) สวย. เพิ�มเติมโครงการ
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ยุทธศาสตร์ที� 3 การพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

กลยุทธ์ที� 3.1 เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถสูง

1 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะด้านบริหาร (Management Competency) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร ร้อยละ  80 49(1) ฝทม./กฝอ.

1  : พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับต้น จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 24 ราย 0.700               24

2  : พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลาง จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 40 ราย 2.000               40

3  : พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูง จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 8 ราย 1.500               8

4  : พัฒนาผู้บริหารระดับสูง (ร.ผวก.ขึ�นไป) จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 1 ราย 0.200               1

2 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการ กยท. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร ร้อยละ 80 49(1) ฝทม./กฝอ.

1 : ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการ กยท. จํานวนครั�งในการพัฒนา 1 ครั�ง 1.800               1

3 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 49(1) ฝทม./กฝอ.

1  : พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) ร้อยละของจํานวนบุคลากรที�ไม่ผ่านการประเมินสมรรถะ

หลัก

ร้อยละ 100 0.100               

100

4 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามตําแหน่ง(Functional Competency) ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 49(1) ฝทม./กฝอ.

ผลการปฎิบัติงานภายหลังเข้ารับการฝึกอบรม

พัฒนาขึ�นเมื�อเปรียบเทียบกับก่อนเข้ารับการ

ฝึกอบรม

1 ระดับ

1  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการเกษตร จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 40 ราย 0.200               40

2  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านธุรกิจ จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 15 ราย 0.400               15

3  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการคลัง จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 65 ราย 0.500               65

4  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านแผนงานและกลยุทธ์ จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 40 ราย 0.400               40

5  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการตรวจสอบภายใน จํานวนชั�วโมงการอบรมที�ดําเนินการแล้วเสร็จ 40 ชั�วโมง 0.200               18 22

6  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านบริหารงานทั�วไปและพัสดุ จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 60 ราย 0.700               60

7  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านอื�น ๆ จํานวนสายงานที�ได้รับการพัฒนา 4 สายงาน 0.400               1 1 1 1

5 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Officer ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 49(1) ฝทม./กฝอ.

1  : เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื�อสนับสนุนนโยบาย Smart Farmer  และ Smart Group จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 30 ราย 0.200               30

2  : พัฒนาบุคลากรเพื�อส่งเสริมเกษตรกรให้จัดการสวนยางตามมาตรฐาน FSC จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 30 ราย 0.100               30

6 โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 49(1) ฝทม./กฝอ.

1  : ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จํานวนพนักงานที�ผ่านการพัฒนา 50 ราย 0.600               

7 โครงการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 49(1) ฝทม./กฝอ.

1  : พัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 20 ราย 0.200               10 10

2  : ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน จํานวนพนักงานที�ผ่านการพัฒนา 100 ราย 0.600               100

ยกเลิกโครงการ
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3  : ส่งเสริมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) จํานวนพนักงานที�ผ่านการพัฒนา 2 ราย 0.100               2

4  : พัฒนาลูกจ้างชั�วคราวและพนักงาน Outsource จํานวนกิจกรรมที�พัฒนา 2 กิจกรรม 0.100               1 1

5  : ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร จํานวนพนักงานที�ผ่านการพัฒนา 40 ราย 0.400               40

8 โครงการพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการเชิงรุก ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 ฝทม./กฝอ.

1  : ศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ ของผู้บริหารและพนักงาน จํานวนครั�งในการจัดกิจกรรม 1 ครั�ง 1.500               1

2  : การใช้เทคโนโลยีเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการทํางาน จํานวนพนักงานที�ผ่านการพัฒนา 40 ราย 0.200               40

9 โครงการจัดทําแผนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 1 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลา  ร้อยละ 80 49(1) ฝทม./กฝอ.

 

2 ความสําเร็จในการประเมินติดตามกิจกรรมตาม

แผน

ร้อยละ 80 

 

3 จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา มีผลการ

ประเมินติดตามการปฏิบัติงานภายหลังการพัฒนา 

เพิ�มขึ�นไม่น้อยกว่า 1 ระดับ เมื�อเปรียบเทียบกับ

ก่อนการพัฒนา (ยกเว้นกิจกรรมที� 8.4 9.1 13.1 และ

 14.2)

ร้อยละ 80  

1  : จัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) จํานวนครั�งที�ดําเนินการสําเร็จ 1 ครั�ง -                   1

2  : การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) รายงานสรุป 1 ฉบับ -                   1

3  : จัดทํา/ทบทวนเส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map : TRM) รายงานสรุป 1 ฉบับ -                   1

4  : การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม รายงานสรุป 1 ฉบับ -                   1

10 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบและประเมินสมรรถนะ (Competency) ความสําเร็จในการปรับปรุงระบบการประเมินสมรรถนะ ร้อยละ 90 ฝทม./กสค.

1 : ปรับปรุงสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะตามตําแหน่ง จํานวนสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านบริหารและ - D D D D

(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลและดําเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทําระบบสมรรถนะของ กยท. เพื�อ

ปรับปรุงสมรรถนะและกําหนดพฤติกรรมบ่งชี�

สมรรถนะตามตําแหน่ง  6 สมรรถนะ

D

(2) นําสมรรถนะที�ได้จากการประชุมมาทําประชาพิจารณ์เพื�อความเข้าใจและเกิดการยอมรับในองค์กร   D

(3) จัดทํารายงานผลการประชาพิจารณ์ เสนอต่อที� ประชุม คณะกรรมการจัดทําระบบสมรรถนะของ 

กยท   D

(4)  เสนอผู้ว่าการฯ อนุมัติสมรรถนะที�ปรับปรุงเพื�อประกาศใช้   D

2 : จัดทํา/ปรับปรุงสมรรถนะและความรู้ที�จําเป็น (Skill Metrix) สําหรับคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด (Skill Metrix) สําหรับคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด ร้อยละ 100 D D

(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลและดําเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทําระบบสมรรถนะของ กยท. เพื�อ

ปรับปรุงสมรรถนะและกําหนดพฤติกรรมบ่งชี�   

D
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(2) นําสมรรถนะที�ได้จากการประชุมมาทําประชาพิจารณ์เพื�อความเข้าใจและเกิดการยอมรับในองค์กร   

D

(3) จัดทํารายงานผลการประชาพิจารณ์ เสนอต่อที� ประชุม คณะกรรมการจัดทําระบบสมรรถนะของ 

กยท   

D

(4)  เสนอผู้ว่าการฯ อนุมัติสมรรถนะที�ปรับปรุงเพื�อประกาศใช้   D

(5) จัดทําหนังสือแจ้ง สคร. D

3 : ปรับปรุงคู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ พจนานุกรมสมรรถนะ 1 ฉบับ -                   D D D

(1) นําสมรรถนะที�ปรับปรุงและประกาศใช้แล้วมาจัดทํ�าคู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ   D

(2)  เสนอผู้ว่าการฯ อนุมัติใช้คู่มือและพจนานุกร+A94มสมรรถนะ   D

(3) ดําเนินการเผยแพร่คู่มือพร้อมหนังสือเวียนแจ้งส่วนงาน Download ผ่านระบบงาน และ web site 

KM   D

(4) ประสานงานกับฝ่ายบริหารทรัพย์สิน เพื�อดําเนินการ จัดพิมพ์คู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ   D

4 : ประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื�อหาช่องว่าง จํานวนบุคลากรที�ได้รับการประเมินสมรรถนะ ร้อยละ 100 -                   

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

(2) ตรวจสอบและจับคู่ประเมินในระบบประเมิน HRIS   D

(3) เสนอผู้ว่าการฯ อนุมัติให้ประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื�อหาช่องว่าง พร้อมแจ้งทุกส่วนงาน

ประเมินสมรรถนะ   D

(4) สร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยการจัดประชุม ชี�แจง วิธีการประเมินสมรรถนะ   D D

(5) ดําเนินการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะตามตําแหน่ง   D

(6) จัดทํารายงานผลการประเมินสมรรถนะ เสนอต่อผู้ว่าการฯ และแจ้งให้ทุกส่วนงานรับทราบผลการ

ประเมินสมรรถนะ   D
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11 โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พนักงานที�รับทุนการศึกษาและนําความรู้ที�ได้รับมา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 ร้อยละ 100 49(1) ฝทม./กสค.

1 : จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวนพนักงานที�ได้รับทุนการศึกษา 5 ราย 0.800                D D D D D D D

(1) สํารวจความจําเป็นของสาขาทุนการศึกษา   D

(2) รวบรวม หาข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล   D

(3) แต่งตั�งกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563   D

(4) จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาสาขาการให้ทุน และหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรับ

ทุนการศึกษา   D D D D D

(5) จัดทําโครงการให้ทุนการศึกษาและรายละเอียดการรับทุนการศึกษาเสนอ ผวก.กยท.อนุมัติ   D

(6) รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษา   D D D

(7 )จัดทําหนังสืออนุมัติให้ทุนการศึกษาเสนอ ผวก.กยท. ลงนามหนังสือและสัญญาการให้ทุนการศึกษา   D

(8) ติดตาม รายงานผลการศึกษาและรายงานค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับทุนแต่ละราย   D

2  : จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวนพนักงานที�ได้รับทุนการศึกษา 2 ราย 0.400                D D D D D

(1) สํารวจความจําเป็นของสาขาทุนการศึกษา   D

(2) รวบรวม หาข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล   D

(3) แต่งตั�งกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563   D

(4) จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาสาขาการให้ทุน และหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรับ

ทุนการศึกษา   D D D D D

(5) จัดทําโครงการให้ทุนการศึกษาและรายละเอียดการรับทุนการศึกษาเสนอ ผวก.กยท.อนุมัติ   D

(6) รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษา   D D D

(7 )จัดทําหนังสืออนุมัติให้ทุนการศึกษาเสนอ ผวก.กยท. ลงนามหนังสือและสัญญาการให้ทุนการศึกษา   D

(8) ติดตาม รายงานผลการศึกษาและรายงานค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับทุนแต่ละราย   D

12 โครงการจัดทําแผนและพัฒนาพนักงานที�มีศักยภาพสูง (Talent Management) ความสําเร็จในการพัฒนาระบบบุคลากรที�มีศักยภาพสูง 

(Talent Management)

ร้อยละ 70 49(1) ฝทม.

1  : จัดทําแผนการคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง จํานวนผู้มีศักยภาพสูง 1 ตําแหน่ง -                   

(1) ประชุมคณะกรรมการเพื�อทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก   D

(2) ดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�กําหนด   D D

2  : พัฒนาพนักงานที�มีศักยภาพสูง (Talent Management) จํานวนพนักงานที�ผ่านการพัฒนา 20 ราย 0.100               20
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13  โครงการสื�อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั�วถึงทั�งองค์กร

1 บุคลากรมีความรู้ด้านการจัดการความรู้เพิ�มขึ�น ร้อยละ 10 - 49(1) ฝทม.

2 จํานวนครั�งของการประชาสัมพันธ์  4 ครั�ง

(1) สร้างการรับรู้ และเข้าใจถึงความสําคัญของการนําการบริหารจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการ

พัฒนาองค์กร    D

(2) กําหนดรูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ เช่น ข้อความ รูปภาพ 

ภาพเคลื�อนไหว โปสเตอร์ เสียงตามสาย หนังสือเวียนแจ้งส่วนงาน ระบบงานกยท. Web site  Line และ

 facebook เป็นต้น    D

(3)  ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้กับการพัฒนาองค์กร    D D D D

(4) ประเมินความพึงพอใจในการรับรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา    D

14 โครงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 1 การรับรู้ถึงโอกาสในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกันใน

องค์กรของบุคลากร

ร้อยละ 50 49(1) ฝทม.

 2 ความพึงพอใจในการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้

ร้อยละ 80 

1  : วันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) จํานวนครั�งของการจัดกิจกรรม  1 ครั�ง 0.010               

(1) กําหนดหัวเรื�องและรูปแบบของกิจกรรม เช่น เชิญบุคลากรภายในหรือภายนอกมาถ่ายทอด

แลกเปลี�ยน  ในเรื�องที�อยู่ในประเด็นความสนใจ การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในสายงาน/ข้ามสายงาน ซึ�งมี

ภารกิจเกี�ยวข้องกัน    D

(2) จัดเตรียมสถานที�ในการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)    D

(3) ดําเนินการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)    D

(4) ประเมินความพึงพอใจในการรับรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา    D

2  : สอนให้ฝึกปฏิบัติในระหว่างทํางาน (On The Job Training) หรือการเป็นโค๊ชสอนงาน (Coaching) จํานวนเรื�องที�ทําการสอนงาน  

20 เรื�อง -                   

(1) นําเสนอ ผวก.กยท. สอนให้ฝึกปฏิบัติในระหว่างทํางาน (On The Job Training) หรือการเป็นโค๊

ชสอนงาน (Coaching) พร้อมแจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานดําเนินการ    

1 ครั�ง

D

(2) รวบรวม จัดทําฐานความรู้จากสอนให้ฝึกปฏิบัติในระหว่างทํางาน (On The Job Training) หรือการ

เป็นโค๊ชสอนงาน (Coaching)    D D D D

(3) ดําเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานผ่าน Intranet    D D D

(4) ประเมินความพึงพอใจในการรับรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา    D

3  : สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี�ยนเรียนรู้ทั�วทั�งองค์กร จํานวนครั�งของการจัดกิจกรรม 1 ครั�ง 0.050               D
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15 โครงการ ใช้องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ (Synergy) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จํานวนองค์ความรู้ที�ใช้ร่วมกัน  4 เรื�อง  - 

(1) คณะกรรมการฯ เลือกองค์ความรู้ กิจกรรมและหน่วยงานที�จะทํา Synergy    D

(2) ประสานงานหน่วยงานและจัดทําหนังสือขออนุมัติ ผวก.กยท. ลงนาม    D

(3) ดําเนินกิจกรรมใช้องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐใช้เกิดประโยชน์สูงสุด    D

(4) สรุปผลการดําเนินงานความรู้ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ    D

(5) ประเมินความพึงพอใจในการรับรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา    D

16 โครงการ  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพิ�มมูลค่ายางพารา จํานวนครั�งของการจัดกิจกรรม  1 เรื�อง 0.130               

(1) กําหนดหัวเรื�องและรูปแบบและทีมงานนักปฏิบัติ โดยคณะกรรมการฯ    D

(2) จัดเตรียมสถานที�ในการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)    D

(3) ดําเนินการถอดและสกัด เพื�อได้ วิธีการที�ดีที�สุด (Best Pactices)    D

(4) ประเมินความพึงพอใจในการรับรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา    D

17 โครงการ สํารวจความพึงพอใจด้านการจัดการความรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจํานวนครั�งของการสํารวจความพึงพอใจ  1 ครั�ง -                   

(1) สํารวจความพึงพอใจด้านการจัดการความรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการปฎิบัติงาน    D

(2) จัดทํารายงานที�ได้จากการสํารวจความพึงพอใจด้านการจัดการความรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้

ในการปฎิบัติงานและปรัปรุงแผนแม่บทการจัดการความรู้และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้

   

D

 18  โครงการจัดทําองค์ความรู้ที�จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อความต้องการของ

บุคลากรในองค์กร

ความพึงพอใจต่อองค์ความรู้ ระดับปานกลาง -                   

1  : จัดทําองค์ความรู้ (Knowledge) จากผู้เกษียณ ผู้ลาออก ผู้บริหาร และผู้ชํานาญการ จํานวนองค์ความรู้ตามขอบเขตที�องค์กรกําหนด 10 องค์ความรู้ 1.250               

(1) กําหนดขอบเขตองค์ความรู้ เพื�อให้องค์ความรู้ที�เกี�ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรและ

ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์กร    D

(2) จัดทํารายชื�อผู้เกษียณ ผู้ลาออก ผู้บริหาร และผู้ชํานาญการ    D

(3) จัดทําองค์ความรู้จาก ผู้เกษียณ ผู้ลาออก ผู้บริหาร และผู้ชํานาญการ โดยการถอดองค์ความรู้ ตาม

ขั�นตอนและระเบียบที�เกี�ยวข้อง พร้อมวิเคราะห์ ออกแบบการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ    

2 8

(4) เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ    D

(5) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อองค์ความรู้ ที�มีต่อการปฏิบัติงานในองค์กร    D

(6) ยกย่องชมเชยองค์ความรู้ที�บุคลากรในองค์กรให้ความสนใจและสามารถนํามาใช้สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี    D
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2  : Unit School จํานวนหลักสูตรที�จัดทําและ ใช้ในการเรียนรู้  13 หลักสูตร

(1) ประสานงาน หารือ ร่วมกับสํานักเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    D

(2) เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติให้ส่วนงาน ดําเนินการจัดทํา การพัฒนาบุคลากร แบบ Unit School    D

(3) นําเอกสารและข้อสอบมาจัดทําหลักสูตร E - learning    D

(4) แจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานเข้าเรียนตามหลักสูตร E - learning    D

(5) ประเมินผลการเข้าเรียนตามหลักสูตร E - learning    D

19 โครงการจัดทําองค์ความรู้ ที�จําเป็นในการบริหารยางพาราทั�งระบบ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ กยท.  ร้อยละ 40  49(1) ฝทม.

1  : จัดทําองค์ความรู้ ที�จําเป็นในการบริหารยางพาราทั�งระบบ จํานวนองค์ความรู้ตามขอบเขตที�องค์กรกําหนด 10 องค์ความรู้ -                   

(1) กําหนดขอบเขตองค์ความรู้ ที�จําเป็นในการบริหารยางพาราทั�งระบบ    D

(2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื�อ กําหนดองค์ความรู้ ที�จําเป็นในการบริหารยางพาราทั�งระบบพร้อม

จัดทําทะเบียน กูรู    D

(3) จัดทําองค์ความรู้ ที�จําเป็นในการบริหารยางพาราทั�งระบบ โดยการถอดองค์ความรู้ ตามขั�นตอน

และระเบียบที�เกี�ยวข้อง พร้อมวิเคราะห์ ออกแบบการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ  หรือรวบรวม 

เชื�อมโยง จัดทําและจัดเก็บฐานข้อมูลยางพาราที�จําเป็นในการบริหารกิจการยางพาราทั�งระบบ

   D

(4) เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ    D

(5) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อองค์ความรู้    D

2  : ส่งเสริมหรือพัฒนาองค์ความรู้ เกี�ยวกับระบบการบริหารจัดการเกษตรกรรมสมัยใหม่ จํานวนองค์ความรู้ตามขอบเขตที�องค์กรกําหนด 1 องค์ความรู้ -

(1) สํารวจความต้องการองค์ความรู้ที�เกี�ยวข้องกับเกี�ยวกับระบบการบริหารจัดการเกษตรกรรมสมัยใหม่    D

(2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื�อ กําหนดองค์ความรู้ ที�เกี�ยวข้องกับเกี�ยวกับระบบการบริหารจัดการ

เกษตรกรรมสมัยใหม่    D

(3)  รวบรวม เชื�อมโยง จัดทําองค์ความรู้และจัดเก็บองค์ความรู้ ที�เกี�ยวข้องกับเกี�ยวกับระบบการบริหาร

จัดการเกษตรกรรมสมัยใหม่    D

(4) เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ    D

(5) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อองค์ความรู้    D
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20 โครงการนวัตกรรม  0.400               

1  : นวัตกรรม จํานวนนวัตกรรม 1 นวัตกรรม 0.350               49(1) ฝทม.

(1) สํารวจความต้องการองค์ความรู้ที�เกี�ยวข้องกับเกี�ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื�อเพิ�ม

ประสิทธิภาพในการทํางานหรือเน้นการรักษาสิ�งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพ    D

(2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื�อ กําหนดรูปแบบการจัดประกวดการสร้างนวัตกรรมในสภาพการ

ทํางาน พร้อมดําเนินการประกวด    D

(3)  รวบรวม เชื�อมโยง และจัดเก็บนวัตกรรมให้เป็นระบบ    D

(4) เผยแพร่องค์นวัตกรรมในรูปแบบและช่องทางต่างๆ    D

(5) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อนวัตกรรม    D

2  : สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที�มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จํานวนครั�งของการจัดกิจกรรม 1 ครั�ง 0.050               D

21 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลในการสนับสนุนการ

จัดการความรู้

1 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการ

จัดการความรู้

ปานกลาง ระดับสูง -                   49(1) ฝทม.

2 จํานวนคลังความรู้  4 ส่วนงาน

1  : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื�อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ( KMS : Knowledge Repository, E-learning, 

RAOT Learning Center, Intranet)

ความสําเร็จของกิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื�อ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ร้อยละ  100 

(1) สํารวจฐานข้อมูลของการจัดการความรู้ของ กยท. และความต้องการใช้งานผู้รับบริการ    D

(2) วิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและติดตามการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (RAOT Learning Center,  

Intranet,  E-Learning ) ใช้ตรงตามความต้องการใช้งาน    D

(3) รวบรวม ประสาน เชื�อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ที�สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กร (RAOT 

Learning Center,  Intranet,  E-Learning ) พร้อมวิเคราะห์ ออกแบบวิธีการจัดเก็บให้เป็นระบบ

   D

(4) ดําเนินการการบูรณาการองค์ความรู้ของ กยท. และประสาน ติดตาม เพื�อให้ฐานข้อมูลของ กยท. 

ใช้งานได้อย่างมีบูรณาการ    D

2  : พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และพื�นที�เสมือนในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของ กยท.

ความสําเร็จของกิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้

และพื�นที�เสมือนในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของ กยท.

ร้อยละ 100

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์การจัดการความรู้และพื�นที�เสมือนในการแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ D

(2) ทําหนังสือประสาน ฝทส.เพื�อปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ฯ    D

(3) ควบคุม ประเมินและติดตามพื�นที�เสมือนในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของบุคลากร    D
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22 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร 1 การเพิ�มขึ�นของทักษะด้านการจัดการความรู้ ระดับนัยสําคัญ 0.05 49(1) ฝทม.

 2 บุคลากรเข้าไปใช้คลังความรู้มากกว่าปีละ 2 ครั�ง ร้อยละ 50 

1  : ส่งเสริมการรักการอ่าน (Activity for Reading Skill) จํานวนกิจกรรม  1 กิจกรรม -                   

(1) สํารวจความต้องการในการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากร    D

(2)  จัดเตรียมสถานที�และช่องทางการจัดกิจกรรมรักการอ่าน เช่น จัดเตรียมห้องสมุด ห้องสมุดเสมือน 

Intranet Km e-Learning เป็นต้น    D

(3) ดําเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนองค์ความรู้เพื�อส่งเสริมให้บุคลากรรักการอ่าน    D

(4) จัดกิจกรรม วันแห่งความรักการอ่าน    D

(5) ประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน    D

2  : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ให้แก่ทีมงาน จํานวนหลักสูตรที�เข้ารับการอบรม  2 หลักสูตร 0.090               

(1) สํารวจความต้องการในการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการ

จัดการความรู้ให้แก่ทีมงาน    D

(2)  ขออนุมัติดําเนินการตามผลที�ได้จากแบบสํารวจฯ เช่นศึกษาดูงาน ฝึกอบรม เสนอ ผวก.กยท. 

อนุมัติหลักสูตร    D

(3) ดําเนินการตามกิจกรรมที�ได้รับอนุมัติ    D

(4) ประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน    D

3  : พัฒนา/จัดทําสื�อเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) จํานวนหลักสูตรที�จัดทําและใช้ในการเรียนรู้  10 หลักสูตร  -

(1) สํารวจหัวข้อเรื�องที�ต้องการจะพัฒนาฯ หรือให้จัดทํา
 E - learning    D

(2) เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติหลักสูตร    D

(3) จัดทําหลักสูตร E - learning    D D D

(4) แจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานเข้าเรียนตามหลักสูตร E - learning    D

(5) ประเมินผลการเข้าเรียนตามหลักสูตร E - learning    D

23 โครงการจัดทําแผนแม่บทการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการประจําปี ตัวชี�วัด และการ

ประเมินผลด้านการจัดการความรู้

1 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์การ

จัดการความรู้

 ร้อยละ 80 -                   49(1) ฝทม.

 2 บุคลากรยอมรับว่า กยท. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ร้อยละ 40 -                   

1  : ทบทวนแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ของ กยท. จํานวนครั�งในการทบทวนแผนฯ  1 จํานวนครั�ง

(1) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการประชุมเชิงปฏิบัติการ จากนั�นวิเคราะห์ข้อมูลเพื�อ

ทบทวนและจัดทําร่างแผนแม่บทการจัดการความรู้ ปี 2561-2564 ฉบับปรับปรุง       D

(2) นําร่างแผนฯ ที�ทบทวนแล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท.

พิจารณาให้ความเห็นชอบ    D
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(3) นําข้อคิดเห็นและมติที�ประชุมของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มา

ปรับปรุงแผนฯ แล้วนําเข้าคณะกรรมการ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ    D

(4) เวียนแผนดังกล่าวให้ทุกส่วนงานเพื�อทราบ    D

2  : จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ 2564 จํานวนแผนปฏิบัติการฯ  1 ฉบับ

(1) รวบรวมข้อมูลจากผลการสํารวจความพึงพอใจ การศึกษาเอกสารและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

วิเคราะห์ข้อมูลเพื�อทบทวนและจัดทําร่างแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ 2564    D

(2) นําร่างแผนฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ    D

(3) นําข้อคิดเห็นและมติที�ประชุมของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มา

ปรับปรุงแผนฯ แล้วเสนอคณะกรรมการ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ    D

(4) เวียนแผนให้ทุกส่วนงานเพื�อทราบ    D

3  : จัดทํารายงานผลสัมฤทธิ�การจัดการความรู้ของ กยท. ประจําปีงบประมาณ 2563 รายงานผลสัมฤทธิ�การจัด การความรู้  1 ฉบับ

(1) รวบรวมผลการดําเนินงานไตรมาสที� 1 - 4 และผลสํารวจความพึงพอใจการจัดการความรู้ของ กยท.

 มาจัดทําร่างรายงานผลสัมฤทธิ�การจัดการความรู้ของ กยท. ประจําปีงบประมาณ 2563    D

(2) นําร่างรายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. พิจารณาให้

ความเห็นชอบ    D

(3) นําข้อคิดเห็นและมติที�ประชุมของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มา

ปรับปรุงร่างรายงานฯ แล้วเสนอคณะกรรมการ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ D

(4) นํารายงานผลสัมฤทธิ�การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2563 เสนอต่อ ผวก.กยท.ลงนาม แล้ว

นําเสนอผลการดําเนินงานตามตัวชี�วัดขององค์รต่อไป    D

24 โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของบุคลากร จํานวนครั�งที�จัด  1 ครั�ง 0.070               

1  : ยกย่องชมเชยผลงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กร

(1) ประชุมเพื�อกําหนดรูปแบบ    D

(2) เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติกิจกรรม    D

(3) ดําเนินกิจกรรมการยกย่องชมเชยผลงานและประกาศผล    D

(4) ประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมฯ    D
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2. โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ● ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบงานปกติและการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไม่น้อยกว่า

7.500               49 (1) สผว.

ร้อยละ 80 ของเป้าหมายกิจกรรม

● เฝ้าระวังข่าวลบและชี�แจงข้อเท็จจริงที�ถูกต้อง เพื�อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ

 ได้ทั�วถึง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ทุกครั�ง

1.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื�อสิ�งพิมพ์ 36 ครั�ง 5.500               สผว,/กปผ. D D D D D D D D D D D D

2.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื�อสังคมออนไลน์ 100 ครั�ง สผว,/กปผ. D D D D D D D D D D D D

3.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื�อเว็บไซต์ กยท. 340 ครั�ง สผว,/กปผ. D D D D D D D D D D D D

4.สื�อมวลชนสัมพันธ์ 40 ครั�ง สผว,/กปผ. D D D D D D D D D D D D

5.ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งสื�อมวลชน 104 ครั�ง สผว,/กปผ. D D D D D D D D D D D D

6.สรุปข้อมูลข่าวจากสื�อมวลชน 365 ครั�ง สผว,/กปผ. D D D D D D D D D D D D

7.ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 260 ครั�ง สผว,/กปผ. D D D D D D D D D D D D

8.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื�อวิทยุ 120 ครั�ง สผว,/กปผ. D D D D D D D D D D D D

9. ป้ายประชาสัมพันธ์จออิเล็คทรอนิกส์ 240 ครั�ง สผว,/กปผ. D D D D D D D D D D D D

10.วีดีโอเผยแพร่กิจกรรม กยท. ผ่านสื�อออนไลน์ 12 ครั�ง สผว,/กปผ. D D D D D D D D D D D D

11.เสียงตามสาย 350 ครั�ง สผว,/กปผ. D D D D D D D D D D D D

12.เทิดพระเกียรติราชวงศ์ 4 ครั�ง สผว,/กปผ. D D D D

13.เปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจําปี 1 ครั�ง สผว,/กปผ. D

14.คู่มือพนักงานและปฏิทินตั�งโต๊ะ 5,000 ชุด สผว,/กปผ. D D D D

15.ป้ายประชาสัมพันธ์ 12 ชุด สผว,/กปผ. D D D D D D D D D D D D

16.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื�อนิทรรศการ 5 ครั�ง สผว,/กปผ. D D D D D

17.กิจกรรมพิเศษ 6 ครั�ง สผว. D D D D D D

18.วันยางพารา 1 ครั�ง 2.000               สผว. D

3 โครงการจัดทําแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ความพึงพอใจของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 80  - 49(1) ฝทม.

กิจกรรม : ทบทวนแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2564 แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2564 (ฉบับ

ปรับปรุง) ครั�งที� 3

1 ฉบับ

(1) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื�อทบทวนและ

จัดทําร่างแผนฯ D D

(2) นําร่างแผนฯ เสนอ ผวก.กยท. ให้ความเห็นชอบ D

(3) นําร่างแผนฯ ที�ทบทวนเสนอคณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. พิจารณาให้

ความเห็นชอบ D

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้วยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และเพิ�มช่องทางในการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที�ถูกต้อง รวดเร็ว ทั�วถึงและทันต่อเหตุการณ์

                  2. เพื�อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย ภารกิจ กิจกรรม บทบาท เป้าหมายวิธีการ

ดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย

                  3. เพื�อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการยางแห่งประเทศไทย ให้พนักงาน ผู้เกี�ยวข้องกับยางพารา

และประชาชนทั�วไปได้รับทราบอย่างทั�วถึงภายในปี 2561 - 2564
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(4) นําข้อคิดเห็นและมติที�ประชุมของคณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มา

ปรับปรุงแผนเสนอคณะกรรมการ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ D

(5) แจ้งแผนดังกล่าวให้ทุกส่วนงานเพื�อทราบ D

4 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจําปี
 ความพึงพอใจของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 80  - 49(1) ฝทม.

1 กิจกรรม : ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล 1 ฉบับ

(1) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื�อทบทวนและ

จัดทําร่างแผนฯ D

(2) นําร่างแผนฯ เสนอ ผวก.กยท. ให้ความเห็นชอบ D

(3) นําร่างแผนฯ ที�ทบทวนเสนอคณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. พิจารณาให้

ความเห็นชอบ D

(4) นําข้อคิดเห็นและมติที�ประชุมของคณะอนุกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มา

ปรับปรุงเสนอคณะกรรมการ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ D

(5) แจ้งแผนดังกล่าวให้ทุกส่วนงานเพื�อทราบ D

2 กิจกรรม : จัดทําแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล 1 ฉบับ

(1) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื�อจัดทําร่างแผนฯ D

(2) นําร่างแผนฯ เสนอ ผวก.กยท. ให้ความเห็นชอบ D

(3) นําร่างแผนฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

D

(4) นําข้อคิดเห็นและมติที�ประชุมของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มา

ปรับปรุงแผนฯ เสนอคณะกรรมการ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ D

(5) แจ้งแผนดังกล่าวให้ทุกส่วนงานเพื�อทราบ D

5 โครงการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ความสําเร็จในการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยใช้ตัวชี�วัดระดับบุคคล (KPI)

ร้อยละ 80 0.150               49(1) ฝทม.

5.1 กิจกรรม : ปรับปรุงตัวชี�วัดระดับบุคคล กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทําตัวชี�วัดระดับบุคคล 1 ครั�ง -                   

(1) รวบรวมประเด็นปัญหาจากแบบสอบถามที�แจ้งเวียน   D

(2) แต่งตั�งคณะทํางานพัฒนากรอบการจัดทํา  KPI รายบุคคลและประชุมเพื�อกําหนดหลักเกณฑ์ฯ   D

(3) สรุปผลการกําหนดตัวชี�วัดระดับบุคคลเสนอผู้ว่าการ
เพื�อขออนุมัติใช้ในปีงบประมาณถัดไป   D

5.2 กิจกรรม : ปรับปรุงสารสนเทศด้าน KPI ความสําเร็จของการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้าน KPI ร้อยละ 100 0.150               D

(1) แต่งตั�งคณะทํางานปรับปรุงระบบสารสนเทศด้าน KPI

  D

(2) ประชุมคณะทํางานฯ   D
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(3) ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้าน KPI ร่วมกับ ฝทส. D D D D D

(4) ระบบ KPI ที�ได้รับการปรับปรุง เริ�มใช้งานได้ D

   6 โครงการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 ร้อยละ 80 -                   49(1) ฝทม./กรอ.

6.1 กิจกรรม :  จัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ จํานวนตําแหน่งที�จัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 5 ตําแหน่ง  

D D D D D D D D

(1) แต่งตั�งคณะกรรมการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ    D

(2) ทบทวนกลุ่มงานตามลักษณะงานของ กยท. และกําหนดตําแหน่งเป้าหมาย    D D

(3) จัดทําร่างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตําแหน่งเป้าหมาย     D D

(4) ประชาพิจารณ์ร่างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ   D D

(5) จัดทํารายงานเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตําแหน่งเป้าหมายเสนอ ผวก.กยท. ลงนามเวียน

ทุกส่วนงาน   D D

         7 โครงการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) ความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง

ความก้าวหน้าในการเป็นผู้สืบทอดตําแหน่ง

 ร้อยละ 80 -                   49(1) ฝทม.

กิจกรรม : การจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง จํานวนตําแหน่งที�มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง 2 ตําแหน่ง

(1) ประชุมคณะกรรมการเพื�อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก   D

(2) ดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�กําหนด   D D

8 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากําลัง และหน้าที�ความรับผิดชอบ ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการใช้โครงสร้าง

องค์กรและกรอบอัตรากําลัง

ร้อยละ 80 0.175               ฝทม./กรอ.

1.1 กิจกรรม: ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลัง จํานวนคําสั�ง  1 ฉบับ 0.175               

(1) ติดตามและประเมินผลการใช้โครงสร้าง   D D D

(2) หารือกับส่วนงานที�เกี�ยวข้อง  D D

(3) จัดทําคําสั�งปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังเสนอผู้มีอํานาจและแจ้งเวียนทุกส่วนงาน   D

1.2 กิจกรรม: จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน จํานวนครั�งที�ทบทวน 1 ครั�ง -                   

(1) ศึกษาหน้าที�ความรับผิดชอบและโครงสร้างตําแหน่งของหน่วยงานที�ขอปรับปรุง   D

(2) จัดทําร่างคําบรรยายลักษณะงาน   D

(3) ส่งส่วนงานเพื�อตรวจสอบความถูกต้อง   D D

(4) จัดทําคําบรรยายลักษณะงานฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้ว่าการ กยท. ลงนามเวียนให้ทุกส่วนงานเพื�อทราบ   D

1.3 กิจกรรม: ประเมินค่างาน จํานวนตําแหน่งที�ประเมินค่างาน 2 ตําแหน่ง -                   

(1) แต่งตั�งคณะกรรมการประเมินค่างานของ กยท. และของส่วนงาน


(2) จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีประเมินค่างานเสนอ คกก.ประเมินค่างานของ กยท.

ยกเลิกกิจกรรม
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(3) วิเคราะห์ข้อมูล

(4) เสนอ คกก. ประเมินค่างานของ กยท. พิจารณาคะแนน

(5) สรุปผลการประเมินค่างานเสนอ ผวก.กยท. เห็นชอบ

กลยุทธ์ที� 3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที�ทันสมัย

1 โครงการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 49(1) ฝทส.

 1.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงลึกแก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. เพื�อให้บุคลากรของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมี

ความสามารถในการบริหารจัดการ ดูแล และให้บริการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กยท. ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

2. เพื�อรองรับการปรับเปลี�ยนของ กยท. ให้มีความพร้อม

ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เพื�อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการ

พัฒนา กยท. ทั�งในระดับบริหารและ ปฏิบัติงาน

 1.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้บริหารและพนักงานของ กยท. 1. เพื�อสร้างพื�นฐานความรู้ และความเข้าใจเกี�ยวกับระบบ

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ให้แก่ผู้บริหารและ

พนักงานของ กยท. ให้มีความสามารถในการใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ�น และสามารถแก้ไข

ปัญหาเบื�องต้นได้ในระดับหนึ�ง

2. เพื�อให้สามารถนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื�อสารเข้าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจน

งานบริหารได้

3. เพื�อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการ

พัฒนา กยท. ทั�งในระดับบริหารและปฏิบัติงาน

 1.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เกษตรกรชาวสวนยาง 1. เพื�อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี�ยวกับระบบ

สารสนเทศที�ให้บริการของ กยท. แก่ผู้นําเกษตรกร

ชาวสวนยางและผู้แทนของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

2. เพื�อให้เกษตรกรชาวสวนยางและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

สามารถใช้บริการระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น
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 1.4 กิจกรรมบํารุงรักษาห้อง Data Center เพื�อให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีห้องศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับติดตั�งเครื�องแม่ข่ายและ

อุปกรณ์เครือข่ายและมีโครงสร้างพื�นฐานที�สามารถ

ให้บริการ และสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

กยท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1.5 กิจกรรมเพิ�มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล และการสํารองกู้คืนระบบจาก

อุบัติภัย (DR Site)

1. เพื�อให้ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีประสิทธิภาพ

เพียงพอต่อการรองรับระบบสารสนเทศที�ใช้งานในปัจจุบัน

และงานที�จะเกิดขึ�นในอนาคต

2. เพื�อให้มีระบบสํารองข้อมูลที�มีเสถียรภาพและกู้คืน

ข้อมูลจากเหตุจากอุบัติภัยได้

3. เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการตอบสนองรองรับภารกิจของ

องค์กร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที�ทันสมัย ทันเหตุการณ์ 

ในด้าน Data analytics/Big data and machine learning

 software

 1.6 กิจกรรมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื�อให้ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถรองรับการ

ทํางานของระบบสารสนเทศที�ใช้งานในปัจจุบันได้อย่าง

ต่อเนื�องไม่ติดขัด

 1.7 กิจกรรมบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง พร้อมให้คําปรึกษา 1. เพื�อพัฒนาและบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง

2. ระบบงานสารสนเทศต่างๆ ของ กยท. ใช้ฐานข้อมูล

เดียวกัน

3. ข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความน่าเชื�อถือ สอดคล้อง 

และไม่ซํ�าซ้อน

1) โครงการ จ้างเหมาบริการซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเครื�องลูกข่าย ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเครื�องลูกข่ายสําหรับ

เครื�องคอมพิวเตอร์มีจํานวนไม่น้อยกว่า 300 ลิขสิทธิ� 

            0.500 ฝทส.

2) โครงการจ้างที�ปรึกษาจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กรระบบสารสนเทศ 2.800            ฝทส.

3) โครงการ จ้างเหมาบริการซอฟต์แวร์ควบคุมเครื�องคอมพิวเตอร์ระยะไกล รายงานผลการทดสอบวิเคราะห์ช่องโหว่             0.180 ฝทส.

4) โครงการ จ้างเหมาบริการทดสอบจุดอ่อนความมั�นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ผลรายงานผลการทดสอบวิเคราะห์ช่องโหว่อย่างน้อย 1 เล่ม             0.334 ฝทส.

5) โครงการ จ้างเหมาบริการทดสอบช่องโหว่ความมั�นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ผลรายงานผลการค้นหาช่องโหว่รายเดือน             0.200 ฝทส.

6) โครงการ จ้างที�ปรึกษาจัดทํามาตรฐานความมั�นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓  2.500            ฝทส.

7) โครงการ จ้างเหมาบริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั�นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Security Operations Center: SOC) รายงานผลการเฝ้าระวังการโจมตี

            0.300 ฝทส. เพิ�มเติมโครงการ

เพิ�มเติมโครงการ

เพิ�มเติมโครงการ

เพิ�มเติมโครงการ

เพิ�มเติมโครงการ

เพิ�มเติมโครงการ

เพิ�มเติมโครงการ
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 2. โครงการพัฒนาระบบสื�อสารข้อมูล  ฝทส.

 2.1 กิจกรรมบํารุงรักษาเว็บไซต์ กยท. 1. เพื�อพัฒนาเว็บไซต์ของ กยท. ตามหลัก Web 

Accessibility

2. เพื�อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ กยท. สู่เกษตรกรชาวสวน

ยางและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนประชาชนและผู้ที�

สนใจทั�วไป ทั�งชาวไทยและต่างประเทศ

3. เพื�ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที�สะดวก

รวดเร็วและง่ายยิ�งขึ�น

1. เพื�อจัดเก็บองค์ความรู้ของ กยท.

2. เพื�อเป็นแหล่งความรู้และแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้บริหาร

และพนักงานของกยท.

3. เพื�อลดความผิดพลาดแบบซํ�าเดิมที�เคยเกิดขึ�นใน กยท.

 2.3 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย เพื�อให้ กยท. มีระบบเครือข่ายที�มีความมั�นคงและเชื�อถือได้

 2.4 กิจกรรมบํารุงรักษาระบบเครือข่าย เพื�อให้ระบบเครือข่ายมีการทํางานอย่างต่อเนื�อง

 2.5 กิจกรรมจัดหาบริการเครือข่าย

3. เพื�อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดําเนินการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศภายในการยางแห่งประเทศไทย

อย่างเหมาะสม และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า 

และมีประสิทธิภาพ

4. เพื�อส่งเสริมบริการการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ

เครือข่ายของหน่วยงานภายในของการยางแห่งประเทศไทย

1. เพื�อส่งเสริม และพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของการยางแห่งประเทศไทยให้มี

2. เพื�อส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อสนับสนุน

ให้การดําเนินภารกิจของการยางแห่งประเทศไทยเป็นไป

 2.2 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System : KM)
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3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ฝทส.

 3.1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบบูรณาการข้อมูลและวิเคราะห์สารสนเทศ (BI) 1. มีคลังข้อมูลที�รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ในมิติด้านการ

บริหารงานของสํานักงานฯ เพื�อเป็นฐานข้อมูลให้กับ

ผู้บริหารในการตัดสินใจด้านการบริหารงานในทุกๆ ด้าน

 

2. เป็นฐานข้อมูลสําหรับการสร้างรายงานสถานะของงาน

ปฏิบัติการ และงานบริหารต่างๆ

 3.2 กิจกรรมจัดจ้างที�ปรึกษาจัดทําแผนปฎิบัติการดิจิทัล เพื�อ กยท. มีแผนปฎิบัติการดิจิทัล ประจําปีงบประมาณ 

2565 – 2569 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร

 3.3 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินความสามารถของบุคลากรCompetency Assessment)  แบบ 

Online

1. เพื�อให้มีระบบสนับสนุนผู้บริหารและส่วนงานที�

เกี�ยวข้องสําหรับการประเมินความสามารถของบุคลากร

ให้สามารถประเมินความสามารถได้ถูกต้อง

2. เพื�อให้ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผน

พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื�อให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สามารถนําข้อมูลมาใช้ใน

การพัฒนาบุคลากรและองค์กร

4. โครงการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม ฝทส.

 4.1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารความเสี�ยง และควบคุมภายใน 1. เพื�อสนับสนุนการวิเคราะห์ ประเมิน และการบริหาร

ความเสี�ยงด้านต่างๆ เพื�อใช้ในการลดความเสี�ยงให้อยู่ใน

ระดับที�ยอมรับได้ตลอดจนใช้ในการพัฒนาองค์กร

2. เพื�อสนับสนุนให้ผู้บริหาร และผู้ทําหน้าที�ตรวจสอบ

ภายใน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดย

นําไปช่วยในการบริหารงานภายในองค์กร ซึ�งต้องใช้ข้อมูล

สนับสนุนที�ถูกต้องแม่นยํา สามารถนําไปวิเคราะห์ได้อย่าง

รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
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3. เพื�อลดขั�นตอนความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน และเพิ�ม

ประสิทธิภาพของการดําเนินการติดตามตรวจสอบการ

ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของกยท. เช่น บัญชี การเงิน เป็นต้น

4. เพื�อช่วยในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรด้วย

ดัชนีชี�วัด (KPIs) ต่างๆ ตามที� กยท. กําหนดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 4.2 กิจกรรมบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Back Office เพื�อให้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Back Office 

สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื�อง และมีประสิทธิภาพ

 4.3 กิจกรรมบํารุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) 1. เพื�อบํารุงรักษาระบบสารสนเทศในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (HRM) ให้สามารถใช้งานได้อย่าง

ต่อเนื�องและมีประสิทธิภาพ

2. เพื�อให้มีข้อมูลสําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล

5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW

 1. เพื�อให้ระบบเชื�อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ 

กยท. สามารถให้บริการรับชําระเงินค่าธรรมเนียมได้

ตลอดเวลา

2. เพื�อให้ผู้ประกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร

สามารถดําเนินการเกี�ยวกับการชําระเงินค่าธรรมเนียมได้

ตลอดเวลา

3. เพื�อให้ผู้ประกอบการส่งยางออกจากราชอาณาจักรลด

ขั�นตอน และระยะเวลาในการติดต่อประสานงานขอรับใบ

รับเงินค่าธรรมเนียมได้ตลอดเวลา

4. เพื�อให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้องในการนําเข้าและการส่ง

ยางออกนอกราชอาณาจักรที�ต้องใช้ข้อมูลร่วมกันได้รับ

ข้อมูลที�ถูกต้องจากการบันทึกรายการเดียวโดยทันทีและ

ตลอดเวลา

5. เพื�อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งยางออก (Cess) มี

ประสิทธิภาพมากขึ�น
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6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื�อให้บริการด้านการส่งเสิรม สนับสนุน เกษตรกรชาวสวนยาง

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ตามมาตรา 49 (3)

สามารถพัฒนาระบบแล้วเสร็จ 0.462               49(3) ฝพก.

D D D D D D

7 โครงการพัฒนาระบบงานบุคคลด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ความพึงพอใจของบุคลากรในระบบสารสนเทศและการ

ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ 80 -                   ฝทม.

7.1 กิจกรรม : ระบบบริการงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (E – Service) จํานวนระบบ  6 ระบบ

(1) จัดทา E-Slip เงินเดือน    D D D D

(2) ขอหนังสือรับรองการทํางานผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล    D D D D D D D D

(3) การเบิกสวัสดิการ    D D D D

(4) การขออนุมัติเปลี�ยนแปลงประวัติพนักงานของตนเอง และขออนุมัติเปลี�ยนแปลงประวัติแทนผู้อื�น    D D D D D

(5) การสอบถามข้อมูลตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา    D D D D

(6) การลาอิเล็กทรอนิกส์ (E – leave)    D D D D D D D D

7.2 กิจกรรม : ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ จํานวนส่วนงานที�ดําเนินการลงข้อมูลครบถ้วน  20 ส่วนงาน D D D D D D D D D D D D

(1) กําหนดรูปแบบการบันทึกข้อมูลระบบทะเบียนประวัติ    D D D D D D D D D D D D

(2) ประสานงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    D D D D D D D D D D D D

(3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติ    D D D D D D D D D D D D

(4) บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

7.3 กิจกรรม : หน่วยงานไร้กระดาษ (Paperless Office) จํานวนการใช้กระดาษ ฝทม.ลดลงเทียบกับยอดจัดสรร  25 ร้อยละ

(1) ระบบเอกสารผ่าน Share files    D D D D D D D D D

(2) ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมในระบบออนไลน์    D D D D D D D D D

(3) ประเมินผลการฝึกอบรมออนไลน์    D D D D D D D D D

(4) ประชุมไร้กระดาษ    D D D D D D

7.4 กิจกรรม: ปรับปรุงคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล จํานวนครั�งที�ปรับปรุงคู่มือฯ  1 ครั�ง

(1) แต่งตั�งคณะทํางานปรับปรุงคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล    D

(2) จัดประชุมคณะทํางานฯ พิจารณาปรับปรุงคู่มือ    D

(3) ดําเนินการปรับปรุงคู่มือฯ ตามมติที�ประชุมคณะทํางานฯ    D

(4) นําเสนอผู้ว่าการ กยท. เวียนทุกส่วนงาน    D

7.5 กิจกรรม : ติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานฯ  ร้อยละ 75 ฝทม./กรอ.

 2 จํานวนครั�งในการติดตามและประเมินผล  1 ครั�ง

(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูล    D

(2) ทดสอบแบบสอบถาม    D

(3) จัดทําหนังสือเสนอผู้ว่าการเพื�อแจกแบบสอบถาม    D
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(4) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม    D

(5) จัดทํารายงานผลฯและสรุปผลการศึกษาเสนอผู้ว่าการ กยท. ทราบ    D

8  โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศของ กยท.  ระบบ AFR และระบบบัญชีการเงินมีความเสถียรและใช้

งานได้ต่อเนื�อง 0.800               

49(2) ฝทส.

 9. โครงการระบบบริการข้อมูลสําหรับเกษตรกรชาวสวนยาง (E-Services)

 1. ปริมาณแหล่งข้อมูลที�เชื�อมโยงเพิ�มขึ�นปีละไม่น้อยกว่า

ที�กําหนด

ร้อยละ 10

0.120               

49(2) ฝทส.

 2. ร้อยละผู้ใช้งานที�มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีและดี

มาก

ร้อยละ 80  

 3. จํานวนครั�งในการให้บริการธุรกรรมผ่านระบบ 

e-Service เมื�อเทียบกับการใช้บริการทั�งหมด

ร้อยละ 40

 

 

10. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับบริหารจัดการการ

ทําสวนยาง

1 ระบบ 0.497               49(2) ฝทส.

 2. ร้อยละผู้ใช้งานที�มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีและดี

มาก

ร้อยละ 70

11. โครงการบํารุงรักษาระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess) 1. ระบบงานสารสนเทศสําหรับการให้บริการชําระเงิน

ค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื�อส่งยางออกยางออก

นอกราชอาณาจักรทางอิเล็กทรอนิกส์ที�สามารถให้บริการ

ได้ตลอดเวลา

2. ระบบงานสารสนเทศสําหรับให้บริการเชื�อมโยงข้อมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (G to G และ G to B) สําหรับคําขอ

ชําระเงินค่าธรรมเนียมเพื�อส่งยางออกนอกราชอาณาจักร

ที�สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา

5.730            49(3) ฝทส.

12 โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี�ยงด้านเทคโนยีสารสนเทศ แผนบริหารความเสี�ยงด้านเทคโนยีสารสนเทศ 1 แผน -                   ฝทส. เพิ�มโครงการ
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กลยุทธ์ที� 3.3 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  

2. โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั�งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการสรรหา คัดเลือกและ

แต่งตั�งบุคลากร

ร้อยละ 80 0.740               49(1) ฝทม.

2.1 กิจกรรม : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง จํานวนหลักเกณฑ์ที�ปรับปรุง 1 ฉบับ -                   

(1) ศึกษาข้อมูลตําแหน่งและคุณสมบัติแต่ละตําแหน่ง   D

(2) ประสานงานและสอบถามข้อมูลหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง   D

(3) ประมวลหลักเกณฑ์เสนอ ผวก.กยท.   D

(4) เวียนทุกส่วนงานเพื�อทราบ   D

2.2 กิจกรรม : สรรหาบุคลากร จํานวนครั�งในการสรรหา 3 ครั�ง 0.740               

(1) สรรหาผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า   D

(2) สรรหาหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า   D D

(3) สรรหาหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า   D D D D

3 โครงการส่งเสริมการสลับปรับเปลี�ยนตําแหน่งงาน ความสําเร็จในกระบวนการบริหารงานบุคคลากร ร้อยละ  90 -                   49(1) ฝทม.

1 กิจกรรม:การสลับปรับเปลี�ยนตําแหน่งงาน จํานวนครั�งในการสลับปรับเปลี�ยนตําแหน่งงาน 1 ครั�ง 

(1) ประชุมคณะกรรมการเพื�อพิจารณากลั�นกรองการโยกย้ายสับเปลี�ยนตําแหน่งงาน   D

(2) นํารายงานผลการประชุมตามมติคณะกรรมการฯ เสนอผู้ว่าการ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ   D

(3) เวียนแจ้งทุกส่วนงาน   D

4. โครงการพัฒนาและจัดการระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อัตราการลาออกของพนักงาน ร้อยละ 1 0.190               49(1) ฝทม.

 

ความพึงพอใจของบุคลากรด้านค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ

ร้อยละ 80

4.1 กิจกรรม: กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี�ยวกับสวัสดิการ ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จํานวนครั�งในการกําหนดหลักเกณฑ์ฯ  1 ครั�ง -                   

(1) รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์ด้านสวัสดิการ   D D D  

(2) จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ   D D D D D D

(3) เสนอผู้ว่าการลงนาม เพื�อแจ้งเวียนทุกส่วนงานเพื�อทราบและถือปฏิบัติ   D

4.2 กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้ด้านสวัสดิการ จํานวนครั�ง  5 ครั�ง -                   

(1) เผยแพร่ทางสื�อสิ�งพิมพ์   D D D D

(2) จัดประชุม/บรรยาย   D

4.3 กิจกรรม : ดําเนินการเกี�ยวกับเครื�องราชอิสริยาภรณ์ ความสําเร็จในการผ่านการอนุมัติผู้มีสิทธิ�ได้รับพระราชทาน ร้อยละ 100 0.020               

(1) สํารวจผู้มีสิทธิ�ได้รับพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ในปี 2563 D

(2) กรอกข้อมูลผู้มีสิทธิ�ได้รับพระราชทานเครื�องราชฯ   D
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(3) เสนอขออนุมัติ   D

(4) คณะกรรมการระดับกระทรวงพิจารณาอนุมัติ   D

4.4 กิจกรรม : พิธีประกาศเกียรติคุณผู้ครบเกษียณอายุ จํานวนพนักงานที�รับประกาศเกียรติคุณฯ 120 คน 0.170               

(1) สํารวจรายชื�อผู้ครบเกษียณอายุในปี 2563 D

(2)  ส่งรายชื�อและที�อยู่ผู้ครบเกษียณอายุให้กระทรวงเกษตรฯ   D D

(3) แจ้งผู้ครบเกษียณอายุเพื�อตอบเข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณ   D

(4) ส่งแบบรายงานการร่วมงานให้กระทรวงฯ   D

(5) จัดพิธีประกาศเกียรติคุณฯ แก่พนักงาน   D

  8 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กร

ร้อยละ 80 0.450               49(1) ฝทม.

8.1 กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ด้านวินัยจริยธรรม คุณธรรม และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

และประโยชน์ส่วนรวม จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  

4 ครั�ง

0.020               

(1) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั�งที� 1    D

(2) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั�งที� 2    D

(3) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั�งที� 3    D

(4) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั�งที� 4    D

8.2 กิจกรรม : ติดตามการดําเนินงานทางวินัยและละเมิด จํานวนครั�งที�รายงานผล  4 ครั�ง 0.300               

(1) รายงานผลต่อ ฝทม. ไตรมาสที� 1    D

(2) รายงานผลต่อ ฝทม. ไตรมาสที� 2    D

(3) รายงานผลต่อ ฝทม. ไตรมาสที� 3    D

(4) รายงานผลต่อ ฝทม. ไตรมาสที� 4    D

8.3 กิจกรรม : ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  1 ครั�ง 0.050               D D D D D D

(1) สร้างความรับรู้บุคลากรภายในหน่วยงานให้ความสําคัญกับการประเมิน ITA      D

(2) นําเข้าข้อมูลในระบบ ITAS จํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Internal และ External    D

(3) ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Internal และ External    D D

(4) ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT    D

(5) สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการตรวจสอบและให้คะแนนตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT D D

(6) สํานักงาน ป.ป.ช. สรุปและรายงานผลการประเมิน ITA D  
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8.4 กิจกรรม : ยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  1 ครั�ง 0.080               

(1) แต่งตั�งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื�อยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรมประจําปี    D

(2) ประชุมและสรุปรายงานการประชุม ครั�งที� 1    D

(3) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื�อยกย่องเชิดชูคนดี    D

(4) รวบรวมรายชื�อบุคคลที�ได้รับการเสนอ    D

(5) ประชุมและสรุปรายงานการประชุม ครั�งที� 2    D

(6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื�อยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม ประจําปี    D

(7) มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับพนักงาน/ลูกจ้างที�ได้รับการคัดเลือก    D

5 กิจกรรม : การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการข้อร้องเรียน  ร้อยละ 80 -                   

(1) พิจารณาข้อร้องเรียน ส่งให้ส่วนงานที�เกี�ยวข้องดําเนินการ    D D D D D D D D D D D D

(2) ปรับปรุงการดําเนินงานการจัดการข้อร้องเรียน   (ลดขั�นตอน และเร่งรัดการตอบข้อร้องเรียน)    D D D D D D D D D D D D

(3) เสนอผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพิจารณาลงนาม    D D D D D D D D D D D D

(4) แจ้งส่วนงานที�เกี�ยวข้องเพื�อทราบและถือปฏิบัติ    D D D D D D D D D D D D

9. โครงการสื�อสารนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ความพึงพอใจของบุคลากรในการสื�อสารด้านทรัพยากร

บุคคล

ร้อยละ 80 -                   49(1) ฝทม.

1 กิจกรรม: สื�อสารประเด็นของวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และ

กฎระเบียบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  4 ครั�ง

(1) ครั�งที� 1    D

(2) ครั�งที� 2    D

(3) ครั�งที� 3    D

(4) ครั�งที� 4    D

11. โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค์กร และความสุขในที�ทํางาน 1 ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างบุคลากรทุกระดับในองค์กร

ร้อยละ  80 1.350               49(1) ฝทม.

 2 ความพึงพอใจของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 80

11.1 กิจกรรม : ด้านแรงงานสัมพันธ์  จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 24 ครั�ง 1.000               ฝทม./กปร.

(1) พิจารณาการดําเนินกิจกรรม สร.กยท. ตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง กยท. กับ สร.กยท. จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม   12 ครั�ง D D D D D D D D D D D D

(2) การจัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม   12 ครั�ง D D D D D D D D D D D D

11.2 กิจกรรม : การส่งเสริมรักษาสุขภาพ จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 4 ครั�ง 0.200               ฝทม./กปร.

(1) การตรวจสุขภาพประจําปี  จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 1 ครั�ง D D

(2) การบริจาคโลหิต จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  1 ครั�ง D D
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(3) การออกกําลังกายทุกวันพุธ (Sport day) จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  52 ครั�ง

(4) การให้ความรู้ด้านสุขภาพ จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  2 ครั�ง D D D D

11.3 กิจกรรม : ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีไทย จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 5 ครั�ง 0.050               ฝทม./กปร.

(1) การจัดพิธีรดนํ�าดําหัวผู้บริหารและพนักงานที�จะเกษียณอายุการทํางาน จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  1 ครั�ง D

(2) การจัดพิธีกรรมทางศาสนาในวันสถาปนา จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  1 ครั�ง D

(3) การจัดนิทรรศการวันสําคัญทางศาสนา จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  3 ครั�ง D D D D D D D D D D D D

11.4 กิจกรรม : การจัดแข่งขันกีฬาสี จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  8 ครั�ง 0.080               ฝทม./กปร. D D D

(1) วางแผนการจัดการแข่งขันกีฬา    D   

(2) ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬา (สํานักงานใหญ)่    1 ครั�ง  D D

(3) สนันสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในส่วนภูมิภาค  (กยท.ข. 7 เขต)    7 ครั�ง D D

(4) สรุปผลการจัดแข่งขันกีฬาภายในของ กยท    D

11.5 กิจกรรม:สํารวจความพึงพอใจในงานและความผูกพันองค์กร จํานวนครั�งที�มีการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจ 1 ครั�ง -                   ฝทม./กรอ.

(1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล    D

(2) ทดสอบแบบสอบถาม    D

(3) จัดทําหนังสือส่งแบบสอบถามเสนอ ผวก.กยท. ลงนาม    D

(4) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม    D

(5) จัดทํารายงานผลเสนอผู้ว่าการ กยท. ทราบและเวียนให้ทุกส่วนงานทราบ    D

ยกเลิกกิจกรรม
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11.6 กิจกรรม : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวนส่วนงาน/หน่วยงานที�ผ่านหลักเกณฑ์โรงงานสีขาว 10 แห่ง 0.020               ฝทม./กปร.

(1) โรงงานสีขาว ของส่วนงาน/หน่วยงาน ทั�งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค D

(2) การอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กยท.สนญ.  กจร. 1-6 และ กจม.) จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  7 ครั�ง

(3) โรงงานสีขาว (กยท.สนญ.  กจร. 1-6 และ กจม.) จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  7 ครั�ง

12 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 1 ความพึงพอใจของบุคลากรด้านความปลอดภัย    อาชี

วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ร้อยละ 80 0.405               49(1) ฝทม./กปร.

 2 ผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการทํางาน ไม่เกินร้อยละ  2

12.1 กิจกรรม : การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย (สํานักงานใหญ)่ จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  12 ครั�ง -                   

(1) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไตรมาส 1   3 ครั�ง D D D

(2) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไตรมาส 2   3 ครั�ง D D D

(3) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไตรมาส 3   3 ครั�ง D D D

(4) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไตรมาส 4   3 ครั�ง D D D

12.2 กิจกรรม : การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  11 ครั�ง 0.095               

(1) วางแผนการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน      D D D

(2) ดําเนินการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน  (สํานักงานใหญ)่ จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม   1 ครั�ง D

(3) ดําเนินการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน  (กจร. 1-6 และ กจม.) จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม   7 ครั�ง D D D D D

(4) ดําเนินการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน  (สตก. 3 แห่ง) จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม   3 ครั�ง D D D D D

(5) สรุปผลการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน    D

12.3 กิจกรรม : การตรวจสอบรับรองระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม   29 ครั�ง 0.100               

(1) การตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า (สนญ. กจร.1-6  กจม. และ สตก. 6 แห่ง) จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 14 ครั�ง D D D D D

(2) การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย (สนญ. กจร.1-6  กจม. และ สตก. 6 แห่ง) จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 14 ครั�ง D D D D D

(3) การตรวจสอบรับรองความปลอดภัยหม้อนํ�า (กจม.) จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 1 ครั�ง D D

(4) สํารวจความจําเป็นในการตรวจสอบรายการอื�น ๆ ตามกฎหมาย D D D D D D

12.4 กิจกรรม : ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 5 ครั�ง 0.050                D D D D D D D D D D D

 (1) การศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (สานักงานใหญ)่ จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 1 ครั�ง D D D

(2) การศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (กจร. 2, 4, 5, 6) จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 4 ครั�ง D D D D D D D D

12.5 กิจกรรม : การเฝ้าระวังด้านสุขภาพ จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 3 ครั�ง 0.080               

(1) สํารวจความต้องการในการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี�ยง    D D D D D D D D D D D D

(2) ดําเนินการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี�ยง    D D D D D D D D D

(3) สรุปผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี�ยง    D

 ยกเลิก 

 ยกเลิก 
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12. 6 กิจกรรม : ติดตามการดําเนินงานด้านความปลอดภัยของกองจัดการโรงงาน และสํานักงานตลาดกลางจํานวนครั�งที�ติดตาม  2 ครั�ง 0.030               

(1) วางแผนติดตามการดําเนินงานด้านความปลอดภัยของกองจัดการโรงงาน    D

(2) ดําเนินการติดตามการดําเนินงานด้านความปลอดภัยของกองจัดการโรงงาน    D D

(3) สรุปผลการติดตามการดําเนินงานด้านความปลอดภัยของกองจัดการโรงงาน    D

12.7 กิจกรรม : การอบรมภาคบังคับตามกฎหมายด้านความปลอดภัย จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 21 ครั�ง 0.050               

    (1) อบรมดับเพลิงขั�นต้น (กยท.สนญ.) จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 1 ครั�ง D D D

    (2) อบรมดับเพลิงขั�นต้น (สํานักงานตลาดกลางยางพารา 6 แห่ง) จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 5 ครั�ง  D D  

    (3) อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กยท.สนญ.) จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 1 ครั�ง D D  

    (4) อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  (กจร. 1-6  กจม.) จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 7 ครั�ง D D D D

    (5) อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  (สํานักงานตลาดกลางยางพารา 6 แห่ง) จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 6 ครั�ง D D D D

(6) สํารวจความจําเป็นในการฝึกอบรมอื�น ๆ ตามกฎหมาย จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 1 ครั�ง D D D D D

13. โครงการชี�แจง ให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ กฎระเบียบ และระบบ NSW ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชี 

งบประมาณ กฎระเบียบ และระบบ NSW ร้อยละ 95

 ร้อยละ 95             0.769 49(1) ฝกค.

14 โครงการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร สร้างภาพลักษณ์ที�ดีให้องค์กร - 3.000            49(1) สผว.

 [วัตถุประสงค์]  1. เพื�อส่งเสริมงานด้าน CSR ที�มีคณะกรรมการเข้าร่วมกับผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียอย่างครบถ้วนทั�งปี

 [วัตถุประสงค์]  2. เพื�อจัดให้มีนโยบาย CSR ที�มีองค์ประกอบและแนวปฏิบัติที�มีสาระสําคัญครบถ้วนตาม

มาตรฐานที�เป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป รวมถึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างแผนงานด้าน CSR ที�มีสาระสําคัญของการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อมในกระบวนการเพิ�มเติมอย่างเป็นรูปธรรม

15 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเกี�ยวกับยางพารา /กรณีลักลอบส่งยางออก

โดยไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการส่งออก

รายงานผลการศึกษา 1 เรื�อง 0.220            49(3) ฝกม.

16. โครงการปรับปรุงแก้ไข พรบ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 รายงานผลการศึกษา 1 เรื�อง 1.899            49(3) ฝกม.

17 โครงการปรับปรุงแก้ไข พรบ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 รายงานผลการศึกษา 1 เรื�อง 0.203            49(3) ฝกม.

18. โครงการสนับสนุนนวัตกรรมการยางแห่งประเทศไทย ประจําปี 2563 จํานวนนวัตกรรม 1 นวัตกรรม 0.307               49 (3) ฝทม.

 [วัตถุประสงค์]  เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด และ

ผู้ร่วมจัดทํานวัตกรรม
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กิจกรรม นวัตกรรมเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง

(1) สํารวจความต้องการองค์ความรู้ที�เกี�ยวข้องกับเกี�ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื�อเพิ�มผลลิต ลด

ขั�นตอนการทํางาน และลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางและเพย

แพร่ความรู้เรื�องนวัตกรรม    D

(2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื�อ กําหนดรูปแบบการจัดประกวดการสร้างนวัตกรรมในสภาพการ

ทํางาน พร้อมดําเนินการประกวด    D

(3)  รวบรวม เชื�อมโยง และจัดเก็บนวัตกรรมให้เป็นระบบ    D

(4) เผยแพร่องค์นวัตกรรมในรูปแบบและช่องทางต่างๆ    D

(5) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อนวัตกรรม    D

19 โครงการวางแผนงานด้านยุทธศาสตร์องค์กร 2.870               49(1) ฝยศ.

19.1) กิจกรรมจัดทํางบประมาณประจําปี   แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 1 แผน ฝยศ./กนผ.

19.2) กิจกรรมจัดทําและทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปี ฝยศ./กนผ.  

2.1) การทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 แผนปฏิบัติการประจําปี ฉบับปรับปรุง 1 แผน   

2.2) การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2564 แผนปฏิบัติการประจําปี 2563 ของ กยท. 1แผน D

2.3) กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2564 ของแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการยางพาราของประเทศทั�งระบบ  พ.ศ. 2560-2564

19.3)  กิจกรรมจัดทําและทบทวนปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ฝยศ./กนผ.  D D D D D

19.4)  กิจกรรมการชี�แจงหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลแบบใหม่ของรัฐวิสาหกิจ ประจําปีบัญชี 2563 ฝยศ./กปม.

19.5) กิจกรรมการจ้างที�ปรึกษาเพื�อระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2563  ฝยศ./กปม.

19.6) กิจกรรมประสานงานและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล

 

 ไม่ใช้

งบประมาณ

ฝยศ./กคพ.

19.7) กิจกรรมดําเนินการนําโครงการที�เกี�ยวข้องกับนโยบายของรัฐ เสนอเข้า กนย. และ ครม.  เพื�อทราบ/

พิจารณา

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน ร้อยละ ร้อละ 100  ไม่ใช้

งบประมาณ

ฝยศ./กคพ.
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20. โครงการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการยางแห่งประเทศไทย ตาม

แนวทางปฏิบัติที�ดี ISO 14045 (ฝ่ายยุทธศาสตร์)
1. ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ตามแผนงานที�

กําหนดไว้ 

2. ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

(Eco-efficiency) ของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการตาม

แนวทางปฏิบัติที�ดี ISO 14045

3. วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ พร้อมให้คําแนะนําในการพัฒนาระบบ หรือ

วิธีการจัดเก็บข้อมูลขององค์กร ให้สอดคล้องกับวิธีการ

ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมากยิ�งขึ�น

               2.500 ฝยศ./กนผ.

21 โครงการตรวจสอบภายใน 3.500            49(1) สตส.

20.1 กิจกรรม : การปฏิบัติงานการตรวจสอบ หน่วยงานผู้รับตรวจจํานวน 34 หน่วยรับตรวจ D D D D D D D D D D D D

 [วัตถุประสงค์]  เพื�อให้หน่วยงานผู้รับตรวจมี มีระบบการควบคุมที�ดี มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับที�กําหนดและกฏหมายที�เกี�ยวข้อง และมีประสิทธิภาพ

20.2 กิจกรรม : การพัฒนาระบบตรวจสอบภายในและการเพิ�มพูนทักษะการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ

ภายใน

-

D D D D D D D D D D D D

 [วัตถุประสงค์]  เพื�อพัฒนาระบบงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน

วิชาชีพการตรวจสอบภายใน IIA และระเบียบกระทรวงการคลัง

20.3 กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 4 ครั�ง/ปี D D D D D D D D D D D D

 [วัตถุประสงค์]  1. เพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบ กยท. สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. อย่างน้อย

พัฒนาระบบงานตรวจสอบฯ และเพิ�มพูนทักษะการ

ปฏิบัติงาน นตส.
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20.4 กิจกรรม : ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. จํานวนค่าตอบแทน 12 ครั�งต่อปี D D D D D D D D D D D D

 [วัตถุประสงค์]  จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้คณะกรรมการตรวจสอบ

20.5 กิจกรรม : การติดตามงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามงานปีละ 1 ครั�ง D

 [วัตถุประสงค์]  1. เพื�อให้การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

วิธีปฏิบัติงานมติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั�งที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

 [วัตถุประสงค]์  2. เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 

กระบวนการกํากับดูแลที�ดี และกระบวนการบริหารความเสี�ยงของ กยท.

20.6 กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการประชุม จํานวนครั�งของการประชุมรวมอย่างน้อย 8 ครั�ง/ปี D D D D D D D D

 [วัตถุประสงค์]  เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

1 คณะกรรมการตรวจสอบ

2. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

3. ผู้บริหารส่วนงาน

4. ส่วนงานอื�นๆ ในการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน

5. อื�นๆ

20.7 กิจกรรม : การตรวจติดตามงานของ ผอ.สตส. ติดตามงานปีละ 4 ครั�ง D D D D

 [วัตถุประสงค์]  1. เพื�อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลงพื�นที�ปฏิบัติงานจริง และ

ให้กองตรวจสอบปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที�ได้กําหนดไว้จากคู่มือการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในและระเบียบกระทรวงการคลัง

 [วัตถุประสงค]์  2. เพื�อสังเกตปัญหา อุปสรรที�เกิดขึ�นระหว่างการตรวจสอบในพื�นที�ปฏิบัติงานของ

กองตรวจสอบ ซึ�งจะนําไปพิจารณาแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองตรวจสอบ

20.8 กิจกรรม : การพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบ  การจัดอบรม 1 ครั�ง D

 [วัตถุประสงค]์  1. เพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบ กยท. มีความรู้ ทักษะ เรื�องการตรวจสอบเพิ�มเติม

21. โครงการบริหารจัดการความเสี�ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร คะแนนประเมินด้านการบริหารความเสี�ยงระดับองค์กร ไม่ตํ�ากว่า 3 ~0.5137 ฝยศ./กบค.

21.1 แผนงานธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร 

1.1 บทบาทคณะกรรมการในการกํากับติดตามการบริหารความเสี�ยงและการพัฒนาระบบการควบคุม

ภายใน (นํ�าหนักร้อยละ 4%)

D D D D D D D D D D

1.2 โครงสร้างและบทบาทหน้าที� (นํ�าหนักร้อยละ 3%) D D D D D D D D D D D D

1.3 บรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี�ยง (นํ�าหนักร้อยละ 4%) D D D D D D D D D D D D
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1.4 ความมุ่งมั�นต่อค่านิยมองค์กร (นํ�าหนักร้อยละ 2%) D D D D D D D D D D D D

1.5 แรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษาบุคลากร (นํ�าหนักร้อยละ 2%) D D D D D D D

21.2 การกําหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2.1 การวิเคราะห์ธุรกิจ (นํ�าหนักร้อยละ 0%) ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์

2.2 การระบุเป้าหมายการบริหารความเสี�ยง  (นํ�าหนักร้อยละ 5%) D D D D D D  D D D

2.3 การประเมินทางเลือกและกําหนดยุทธศาสตร์ (นํ�าหนักร้อยละ 0%) ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์

2.4 การกําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับองค์กร (นํ�าหนักร้อยละ 10%) D D D D D D D D D D

21.3 กระบวนการบริหารความเสี�ยง (Performance)

3.1 การระบุปัจจัยเสี�ยง (นํ�าหนักร้อยละ 5%) D D D D D D  D D D

3.2 การกําหนดกิจกรรมการควบคุมที�ตอบสนองต่อความเสี�ยงองค์กร  (นํ�าหนักร้อยละ 5%) D D D D D D D D D D

3.3 การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี�ยง (นํ�าหนักร้อยละ 5%) D D D D D D D D D D

3.4 การจัดลําดับความเสี�ยง (นํ�าหนักร้อยละ 3%) D D D D D D D D D D

3.5 การกําหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี�ยงที�ระบุไว้ (นํ�าหนักร้อยละ 5%) D D D D D D  D D D

3.6 การบริหารความเสี�ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation Map และการจัดทํา Portfolio View of Risk (นํ�าหนักร้อยละ 12%) D D D D D D  D D D

21.4 การทบทวนการบริหารความเสี�ยง (Review & Revision)

4.1 การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี�ยง 
(นํ�าหนักร้อยละ 10%) D D D D D  D D D

4.2 การกําหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี�ยง (นํ�าหนักร้อยละ 5) D D D D D D  D D D

4.3 การประเมินการเปลี�ยนแปลงที�มีนัยสําคัญ (นํ�าหนักร้อยละ 0%) ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์

21.5 ข้อมูลสารสนเทศ การสื�อสาร และการรายงานผล (Information Communication Reporting)

5.1 ข้อมูลสารสนเทศ การสื�อสาร และการรายงานผล (นํ�าหนักร้อยละ 5%) D D D D D D D D D D

5.2 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี�ยง การควบคุมภายใน วัฒนธรรมและผลการดําเนินงาน  (นํ�าหนักร้อยละ 5%) D D D D D D D D D

5.3 ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารความเสี�ยง (นํ�าหนักร้อยละ 10%) D D D D D D D D D D D D
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การทบทวนปรับปรุง ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม

ปรับกิจกรรมการดําเนินงาน

ฝพก. โครงการสงเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ

ฝยศ. โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับองคกร

ฝสผ. โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกร

ปรับระยะเวลาการดําเนินงาน

ฝทม. กิจกรรม : การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

กิจกรรม : ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)

ฝพก. 1) โครงการสงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสวนยางพาราแบบผสมผสาน

2) โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหมไปสูสวนยางพาราอยางยั่งยืน

3) โครงการสงเสริมและพัฒนาการใชยางพาราภายในประเทศ

สผว. โครงการแสวงหาและรวมงานวิจัยดานความรวมมือระหวางประเทศ

ปรับลดคาเปาหมาย

ฝทม. กิจกรรม อบรมดับเพลิงขั้นตน (สํานักงานตลาดกลางยางพารา 6 แหง)

กิจกรรม การศึกษาดูงานดานความปลอดภัยของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (กจร. 2, 4, 5, 6)

กิจกรรม : จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

กิจกรรม จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

ฝวศ. 1) สตก.จ.สงขลา

2) สตก.จ.นครศรีธรรมราช

3) โครงการพัฒนาตลาดกลางไมยางพารา 

ฝสผ. 1) กิจกรรมแปลงผลิตตนตอยางพันธุดี ป 2563 (ตอเนื่อง)

2) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุปาลมน้ํามัน ปปลูก 2563

3) กิจกรรมแปลงผลิตตนตอยางพันธุดี ป 2564 (เริ่มตน)

4) กิจกรรมแปลงผลิตกิ่งตายางพันธฺดี ป 2563

5) กิจกรรมแปลงผลิตยางถุงเพาะชํา ป 2563

เพิ่มโครงการ/กิจกรรม

ฝทส. 1) โครงการ จางเหมาบริการซอฟตแวรรักษาความปลอดภัยเครื่องลูกขาย

2) โครงการจางที่ปรึกษาจัดทําสถาปตยกรรมองคกรระบบสารสนเทศ 

3) โครงการ จางเหมาบริการซอฟตแวรควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรระยะไกล 

4) โครงการ จางเหมาบริการทดสอบจุดออนความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

5) โครงการ จางเหมาบริการทดสอบชองโหวความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

6) โครงการ จางที่ปรึกษาจัดทํามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ 

7) โครงการ จางเหมาบริการศูนยปฏิบัติการเฝาระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Security Operations Center: SOC)

8) โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนยีสารสนเทศ 

ภาคผนวกการทบทวนปรับปรุง 
 



การทบทวนปรับปรุง ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม

ฝวศ. กิจกรรม : สตก.จ.ระยอง

สตส. กิจกรรม : การพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบ

สวย. (รอบ2) 1. โครงการวิจัยผลิตตนยางชําถุงแบบใชเซนเซอรควบคุมการใหน้ําและปุยอัตโนมัติ

สวย. (รอบ2)

2. โครงการวิจัยการเฝาระวังการระบาดโรค ปจจัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมเชื้อสาเหตุ ชีววิทยาของเชื้อ

สาเหตุ และแนวทางการจัดการโรคใบชนิดใหมของยางพารา

สวย. (รอบ2) 3. โครงการการนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในแปลงเกษตรกร

สวย. (รอบ2) 4 โครงการวิจัยการสรางมีดกรีดยางไฟฟาตนแบบ

สวย. (รอบ2) 5 โครงการวิจัยความรวมมือเครือขายนวัตกรรมยางพารา 4 หนวยงาน

สวย. (รอบ2)

6. โครงการวิจัย การพัฒนากระบวนการวิเคราะหสารโบรอนในไมยางพาราที่อาบดวยยาปองกันรักษาเนื้อ

ไม

สวย. (รอบ2) 7. โครงการวิจัยหวายเทียมจากยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกเพื่องานเฟอรนิเจอร

สวย. (รอบ2)

8 โครงการวิจัยและพัฒนาบล็อกประดับจากน้ํายางพาราและเสนใยธรรมชาติเสริมแรงดวยวัสดุพลอยไดใน

อุตสาหกรรมเซรามิก

สวย. (รอบ2) 9. โครงการวิจัย การปรับปรุงสมบัติความคงที่ของยางธรรมชาติดวยเอนไซม

สวย. (รอบ2)

10 โครงการวิจัยพารามิเตอรอิทธิพลของน้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่มเพื่อกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม

ดานสมบัติของน้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่มในการปรับปรุงดินซีเมนต

สวย. (รอบ2) 11 โครงการวิจัย การเพิ่มการนําไฟฟาของยางธรรมชาติอิปอกไซดและพอลิเอทธิลีนออก

สวย. (รอบ2) 12. โครงการวิจัย การพัฒนาระบบแปรรูปน้ํายางธรรมชาติเปนยางผลและยางเม็ด

สวย. (เรงดวน)

13 สํารวจผลกระทบของโรคที่เกิดจากเชื้อรา  Pestalotiopsis sp. ตอผลผลิตยางพารา และการแพร

ระบาดตอพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น

สวย. (เรงดวน)

14 การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีในการกําจัดและยับยั้งโรคที่เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ของ

ยางพาราในสภาพแปลงปลูก

สวย. (เรงดวน) 15 ศึกษาปริมาณธาตุอาหารในใบยางที่สัมพันธกับการเกิดโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp.

สวย. (เรงดวน)

16 การสํารวจ ติดตามสถานการณและแนวทางการปองกันกําจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. 

ในเขตภาคใตตอนลาง

สวย. (เรงดวน) 17 การประเมินและติดตามโรคใบรวงของยางพาราดวยขอมูลดาวเทียม

สวย. (เรงดวน)

18 การสาธิตการปลูกพืชผสมผสานและการดําเนินการตามมาตรฐาน GAP ในแปลงยางเปดกรีดที่แปลง

ผลิตพันธุยางบุรีรัมย

สวย. (เรงดวน)

19 การจัดเตรียมแปลงกิ่งตายางเพื่อใชสําหรับงานวิจัยและการสนับสนุนสงเสริมปลูกแทนดวยยางพันธุดี

ในแปลงผลิตพันธุยางบุรีรัมย

สวย. (เรงดวน)

20 การจัดเตรียมแปลงกิ่งตายางเพื่อใชสําหรับงานวิจัยและการสนับสนุนสงเสริมปลูกแทนดวยยางพันธุดี

ในแปลงผลิตพันธุศูนยวิจัยยางหนองคาย

สวย. (เรงดวน)

21 การสาธิตการปลูกพืชผสมผสานและการดําเนินการตามมาตรฐาน GAP ในแปลงยางเปดกรีดที่แปลง

ผลิตพันธุศูนยวิจัยยางหนองคาย

สวย. (เรงดวน)

22 การจําแนกลักษณะและชนิดของเชื้อสาเหตุใบรวงชนิดใหมในยางพารา และการทดสอบการฉีดพน

สารเคมีที่ถูกตองเหมาะสมกับยางพารา

สวย. (เรงดวน) 23 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรคยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp.

สวย. (เรงดวน)

24 การสํารวจและติดตามสถานการณการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ในเขต

ภาคใตตอนกลางและภาคใตตอนบน



การทบทวนปรับปรุง ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม

ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม

BU โครงการจัดตั้งศูนยแสดงและจําหนายผลิตภัณฑจากยางพารา 

ฝสผ. กิจกรรมแปลงผลิตพันธุปาลมน้ํามัน ปปลูก 2564 (เริ่มตน)

กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกสับปะรด



แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด
ค่าเป้าหมาย/

งบประมาณ  (เดิม)

ค่าเป้าหมาย/

งบประมาณ  (ใหม่)

สรุป

งบประมาณ
สาเหตุ

1 โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1 : จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวนพนักงานที�ได้รับทุนการศึกษา 10 ราย 5 ราย ตามงบจัดสรรเดิม

2  : จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวนพนักงานที�ได้รับทุนการศึกษา 3 ราย 2 ราย ตามงบจัดสรรเดิม

2 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน

 2.1 กิจกรรม : ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน

 -  การศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของคณะกรรมการความ

ปลอดภัยฯ (กจร. 2, 4, 5, 6)

จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 7 ครั�ง/80,000 บาท 4 ครั�ง/50,000 บาท ปรับลดงบประมาณลง เนื�องจาก กจร. 1 กจม. และ สตก.จ.สข   กําหนดจัดกิจกรรม

ส่งเสริมความปลอดภัยอื�นๆ แทนกิจกรรมการศึกษาดูงานนอก

สถานที�

2.2  กิจกรรม : การอบรมภาคบังคับตามกฎหมายด้านความปลอดภัย

 -  อบรมดับเพลิงขั�นต้น (สํานักงานตลาดกลางยางพารา) อบรมดับเพลิงขั�นต้น 6 ครั�ง/180,000 บาท 5 ครั�ง / 160,000 บาท ปรับลดงบประมาณลง เนื�องจาก สตก.จ.สข. ได้ดําเนินการทบทวนรายชื�อผู้ผ่านการ

อบรมหลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั�นต้นแล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์

ร้อยละ 40 ของพนักงานและลูกจ้างทั�งหมด ตามที�กฎหมาย

กําหนด จึงไม่ต้องดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ใน

ปีงบประมาณ 2563

1. ปรับลดค่าเป้าหมาย

เนื�องจากได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง และมีการปรับปรุง

ระเบียบการให้ทุน จากเดิมให้ทุนแค่ 50% เป็นการให้ทุนเต็ม 

100%

สรุปสาระสําคัญรายละเอียดของการทบทวนปรับปรุง 



แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด
ค่าเป้าหมาย/

งบประมาณ  (เดิม)

ค่าเป้าหมาย/

งบประมาณ  (ใหม่)

สรุป

งบประมาณ
สาเหตุ

3 .ผลผลิต ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการยางพาราทั�งระบบ/ผลิต

พันธุ์ยาง และไม้ยืนต้น

3.1 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ยาง

1) กิจกรรมแปลงผลิตต้นตอยางพันธุ์ดี ปี 2563 (ต่อเนื�อง)

(ต้นตอยางที�ติดตา)

จํานวนต้นตอยางตาเขียว  320,000 ต้น 230000 ต้น คืนงบประมาณ

460,050 บาท

พื�นที�ไม่เพียงพอในการผลิต และส่วนงานได้เสนอขออนุมัติ

ผู้ว่าการ ตามหนังสือที� 15/2563 ลงวันที� 20/02/2563  เรียบร้อย

แล้ว

2) กิจกรรมแปลงผลิตต้นตอยางพันธุ์ดี ปี 2564 (เริ�มต้น) 

(ต้นตอยางที�ไม่ติดตา)

จํานวนต้นตอยางตาเขียว   320,000 ต้น 300,000 ต้น คืนงบประมาณ

30,900 บาท

พื�นที�ไม่เพียงพอในการผลิตและส่วนงานได้เสนอขออนุมัติผู้ว่า

การ ตามหนังสือที� 15/2563 ลงวันที� 20/02/2563   เรียบร้อยแล้ว

3) กิจกรรมแปลงผลิตกิ�งตายางพันธฺดี ปี 2563 จํานวนผลผลิตตายางพันธุ์ดี  1,195,000 กิ�ง 1,165,000 กิ�ง คืนงบประมาณ

16,645  บาท

ความต้องการลดลง และส่วนงานได้เสนอขออนุมัติผู้ว่าการ 

ตามหนังสือที� 15/2563 ลงวันที� 20/02/2563   เรียบร้อยแล้ว

4) กิจกรรมแปลงผลิตยางถุงเพาะชํา ปี 2563 จํานวนต้นยางชําถุง   300,000 ต้น 170,000 ต้น คืนงบประมาณ

965,985 บาท

ราคาต้นยางชําถุงสูงกว่าเอกชน เกษตรกรไม่ซื�อ และส่วนงานได้

เสนอขออนุมัติผู้ว่าการ ตามหนังสือที� 15/2563 ลงวันที� 

20/02/2563   เรียบร้อยแล้ว

3.2 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ไม้ยืนต้น

1) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุ์ปาล์มนํ�ามัน ปีปลูก 2563 จํานวนต้นกล้าปาล์มนํ�ามัน   150,000 ต้น 40,000 ต้น คืนงบประมาณ

4,810,300 บาท

พื�นที�และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และส่วนงานได้เสนอขออนุมัติ

ผู้ว่าการ ตามหนังสือที� 15/2563 ลงวันที� 20/02/2563   เรียบร้อย

แล้ว

4 โครงการพัฒนาตลาดกลางยางพารา 

4.1 กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานตลาดกลางยางพารา

(1) สตก.จ.สงขลา เป้าหมายซื�อขายยาง 50,000 ตัน 46,000 ตัน เท่าเดิม เนื�องจากเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราจึงทําให้ปริมาณ

ยางเข้าตลาดลดลง และการใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายคงที� ที�

ไม่ได้แปรผัน ต่อค่าเป้าหมาย

(2) สตก.จ.นครศรีธรรมราช เป้าหมายซื�อขายยาง 45,000 ตัน 42,700 ตัน เท่าเดิม เนื�องจากเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราจึงทําให้ปริมาณ

ยางเข้าตลาดลดลง และการใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายคงที� ที�

ไม่ได้แปรผัน ต่อค่าเป้าหมาย



แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด
ค่าเป้าหมาย/

งบประมาณ  (เดิม)

ค่าเป้าหมาย/

งบประมาณ  (ใหม่)

สรุป

งบประมาณ
สาเหตุ

5 โครงการพัฒนาตลาดกลางไม้ยางพารา - การจัดตั�งตลาดกลาง

ไม้ยาง 2 แห่ง

รายงานการศึกษา

ความเป็นไปได้ใน

การจัดตั�งตลาดฯ

ลดลง/

เป็นไปตามระเบียบการ

เบิกจ่าย

 คําสั�ง กยท. ที� 1/2563 เรื�อง แต่งตั�งคณะกรรมการพัฒนาตลาด 

กลางไม้ยางพารา กําหนดหน้าที�ของคณะกรรมการพัฒนาตลาด

ไม้ยางพารา โดยให้ดําเนินการร่างระเบียบการยางแห่งประเทศ

ไทย ว่าด้วยตลาดไม้ยางพารา พ.ศ. .... ซึ�งมีขั�นตอนการ

ดําเนินงานที�ซับซ้อน ส่งผลทําให้การดําเนินงานจัดตั�งตลาด

กลางไม้ยางพารา ล่าช้า และพนักงานไม่เพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน

 ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดกลางไม้ยางพาราครั�ง

ที� 1/2563 เมื�อวันที� 4 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้ปรับแผนการ

ดําเนินงานโครงการ โดยให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ เหตุผล

ความจําเป็น แนวทางในการจัดตั�งตลาดกลางไม้ยางพาราก่อน



แผนงาน/โครงการ โครงการ/กิจกรรม (เดิม)  โครงการ/กิจกรรม  (เพิ�ม ) งบประมาณ สาเหตุ

แผนการบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง พร้อมให้คําปรึกษา ใช้งบประมาณที�ได้รับจัดสรร 

จาก แผนการบํารุงรักษาระบบ

ฐานข้อมูลกลางฯ เดิม ซึ�งยัง

ไม่ได้ถูกใช้ดําเนินการจัดสรร

เดิม

1) โครงการ จ้างเหมาบริการซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเครื�องลูกข่าย 500,000 บาท

2) โครงการ โครงการจ้างที�ปรึกษาจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กรระบบสารสนเทศ 2,800,000 บาท

3) โครงการ จ้างเหมาบริการซอฟต์แวร์ควบคุมเครื�องคอมพิวเตอร์ระยะไกล 180,000 บาท

4) โครงการ จ้างเหมาบริการทดสอบจุดอ่อนความมั�นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 334,000 บาท

5) โครงการ จ้างเหมาบริการทดสอบช่องโหว่ความมั�นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 200,000 บาท

6) โครงการ จ้างที�ปรึกษาจัดทํามาตรฐานความมั�นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ 2,500,000 บาท

7) โครงการ จ้างเหมาบริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั�นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Security Operations Center: SOC)

300,000 บาท

2 โครงการจัดทําแผนบริหารความ

เสี�ยงด้านเทคโนยีสารสนเทศ

- โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี�ยงด้านเทคโนยีสารสนเทศ (เพิ�ม) ไม่ใช้งบประมาณ เพื�อรักษาความมั�นคงปลอดภัยและการบริหารด้านความ

เสียงของสารสนเทศ สอดคล้องกับความเสี�ยงที�เพิ�มขึ�น 

เพื�อการบริหารจัดการโครงการด้านสารสนเทศได้อย่าง

รัดกุมและมีประสิทธิภาพ

3 โครงการตรวจสอบภายใน  - กิจกรรม : การพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบ (เพิ�ม) ใช้งบประมาณที�ได้รับจัดสรร

เดิม

ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. ใน

การปรับเพิ�มกิจกรรมแผนการพัฒนาคณะกรรมการ

ตรวจสอบ กยท. โดยถัวจ่ายจากเงินงบประมาณจากที�ได้รับ

2. เพิ�มโครงการ/กิจกรรม

1 แผนงาน ด้านปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์

แผนการบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง 

พร้อมให้คําปรึกษา

จัดทําให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน (Enablers)  

ของรัฐวิสาหกิจ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในเรื�อง

การตรวจสอบการบริหารจัดการความมั�นคงปลอดภัย

สารสนเทศขององค์กร  (Information Security 

Managerment System (ISMS) Audit)



แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ( เดิม) กิจกรรม (ใหม)่ งบประมาณ สาเหตุ

2.1 กิจกรรมส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ของ กยท.ส่วนกลาง 

ดําเนินการ

2.1 ประชุมคณะทํางานบริหารโครงการส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบ

แปลงใหญ่

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ของ กยท.ส่วน

ภูมิภาคดําเนินการ

2.2 ประชุมคณะทํางานขับเคลื�อนโครงการฯ ระดับเขต/ระดับจังหวัด

2.3 กิจกรรมจัดตั�งโรงงานแปรรูปยางพารา เพื�อรองรับการใช้ประโยชน์

ร่วมกันของการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (งบอุดหนุน)

2.3 ลงพื�นที�ติดตาม กํากับ ดูแลการขับเคลื�อนโครงการ ส่วนกลาง ระดับ

เขต/ระดับจังหวัด

2.4 จัดตั�งและสนับสนุนการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ แปลงปีที� 1-3

2.5 อุดหนุนแปลงใหญ่ยางพาราที�มีศักยภาพ ในการปรับปรุงหรือสร้าง

โรงงานแปรรูปยางพาราเพื�อรองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของการพัฒนา

เกษตรแปลงใหญ่

2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื�อเกษตรกร

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเพิ�มผลผลิตยาง

หลักสูตรการใช้สารเคมีทางการเกษตรให้ถูกต้องปลอดภัย 

      เป้าหมาย 90,000 ราย

หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื�อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคใบ

ร่วงชนิดใหม่ในยางพารา  เป้าหมาย 15,300 ราย

 งบประมาณเท่าเดิม จากสถานการณ์ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ใน

ยางพารา และเพื�อเป็นการเตรียมความพร้อมรับ

สถานการณ์โรคใบร่วงใหม่ในยางพารา จึงขอ

อนุมัติปรับเปลี�ยนกิจกรรม และได้ขออนุมัติจาก

ผู้ว่าการ กยท.  ตามหนังสือ 13/2563  แล้วเมื�อวันที�  

2 มีนาคม 2563

3. ปรับเปลี�ยนกิจกรรมการดําเนินงานใหม่ภายในตัวโครงการ

1 โครงการส่งเสริมการทําสวน

ยางในรูปแบบแปลงใหญ่

ไม่ได้ของบประมาณ

เพิ�มเติม

เนื�องจากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก

ในการขับเคลื�อนโครงการระดับกระทรวง

เกษตรกรและสหกรณ์  จึงต้องปรับแผนตาม



แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี�วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ สาเหตุ

1 .ผลผลิต ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการยางพาราทั�งระบบ/ผลิตพันธุ์ยาง และไม้ยืนต้น

1.1 แผนปฏิบัติการสร้างรายได้จากทรัพย์สินที�มีอยู่เดิม กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกสับปะรด จํานวนเนื�อที�    56 ไร่ ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

1.2  แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ไม้ยืนต้น กิจกรรมแปลงผลิตพันธุ์ปาล์มนํ�ามัน ปีปลูก 2564 (เริ�มต้น) จํานวนต้นกล้าปาล์มนํ�ามัน  

 40,000 ต้น

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

2. โครงการจัดตั�งศูนย์แสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา จัดตั�งศูนย์จัดแสดงและ

จําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์

ยางพาราของสถาบัน

เกษตรกรสวนยาง ที�

สํานักงานใหญ่  1 แห่ง

ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื�องจากโครงการไม่ได้จัดตั�งงบลงทุนไว้ล่วงหน้า จึงทําให้ไม่

สามารถดําเนินการได้ในปี 2563 และประกอบกับลักษณะการ

ดําเนินโครงการใช้พื�นที� กยท. ที�สํานักงานใหญ่ซึ�งเป็นที�ราช

พัสดุ ซึ�งต้องขออนุญาตปรับปรุงก่อสร้างอาคาร และอาจส่งผล

ต่อค่าเช่าที�ของ กยท. ในอนาคต และเป็นไปตามมติ

คณะกรรมการการติดตามและกํากับการดําเนินงาน ครั�งที� 

2/2563 เมื�อวันที� 4 กุมภาพันธ์ 2563  จึงขอยกเลิกโครงการ โดย 

ได้ขออนุมัติจากผู้ว่าการ กยท.เรียบร้อยแล้ว

4. ยกเลิก โครงการ/กิจกรรม

ยกเลิกเนื�องเกิดความคลาดเคลื�อนของข้อมูลแผนงาน ทั�งจาก

ผู้ปฏิบัติงานและการประสานงานภายใน   จึงทําให้มกีิจกรรม

ส่วนเกิน    และได้ทําการ ตรวจสอบแล้ว กิจกรรมดังกล่าวนี� 

ไม่ได้ดําเนินการ และไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากฝ่าย

การคลัง
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