วันที่ 3 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว กยท. เปิดคัดเลือกตัวแทนเครือข่าย
หัวข้อข่าว สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หนุนพัฒนา
สถาบันเกษตรกรฯ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน

กยท. เปิดคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หนุนพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรฯ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน
กยท. เปิดคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และเป็นสมาชิก
ของสถาบันเกษตรกรใดสถาบันหนึ่งที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เช่นกัน เพื่อเป็นตัวแทนเครือข่าย
เกษตรกรชาวสวนยาง ตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง พ.ศ. 2559 ทาหน้าที่สนับสนุนสถาบันเกษตรชาวสวนยาง สู่การเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายสถาบันเกษตรกรฯ ให้เกิดการพัฒนารอบด้าน สร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้อาชีพการทา
สวนยาง ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กยท. ได้มี
การประกาศระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.
2559 และมีผลบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวทันที เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยางมีการพัฒนาในทุกด้าน เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและ
กันในการประกอบอาชีพการทาสวนยาง มีขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ
องค์กร การพัฒนาด้านการผลิต การแปรรูปผลผลิต การตลาด การประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ
รวมถึงการสร้างอานาจในการเจรจาต่อรอง และเชื่อมโยงสถาบันเกษตรกรทั่วทุกพื้นที่ให้เป็น
เครือข่ายในการดาเนินกิจกรรมหรือธุรกิจของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้มีการพัฒนาไปสู่
ความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น การคัดเลือกผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เป็น
คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจะแบ่งเป็น 4 ระดับ เพื่อให้การทางานมี
ความใกล้ชิดกับเกษตรกรชาวสวนยางและครอบคลุมทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ได้แก่ การคัดเลือกใน
ระดับสาขา ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ

"ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง เข้ามาทาหน้าที่เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. และเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกรใดสถาบัน
หนึ่งที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เช่นกัน ตาม พรบ.กยท.ที่กาหนดไว้ ซึ่งจะมีบทบาทสาคัญในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ สถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยางมีการผลิต แปรรูป ที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล รวมถึงการสนับสนุนผู้นา
เครือข่ายฯ มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยางพารา การนาเทคโนโลยี นวัตกรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาการดาเนินกิจกรรมเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่า โดย
ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม แปรรูปผลผลิตยางสู่อุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิง
พาณิชย์ และสามารถทาธุรกิจการค้ายางและเชื่อมโยงธุรกิจถึงระดับส่งออกต่างประเทศได้" ผู้ว่า
การ กยท. กล่าวย้า ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ผู้แทนฯ ที่ผ่านการคัดเลือกระดับสาขา
และจังหวัดแล้ว จะต้องเตรียมตัวในการ คัดเลือกเป็นผู้แทนฯ ระดับเขต ในระหว่างวันที่ 4 พ.ย.
2559 - 29 พ.ย. 2559 โดยจะจัดเวียนไปตามจังหวัดที่ตั้งของเขต กยท. ประกอบด้วย เขต
ภาคเหนือ จานวน 16 คน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จานวน 12 คน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จานวน 12 คน เขตภาคกลางและภาคตะวันออก จานวน 9 คน เขต
ภาคใต้ตอนบน จานวน 12 คน เขตภาคใต้ตอนกลาง จานวน 22 คน เขตภาคใต้ตอนล่าง จานวน
23 คน จากนั้น ในผู้แทนระดับเขต จะมีการการคัดเลือก ให้เหลือเขตละ 3 คน เพื่อมาทาหน้าที่
เป็นคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศต่อไป

วันที่ 4 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว กยท. เคาะแล้ว 3 รองผู้ว่าฯ เปิดทางคนนอกเข้า
บริหาร เชื่อมั่นในแนวคิด และวิสัยทัศน์ พร้อมแต่งตั้ง ผอ.เขต
และฝ่าย เดินหน้าบริหารงานโครงสร้าง กยท. เต็มรูปแบบ

กยท. เคาะแล้ว 3 รองผู้ว่าฯ เปิดทางคนนอกเข้าบริหาร เชื่อมั่นในแนวคิด และวิสัยทัศน์ พร้อมแต่งตั้ง
ผอ.เขตและฝ่าย เดินหน้าบริหารงานโครงสร้าง กยท. เต็มรูปแบบ

กรุงเทพฯ--3 พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประกาศแต่งตั้ง 3 รองผู้ว่าการฯ หลังผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการฯ
พร้อมเปิดทางคนนอกเข้าบริหาร ร่วมกับคน กยท. เชื่อมั่นในแนวคิด วิสัยทัศน์ จะสามารถพา กยท. สู่การ
พัฒนายางพาราทั้งระบบ พร้อมกับคาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการเขตและผู้อานวยการฝ่าย เข้าสู่โครงสร้าง กยท.
เดินหน้าบริหารงานสู่การบริหารยางพาราทั้งระบบ

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาตาแหน่ง
ผู้อานวยการหรือเทียบเท่า (นักบริหาร 9) และรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหาร 10) เผยว่า
ขณะนี้ กยท. ได้ประกาศแต่งตั้งพนักงานเข้าดารงตาแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ตามโครงสร้าง
กยท. ครบทั้ง 3 ตาแหน่งแล้ว ซึ่งประกอบด้วย นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการฯ ด้านบริหาร นายธีรวัฒน์
เดชทองคา รองผู้ว่าการฯ ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ และ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการฯ ด้าน
อุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาและกระบวนการสรรหาจากคณะ
กรรมการฯ ภายใต้การพิจารณาคุณสมบัติจากประวัติการทางานและการเสนอวิสัยทัศน์ ที่เหมาะสมกับการ
ทางาน และการพัฒนางานในองค์กรของ กยท.
การสรรหารองผู้ว่าการฯ ของคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นายเชาว์ ทรงอาวุธ ดารงตาแหน่งรองผู้ว่าการฯ
ด้านบริหาร และนายธีรวัฒน์ เดชทองคา รองผู้ว่าการฯ ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มี
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถจากการแสดงวิสัยทัศน์และประวัติการทางาน ในการขับเคลื่อน กยท.เป็น
องค์กรชั้นนาระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ในขณะที่ผู้สมัครจากภายนอกได้เข้าดารง
ตาแหน่งรองผู้ว่าการฯ กยท. อีก 1 คน คือนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการฯ ด้านอุตสาหกรรมยางและ
การผลิตยาง ซึ่งนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีประสบการณ์ทางานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มี
แนวความคิดทันสมัย และมีความเข้าใจในเรื่องของยางพาราเป็นอย่างดี เนื่องจากเคยทางานในฐานะ
คณะกรรมการสงเคราะห์การทาสวนยาง และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับยางพารามาหลายชุด จึงมีความ
เหมาะสมเพียงพอที่จะเข้ามาทางานให้กับ กยท. ได้ แต่ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่มาดารงตาแหน่งรองผู้ว่าการฯ
กยท. จะต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานและประเมินผลงานที่ 6 เดือนในฐานะพนักงานของ กยท.เช่นกัน
สาหรับในส่วนของผู้อานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า (นักบริหาร 9) จะบริหารฝ่ายต่างๆ ของ กยท. 13 ฝ่าย
ได้แก่ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร
ทรัพย์สิน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ฝ่ายพัฒนา
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง สานักตรวจสอบภายใน สานักผู้ว่าการ และ
ฝ่ายกฎหมาย รวมถึง กยท.เขตทั้ง 7 เขต ทั่วประเทศ ได้มีการแต่งตั้ง ผอ. และรักษาการ ผอ. เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งจากนี้ไป กยท. พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการองค์กรได้ตามโครงสร้าง โดยผู้อานวยการฝ่ายและเขตจะมี
หน้าที่กลั่นกรองผู้ที่จะเข้าดารงตาแหน่งระดับหัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก และส่วนปฏิบัติการ โดยจะคัดกรองผู้
ที่มีความเหมาะสม ทั้งคุณสมบัติและความสามารถต่อไป ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย

วันที่ 4 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว กยท. เคาะแล้ว 3 รองผู้ว่าฯ เปิดทางคนนอกเข้า
บริหาร เชื่อมั่นในแนวคิด และวิสัยทัศน์ พร้อมแต่งตั้ง ผอ.เขต
และฝ่าย เดินหน้าบริหารงานโครงสร้าง กยท. เต็มรูปแบบ

กยท. เคาะแล้ว 3 รองผู้ว่าฯ เปิดทางคนนอกเข้าบริหาร เชื่อมั่นในแนวคิด และวิสัยทัศน์ พร้อมแต่งตั้ง
ผอ.เขตและฝ่าย เดินหน้าบริหารงานโครงสร้าง กยท. เต็มรูปแบบ

กรุงเทพฯ--3 พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประกาศแต่งตั้ง 3 รองผู้ว่าการฯ หลังผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการฯ
พร้อมเปิดทางคนนอกเข้าบริหาร ร่วมกับคน กยท. เชื่อมั่นในแนวคิด วิสัยทัศน์ จะสามารถพา กยท. สู่การ
พัฒนายางพาราทั้งระบบ พร้อมกับคาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการเขตและผู้อานวยการฝ่าย เข้าสู่โครงสร้าง กยท.
เดินหน้าบริหารงานสู่การบริหารยางพาราทั้งระบบ

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาตาแหน่ง
ผู้อานวยการหรือเทียบเท่า (นักบริหาร 9) และรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหาร 10) เผยว่า
ขณะนี้ กยท. ได้ประกาศแต่งตั้งพนักงานเข้าดารงตาแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ตามโครงสร้าง
กยท. ครบทั้ง 3 ตาแหน่งแล้ว ซึ่งประกอบด้วย นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการฯ ด้านบริหาร นายธีรวัฒน์
เดชทองคา รองผู้ว่าการฯ ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ และ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการฯ ด้าน
อุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาและกระบวนการสรรหาจากคณะ
กรรมการฯ ภายใต้การพิจารณาคุณสมบัติจากประวัติการทางานและการเสนอวิสัยทัศน์ ที่เหมาะสมกับการ
ทางาน และการพัฒนางานในองค์กรของ กยท.
การสรรหารองผู้ว่าการฯ ของคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นายเชาว์ ทรงอาวุธ ดารงตาแหน่งรองผู้ว่าการฯ
ด้านบริหาร และนายธีรวัฒน์ เดชทองคา รองผู้ว่าการฯ ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มี
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถจากการแสดงวิสัยทัศน์และประวัติการทางาน ในการขับเคลื่อน กยท.เป็น
องค์กรชั้นนาระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ในขณะที่ผู้สมัครจากภายนอกได้เข้าดารง
ตาแหน่งรองผู้ว่าการฯ กยท. อีก 1 คน คือนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการฯ ด้านอุตสาหกรรมยางและ
การผลิตยาง ซึ่งนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีประสบการณ์ทางานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มี
แนวความคิดทันสมัย และมีความเข้าใจในเรื่องของยางพาราเป็นอย่างดี เนื่องจากเคยทางานในฐานะ
คณะกรรมการสงเคราะห์การทาสวนยาง และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับยางพารามาหลายชุด จึงมีความ
เหมาะสมเพียงพอที่จะเข้ามาทางานให้กับ กยท. ได้ แต่ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่มาดารงตาแหน่งรองผู้ว่าการฯ
กยท. จะต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานและประเมินผลงานที่ 6 เดือนในฐานะพนักงานของ กยท.เช่นกัน
สาหรับในส่วนของผู้อานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า (นักบริหาร 9) จะบริหารฝ่ายต่างๆ ของ กยท. 13 ฝ่าย
ได้แก่ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร
ทรัพย์สิน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ฝ่ายพัฒนา
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง สานักตรวจสอบภายใน สานักผู้ว่าการ และ
ฝ่ายกฎหมาย รวมถึง กยท.เขตทั้ง 7 เขต ทั่วประเทศ ได้มีการแต่งตั้ง ผอ. และรักษาการ ผอ. เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งจากนี้ไป กยท. พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการองค์กรได้ตามโครงสร้าง โดยผู้อานวยการฝ่ายและเขตจะมี
หน้าที่กลั่นกรองผู้ที่จะเข้าดารงตาแหน่งระดับหัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก และส่วนปฏิบัติการ โดยจะคัดกรองผู้
ที่มีความเหมาะสม ทั้งคุณสมบัติและความสามารถต่อไป ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย
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หัวข้อข่าว กยท. เคาะแล้ว 3 รองผู้ว่าฯ เปิดทางคนนอกเข้า
บริหาร เชื่อมั่นในแนวคิด และวิสัยทัศน์ พร้อมแต่งตั้ง ผอ.เขต
และฝ่าย เดินหน้าบริหารงานโครงสร้าง กยท. เต็มรูปแบบ
ั ัศน์
ื่ มน
กยท. เคาะแล้ว 3 รองผูว้ า่ ฯ เปิ ดทางคนนอกเข้าบริหาร เชอ
่ ั ในแนวคิด และวิสยท
พร้อมแต่งตงั้ ผอ.เขตและฝ่าย เดินหน้าบริหารงานโครงสร้าง กยท. เต็มรูปแบบ

กรุงเทพฯ--3 พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประกาศแต่งตัง้ 3 รองผู ้ว่าการฯ หลังผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการฯ
่ มั่นในแนวคิด วิสย
ั ทัศน์ จะสามารถพา กยท. สูก
่ ารพัฒนา
พร ้อมเปิ ดทางคนนอกเข ้าบริหาร ร่วมกับคน กยท. เชือ
ยางพาราทัง้ ระบบ พร ้อมกับคาสัง่ แต่งตัง้ ผู ้อานวยการเขตและผู ้อานวยการฝ่ าย เข ้าสูโ่ ครงสร ้าง กยท. เดินหน ้า
่ ารบริหารยางพาราทัง้ ระบบ
บริหารงานสูก
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู ้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาตาแหน่ง
ผู ้อานวยการหรือเทียบเท่า (นักบริหาร 9) และรองผู ้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหาร 10) เผยว่า
ขณะนี้ กยท. ได ้ประกาศแต่งตัง้ พนักงานเข ้าดารงตาแหน่งรองผู ้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ตาม
โครงสร ้าง กยท. ครบทัง้ 3 ตาแหน่งแล ้ว ซึง่ ประกอบด ้วย นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู ้ว่าการฯ ด ้านบริหาร นาย
ธีรวัฒน์ เดชทองคา รองผู ้ว่าการฯ ด ้านธุรกิจและปฏิบต
ั ก
ิ าร และ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู ้ว่าการฯ ด ้าน
อุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ซึง่ ทัง้ 3 ท่าน ได ้ผ่านการพิจารณาและกระบวนการสรรหาจากคณะกรรมการฯ
ั ทัศน์ ทีเ่ หมาะสมกับการทางาน และการ
ภายใต ้การพิจารณาคุณสมบัตจิ ากประวัตก
ิ ารทางานและการเสนอวิสย
พัฒนางานในองค์กรของ กยท.
การสรรหารองผู ้ว่าการฯ ของคณะกรรมการฯ เห็นชอบให ้นายเชาว์ ทรงอาวุธ ดารงตาแหน่งรองผู ้ว่าการฯ
ด ้านบริหาร และนายธีรวัฒน์ เดชทองคา รองผู ้ว่าการฯ ด ้านธุรกิจและปฏิบต
ั ก
ิ าร ซึง่ เป็ นผู ้บริหารระดับสูงทีม
่ ี
ั ทัศน์และประวัตก
ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถจากการแสดงวิสย
ิ ารทางาน ในการขับเคลือ
่ น กยท.เป็ น
้ นาระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทัง้ ระบบ ในขณะทีผ
องค์กรชัน
่ ู ้สมัครจากภายนอกได ้เข ้าดารงตาแหน่ง
รองผู ้ว่าการฯ กยท. อีก 1 คน คือนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู ้ว่าการฯ ด ้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ซึง่
นับว่าเป็ นคนรุ่นใหม่ไฟแรงทีม
่ ป
ี ระสบการณ์ทางานทัง้ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มีแนวความคิดทันสมัย และมี
ความเข ้าใจในเรือ
่ งของยางพาราเป็ นอย่างดี เนือ
่ งจากเคยทางานในฐานะคณะกรรมการสงเคราะห์การทาสวนยาง
และคณะอนุกรรมการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับยางพารามาหลายชุด จึงมีความเหมาะสมเพียงพอทีจ
่ ะเข ้ามาทางาน
ให ้กับ กยท. ได ้ แต่ทงั ้ นี้ บุคคลภายนอกทีม
่ าดารงตาแหน่งรองผู ้ว่าการฯ กยท. จะต ้องผ่านการทดลองปฏิบต
ั งิ าน
และประเมินผลงานที่ 6 เดือนในฐานะพนักงานของ กยท.เช่นกัน
สาหรับในส่วนของผู ้อานวยการฝ่ ายหรือเทียบเท่า (นักบริหาร 9) จะบริหารฝ่ ายต่างๆ ของ กยท. 13 ฝ่ าย
ิ
ได ้แก่ ฝ่ ายยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายการคลัง ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ ายบริหารทรัพย์สน
ฝ่ ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง ฝ่ ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ฝ่ ายพัฒนาเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร ฝ่ ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง สานักตรวจสอบภายใน สานักผู ้ว่าการ และ ฝ่ ายกฎหมาย
รวมถึง กยท.เขตทัง้ 7 เขต ทัว่ ประเทศ ได ้มีการแต่งตัง้ ผอ. และรักษาการ ผอ. เป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว ซึง่ จากนี้
ไป กยท. พร ้อมเดินหน ้าบริหารจัดการองค์กรได ้ตามโครงสร ้าง โดยผู ้อานวยการฝ่ ายและเขตจะมีหน ้าทีก
่ ลัน
่ กรอง
ผู ้ทีจ
่ ะเข ้าดารงตาแหน่งระดับหัวหน ้ากอง หัวหน ้าแผนก และส่วนปฏิบต
ั ก
ิ าร โดยจะคัดกรองผู ้ทีม
่ ค
ี วามเหมาะสม ทัง้
คุณสมบัตแ
ิ ละความสามารถต่อไป ดร.ธีธัช กล่าวทิง้ ท ้าย
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หัวข้อข่าว กยท. เคาะแล้ว 3 รองผู้ว่าฯ เปิดทางคนนอกเข้า
บริหาร เชื่อมั่นในแนวคิด และวิสัยทัศน์ พร้อมแต่งตั้ง ผอ.เขต
และฝ่าย เดินหน้าบริหารงานโครงสร้าง กยท. เต็มรูปแบบ

กยท. เคาะแล้ว 3 รองผู้ว่าฯ เปิดทางคนนอกเข้าบริหาร เชื่อมั่นในแนวคิด และวิสัยทัศน์ พร้อม
แต่งตั้ง ผอ.เขตและฝ่าย เดินหน้าบริหารงานโครงสร้าง กยท. เต็มรูปแบบ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประกาศแต่งตั้ง 3 รองผู้ว่าการฯ หลังผ่านการสรรหาจากคณะ
กรรมการฯ พร้อมเปิดทางคนนอกเข้าบริหาร ร่วมกับคน กยท. เชื่อมั่นในแนวคิด วิสัยทัศน์ จะสามารถพา
กยท. สู่การพัฒนายางพาราทั้งระบบ พร้อมกับคาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการเขตและผู้อานวยการฝ่าย เข้าสู่
โครงสร้าง กยท. เดินหน้าบริหารงานสู่การบริหารยางพาราทั้งระบบ
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ตาแหน่งผู้อานวยการหรือเทียบเท่า (นักบริหาร 9) และรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหาร 10)
เผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้ประกาศแต่งตั้งพนักงานเข้าดารงตาแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ตาม
โครงสร้าง กยท. ครบทั้ง 3 ตาแหน่งแล้ว ซึ่งประกอบด้วย นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการฯ ด้านบริหาร นาย
ธีรวัฒน์ เดชทองคา รองผู้ว่าการฯ ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ และ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการฯ ด้าน
อุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาและกระบวนการสรรหาจากคณะ
กรรมการฯ ภายใต้การพิจารณาคุณสมบัติจากประวัติการทางานและการเสนอวิสัยทัศน์ ที่เหมาะสมกับการ
ทางาน และการพัฒนางานในองค์กรของ กยท.

การสรรหารองผู้ว่าการฯ ของคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นายเชาว์ ทรงอาวุธ ดารงตาแหน่งรองผู้ว่าการฯ
ด้านบริหาร และนายธีรวัฒน์ เดชทองคา รองผู้ว่าการฯ ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มี
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถจากการแสดงวิสัยทัศน์และประวัติการทางาน ในการขับเคลื่อน กยท.เป็น
องค์กรชั้นนาระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ในขณะที่ผู้สมัครจากภายนอกได้เข้าดารง
ตาแหน่งรองผู้ว่าการฯ กยท. อีก 1 คน คือนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการฯ ด้านอุตสาหกรรมยางและ
การผลิตยาง ซึ่งนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีประสบการณ์ทางานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มี
แนวความคิดทันสมัย และมีความเข้าใจในเรื่องของยางพาราเป็นอย่างดี เนื่องจากเคยทางานในฐานะ
คณะกรรมการสงเคราะห์การทาสวนยาง และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับยางพารามาหลายชุด จึงมีความ
เหมาะสมเพียงพอที่จะเข้ามาทางานให้กับ กยท. ได้ แต่ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่มาดารงตาแหน่งรองผู้ว่าการฯ
กยท. จะต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานและประเมินผลงานที่ 6 เดือนในฐานะพนักงานของ กยท.เช่นกัน
สาหรับในส่วนของผู้อานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า (นักบริหาร 9) จะบริหารฝ่ายต่างๆ ของ กยท. 13 ฝ่าย
ได้แก่ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร
ทรัพย์สิน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ฝ่ายพัฒนา
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง สานักตรวจสอบภายใน สานักผู้ว่าการ และ
ฝ่ายกฎหมาย รวมถึง กยท.เขตทั้ง 7 เขต ทั่วประเทศ ได้มีการแต่งตั้ง ผอ. และรักษาการ ผอ. เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งจากนี้ไป กยท. พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการองค์กรได้ตามโครงสร้าง โดยผู้อานวยการฝ่ายและเขตจะมี
หน้าที่กลั่นกรองผู้ที่จะเข้าดารงตาแหน่งระดับหัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก และส่วนปฏิบัติการ โดยจะคัดกรองผู้
ที่มีความเหมาะสม ทั้งคุณสมบัติและความสามารถต่อไป ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย

วันที่ 4 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว กยท. เคาะแล้ว 3 รองผู้ว่าฯ เปิดทางคนนอกเข้า
บริหาร เชื่อมั่นในแนวคิด และวิสัยทัศน์ พร้อมแต่งตั้ง ผอ.เขต
และฝ่าย เดินหน้าบริหารงานโครงสร้าง กยท. เต็มรูปแบบ

กยท. เคาะแล้ว 3 รองผู้ว่าฯ เปิดทางคนนอกเข้าบริหาร เชื่อมั่นในแนวคิด และวิสัยทัศน์ พร้อม
แต่งตั้ง ผอ.เขตและฝ่าย เดินหน้าบริหารงานโครงสร้าง กยท. เต็มรูปแบบ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประกาศแต่งตั้ง 3 รองผู้ว่าการฯ หลังผ่านการสรรหาจากคณะ
กรรมการฯ พร้อมเปิดทางคนนอกเข้าบริหาร ร่วมกับคน กยท. เชื่อมั่นในแนวคิด วิสัยทัศน์ จะสามารถพา
กยท. สู่การพัฒนายางพาราทั้งระบบ พร้อมกับคาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการเขตและผู้อานวยการฝ่าย เข้าสู่
โครงสร้าง กยท. เดินหน้าบริหารงานสู่การบริหารยางพาราทั้งระบบ
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ตาแหน่งผู้อานวยการหรือเทียบเท่า (นักบริหาร 9) และรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหาร 10)
เผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้ประกาศแต่งตั้งพนักงานเข้าดารงตาแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ตาม
โครงสร้าง กยท. ครบทั้ง 3 ตาแหน่งแล้ว ซึ่งประกอบด้วย นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการฯ ด้านบริหาร นาย
ธีรวัฒน์ เดชทองคา รองผู้ว่าการฯ ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ และ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการฯ ด้าน
อุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาและกระบวนการสรรหาจากคณะ
กรรมการฯ ภายใต้การพิจารณาคุณสมบัติจากประวัติการทางานและการเสนอวิสัยทัศน์ ที่เหมาะสมกับการ
ทางาน และการพัฒนางานในองค์กรของ กยท.

การสรรหารองผู้ว่าการฯ ของคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นายเชาว์ ทรงอาวุธ ดารงตาแหน่งรองผู้ว่าการฯ
ด้านบริหาร และนายธีรวัฒน์ เดชทองคา รองผู้ว่าการฯ ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มี
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถจากการแสดงวิสัยทัศน์และประวัติการทางาน ในการขับเคลื่อน กยท.เป็น
องค์กรชั้นนาระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ในขณะที่ผู้สมัครจากภายนอกได้เข้าดารง
ตาแหน่งรองผู้ว่าการฯ กยท. อีก 1 คน คือนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการฯ ด้านอุตสาหกรรมยางและ
การผลิตยาง ซึ่งนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีประสบการณ์ทางานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มี
แนวความคิดทันสมัย และมีความเข้าใจในเรื่องของยางพาราเป็นอย่างดี เนื่องจากเคยทางานในฐานะ
คณะกรรมการสงเคราะห์การทาสวนยาง และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับยางพารามาหลายชุด จึงมีความ
เหมาะสมเพียงพอที่จะเข้ามาทางานให้กับ กยท. ได้ แต่ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่มาดารงตาแหน่งรองผู้ว่าการฯ
กยท. จะต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานและประเมินผลงานที่ 6 เดือนในฐานะพนักงานของ กยท.เช่นกัน
สาหรับในส่วนของผู้อานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า (นักบริหาร 9) จะบริหารฝ่ายต่างๆ ของ กยท. 13 ฝ่าย
ได้แก่ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร
ทรัพย์สิน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ฝ่ายพัฒนา
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง สานักตรวจสอบภายใน สานักผู้ว่าการ และ
ฝ่ายกฎหมาย รวมถึง กยท.เขตทั้ง 7 เขต ทั่วประเทศ ได้มีการแต่งตั้ง ผอ. และรักษาการ ผอ. เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งจากนี้ไป กยท. พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการองค์กรได้ตามโครงสร้าง โดยผู้อานวยการฝ่ายและเขตจะมี
หน้าที่กลั่นกรองผู้ที่จะเข้าดารงตาแหน่งระดับหัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก และส่วนปฏิบัติการ โดยจะคัดกรองผู้
ที่มีความเหมาะสม ทั้งคุณสมบัติและความสามารถต่อไป ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย

วันที่ 4 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว การยางแห่งประเทศไทยร่วมพิธีถวายผ้า
พระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประจาปี 2559
การยางแห่งประเทศไทยร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปี
2559

กรุงเทพฯ--3 พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย
วันนี้ ( 3 พ.ย.59) การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปี 2559 โดย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ ได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์ที่จา
พรรษา และ ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการฯ ด้าน
บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานการยางแห่งประเทศไทยเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณวัดพระยาทาวรวิหาร
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 3 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว กยท. เปิ ดคัดเลือกตัวแทนเครื อข่าย
สถาบันเกษรกรชาวสวนยาง

วันที่ 3 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว เปิ ดเวทีถกอุตสาหกรรมยางพาราโลก
ผลิตยาง "จีเอ็มพี" ทางรอดเกษตรไทย

วันที่ 2 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว กยท.เปิ ดคัดเลือกตัวแทนเครื อข่าย
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หนุนพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรฯ ให้ มีความพร้ อมในทุกๆด้ าน

กยท. เปิดคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หนุนพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรฯ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน
กรุงเทพฯ--2 พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย
กยท. เปิดคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกร
ใดสถาบันหนึ่งที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เช่นกัน เพื่อเป็นตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง ตามระเบียบ
การยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2559 ทาหน้าที่สนับสนุนสถาบัน
เกษตรชาวสวนยาง สู่การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสถาบันเกษตรกรฯ ให้เกิดการพัฒนารอบด้าน สร้างความ
เข้มแข็ง ยั่งยืนให้อาชีพการทาสวนยาง ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อ
เร็วๆ นี้ กยท. ได้มีการประกาศระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยาง พ.ศ. 2559 และมีผลบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวทันที เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยางมีการพัฒนาในทุกด้าน เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการ
ประกอบอาชีพการทาสวนยาง มีขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนา
ด้านการผลิต การแปรรูปผลผลิต การตลาด การประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ รวมถึงการสร้างอานาจในการเจรจา
ต่อรอง และเชื่อมโยงสถาบันเกษตรกรทั่วทุกพื้นที่ให้เป็นเครือข่ายในการดาเนินกิจกรรมหรือธุรกิจของสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง ให้มีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น การคัดเลือกผู้แทนสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง เป็นคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจะแบ่งเป็น 4 ระดับ เพื่อให้การทางาน
มีความใกล้ชิดกับเกษตรกรชาวสวนยางและครอบคลุมทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ได้แก่ การคัดเลือกในระดับสาขา
ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ
"ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง เข้ามาทาหน้าที่เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จะต้องขึ้นทะเบียน
เกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. และเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกรใดสถาบันหนึ่งที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.
เช่นกัน ตาม พรบ.กยท.ที่กาหนดไว้ ซึ่งจะมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง
มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีการผลิต แปรรูป ที่ได้มาตรฐานตามหลัก

สากล รวมถึงการสนับสนุนผู้นาเครือข่ายฯ มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยางพารา การนา
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาการดาเนินกิจกรรมเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
มูลค่า โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม แปรรูปผลผลิตยางสู่อุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์
และสามารถทาธุรกิจการค้ายางและเชื่อมโยงธุรกิจถึงระดับส่งออกต่างประเทศได้" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวย้า
ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ผู้แทนฯ ที่ผ่านการคัดเลือกระดับสาขาและจังหวัดแล้ว จะต้องเตรียม
ตัวในการ คัดเลือกเป็นผู้แทนฯ ระดับเขต ในระหว่างวันที่ 4 พ.ย. 2559 - 29 พ.ย. 2559 โดยจะจัดเวียนไป
ตามจังหวัดที่ตั้งของเขต กยท. ประกอบด้วย เขตภาคเหนือ จานวน 16 คน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จานวน 12 คน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จานวน 12 คน เขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก จานวน 9 คน เขตภาคใต้ตอนบน จานวน 12 คน เขตภาคใต้ตอนกลาง จานวน 22 คน เขตภาคใต้
ตอนล่าง จานวน 23 คน จากนั้น ในผู้แทนระดับเขต จะมีการการคัดเลือก ให้เหลือเขตละ 3 คน เพื่อมาทา
หน้าที่เป็นคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศต่อไป

