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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. เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไดรับการพัฒนา มีความเขมแข็ง และมีขีด

ความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

2. ผูประกอบกิจการยางมีความสามารถในการแขงขันเพ่ิมสูงข้ึน มีโอกาสในการเขาสูตลาดโลก 

และเกิดธุรกิจใหมๆดานยางพารา 

3. มีกลไกในการทําใหราคายางพารามีเสถียรภาพ 

4. การวิจัยและพัฒนาสามารถตอบสนองภาคการผลิตท้ังตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 

5. ประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง และเปนผูสงออกผลิตภัณฑยางรายใหญ

ของโลกภายใน 10 ป 

2.6 ตัวช้ีวัดองคกร 

1. รอยละของครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวา 180,000 บาท/ป และมีรายไดเพียงพอ

สําหรับการใชจายในสิ่งจําเปนพ้ืนฐานตอการดํารงชีวิต 

2. สถาบันเกษตรกรสามารถจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมากกวา 45 กลุมตอป และสามารถพัฒนา

ใหเปน Smart group 

3. ปริมาณการใชยางภายในประเทศและการแปรรูปข้ันกลาง เม่ือสิ้นสุดแผนป 2564 ไมนอยกวา

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

ผลิตยาง 4,451,848 ตัน คิดเปนรอยละ 13.702 ) 

 4. ระดับความสําเร็จของการรักษาระดับราคายางพาราเปลี่ยนแปลงไมเกิน 3 บาทตอกิโลกรัมตอวัน  

 5. เพ่ิมมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางพาราปละ 16,700 ลานบาท/ป จากขอมูลการสงออกผลิตภัณฑ

ยางพาราในป 2559 ท่ี 250,000 ลานบาท 
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 6. จํานวนผลงานวิจัยของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูประกอบกิจการยาง และ กยท. ตามลําดับ 

อยางนอยกลุมละ 1 เรื่องตอป ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  

 7. รอยละ 70 ของพนักงานท่ีผานเกณฑ Smart officer เม่ือสิ้นสุดแผนป 2564 

2.7 ยุทธศาสตรองคกร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางรายไดจากการบริการและดําเนินธุรกิจ 

  วัตถุประสงค    

  เพ่ือหารายไดเปนเครื่องมือในการบริหารและเพ่ิมสภาพคลองใหองคกร 

  ตัวช้ีวัด  ผลการดําเนินงานไดกําไรไมนอยกวา 800 ลานบาท 

  กลยุทธท่ี 1 การประกอบธุรกิจจากทรัพยสินท่ีมีอยูเดิม 

  แนวทาง  

1. จัดทําแผนการโคนตนยางท่ีใหผลผลิตนอย ปลูกแทนดวยยางพันธุดี หรือพืชเศรษฐกิจชนิด

อ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี รวมถึงการใชพ้ืนท่ีในสวนยางใหเกิดประโยชนสูงสุด และจัดทําแผน

บํารุงรักษาสวนของ กยท. เพ่ือใหผลผลิตสูง 

2. ยกระดับทักษะแรงงาน และมาตรฐานโรงงานแปรรูปข้ันตน และโรงงานผลิตภัณฑยางให

ไดตามมาตรฐานเฉพาะท่ีลูกคาตองการ หรือตามมาตรฐานสากล 

3. นําเทคโนโลยีจากงานวิจัยมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดานสวน และโรงงาน 

4. มุงเนนการดําเนินงานดานการตลาดเชิงรุก มีการซ้ือขายสินคาลวงหนา รักษาลูกคาเดิม 

และหาลูกคาใหม เพ่ือใหการจัดทําแผนการผลิต และแผนการบริหารสินคาคงคลังของ กยท. มีประสิทธิภาพ  

5. เพ่ิมชองทางในการจัดเก็บ และการจายคาธรรมเนียม 

6. เพ่ิมรายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ เชน ศูนยเรียนรู ศูนยทดสอบ หองปฏิบัติการ 

7.  จัดตั้งศูนยบริการธุรกิจเบ็ดเสร็จ เพ่ือจัดแสดงยางและผลิตภัณฑท้ังบริการขอมูลทางธุรกิจ  

กลยุทธท่ี 2 การสรางรายไดจากโอกาสในธุรกิจใหม 

  แนวทาง 

 1. จัดทําแผนและสรางรายไดจากการประกอบธุรกิจใหม 

2. ศึกษาหาแนวทางในการตั้งบริษัทรวมทุนระหวางสถาบันเกษตรกรฯ หรือบริษัทเอกชน 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนายางพาราตลอดหวงโซอุปทาน และหวงโซคุณคา 

 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพารา สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ และ

พัฒนาระบบตลาด 

 2. เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และ

สงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมเพ่ือสรางมูลคาและความยั่งยืน นําไปสู Smart farmer และ Smart group 
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 3. สรางความเขมแข็งเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน และยกระดับมาตรฐานให กับ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมยาง ในการเพ่ิมมูลคายางธรรมชาติโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ เพ่ือการสงออกและ

การใชยางภายในประเทศ 

 4. สรางโครงสรางพ้ืนฐาน และความเชื่อม่ันในตลาดซ้ือขายภายในประเทศ และตางประเทศ 

 5. เกษตรกรท่ีทําสวนยางสามารถเลี้ยงตัวเองและมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน และมีระบบสวัสดิการ 

 ตัวช้ีวัด 

   1. ลดพ้ืนท่ีปลูกยางชั่วคราวปละ 200,000 ไร และสนับสนุนใหมีปลูกแทนดวยพืชเศรษฐกิจ

ชนิดอ่ืน ปละ 200,000 ไร  

  2. รายไดของเกษตรกรชาวสวนยาง ไมต่ํากวาเสนความยากจนของปนั้น 

  3. จํานวนสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลมากกวา 45 

กลุมตอป 

 4. ระดับความสําเร็จของการรักษาระดับราคายางพาราท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ไมมีความผันผวนสูง 

  5. รอยละ5 ตอป ของเกษตรกรชาวสวนยางไดรับการพัฒนาเปน Smart Farmer    

 6. รอยละ 5 ตอป ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางท่ีเปนนิติบุคคลไดรับการพัฒนาเปน Smart group 

 กลยุทธ 1 : สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและปลูกใหม 

 แนวทาง  

  1. ใหการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกทดแทนสวนยางเดิมท่ีมีตนยางอายุกวายี่สิบหาป

ข้ึนไป หรือตนยางทรุดโทรมเสียหายหรือตนยางไดผลนอย ดวยยางพันธุดีหรือไมยืนตนชนิดอ่ืนท่ีมีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจ แกเกษตรกร ดําเนินการใหสอคลองตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือบริหารจัดการเชิงรุก   (Agri-Map) ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  และสงเสริมอาชีพเสริมแกเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

  2. ใหการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกสรางสวนยางในเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการปลูกใหม 

ตามนโยบายรัฐบาล 

 3. ดําเนินงานตามระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

 กลยุทธท่ี 2 การสรางกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง 

แนวทาง 

 1. สรางและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานแกตลาดยางพาราของการยางแหงประเทศไทย สราง

ความเชื่อม่ันในตลาดซ้ือขายยางพารา เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูซ้ือ/ผูขาย และปริมาณ/มูลคาการซ้ือขายในตลาด

ยางพารา 

2. พัฒนาการดําเนินการของตลาดยางพาราใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส พรอมท้ังเชื่อมโยง

ธุรกรรมการซ้ือขายยางในตลาดกลางยางพาราแตละแหงเขากับตลาดทองถ่ิน เพ่ือสรางขอมูลดานปริมาณ

และราคาใหท่ัวโลกนําไปใชอางอิง 
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3. ใชความรวมมือขององคกรระหวางประเทศในการสรางเสถียรภาพราคายาง ในการบริหาร

จัดการดานอุปทาน (Supply) ใหสอดคลองกับดานอุปสงค (Demand) และสถานการณยางพาราของ

ตลาดโลก  

4. สงเสริมอุตสาหกรรมยาง ผลิตภัณฑยาง และไมยาง เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ และ

สงออกตางประเทศ 

5. จัดหาชองทางการตลาดเพ่ือรองรับยางแปรรูปข้ันตน หรือผลิตภัณฑยางท่ีไดมาตรฐาน

กลยุทธท่ี 3 การสรางความเขมแข็งเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

แนวทาง 

1. เสริมสรางศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยาง ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การ

อุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ สรางมูลคาและความยั่งยืน นําไปสู Smart farmer 

2. เสริมสรางขีดความสามารถใหสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ดานวิชาการ การเงิน

การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุม 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหสามารถบริหารจัดการตลอดหวงโซโดยอาศัยแนวคิดและ

กระบวนการสหกรณเปนพ้ืนฐานในการขยายผลท้ังในรูปของ สหกรณ กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 

ใหเปน Smart group 

3. สนับสนุนผูประกอบการ ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม

การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมผลักดันใหประเทศไทยเปนผูสงออก

ผลิตภัณฑยางรายใหญของโลก  

กลยุทธท่ี 4 การยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของผูมีสวนไดสวนเสีย 

แนวทาง 

1. สรางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีสามารถเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของผูมีสวนไดสวนเสีย

2. ขยายผลการแปรรูปผลผลิตยางโดยการตอยอดธุรกิจและหาแหลงรองรับผลผลิตในประเทศ และ

ตางประเทศ 

3. ออกแบบระบบสวัสดิการแกเกษตรกรชาวสวนยาง หรือจัดใหมีกองทุนสวัสดิการเพ่ือเกษตรกร

ชาวสวนยาง จากงบประมาณ มาตรา 49(5) 

4. สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรมีความรอบรูในระบบการผลิตดานการปลูกสรางสวนยาง การผลิต

และการแปรรูปเบื้องตนท่ีสามารถวิเคราะห เชื่อมโยง และบริหารจัดการการผลิต การตลาด มีขอมูลในการตัดสินใจ 

เพ่ือนําไปสู Smart farmer ตนแบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมยางพารา 

วัตถุประสงค 

1. สรางเทคโนโลยีงานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางคุณคาและมูลคาใหกับสินคาและบริการ

ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนําไปสูศักยภาพการแขงขัน 

2. ผลักดันและสนับสนุนผลงานวิจัยไปใชประโยชน พรอมท้ังถายทอดและผลิตในเชิงพาณิชย
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  ตัวช้ีวัด  

  1. จํานวนผลงานวิจัยของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูประกอบกิจการยาง  และการยางแหง

ประเทศไทย ตามลําดับ อยางนอยกลุมละ 1 เรื่องตอป (อยางนอย 4 เรื่องตอป)  ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงใน

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

 2. จํานวนผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปพัฒนาเพ่ือสรางรายไดใหกับ กยท. ไดอยางนอย 1 เรื่องตอป 

  3. จํานวนหลักสูตรการถายทอดเทคโนโลยีท่ีตรงตามความตองการของเกษตรกร สถาบัน

เกษตรกร ผูประกอบกิจการยาง สามารถนําไปใชไดจริงในการลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตหรือ สรางรายได 

ไมต่ํากวา 3 หลักสูตรตอป  

  4. มีฐานขอมูลยางพาราท้ังระบบ และฐานขอมูลงานวิจัยยางพารา สามารถสืบคนและใชงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนางานวิจัยเพ่ือเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพาราของประเทศ 

 แนวทาง  

 1. มุงเนนการพัฒนาและผลิตงานวิจัยท่ีสามารถเพ่ิมมูลคา และตอบสนองความตองการของผู

มีสวนไดสวนเสียท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยการรวมมือในการใช

ทรัพยากรรวมกันระหวางภาครัฐ และเอกชนท่ีมีกิจกรรมการดําเนินงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือหนุนกัน 

 2. มุงเนนการพัฒนาและผลิตงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในลักษณะบูรณาการ

ความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ 

 3. ผลักดันงานวิจัยและการทดสอบผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานระดับสากล 

 4. วางแผนและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยท้ังระบบ 

 5. ศึกษาวิจัยระบบตลาดยางพารา โลจิสติกส และไมยางพารา 

 6. สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนใชหองปฏิบัติการของ กยท. โดยเสียคาธรรมเนียมใน

อัตราท่ีเหมาะสม 

 7. วิจัย พัฒนาหรอืจัดหาเทคโนโลยีและนวตักรรม หรือระบบการบริหารจัดการยางพาราท้ังระบบ 

กลยุทธท่ี 2 การถายทอดงานวิจัยยาง 

แนวทาง  

 1. บูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดานยางพาราท้ังเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง และผูประกอบกิจการยาง เพ่ือถายทอดงานวิจัยไปสูการปฏิบัติ 

 2. พัฒนาศูนยเรียนรูยางพาราเพ่ือเปนชองทางในการถายทอดงานวิจัยไปสูการปฏิบัติ  

 3. ปฏิบัติงานเชิงรุกเพ่ือแกปญหาเก่ียวกับยางพาราในพ้ืนท่ีตามหลักวิชาการ 

 4. ประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการถายทอดขอมูล องคความรู และผลงานวิจัย 
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 5. ผลักดันใหเกิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการดานยางพาราแหงชาติ เพ่ือเผยแพรผลงาน

วิชาการดานยาง/ไมยาง และระดมหัวของานวิจัย 

 กลยุทธท่ี 3 การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 แนวทาง  

 1. จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยยางพารา รวมถึงเชื่อมโยงฐานขอมูลงานวิจัยดานยางพาราท้ัง

ภายในประเทศ และตางประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การหลอมรวมองคกรใหเปนหนึ่ง เพ่ือการบริหารมุงสูความเปนเลิศ 

 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง (High performance organization) 

 2. เพ่ือใหบุคลากรขององคกรมีคุณภาพ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีวัฒนธรรมเดียวกัน 

3. หลอมรวมพฤติกรรม และกระบวนการใหบริการรวมถึงพัฒนาระบบงาน ใหเปนหนึ่งเดียว 

ถูกตอง สะดวก รวดเร็วทันตอการใช  

 4. เพ่ือใหพนักงานของ กยท.ไดรับการพัฒนาใหเปน Smart officer  

 5. เพ่ือใหมีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการท่ัวท้ังองคกร และมีการจัดการอยางเปน

ระบบในระดับท่ีองคกรยอมรับได  

ตัวช้ีวัด 

 1. ผลการประเมินองคกร ตามระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจหัวขอการ

บริหารจัดการองคกร ตั้งแตปบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เฉลี่ยผานเกณฑการประเมินไมต่ํากวาระดับ ๓ 

 2. บูรณาการระบบงาน และกระบวนการทุกอยางใหอยูภายใตกรอบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ

เดียวกัน  

 3. กยท. มีอัตลักษณท่ีชัดเจนเปนหนึ่งเดียว รอยละ ๗๐ ของพนักงานผานแบบประเมิน

พฤติกรรมตามคานิยม 

 4. รอยละ ๗๐ ของพนักงานท่ีผานเกณฑ Smart officer เม่ือสิ้นสุดแผนป ๒๕๖๔ 

 กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 แนวทาง 

 1. พัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูงเพ่ือใหสอดรับกับภารกิจขององคกร 

 2. พนักงานของ กยท. ไดรับการพัฒนาใหเปน Smart officer 

 3. จัดทําเสนทางกาวหนาในอาชีพ (Career path) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(Individual development plan: IDP) 

  4. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession plan) ในตําแหนงท่ีสําคัญขององคกร 

  5. จัดทําแผนความตองการบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถสูง (Talent 

anagement) เพ่ือใหรองรับกับภารกิจองคกร 
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กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

แนวทาง  

1. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือตอการบริหารระบบปฏิบัติงานแบบ E-Office และการใหบริการแบบ E-Service

2. บูรณาการระบบสารสนเทศกับหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร ท่ีเก่ียวของดานยางพารา

เพ่ือลดตนทุน และลดความซํ้าซอนในการดําเนินงาน 

3. ใชระบบสารสนเทศในการจัดการองคความรู (Knowledge Management)

4. ปรับปรุงระบบสารสนเทศในดานการบริหารงาน การบริการ และสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับ

ยางพาราท้ังระบบใหเปนเอกภาพ มีความถูกตอง ทันสมัย เพ่ือจัดตั้งศูนยบริการขอมูลเบ็ดเสร็จดานยางพารา 

กลยุทธท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

แนวทาง 

1. สงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และการแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) 

2. กําหนด ปรับปรุงหรือแกไข กฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง ใหสอดคลองกับภารกิจ และ

เอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยางท้ังระบบ 

3. ใชทรัพยากรรวมกันระหวางภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด

4. ปรับปรุงกระบวนการใหบริการ การจัดการขอรองเรียนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย

ใหมีความสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได 

5. พัฒนาชองทางการสื่อสาร สรางสัมพันธ รวมท้ังเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพตอสาธารณะ

กลยุทธท่ี 4 การหลอมรวมเพ่ือความเปนหนึ่ง 

แนวทาง 

1. สรางวัฒนธรรม ทุมเทแรงกายแรงใจเสมือนเปนธุรกิจของตนเอง

2. สรางบรรยากาศในการทํางาน ผูกพันเปนหนึ่งเดียว

3. เสริมสรางภาพลักษณองคกร

กลยุทธท่ี 5 การบริหารความเส่ียงในเชิงบูรณาการ 

แนวทาง 

1. จัดทําแผนแมบทดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง และจัดทําแผน  ดําเนินงานระยะสั้น

2. จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกร

กลยุทธท่ี 6 การลดคาใชจายและปรับโครงสรางหนี้ 

แนวทาง 

1. บริหารและควบคุมการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ

2. การบริหารจัดการหนี้โครงการภาครัฐ ท่ีผูกพันกับ กยท

3. ปลูกฝงจิตสํานึกในการใชสิทธิประโยชน และสวัสดิการของพนักงาน เพ่ือใหเกิดการใช

งบประมาณอยางคุมคา 

12 



13

ยุทธศาสตร์
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ผลรวมทั�งหมด 14,561.4570     

ยุทธศาสตร์ที� 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดําเนินธุรกิจ 1,050.0000       

สํารองค่าใช้จ่ายการดําเนินงานด้านธุรกิจ 346.4321           

กลยุทธ์ที� 1 การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินที�มีอยู่เดิม 703.5679           

กลยุทธ์ที� 2 การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่  (รอผลการพิจารณา จากคณะทํางานด้านธุรกิจ) -                     

ยุทธศาสตร์ที� 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า 10,796.5000     

กลยุทธ์ที� 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่ 6,632.0000        

กลยุทธ์ที� 2 การสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง 105.1474           

กลยุทธ์ที� 3 การสร้างความเข้มแข็งเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3,462.4395        

กลยุทธ์ที� 4 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 596.9131           

ยุทธศาสตร์ที� 3 การวิจัยและพัฒนาเพื�อเป็นศูนย์กลางการผลิตและอุตสาหกรรมยางพารา 429.1420         

กลยุทธ์ที� 1 การส่งเสริม และพัฒนางานวิจัย 266.7286           

กลยุทธ์ที� 2 การถ่ายทอดงานวิจัยยาง 155.3247           

กลยุทธ์ที� 3 การจัดทําฐานข้อมูลเพื�อการวิจัยและพัฒนา 7.0887               

ยุทธศาสตร์ที� 4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ�ง เพื�อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 2,285.8150       

  งบอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,206.8830        

กลยุทธ์ที� 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 20.9000             

กลยุทธ์ที� 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 40.0000             

กลยุทธ์ที� 3 การเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 9.5000               

กลยุทธ์ที� 4 การหลอมรวมเพื�อความเป็นหนึ�ง 8.2500               

กลยุทธ์ที� 5 การบริหารความเสี�ยงในเชิงบูรณาการ 0.2320               

กลยุทธ์ที� 6 การลดค่าใช้จ่าย และปรับโครงสร้างหนี� 0.0500               

ส่วนที� 3

 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2562

การยางแห่งประเทศไทย

         แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2562 ของการยางแห่งประเทศไทย ซึ�งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจการ

ยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2560-2564) ใช้งบประมาณทั�งสิ�น 14,561.4570  ล้านบาท ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ 

ดังนี�

       3.1 สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดังนี�
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ยุทธศาสตร/์กลยุทธ/์แผนงาน/โครงการ
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)
 ทุน ผู้รับผิดชอบ

ผลรวมทั�งหมด 14,561.4570     

ยุทธศาสตร์ที� 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดําเนินธุรกิจ 1,050.0000       

แผนงานงบสํารองค่าใช้จ่ายการดําเนินงานด้านธุรกิจ 346.4321         ทุน กยท

กลยุทธ์ที� 1.1 การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินที�มีอยู่เดิม 703.5679         

แผนงานการผลิตพันธุ์ยางและไม้ยืนต้น 50.0000           

1. ผลผลิต ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ/ผลิตพันธุ์ยางและไม้ยืน 50.0000           ทุน กยท ฝสผ.

1 แผนปฏิบัติการจัดการศูนย์เรียนรู้

2 แผนปฏิบัติการบํารุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฝึกกรีด

3 แผนปฏิบัติการสร้างรายได้จากทรัพย์สินที�มีอยู่เดิม

4 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ยาง

5 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ไม้ยืนต้น

6 แผนปฏิบัตการบริหารแปลงผลิตพันธุ์ยาง

 แผนการดําเนินงานด้านธุรกิจ  653.5679         

2 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวนยาง 234.5679         

1. กิจกรรม เพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 1) 72.8110             ทุน กยท /กองจัดการสวนยาง 1

2. กิจกรรม เพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 2) 117.7036           ทุน กยท /กองจัดการสวนยาง 2

3. กิจกรรม เพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 3) (จํานวนพื�นที� 7,826 ไร่) 44.0534             ทุน กยท /กองจัดการสวนยาง 3

3. โครงการเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 419.0000         

1 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 1 60.0000             ทุน กยท /กองจัดการโรงงาน 1

2 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 2 43.0000             ทุน กยท /กองจัดการโรงงาน 2

3 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 3 60.0000             ทุน กยท /กองจัดการโรงงาน 3

4 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 4 70.0000             ทุน กยท /กองจัดการโรงงาน 4

5 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 5 78.0000             ทุน กยท /กองจัดการโรงงาน 5

6 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 6 108.0000           ทุน กยท /กองจัดการโรงงาน 6

4. โครงการสร้างรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 15.0000           ทุน กยท /กองจัดการโรงงานไม้ยาง

กลยุทธ์ที� 1.2 การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่

แผนงานการดําเนินงานด้านธุรกิจ   (รอผลการพิจารณา จากคณะทํางานด้านธุรกิจ)

ยุทธศาสตร์ที� 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า 10,796.5000     

กลยุทธ์ที� 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่ 6,632.0000       

แผนงานการปลูกแทนและปลูกใหม่ 6,632.0000       

1. ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ/การปลูกแทน 6,632.0000       49(2) ฝสผ. 

1) กิจกรรมให้การปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

2) พืชคลุม

3) พืชแซม

   4) ค่าใช้จ่ายภาคสนาม    

กลยุทธ์ที� 2.2 การสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง 97.6474           

 แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางฯ 82.6474             

2. โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย 74.6357           

1) กิจกรรมจัดตั�งและขยายตลาดเครือข่ายยางพารา การยางแห่งประเทศไทย 6.6950               49(3) ฝวศ./สตก.จ. 

2)  กิจกรรมพัฒนาตลาดกลางยางพารา 39.3000             49(3)

    3.2 สรุปรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ  ดังนี�
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ยุทธศาสตร/์กลยุทธ/์แผนงาน/โครงการ
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)
 ทุน ผู้รับผิดชอบ

 3) กิจกรรมบริหารงานระบบโลจิสติกส์ -                     49(3)

4) กิจกรรมเพิ�มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 7.6405               49(3) ฝวศ./สตก.จ

5) กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด 14.5881             49(3) BU

3 โครงการจัดตั�งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM) 2.8867            49(3) ฝวศ.

4 โครงการแผนงานจัดทําบทวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วนที�เกี�ยวข้องกับยางพารา 0.1250            49(3) ฝวศ.

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศ 5.0000            49(3) ฝพก.

 แผนงานโครงการตามนโยบายรัฐ

1) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื�อความยั�งยืน

2) โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ

3) โครงการสนับสนุนสินเชื�อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

4) โครงการสนับสนุนสินเชื�อเพื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื�อรวบรวมยางพารา

5) โครงการสนับสนุนสินเชื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (น้ายางข้น)

6) โครงการสนับสนุนสินเชื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)

7) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื�อรักษาเสถียรภาพราคายาง

8) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง

9) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561-2562

กลยุทธ์ที� 2.3 การสร้างความเข้มแข็งเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3,486.6295       

 แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางฯ 3,233.4395        

1 กิจกรรมเงินกู้ยืม 950.0000         ฝพก.

เงินให้กู้ยืมเกษตรกร 200.0000           49(3)

เงินให้กู้ยืมผู้ประกอบกิจการยาง 150.0000           49(3)

เงินให้กู้ยืมสถาบันเกษตรกร 600.0000           49(3)

2 กิจกรรมเงินอุดหนุน 820.0000         ฝพก.

เงินอุดหนุนเกษตรกร 20.0000             49(3)

เงินอุดหนุนสถาบันเกษตรกร 800.0000           49(3)

3 กิจกรรมงบประมาณสํารองเพื�อรักษาเสถียรภาพราคายาง 500.0000         49(3) ฝพก.

4 กิจกรรมงบบริหาร มาตรา 49 (3) 78.2774           49(3) ฝพก.

8 โครงการส่งเสริมการทําสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั�งยืน (FSC) 80.0000           49(3) ฝสผ.

9 โครงการส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มิคในการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรชาวสวนยาง เพื�อสร้างแบ

รนด์ผลิตภัณฑ์ยางแท่ง STR ๒๐ ที�ปลอดกรดซัลฟิวริก 0.2900            49(3) กยท.ข.อนบ.

10 โครงการ สนับสนุนสินเชื�อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 0.5000            49(3) ฝวอ.

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง 15.8109           

กิจกรรมการพัฒนาด้านธุรกิจและเทคโนโลยี สําหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง 15.8109             49(3) ฝพก.

12 โครงการส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ 170.2400         

1 กิจกรรมส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ของ กยท.ส่วนกลาง ดําเนินการ 110.6520           49(3) ฝพก.

2 กิจกรรมส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ของ กยท.ส่วนภูมิภาค ดําเนินการ 59.5880             49(3) ฝพก.

3 กิจกรรมจัดตั�งโรงงานแปรรูปยางพารา เพื�อรองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของการพัฒนาเกษตรแปลใหญ่  (งบอุดหนุน) 49(3) ฝพก./ฝวอ./ฝวศ.

13 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร   (Smart Farmer) 22.7110           

1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางสู่ Smart Farmer 20.0000             49(3) ฝพก.

2 กิจกรรมพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (Smart Group)  0.7000               49(3)

3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)  1.2500               49(3)

4 สัมนาผู้ปฏิบัติหน้าที�การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สู่ Smart Farmer 0.5830               49(3)
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5 ติดตามการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สู่ Smart Farmer 0.1780               49(3)

14 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา 36.5000           

1 กิจกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับเขต 17.5000             49(3)

2 กิจกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับประเทศ 5.0000               49(3)

3 กิจกรรมการจัดตั�งศูนย์จัดแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 14.0000             49(3) ฝพก., ฝวอ.

15 โครงการ  สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง

อย่างครบวงจร 48.2762            ฝวอ.

1 กิจกรรมการสนับสนุนการให้บริการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025)  

จํานวน 3 แห่ง 19.0170             49(3) ศูนย์ทดสอบ

2 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางที�มีศักยภาพทางการตลาดในเชิงธุรกิจ 15.0680             49(3) ศูนย์เรียนรู้

3 กิจกรรมการบริการวิชาการและข้อมูลด้านการแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ยางกับผู้ประกอบการ 14.1912             49(3) ฝวอ.

16 โครงการ การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การ

ยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง 10.2540           ฝวอ.

1 กิจกรรมการผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้ตามมาตรฐาน GMP 2.0600               49(3)

2 กิจกรรมการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP 1.8040               49(3)

3 กิจกรรมการผลิตยางเครพคุณภาพดีให้ได้มาตรฐาน GMP 2.0600               49(3)

		4 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยตามหลัก GAP 2.6000               49(3)

5 กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพนํ�ายางสดจุดรวบรวมนํ�ายางตามมาตรฐาน GMP 1.7300               49(3)

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตกรชาวสวนยาง 229.0000           

17 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 229.0000         ฝพก.

1 กิจกรรมการส่งเสริมสถาบันเกษตรกร (ส่วนกลาง) 22.2450             49(6)

2. กิจกรรมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ส่วนภูมิภาค) 29.8200             49(6)

3  กิจกรรมการพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 1.9400               49(6)

4 กิจกรรมการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรตามมาตรา 49(6) 175.0000           49(6)

5 กิจกรรมงานแผนการดําเนินงานตามคําขอ ขอ 4.1.3 -                     49(6)

6 สรุปผลการดําเนินการเสนอผู้บริหาร รายไตรมาสและรายปี -                     49(6)

กลยุทธ์ที� 2.4 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 597.4931         

แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางฯ 27.4931           

18  โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง 6.9931            49(3) ฝพก.

19 โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อเกษตรกร 19.9200           49(3) สผว.

แผนงานการจัดสวัสดิการเพื�อเกษตรกรชาวสวนยาง 570.0000         

20. โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง 570.0000         49(5) ฝพก.

1) กิจกรรมสวัสดิการเพื�อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีสวนยางประสบภัย 70.0000             

2) กิจกรรมเงินช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเสียชีวิต 50.0000             

3) กิจกรรมเงินกู้ยืมเพื�อบรรเทาความเดือนร้อน 200.0000           

4) จัดสวัสดิการอื�นๆ 230.0000           

5) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง 16.0000             

6) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดสวัสดิการเกษตรกรตามมาตรา 49(5) 4.0000               

ยุทธศาสตร์ที� 3 การวิจัยและพัฒนาเพื�อเป็นศูนย์กลางการผลิตและอุตสาหกรรมยางพารา 429.142           

กลยุทธ์ที� 3.1 การส่งเสริม และพัฒนางานวิจัย 266.729           

แผนงานการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพที�เป็นวัตุดิบยาง 98.191            

1 โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื�นที�ชุ่มชื�น (ต่อเนื�อง) 21.871               สวย.
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2 โครงการทดสอบพันธุ์ยางในพื�นที�ชุ่มชื�น (ต่อเนื�อง) 1.628                 สวย.

3 โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื�นที�กึ�งแห้งแล้ง (ระยะที�2) (ต่อเนื�อง) 22.397               สวย.

4 โครงการการทดสอบพันธุ์ยางในพื�นที�กึ�งแห้งแล้ง (ต่อเนื�อง) 5.086                 สวย.

5 โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชื�อพันธุกรรมยางพารา   (ต่อเนื�อง) 11.518               สวย.

6 โครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์ยางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม (ต่อเนื�อง) 0.834                 สวย.

7 โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกํามะถันผงควบคุมโรครากขาว  ยางพารา

ร่วมกับการปลูกขมิ�นชันในแปลงปลูกแทน (ต่อเนื�อง) 1.057                 สวย.

8 โครงการวิจัยผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง (ต่อเนื�อง) 0.515                 สวย.

9 โครงการอัตราปุ๋ยที�เหมาะสมเพื�อการเจริญเติบโตสูงสุดในยางพาราพันธุ์ RRIT  251 และ RRIT 3605

 ระยะก่อนเปิดกรีด (ต่อเนื�อง) 2.938                 สวย.

10 โครงการประเมินระดับธาตุอาหารที�จํากัดการเจริญเติบโตของยางพาราและอาการผิดปกติที�

แสดงออก (ต่อเนื�อง) 1.779                 สวย.

11 โครงการให้คําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามค่าความต้องการธาตุอาหารของพืชร่วมกับค่าวิเคราะห์ดิน 

(ต่อเนื�อง) 1.563                 สวย.

12 โครงการกรีดยางและการจัดการด้านเขตกรรมที�มีผลต่อการให้ผลผลิตและสรีรวิทยาของนํ�ายาง 

(ต่อเนื�อง) 1.810                 สวย.

13 โครงการค้นหาเครื�องหมายโมเลกุลที�เกี�ยวข้องกับความต้านทานโรคใบของยางพารา 

(ต่อเนื�อง) 2.065                 สวย.

14 โครงการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อในยางพารา (ต่อเนื�อง) 0.929                 สวย.

15 โครงการศึกษาสมรรถนะของต้นยางชําถุงจากกิ�งตาต้นเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ (ต่อเนื�อง) 0.336                 สวย.

16 โครงการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ยางเพื�อผลผลิต 

กิจกรรม การพัฒนาพันธุ์ยางทนแล้ง  (ต่อเนื�อง) 0.444                 สวย.

17 โครงการบริหารจัดการและเพิ�มความรู้ด้านโรคยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยใช้ปฏิบัติการ

เคลื�อนที� Mobile unit (ต่อเนื�อง) 1.743                 สวย.

18 โครงการนําร่องการศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของยางพันธุ์ RRIT 251 เมื�อให้ใช้วิธีการกรีดและ

ให้ปัจจัยการผลิตอย่างเต็มที� (ต่อเนื�อง) 0.350                 สวย.

19 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2559 ในแปลงเกษตรกรพื�นที�เขตปลูกยางใหม่ (ต่อเนื�อง)

1.049                 สวย.

20 โครงแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5 ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน
 (ต่อเนื�อง 2.107                 สวย.

21 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินของศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ให้ได้การรับรองมาตรฐาน 

มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) (ต่อเนื�อง) 4.037                 สวย.

22 โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื�อนที�โรคระบาดของยางพารา (ต่อเนื�อง)

0.817                 สวย.

23 โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดที�เหมาะสมกับพันธุ์ยางลูกผสม (ต่อเนื�อง) 3.025                 สวย.

24 โครงการจัดการหน้ากรีดยางแนวใหม่เพื�อยืดอายุการกรีดยางเปลือกเดิม (ต่อเนื�อง) 1.565                 สวย.

25 โครงการวิจัย การพัฒนาการตรวจสอบเครื�องหมายสนิปส์ที�สัมพันธ์กับลักษณะต้านทานโรคใบจุด

ก้างปลาในยางพารา 1.065                 สวย.

26 โครงการวิจัยการจัดตั�งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช 1.728                 สวย.

27 โครงการวิจัยศึกษาการติดตามคาร์บอน โดยใช้ไอโซโทปคาร์บอน (13C) ที�ได้จากขบวนการ

สังเคราะห์แสงที�ใบเคลื�อนย้ายไปใช้ในขบวนการสร้างนํ�ายาง 2.286                 สวย.

 28.  โครงการ ศึกษาอิทธิพลการปลูกยางพาราแถวคู่ของพันธุ์ RRIT 251 เพื�อการปลูกยางแบบ

ผสมผสานและผลตอบแทนรายได้ในเขตพื�นที�ปลูกยางใหม่

0.806              สวย.

 29.  โครงการวิจัย  ศึกษาตัวอย่างสวนยางแบบผสมผสานที�ประสบความสําเร็จ 0.843              สวย.
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แผนงานการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 28.699               

30 โครงการเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั�นปลายพันธุ์ยางแลกเปลี�ยนระหว่างประเทศ  (ต่อเนื�อง) 3.699              สวย.

31 โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  (ต่อเนื�อง) 25.000            สผว

 แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง 22.752            

32 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการใช้การตลาดและอุตสาหกรรมยาง   (ต่อเนื�อง) 1.772              ฝวอ.

33 โครงการวิจัยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกรในประเทศไทย 5.887              ฝวศ

34 โครงการวิจัย  การเปรียบเทียบสมรรถนะและต้นทุนของแอสฟัลต์คอนกรีตที�ปรับปรุงด้วยยางแห้ง

และนํ�ายางข้น 10.761            สวย.

35. โครงการวิจัยการศึกษาระบบโลจิสติกส์ยางภายในประเทศ 0.629              ฝวศ.

36.  โครงการวิจัย การศึกษาวิเคราะห์ตลาดยางจีนทั�งระบบเพื�อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ของไทย

0.417              ฝวศ.

37.  โครงการวิจัย พัฒนาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการผลิตยางแผ่นรมควัน ของสถาบัน

เกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)

0.286              ฝวศ.

38.โครงการวิจัย โครงการศึกษาและกําหนดแนวทางการดําเนินการวัดและการประเมินในเรื�องของ 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ การยางแห่งประเทศไทย (กองจัดการโรงงาน 1 

และกองจัดการโรงงาน 6)

3.000              ฝยศ.

แผนงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง 96.777            

39 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื�อขยายโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมยาง (ต่อเนื�อง) 4.221                 ฝวอ.

40 โครงการสนับสนุนการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางทีมีศักยภาพในเชิงธุรกิจเพื�อทดแทนการนําเข้าและ

ขยายตลาดส่งออก  (ต่อเนื�อง) 21.506               ฝวอ.

41 โครงการอิทธิพลของสารจับตัวและปัจจัยที�เกี�ยวข้องกับการผลิตยางก้อนถ้วยและยางแท่งต่อสมบัติ

ของยางได้และผลกระทบต่อคุณสมบัติของยางล้อ (ต่อเนื�อง) 3.655                 ฝวอ.

42 โครงการการผลิตเท้าเทียมจากยางธรรมชาติเพื�อใช้ในประเทศและการส่งออก (ต่อเนื�อง)

4.831                 ฝวอ.

43 โครงการการผลิตนํ�ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO ชนิดเพิ�มมูลค่า (ต่อเนื�อง) 4.051                 ฝวอ.

44 โครงการวิจัยการพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง  (ต่อเนื�อง) 22.426               ฝวอ.

45 โครงการ การวัดปริมาณเนื�อยางในนํ�ายางสด(%DRC) โดยใช้ Hydrometer  เพื�อการหาตัวแทนทาง

สถิติในระดับประเทศและใช้ในการซื�อขาย (ต่อเนื�อง) 2.729                 ฝวอ.

46 โครงการ เปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบสําหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ

นํ�ายางข้นและห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ 0.777                 ฝวอ.

47 โครงการทดสอบคุณภาพไม้ยางพาราเพื�อใช้เป็นเชื�อเพลิงชีวมวล (ต่อเนื�อง) 0.730                 สวย.

48 โครงการจัดการสวนยางที�ดีและเหมาะสม (GAP) เพื�อผลิตนํ�ายางคุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์โรงงาน

ยางแผ่นรมควันจังหวัดตรัง (ต่อเนื�อง) 2.004                 สวย.  

49 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปของยางพันธุ์  RRIT 251 RRIM600 

และในพันธุ์ยางแนะนําชั�น 2 ชั�น และชั�น 3 ตามคําแนะนําพันธุ์ยางปี 2559 (ต่อเนื�อง) 9.720                 ฝวอ.

50 โครงการการจัดทํามาตรฐานยางแผ่นรมควันชั�นพิเศษของการยางแห่งประเทศไทยและโครงการ

จัดทําร่างมาตรฐานยางปูพื�นสนามเด็กเล่น 0.660                 ฝวอ.

51 โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติสําหรับงานไฟฟ้าแรงสูง 0.854                 ฝวอ.

52 โครงการวิจัย การผลิตนํ�ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และยางสกิมอิพ็อกไซด์ 1.421                 ฝวอ.

53  โครงการวิจัยการผลิตยางรัดของจากนํ�ายางธรรมชาติ 0.964                 ฝวอ.

54 โครงการ การพัฒนาแผ่นรองเท้าสําเร็จรูปจากธรรมชาติสําหรับผู้ป่วยที�มีเป็นโรคเท้าแบน 0.553                 ฝวอ.

55 โครงการวิจัย การปรับปรุงคุณสมบัติของผิวทางคอนกรีตด้วยนํ�ายางพาราผสมสารผสมเพิ�ม 11.994               สวย
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56 โครงการวิจัยยางพารานาโนคอมโพลิตเพื�อการพัฒนาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้

งานในที�พักอาศัย 0.880                 สวย

57 โครงการวิจัยการเตรียมสีทาเรือจากนํ�ายางธรรมชาติผสมสารยึดติด อะคริลิกอิมัลชัน 2.800                 สวย

แผนงานบริหารงานวิจัย และติดตามและประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย 13.888            

58 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย (ต่อเนื�อง) 9.070                 สวย.

59 โครงการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้วิชาการยางพารา (ต่อเนื�อง) 4.818                 สวย.

แผนงาน สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 6.422              

60 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา (ต่อเนื�อง) 4.000                 สวย.

61 โครงการสนับสนุนทุนประกวดโครงงานวิจัยด้านยางพาราระดับมัธยมและอาชีวศึกษา (ต่อเนื�อง) 2.422                 สวย.

กลยุทธ์ที� 3.2 การถ่ายทอดงานวิจัยยาง #REF!

 แผนงานการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพที�เป็นวัตุดิบยาง 1.573              

62 โครงการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความแปรปรวนนิวคลีโอไทด์ยีนเป้าหมาย

ที�เกี�ยวข้องกับลักษณะขนาดลําต้นยางพารา 0.780                 สวย.

63 โครงการการทําบริสุทธิ�โปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสจากซีรั�มนํ�ายางพาราและสมบัติการต้าน

เชื�อราก่อโรคพืชบางชนิด 0.793                 สวย.

 แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง 4.137                 

64 การวิจัยและพัฒนาแผนแม่บทเพื�อคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมั�นคงและยั�งยืน 1.650                 สวย.

65 โครงการความเสี�ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี�ยงของเกษตรกรสวนยางในประเทศไทย 1.167                 สวย.

66 โครงการแบบจําลองธุรกิจรูปแบบใหม่ผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอนยางพาราไทยเพื�อการพัฒนากล

ยุทธ์การตลาดและการเข้าถึงผู้บริโภค : กรณีศึกษาตลาดในประเทศจีนและสปป.ลาว 1.320                 สวย.

แผนงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง #REF!

67 โครงการวิจัย การดับกลิ�นเหม็นของยางพาราก้อนถ้วยโดยใช้สารออแกนิกและจุลินทรีย์ 1.500              สวย.

68 โครงการวิจัยต้นแบบแผ่นพื�นยางไฮบริดสําหรับผลิตไฟฟ้า 1.789                 สวย.

69 โครงการการศึกษาผลของแรงกระแทกและการดูดซับพลังงานของหมวกกันน็อครถจักรยานยนต์ที�

ใช้ฟองนํ�ายางธรรมชาติเป็นวัสดุเสริมแรง
0.322                 สวย.

70 โครงการการใช้ประโยชน์จากเมล็ดยางพาราในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 0.690                 สวย

71 โครงการการศึกษาและพัฒนาความคงทนของไม้ยางพาราโดยการอัดพอลิเมอร์ 0.870                 สวย

72 โครงการพื�นนําทางเรืองแสงในที�มืดจากยางพารา 0.789                 สวย.

73 โครงการการพัฒนายางปูพื�นค่ายมวยจากยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ 5.200                 สวย.

แผนงานงบสํารองงานวิจัยหรือฝึกอบรมสําหรับบุคลากรภายนอกหรือผู้ที�เกี�ยวข้อง 97.822            

แผนงานการถ่ายทอดเทคโนลียีเพื�อเกษตรกร 38.733            ฝสผ.

74 ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ /ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และค้นคว้าทดลอง /ถ่ายทอดเทคโนโลยี 38.733            

กลยุทธ์ที� 3.3 การจัดทําฐานข้อมูลเพื�อการวิจัยและพัฒนา 7.089              

 แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง 7.089                 

75 โครงการจัดทําฐานข้อมูลยางพาราเพื�อการวิจัยและพัฒนายาง (ต่อเนื�อง) 4.289                 ฝวอ.

76 โครงการศึกษาการผลิตการใช้ยางและความเชื�อมโยงของอุตสาหกรรมยาง (ต่อเนื�อง) 2.800                 ฝวอ.

ยุทธศาสตร์ที� 4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ�ง เพื�อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 2,285.8150       

แผนงบอุดหนุดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,206.6330       ทุน กยท

งบทําการ 2,041.6330        

งบลงทุน 165.0000           
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กลยุทธ์ที� 4.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 26.3452           

1 โครงการ พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 26.3452             ทุน กยท ฝทม.

กลยุทธ์ที� 4.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 40.0000           

2 โครงการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9.3755               ทุน กยท ฝทส.

3 โครงการพัฒนาระบบสื�อสารข้อมูล 21.2000             ทุน กยท ฝทส.

4 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ 0.9525               ทุน กยท ฝทส.

5 โครงการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม 8.4720               ทุน กยท ฝทส.

กลยุทธ์ที� 4.3 การเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 30.0539           

6 โครงการการวางแผนงานยุทธศาสตร์องค์กร 4.5654               ทุน กยท ฝยศ.

7 โครงการตรวจสอบภายใน 1.7500               ทุน กยท สตส.

8 โครงการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 4.5350               ทุน กยท สผว.

9 โครงการจัดทําแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล -                     ทุน กยท ฝทม.

10 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจําปี -                     ทุน กยท ฝทม.

11 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากําลัง และหน้าที�ความรับผิดชอบ 3.7372               ทุน กยท ฝทม.

12 โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั�งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 7.0480               ทุน กยท ฝทม.

13 โครงการส่งเสริมการสลับปรับเปลี�ยนตําแหน่งงาน -                     ทุน กยท ฝทม.

14 โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 0.4600               ทุน กยท ฝทม.

15 โครงการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 0.2616               ทุน กยท ฝทม.

16 โครงการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) -                     ทุน กยท ฝทม.

17 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 0.8928               ทุน กยท ฝทม.

18 โครงการสื�อสารนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล -                     ทุน กยท ฝทม.

19 โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค์กร และความสุขในที�ทํางาน 5.2494               ทุน กยท ฝทม.

20 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 1.4545               ทุน กยท ฝทม.

21 โครงการพัฒนาระบบงานบุคคลด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล -                     ทุน กยท ฝทม.

22 โครงการส่งเสริมการทําธุรกิจยาง (e-Training ,การทดสอบยาง,การให้คําปรึกษาออนไลน)์ 0.1000               ทุน กยท ฝทม.

กลยุทธ์ที� 4.4 การหลอมรวมเพื�อความเป็นหนึ�ง 8.2500            

23 โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อการบริหาร 8.2500               ทุน กยท สผว.

กลยุทธ์ที� 4.5 การบริหารความเสี�ยงในเชิงบูรณาการ 0.2320            

24 โครงการการบริหารการจัดการความเสี�ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร 0.2320               ทุน กยท ฝยศ.

กลยุทธ์ที� 4.6 การลดค่าใช้จ่าย และปรับโครงสร้างหนี� 0.0500            

25 โครงการจัดทําแผนบริหารความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย 0.0500               ทุน กยท ฝ่ายการคลัง
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    3.3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 จําแนกตามกองทุนพัฒนายางพารา ดังนี�

กองทุนตามมาตรา
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ผลรวมทั�งหมด 14,561.4570       

ทุน กยท 3,350.7850          

1 แผนงานการผลิตพันธุ์ยางและไม้ยืนต้น 50.0000              

ผลผลิต ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ/กิจกรรมผลิตพันธุ์ยาง และไม้ยืนต้น 50.0000                 

2 แผนการดําเนินงานด้านธุรกิจ  1,000.0000          

1) โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวนยาง 234.5679               

2. โครงการเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 419.0000               

3. โครงการสร้างรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 15.0000                 

3 แผนงานการบริหารจัดการองค์กร

1) โครงการ พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 29.4290                 

2) โครงการจัดทําแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล -                         

3) โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจําปี -                         

4) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากําลัง และหน้าที�ความรับผิดชอบ 3.7372                   

5) โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั�งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 7.0480                   

6) โครงการส่งเสริมการสลับปรับเปลี�ยนตําแหน่งงาน -                         

7) โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 0.4600                   

8) โครงการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 0.2616                   

9) โครงการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) -                         

10) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 0.8928                   

11) โครงการสื�อสารนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล -                         

12) โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค์กร และความสุขในที�ทํางาน 5.2494                   

13) โครงการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 1.4545                   

14) โครงการพัฒนาระบบงานบุคคลด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล -                         

15) โครงการส่งเสริมการทําธุรกิจยาง (e-Training ,การทดสอบยาง,การให้คําปรึกษาออนไลน)์ 0.1000                   

16) โครงการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9.3755                   

17) โครงการพัฒนาระบบสื�อสารข้อมูล 21.2000                 

18) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ 0.9525                   

19) โครงการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม 8.4720                   

20) โครงการการวางแผนงานยุทธศาสตร์องค์กร 4.5654                   

21) โครงการตรวจสอบภายใน 1.7500                   

22) โครงการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 4.5350                   

23) โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อการบริหาร 8.2500                   

24) โครงการจัดทําแผนบริหารความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย 0.0500                   

25) โครงการการบริหารการจัดการความเสี�ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร 0.2320                   

4 แผนงานงบอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,176.7417          

5 แผนงานงบสํารองค่าใช้จ่ายการดําเนินงานด้านธุรกิจ 587.4321            
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กองทุนตามมาตรา
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

49(2) 6,632.0000        

แผนงานการปลูกแทนและปลูกใหม่ 6,632.0000        

1. ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ/การปลูกแทน 6,632.0000        

49(3) 3,343.0000        

แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางฯ 3,343.0000        

1 กิจกรรมเงินกู้ยืม 950.0000             

2 กิจกรรมเงินอุดหนุน 820.0000             

3 กิจกรรมงบประมาณสํารองเพื�อรักษาเสถียรภาพราคายาง 1,000.0000          

4 กิจกรรมงบบริหาร มาตรา 49 (3) 78.2774               

5.1 โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย 74.6357               

5.2 โครงการจัดตั�งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM) 2.8867                 

5.3 โครงการแผนงานจัดทําบทวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วนที�เกี�ยวข้องกับยางพารา 0.1250                 

5.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศ 5.0000                 

5.5 โครงการส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ 170.2400             

5.6 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร   (Smart Farmer) 22.7110               

5.7 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา 36.5000               

5.8 โครงการ  สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยางอย่างครบวงจร  48.2762               

5.9 โครงการ การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรร 10.2540               

5.10 โครงการส่งเสริมการทําสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั�งยืน (FSC) 80.0000               

5.11 โครงการส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มิคในการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรชาวสวนยาง เพื�อสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ยางแท่ง STR ๒๐ 

ที�ปลอดกรดซัลฟิวริก 0.2900                 

5.12 โครงการ สนับสนุนสินเชื�อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 0.5000                 

5.13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง 15.8109               

5.14 โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อเกษตรกร -                       

5.15 โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง 6.9931                 

5.16 โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อเกษตรกร 20.5000               

49(4) 429.1420           

1 แผนงานการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพที�เป็นวัตุดิบยาง 99.764               

1 โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื�นที�ชุ่มชื�น (ต่อเนื�อง) 21.871                   

2 โครงการทดสอบพันธุ์ยางในพื�นที�ชุ่มชื�น (ต่อเนื�อง) 1.628                     

3 โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื�นที�กึ�งแห้งแล้ง (ระยะที�2) (ต่อเนื�อง) 22.397                   

4 โครงการการทดสอบพันธุ์ยางในพื�นที�กึ�งแห้งแล้ง (ต่อเนื�อง) 5.086                     

5 โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชื�อพันธุกรรมยางพารา   (ต่อเนื�อง) 11.518                   

6 โครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์ยางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม (ต่อเนื�อง) 0.834                     

7 โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกํามะถันผงควบคุมโรครากขาว  ยางพาราร่วมกับการปลูกขมิ�นชันใน

แปลงปลูกแทน (ต่อเนื�อง) 1.057                     

8 โครงการวิจัยผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง (ต่อเนื�อง) 0.515                     

9 โครงการอัตราปุ๋ยที�เหมาะสมเพื�อการเจริญเติบโตสูงสุดในยางพาราพันธุ์ RRIT  251 และ RRIT 3605 ระยะก่อนเปิดกรีด (ต่อเนื�อง) 2.938                     

10 โครงการประเมินระดับธาตุอาหารที�จํากัดการเจริญเติบโตของยางพาราและอาการผิดปกติที�แสดงออก (ต่อเนื�อง) 1.779                     
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กองทุนตามมาตรา
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

11 โครงการให้คําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามค่าความต้องการธาตุอาหารของพืชร่วมกับค่าวิเคราะห์ดิน (ต่อเนื�อง) 1.563                     

12 โครงการกรีดยางและการจัดการด้านเขตกรรมที�มีผลต่อการให้ผลผลิตและสรีรวิทยาของนํ�ายาง (ต่อเนื�อง) 1.810                     

13 โครงการค้นหาเครื�องหมายโมเลกุลที�เกี�ยวข้องกับความต้านทานโรคใบของยางพารา (ต่อเนื�อง) 2.065                     

14 โครงการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อในยางพารา (ต่อเนื�อง) 0.929                     

15 โครงการศึกษาสมรรถนะของต้นยางชําถุงจากกิ�งตาต้นเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ (ต่อเนื�อง) 0.336                     

16 โครงการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ยางเพื�อผลผลิต /(กิจกรรม การพัฒนาพันธุ์ยางทนแล้ง  (ต่อเนื�อง)) 0.444                     

17 โครงการบริหารจัดการและเพิ�มความรู้ด้านโรคยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยใช้ปฏิบัติการเคลื�อนที� Mobile unit (ต่อเนื�อง) 1.743                     

18 โครงการนําร่องการศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของยางพันธุ์ RRIT 251 เมื�อให้ใช้วิธีการกรีดและให้ปัจจัยการผลิตอย่างเต็มที� 

(ต่อเนื�อง) 0.350                     

19 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2559 ในแปลงเกษตรกรพื�นที�เขตปลูกยางใหม่ (ต่อเนื�อง) 1.049                     

20 โครงแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5 ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน (ต่อเนื�อง) 2.107                     

21 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินของศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ให้ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 

2005) (ต่อเนื�อง) 4.037                     

22 โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื�อนที�โรคระบาดของยางพารา (ต่อเนื�อง) 0.817                     

23 โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดที�เหมาะสมกับพันธุ์ยางลูกผสม (ต่อเนื�อง) 3.025                     

24 โครงการจัดการหน้ากรีดยางแนวใหม่เพื�อยืดอายุการกรีดยางเปลือกเดิม (ต่อเนื�อง) 1.565                     

25 โครงการวิจัย การพัฒนาการตรวจสอบเครื�องหมายสนิปส์ที�สัมพันธ์กับลักษณะต้านทานโรคใบจุดก้างปลาในยางพารา 1.065                     

26 โครงการวิจัยการจัดตั�งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช 1.728                     

27 โครงการวิจัยศึกษาการติดตามคาร์บอน โดยใช้ไอโซโทปคาร์บอน (13C) ที�ได้จากขบวนการสังเคราะห์แสงที�ใบเคลื�อนย้ายไปใช้ใน

ขบวนการสร้างนํ�ายาง 2.286                     

 28.  โครงการ ศึกษาอิทธิพลการปลูกยางพาราแถวคู่ของพันธุ์ RRIT 251 เพื�อการปลูกยางแบบผสมผสานและผลตอบแทนรายได้ใน

เขตพื�นที�ปลูกยางใหม่

0.806                 

 29.  โครงการวิจัย  ศึกษาตัวอย่างสวนยางแบบผสมผสานที�ประสบความสําเร็จ 0.843                 

30 โครงการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความแปรปรวนนิวคลีโอไทด์ยีนเป้าหมายที�เกี�ยวข้องกับลักษณะขนาดลําต้นยางพารา 0.780                     

31 โครงการการทําบริสุทธิ�โปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสจากซีรั�มนํ�ายางพาราและสมบัติการต้านเชื�อราก่อโรคพืชบางชนิด 0.793                     

3 แผนงานการแสวงหาและร่วมงานวิจัยและพัฒนาจากองค์กรทั�งในและระหว่างประเทศ 28.6990               

32 โครงการเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั�นปลายพันธุ์ยางแลกเปลี�ยนระหว่างประเทศ  (ต่อเนื�อง) 3.699                 

33 โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  (ต่อเนื�อง) 25.000               

 แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง 29.841               

34 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการใช้การตลาดและอุตสาหกรรมยาง   (ต่อเนื�อง) 1.772                 

35 โครงการวิจัยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกรในประเทศไทย 5.887                 

36 โครงการวิจัย  การเปรียบเทียบสมรรถนะและต้นทุนของแอสฟัลต์คอนกรีตที�ปรับปรุงด้วยยางแห้งและนํ�ายางข้น 10.761               

37. โครงการวิจัยการศึกษาระบบโลจิสติกส์ยางภายในประเทศ 0.629                 

38.  โครงการวิจัย การศึกษาวิเคราะห์ตลาดยางจีนทั�งระบบเพื�อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย 0.417                 

39.  โครงการวิจัย พัฒนาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการผลิตยางแผ่นรมควัน ของสถาบันเกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน Good 

Manufacturing Practice (GMP)

0.286                 

40.โครงการวิจัย โครงการศึกษาและกําหนดแนวทางการดําเนินการวัดและการประเมินในเรื�องของ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

(Eco-efficiency) ของ การยางแห่งประเทศไทย (กองจัดการโรงงาน 1 และกองจัดการโรงงาน 6)

3.000                 

41 โครงการจัดทําฐานข้อมูลยางพาราเพื�อการวิจัยและพัฒนายาง (ต่อเนื�อง) 4.289                     

42 โครงการศึกษาการผลิตการใช้ยางและความเชื�อมโยงของอุตสาหกรรมยาง (ต่อเนื�อง) 2.800                     
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43 การวิจัยและพัฒนาแผนแม่บทเพื�อคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมั�นคงและยั�งยืน 1.650                     

44 โครงการความเสี�ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี�ยงของเกษตรกรสวนยางในประเทศไทย 1.167                     

45 โครงการแบบจําลองธุรกิจรูปแบบใหม่ผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอนยางพาราไทยเพื�อการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการเข้าถึง

ผู้บริโภค : กรณีศึกษาตลาดในประเทศจีนและสปป.ลาว 1.320                     

แผนงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง 107.937              

46 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื�อขยายโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมยาง (ต่อเนื�อง) 4.221                     

47 โครงการสนับสนุนการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางทีมีศักยภาพในเชิงธุรกิจเพื�อทดแทนการนําเข้าและขยายตลาดส่งออก  (ต่อเนื�อง) 21.506                   

48 โครงการอิทธิพลของสารจับตัวและปัจจัยที�เกี�ยวข้องกับการผลิตยางก้อนถ้วยและยางแท่งต่อสมบัติของยางได้และผลกระทบต่อ

คุณสมบัติของยางล้อ (ต่อเนื�อง) 3.655                     

49 โครงการการผลิตเท้าเทียมจากยางธรรมชาติเพื�อใช้ในประเทศและการส่งออก (ต่อเนื�อง) 4.831                     

50 โครงการการผลิตนํ�ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO ชนิดเพิ�มมูลค่า (ต่อเนื�อง) 4.051                     

51 โครงการวิจัยการพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง  (ต่อเนื�อง) 22.426                   

52 โครงการ การวัดปริมาณเนื�อยางในนํ�ายางสด(%DRC) โดยใช้ Hydrometer  เพื�อการหาตัวแทนทางสถิติในระดับประเทศและใช้ใน

การซื�อขาย (ต่อเนื�อง) 2.729                     

53 โครงการ เปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบสําหรับห้องปฏิบัติการทดสอบนํ�ายางข้นและห้องปฏิบัติการ

ทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ 0.777                     

54 โครงการทดสอบคุณภาพไม้ยางพาราเพื�อใช้เป็นเชื�อเพลิงชีวมวล (ต่อเนื�อง) 0.730                     

55 โครงการจัดการสวนยางที�ดีและเหมาะสม (GAP) เพื�อผลิตนํ�ายางคุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์โรงงานยางแผ่นรมควันจังหวัดตรัง (ต่อเนื�อ 2.004                     

56 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปของยางพันธุ์  RRIT 251 RRIM600 และในพันธุ์ยางแนะนําชั�น 2 ชั�น 

และชั�น 3 ตามคําแนะนําพันธุ์ยางปี 2559 (ต่อเนื�อง) 9.720                     

57 โครงการการจัดทํามาตรฐานยางแผ่นรมควันชั�นพิเศษของการยางแห่งประเทศไทยและโครงการจัดทําร่างมาตรฐานยางปูพื�นสนาม

เด็กเล่น 0.660                     

58 โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติสําหรับงานไฟฟ้าแรงสูง 0.854                     

59 โครงการวิจัย การผลิตนํ�ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และยางสกิมอิพ็อกไซด์ 1.421                     

60  โครงการวิจัยการผลิตยางรัดของจากนํ�ายางธรรมชาติ 0.964                     

61 โครงการ การพัฒนาแผ่นรองเท้าสําเร็จรูปจากธรรมชาติสําหรับผู้ป่วยที�มีเป็นโรคเท้าแบน 0.553                     

62 โครงการวิจัย การปรับปรุงคุณสมบัติของผิวทางคอนกรีตด้วยนํ�ายางพาราผสมสารผสมเพิ�ม 11.994                   

63 โครงการวิจัยยางพารานาโนคอมโพลิตเพื�อการพัฒนาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้งานในที�พักอาศัย 0.880                     

64 โครงการวิจัยการเตรียมสีทาเรือจากนํ�ายางธรรมชาติผสมสารยึดติด อะคริลิกอิมัลชัน 2.800                     

65 โครงการวิจัย การดับกลิ�นเหม็นของยางพาราก้อนถ้วยโดยใช้สารออแกนิกและจุลินทรีย์ 1.500                 

66 โครงการวิจัยต้นแบบแผ่นพื�นยางไฮบริดสําหรับผลิตไฟฟ้า 1.789                     

67 โครงการการศึกษาผลของแรงกระแทกและการดูดซับพลังงานของหมวกกันน็อครถจักรยานยนต์ที�ใช้ฟองนํ�ายางธรรมชาติเป็นวัสดุ

เสริมแรง
0.322                     

68 โครงการการใช้ประโยชน์จากเมล็ดยางพาราในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 0.690                     

69 โครงการการศึกษาและพัฒนาความคงทนของไม้ยางพาราโดยการอัดพอลิเมอร์ 0.870                     

70 โครงการพื�นนําทางเรืองแสงในที�มืดจากยางพารา 0.789                     

71 โครงการการพัฒนายางปูพื�นค่ายมวยจากยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ 5.200                     

แผนงานบริหารงานวิจัย และติดตามและประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย 13.888               

72 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย (ต่อเนื�อง) 9.070                     

73 โครงการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้วิชาการยางพารา (ต่อเนื�อง) 4.818                     



25

กองทุนตามมาตรา
 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

แผนงาน สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 6.422                 

74 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา (ต่อเนื�อง) 4.000                     

75 โครงการสนับสนุนทุนประกวดโครงงานวิจัยด้านยางพาราระดับมัธยมและอาชีวศึกษา (ต่อเนื�อง) 2.422                     

แผนงานงบสํารองงานวิจัยหรือฝึกอบรมสําหรับบุคลากรภายนอกหรือผู้ที�เกี�ยวข้อง 97.822               

แผนงานการถ่ายทอดเทคโนลียีเพื�อเกษตรกร 38.733               

76 ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ /ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และ

ค้นคว้าทดลอง /ถ่ายทอดเทคโนโลยี 38.733               

49(5) 570.0000           

 แผนงานการจัดสวัสดิการเพื�อเกษตรกรชาวสวนยาง 570.0000           

1. โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง 570.0000           

49(6) 229.0000           

 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตกรชาวสวนยาง 229.0000           

1 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 229.0000             

แผ่นดิน งบรัฐบาล

แผนงานโครงการตามนโยบายรัฐ  

1) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื�อความยั�งยืน

2) โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ

3) โครงการสนับสนุนสินเชื�อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

4) โครงการสนับสนุนสินเชื�อเพื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื�อรวบรวมยางพารา

5) โครงการสนับสนุนสินเชื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (น้ายางข้น)

6) โครงการสนับสนุนสินเชื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)

7) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื�อรักษาเสถียรภาพราคายาง

8) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง

9) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561-2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค.เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลรวมทั�งหมด  14,561.457    

ยุทธศาสตร์ที� 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดําเนินธุรกิจ 1,050.000     กยท.

แผนงานงบสํารองค่าใช้จ่ายการดําเนินงานด้านธุรกิจ 587.432         

กลยุทธ์ที� 1.1 การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินที�มีอยู่เดิม 462.568       กยท.

 แผนงานการผลิตพันธุ์ยางและไม้ยืนต้น 50.000          

1. ผลผลิต ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ/ผลิตพันธุ์ยาง และไม้ยืนต้น 50.000           ฝสผ.

1 แผนปฏิบัติการจัดการศูนย์เรียนรู้  

1) กิจกรรมจัดการศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา  5 แห่ง  

2 แผนปฏิบัติการบํารุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฝึกกรีด

1) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฝึกกรีด จํานวนเนื�อที� 44.1 ไร่

2) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงกรีดยาง (1,398.2 ไร่) จํานวนผลผลิต   150,000 กก

3 แผนปฏิบัติการสร้างรายได้จากทรัพย์สินที�มีอยู่เดิม

1) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกยางพารา จํานวนผลผลิต   100,000 กก. 

2) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกปาล์มนํ�ามัน จํานวนผลผลิต    3.7 ตัน

3) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกสับปะรด จํานวนเนื�อที�    56 ไร่ 

4 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ยาง

1) กิจกรรมแปลงผลิตต้นตอยางพันธุ์ดี ปี 2562 (ต่อเนื�อง) จํานวนต้นตอยางตาเขียว  250,000 ต้น

2) กิจกรรมแปลงผลิตต้นตอยางพันธุ์ดี ปี 2563 (เริ�มต้น) จํานวนต้นตอยางตาเขียว   320,000 ต้น

3) กิจกรรมแปลงผลิตกิ�งตายางพันธฺดี ปี 2562 จํานวนผลผลิตตายางพันธุ์ดี  1,115000 กิ�ง

4) กิจกรรมแปลงผลิตยางถุงเพาะชํา ปี 2562 จํานวนต้นยางชําถุง   265,000 ต้น

5) กิจกรรมแปลงผลิตต้นติดตาในถุงเพาะชํา ปีปลูก 2562 (ต่อเนื�อง) จํานวนการผลิตต้นยางติดตาในถุงเพาะชํา   250,000 ต้น

6) กิจกรรมแปลงผลิตต้นติดตาในถุงเพาะชํา  ปีปลูก 2563 (เริ�มต้น) จํานวนต้นตอยางตาเขียว   250,000 ต้น

7) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงผลิตกิ�งตายางพันธุ์ดี จํานวนพื�นที�แปลงบํารุงรักษากิ�งตายาง   150.59 ไร่

5 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ไม้ยืนต้น

1) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุ์ปาล์มนํ�ามัน ปีปลูก 2562 จํานวนต้นกล้าปาล์มนํ�ามัน   40,000 ต้น

2) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุ์ปาล์มนํ�ามัน ปีปลูก 2563 (เริ�มต้น) จํานวนต้นกล้าปาล์มนํ�ามัน  40,000 ต้น

ช่วงเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

ส่วนที� 4

 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2562

การยางแห่งประเทศไทย

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

ปี 2562 

 กองทุน ผู้รับผิดชอบ
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6 แผนปฏิบัตการบริหารแปลงผลิตพันธุ์ยาง

กิจกรรมบริหารแปลงผลิตพันธุ์ยาง แปลงผลิตพันธุ์ยาง  7 แห่ง

แผนการดําเนินงานด้านธุรกิจ  412.568          

2 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวนยาง 234.568       กยท.

2.1 กิจกรรม เพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 1) (เนื�อที� 8,050 ไร่) 1 มีรายได้ (EBIDA)
ยาง =  7.326 ล้านบาท 

ปาล์มนํ�ามัน = 1.473 ล้านบาท 72.811           /กจส. 1

1) เพิ�มประสิทธิภาพสวนยางกรีดได้ 2. ผลผลิตเนื�อยางแห้ง 1,700 ตัน 13
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2) กิจกรรมเพิ�มประสิทธิภาพสวนปาล์มนํ�ามัน 3. ผลผลิตปาล์มนํ�ามัน 572 ตัน

2.2 กิจกรรม เพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 2) ( เนื�อที� 13,844 ไร่ ) 1. มีรายได้ (EBIDA)  
ยาง = 21.425 ล้านบาท 

ปาล์มนํ�ามัน = 0.605 ล้านบาท 117.704         /กจส. 2

1) เพิ�มประสิทธิภาพสวนยางกรีดได้ 2. ผลผลิตเนื�อยางแห้ง  3,000 ตัน  2
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2) เก็บเกี�ยวผลผลิตสวนปาล์มนํ�ามัน 3 ผลผลิตปาล์มนํ�ามัน  350 ตัน

2.3 กิจกรรม เพิ�มประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 3) (จํานวนพื�นที� 7,826 ไร่) 1. มีรายได้ (EBIDA)
ยาง =  - 18.701 ล้านบาท 

ปาล์มนํ�ามัน = 0.286 ล้านบาท 44.053         

1) เพิ�มประสิทธิภาพสวนยางกรีดได้ 2. ผลผลิตเนื�อยางแห้ง 526 ตัน /กจส. 3 49 51 51 52 48 0 40 43 46 48 49 49

3 ผลผลิตปาล์มนํ�ามัน  150 ตัน

3. โครงการเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 

3.1 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 1 1. จํานวนผลผลิตยาง STR 5L  6,200 ตัน 60.000           กยท. /กจร. 1 60
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(กําลังการผลิต STR 5L 10,000 ตัน) 2. จํานวนผลผลิตยาง STR20  3,500 ตัน  3
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(กําลังการผลิต STR 20 7,600 ตัน) 3. มีรายได้ผลผลิต STR 5L  (EBIDA)  42.731 ล้านบาท

4. มีรายได้ผลผลิต STR 20 (EBIDA) 10.787 ล้านบาท

3.2 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 2 1. จํานวนผลผลิตนํ�ายางข้น  11,000 ตัน 43.000           กยท. /กจร. 2 1,
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(กําลังการผลิตนํ�ายางข้น   =  11,000 ตัน) 2. จํานวนผลผลิตยางแท่งสกิม  605 ตัน 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

(กําลังการผลิตยางแท่งสกิม  = 600 ตัน) 3. มีรายได้ผลผลิตนํ�ายางข้น กําไรสุทธิ   59.985 ล้านบาท

4. มีรายได้ผลผลิตยางแท่งสกิม กําไรสุทธิ  10.115 ล้านบาท

3.3 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 3 มีรายได้ผลผลิตยางแผ่นรมควัน (EBIDA) 3.527 ล้านบาท 60.000           กยท. /กจร. 3

รับจ้างผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน)  (กําลังการผลิตยางแผ่นรมควัน  =  20,000 ตัน) ผลิตยางแผ่นรมควัน (ตัน) 5,000 ตัน 42
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3.4 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 4 1. จํานวนผลผลิตยาง STR 20 12,000 ตัน 70.000           กยท. /กจร. 4
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(กําลังการผลิตยาง STR 20   =  12,000 ตัน) 2. มีรายได้กําไรสุทธิ (EBIDA) 58.629 บาท

3.5 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 5 1. จํานวนผลผลิตยาง STR 20 12,000 ตัน 78.000           กยท. /กจร. 5
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(กําลังการผลิตยาง STR 20   =  12,000 ตัน) 2. มีรายได้กําไรสุทธิ (EBIDA) 92.547 ล้านบาท
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3.6 กิจกรรมเพิ�มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 6 1. จํานวนผลผลิตยาง STR 20  13,400 ตัน 108.000       กยท. /กจร. 6
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(กําลังการผลิตยาง STR 20   =  13,400 ตัน/ปี) 2. มีรายได้กําไรสุทธิ (EBIDA) 25.874 ล้านบาท

4. โครงการสร้างรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 1. ปริมาณการผลิตไม้แปรรูปชนิดต่างๆ 
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  2. มีรายได้กําไรสุทธิ (EBIDA) 6.953 ล้านบาท

กลยุทธ์ที� 1.2 การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่   

แผนการดําเนินงานด้านธุรกิจ    **(รอผลการพิจารณา จากคณะทํางานด้านธุรกิจ)

ยุทธศาสตร์ที� 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า 10,796.500   

กลยุทธ์ที� 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่ 6,632.000     

 แผนงานการปลูกแทนและปลูกใหม่ 6,632.000      49(2)

1. ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ/การปลูกแทน 1. ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี 200,000 ไร่ 6,582.000      49(2) ฝสผ. 

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อปลูกแทนยางพาราพันธุ์ดี ปีละ 200,000 ไร่ และพืชเศรษฐกิจชนิดอื�น 200,000 ไร่ 2.  พืชเศรษฐกิจชนิดอื�น  200,000 ไร่    

1 กิจกรรมให้การปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

1) ยาง 5. ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี 200,000 ไร่ 200,000

2) ผสมผสาน 8.  ปลูกแบบผสมผสาน 20,000 ไร่ 20,000

3) ไม้ยืนต้น 6.  ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้น 40,000 ไร่ 40,000

4) ปาล์มนํ�ามัน 7.  ปลูกแทนด้วยปาล์มนํ�ามัน 140,000 ไร่ 140,000

2) พืชคลุม 9.  พืชคลุม  

3) พืชแซม 10. พืชแซม  

4) ค่าใช้จ่ายภาคสนาม  

กลยุทธ์ที� 2.2 การสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง 110.447       

แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางฯ 82.647           

2 โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย  49(3) ฝสผ. 

2.1 กิจกรรม จัดตั�ง และการขยายตลาดเครือข่ายยางพารา การยางแห่งประเทศไทย

2.1.1 กิจกรรม พัฒนาตลาด กยท. 6.395
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 กยท.เขต /(ตัวชี�วัด)
กยท.เขตมีตลาด

ยาง กยท.

ตลาด

เครือข่ายเดิม
จัดตั�งใหม่

 งบประมาณ 

(ล้านบาท)

1 เขตเหนือ 7  -  - 0.590            

2 เขตกลางและตะวันออก 5  -  - 0.560            

3  เขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10  -  - 0.895            

4 เขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 7 5 5 1.360            

5 เขตใต้บน  2 3 2 0.600            

6 เขตใต้กลาง  6 5 3 0.730            

7 เขตใต้ล่าง 1 20 7 1.410            

2) คัดเลือกตลาดยาง กยท.ดีเด่นประจาปีงบประมาณ 2562 จํานวนของตลาดยาง กยท.ที�ได้รับการคัดเลือก

เป็นตลาดยางงกยท.ดีเด่น จํานวน 0.150            

3)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลาดยาง กยท. จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ตลาดยางพารากยท.ไม่น้อยกว่า

0.150            

2.1.2 กิจกรรมพัฒนาตลาดกลางยางพารา

1) สนับสนุนการบริหารงานตลาดกลางยางพารา

  

36.900

1) สตก.จ.สงขลา 12.000        

2) สตก.จ.สุราษฎร์ธานี 7.600         

3) สตก.จ.นครศรีธรรมราช 8.200         

4) สตก.จ.หนองคาย 2.800         

5) สตก.จ.บุรีรัมย์ 3.100         

6) สตก.จ.ยะลา 3.100         

7) ฝวศ./กลจ. 0.100         

 6 ช่องทาง

1) จัดตั�งตลาดยาง กยท. และเครือข่ายตลาดยาง กยท.

 5 ตลาด

ปริมาณยางผ่านตลาดกลางทั�ง 6 แห่งรวมทั�งสิ�น 160,000 ตัน
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สถานที� ขยาย (แห่ง)  งบประมาณ 

(ล้านบาท)

1) สตก.จ.สงขลา 1 0.400            

2) สตก.จ.สุราษฎร์ธานี 2 0.500            

3) สตก.จ.ยะลา 6 0.450            

4) สตก.จ.นครศรีฯ 3 0.400            

5) สตก.จ.บุรีรัมย์ 5 0.450            

6) ฝวศ./กลจ. - 0.100            

3) สํารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการตลาดกลางยางพารา  ระดับคะแนนความพึงพอใจในการมาใช้บริการทุก

ด้าน 0.050         

4) พัฒนาการซื�อขายยางของตลาดกลางยางพารา มีการรับซื�อยางเครป/ยางก้อนถ้วยผ่านตลาดกลาง

ยางพารา 0.050         

2.2. กิจกรรมบริหารงานระบบโลจิสติกส์ -            

1). การให้บริการด้านโลจิสติกส์ มีการจัดเก็บประวัติการให้บริการด้านโลจิสติกส์อ

ย่างเป็นระบบ

-            

2) การจัดทําฐานข้อมูลราคาไม้ยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูป มีฐานข้อมูลราคาไม้ยางพาราและไม้ยางพาราแปร

รูปของ กยท. -            

3). การจัดทาฐานข้อมูลคลังสินค้าของ กยท มีฐานข้อมูลคลังสินค้าของ กยท. -            

4) การพัฒนาบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ พนักงานในกองโลจิสติกส์ได้รับการฝึกอบรม

ความรู้ทักษะทางด้านโลจิสติกส์ -            

2.3 กิจกรรมเพิ�มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที�วางแผน ร้อยละ 100 3.668             

[วัตถุประสงค์] เพื�อเพิ�มความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่

ระดับสากล -                 

2.3.1 กิจกรรมจัดตั�งตลาดไม้ยาง รายงานผลการฝึกอบรม 0.860             กยท.ข.ตล.

2.3.2 กิจกรรมศึกษาการบริหารจัดการตลาดกลาง  ไม้ยางพาราและตลาดกลางนํ�ายางสดตามมาตรฐานการ

จัดการสวนอย่างยั�งยืน Forest Stewardship Council (FSC) รายงานผลการศึกษา 0.800             สตก.จ.สงขลา

2.3.3 กิจกรรมตลาดยางออนไลน์ 0.680             ฝวศ./กพย.

2.3.5 กิจกรรมยกระดับการให้บริการตลาดกลางยางพาราสู่ระบบการ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

ภาคใต้ตอนล่าง ผ่านการประเมิน 0.500             สตก.จ.สงขลา

-

5

-

อย่างน้อย 2 หัวข้อ/คน/ปี

มากกว่าหรือเท่ากับ 4.2 คะแนน

สตก. จ. ยะลา สตก. จ.หนองคาย สตก. จ. 

บุรีรัมย์

2) ขยายตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา

ดูแล (แห่ง)

23

3

6
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2.3.6 กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานการให้บริการตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 0.414             สตก.จ.นครฯ

2.3.7 กิจกรรมพัฒนาการซื�อขายและติดตามการดําเนินงานตลาดกลางยางพารา กยท . 0.414             ฝวศ./กพย.

2.4 กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด

1. ผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นที�รู้จักและมีช่องทาง

การตลาดเพิ�มขึ�น 14.588           ฝวศ.

2. เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้

ประกอบกิจการยางมีท่องทางการจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์เพิ�มขึ�น -                

2.4.1 กิจกรรมจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจยางในประเทศ 10.855           

2.4.2 กิจกรรมจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจยางต่างประเทศ 1.473              

   -  โครงการส่งเสริมศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราและไม้ยางพารา ณ นครเซี�ยงไฮ้ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

จัดแสดงสินค้ายางพารา 1 ครั�ง 2.2597

BU

3 โครงการการพัฒนาตลาดยางพาราไทยเพื�อเป้าหมายในการจัดตั�งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber

 Market: RRM)

เปิดตลาดกลางยางพาราตลาดเครือข่าย หรือ

ตลาด กยท.จ. ภายในปี 2562

81 แห่ง 1.00 49(3) ฝวศ.

[วัตถุประสงค์] 

เพื�อบริหารจัดการตลาดยางพาราชอง กยท.

[วิธีการดําเนินงาน ]

1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารตลาดยางพาราของ กยท.

2. ประชุมเรื�อง การพัฒนาการค้า การลงทุน สําหรับผู้ผลิตและแปรรูปยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP ของสถาบันเกษตรกร

และผู้ประกอบกิจการยาง

4 โครงการแผนงานจัดทําบทวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วนที�เกี�ยวข้องกับยางพารา

[วัตถุประสงค]์ เพื�อนําดัชนีชี�นําและดัชนีฟ้องเศรษฐกิจฐานรากมาวิเคราะห์สถานการณ์ยางพารา เผยแพร่บนเว็ปไซต์ทุก

เดือนและทุกไตรมาส

เผยแพร่ดัชนีชี�นําและดัชนีฟ้องเศรษฐกิจฐานราก

มาวิเคราะห์สถานการณ์ยางพารา บนเว็ปไซต์ 

จํานวน

12เดือน/ 4 ไตรมาส 0.100             49(3) ฝวศ.

1) คัดเลือกดัชนีชี�นําและดัชนีฐานรากด้านเศรษฐกิจ

2) เสนอดัชนีชี�นําและดัชนีฐานรากเพื�อให้ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพิจารณา

3) นําดัชนีชี�นําและดัชนีฐานรากนํามาใช้ในการวิเคราะห์ยางพารารายเดือน และรายไตรมาส

4) เผยแพร่บทวิเคราะห์สถานการณ์รายเดือน รายไตรมาสผ่านเว็บไซต์ การยางแห่งประเทศไทย



32

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค.เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ช่วงเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

ปี 2562 

 กองทุน ผู้รับผิดชอบ

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศ 1 ได้ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการนํายางพาราไปใช้เพิ�ม

มากขึ�น ไม่น้อยกว่า

5 ผลิตภัณฑ์ 5.000             49(3)  

[วัตถุประสงค]์ 1. เพื�อส่งเสริม สนับสนุน เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการ ในด้าน

การพัฒนานํายางพาราแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื�อเป็นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง

 สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการ

2. เพื�อสนับสนุนนวัตกรรมด้านยางพารา และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยการนํายางพาราไปในการพัฒนาโอกาส

การใช้ยางพาราภายในประเทศ

3. เพื�อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในการผลิตและการค้า นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ยาง

2. เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง 

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการ

ทั�งในและต่างประเทศ

MOU/ข้อตกลง

 3. การพัฒนานวัตกรรมการนํายางพาราไปใช้แปร

รูป ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและ

เพิ�มมูลค่าราคายาง

จํานวนที�

ผลิตภัณฑ์ที�การ

เพิ�มมูลค่าได้จริง

1 ขั�นเตรียมการ แต่งตั�งคณะทํางานเพื�อวางแผนหาข้อมูลในการดําเนินการ X X X X X X X X X X X X

2 ประชาสัมพันธ์โครงการ X X X X X X X X X X X X

3 รับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ X X X X X X X X X X X X

4 ศึกษาเยี�ยมชมดูงาน X X X X X X X X X X X X

5 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผู้บริหาร X X X X X X X X X X X X

 แผนงานโครงการตามนโยบายรัฐ 24.500         

1) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื�อความยั�งยืน

2) โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ

3) โครงการสนับสนุนสินเชื�อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

4) โครงการสนับสนุนสินเชื�อเพื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื�อรวบรวมยางพารา

5) โครงการสนับสนุนสินเชื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (น้ายางข้น)

6) โครงการสนับสนุนสินเชื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)

7) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื�อรักษาเสถียรภาพราคายาง

8) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง

9) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561-2562

กลยุทธ์ที� 2.3 การสร้างความเข้มแข็งเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3,462.440      

 แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางฯ 3,232.860      ฝพก.

1 กิจกรรมเงินกู้ยืม 950.000         49(3) ฝพก.

1) เงินให้กู้ยืมเกษตรกร จํานวนรายของผู้ยื�นเรื�องขอกู้ 200 ราย 200.000         



33

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค.เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ช่วงเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

ปี 2562 

 กองทุน ผู้รับผิดชอบ

2) เงินให้กู้ยืมผู้ประกอบกิจการยาง จํานวนรายของผู้ยื�นเรื�องขอกู้ 5 ราย 150.000         

3) เงินให้กู้ยืมสถาบันเกษตรกร จํานวนรายของผู้ยื�นเรื�องขอกู้ 100 ราย 600.000         

2 กิจกรรมเงินอุดหนุน 820.000         49(3) ฝพก.

1) เงินอุดหนุนเกษตรกร จํานวนรายของผู้ยื�นเรื�องขอกู้ 80 ราย 20.000           

2) เงินอุดหนุนสถาบันเกษตรกร จํานวนรายของผู้ยื�นเรื�องขอกู้ 150 ราย 800.000         

3 กิจกรรมงบประมาณสํารองเพื�อรักษาเสถียรภาพราคายาง 1,000.000      49(3) ฝพก.

4 กิจกรรมงบบริหาร มาตรา 49 (3) 78.277           49(3) ฝพก.

 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตกรชาวสวนยาง 229.000         

15 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 229.000         49(6)

1 กิจกรรมการส่งเสริมสถาบันเกษตรกร (ส่วนกลาง) 22.245           ฝพก.

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

2) ประชุมสัมมนาผู้นําสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางประจําปี จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม  250 คน 2.178             X X X X X

3) ประชุมสัมมนาผู้นําสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทีแปรรูปและพัฒนาผลผลิตยางพารา จํานวนของการดําเนินการ  7 ครั�ง/ปี 2.962             X X X X X

4) ศึกษาดูงานของผู้นําสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวนของการดําเนินการ  2 ครั�ง/ปี 7.685             X X X

5) ประชุมสัมมนาผู้นําสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระยะเริ�มต้น พัฒนา ก้าวหน้า จํานวนของการดําเนินการ  5 ครั�ง/ปี 6.275             X X X X X X

6) ติดตามผลการดําเนินงานของเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรฯ ตามมาตรา 49(6) จํานวนของการดําเนินการ  5 ครั�ง/ปี 0.208             X X X X X X X X X X X X

7 ประชาสัมพันธ์สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวนของการดําเนินการ  3 ครั�ง/ปี 1.573             X X X X X X X X X X X X

2 กิจกรรมการส่งเสริมสถาบันเกษตรกร (ส่วนภูมิภาค) 29.815           ฝพก.

1)  ประชุมคณะกรรมการเครื�อข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กทย. ระดับเขต 7 เขต จํานวนของการดําเนินการ  42 ครั�ง 3.250             

2) ประชุมคณะกรรมการเครื�อข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กทย. ระดับจังหวัด/สาขา จํานวนของการดําเนินการ  480 ครั�ง 7.992             

3) พัฒนาสถาบันเกษตรกร ประกวดสถาบันและเครื�อข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท . ดีเด่น ระดับเขตและ

ระดับจังหวัด มอบรางวัลสถาบันดีเด่น 156 แห่ง 15.573           

4) ขึ�นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรชาวสวนยาง

จํานวนเกษตรกรฯ และสถาบันเกษตรกรฯ ที�ขึ�น

ทะเบียน

 25,0000 ราย/45 

สถาบัน 3.000             

3  กิจกรรมการพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 0.820             ฝพก. X X X X X X X X X X X X

1)  การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวนผู้เข้ารับการพัฒนา  250 ราย 0.820             X X X X X X X X X X X X

2)  การพัฒนาระบบการบริหารงานภายในของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวนสถาบันที�รับการพัฒนา  50 สถาบัน 0.360             X X X X X X X X X X X X

3) การจัดทําแผนธุรกิจสําหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวนสถาบันที�การพัฒนา  50 สถาบัน 0.450             X X X X X X X X X X X X

4) การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางปรับเปลี�ยนจากการแปรรูปยางขั�นต้นไปเป็นการผลิต

ผลิตภัณฑ์ยาง จํานวนของสถาบันฯ 10 แห่ง 0.310             X X X X X X X X X X X X

4 กิจกรรมการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรตามมาตรา 49(6) 175.000         ฝพก.
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4.1  ประชุมประจําปี จํานวนโครงการที�สถาบันยื�นข้อรับการสนับสนุน 728  โครงการ 20.975           X X X X X X X X X X X X

4.2 สัมมนาประจําปี จํานวนโครงการที�สถาบันยื�นข้อรับการสนับสนุน 374 โครงการ 4.746             X X X X X X X X X X X X

4.3 การฝึกอบรม จํานวนโครงการที�สถาบันยื�นข้อรับการสนับสนุน 553 โครงการ 7.151             X X X X X X X X X X X X

4.4 ศึกษาดูงาน จํานวนโครงการที�สถาบันยื�นข้อรับการสนับสนุน 660 โครงการ 33.805           X X X X X X X X X X X X

4.5 ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพื�อสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินกิจกรรมอื�นๆ จํานวนโครงการที�สถาบันยื�นข้อรับการสนับสนุน 566 โครงการ 6.590             X X X X X X X X X X X X

5 กิจกรรมงานแผนการดําเนินงานตามคําขอ ขอ 4.1.3 -                ฝพก. X X X X X X X X X X X X

6 สรุปผลการดําเนินการเสนอผู้บริหาร รายไตรมาสและรายปี -                ฝพก. X X X X X

16 โครงการส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่

[วัตถุประสงค]์

 1. เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตโดยรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ โดยส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้พัฒนาเกษตรกรรายย่อยมี

ความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับการบริหารจัดการ

ฟาร์มขนาดใหญ่ เป็นต้น

2. เพื�อพัฒนากระบวนการทํางานส่งเสริมการเกษตรให้เจ้าหน้าที�ของ กยท . เป็นผู้จัดการพื�นที� โดยการบูรณาการของทุก

ภาคส่วนในพื�นที� ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ศักยภาพของพื�นที� และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร 

3. เพื�อส่งเสริม สนับสนุน การจัดตั�งโรงงานแปรรูปยางพาราเพื�อรองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของการพัฒนาเกษตรแปลง

ใหญ่ให้เหมาะสมกับความต้องการและการบริหารจัดการของพื�นที�แปลงใหญ่ของสถาบันเกษตรกรในแต่ละเขต ทั�ง 7 เขต

1. สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที�ดําเนินการใน

พื�นที�แปลงใหญ่ยางพารา จํานวน

92 แปลง   เนื�อที�

จํานวน 65,850 ไร่ 

 (ข้อมูลจากกรม

ส่งเสริมการเกษตร)

170.240         49(3)

2. สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจํานวนพื�นที� ปีละ 50,000 ไร่

-                

3.  สนับสนุน การจัดตั�งโรงงานแปรรูปยางพาราทั�ง

 7 เขต

10.1 กิจกรรมส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ของ กยท.ส่วนกลาง ดําเนินการ 110.652         ฝพก.

1. แจ้ง กยท.เขตให้หาความต้องการและเตรียมการกําหนดพื�นที�เป้าหมาย /แนวทาง/ชี�แจงความเข้าใจในการพัฒนา

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พัฒนาในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ด้านยางพาร  X X

2 ดําเนินการประชาสัมพันธ์โคงการ และรวบรวมตรวจสอบแจ้งสรุปเป้าหมายจาก กยท .เขต X X X

3 กยท. สนญ.จัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณให้แต่ละ กยท.เขต X X

4. กยท.สนญ. จัดฝึกอบรมพัฒนผู้จัดการพื�นที� 

4.1 การสร้างวิทยากร (Core Team) X X X X
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4.2 คัดเลือกและอบรมวิทยากรหลัก/พัฒนาหลักสูตร X X X X X X X X X X

5 กยท.สนญ. จัดทําแผนการพัฒนาและดําเนินการพัฒนาผู้จัดการพื�นที� X X X X X X X X X X

5.1 อบรมผู้จัดการพื�นที�

5.2 จัดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการพื�นที�

5.3 จัดทีมให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้จัดการพื�นที� (Coaching)

6 กยท.ข./จ./ส. ดําเนินงานบริหารจัดการและส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดส่งรายงาน

ผลการดําเนินการฯ/การติดตามประเมินผล ให้ กยท. สนญ.ทราบ X X X X X X X X X X

7 กยท. สนญ ติดตามภาคปฏิบัติงาน รวบรวมผลการดําเนินงานการพัฒนาฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ความคิดเห็น ประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าโครงการ จากเกษตรกร /สถาบันเกษตรกร และ 

กยท.ข/จ./ส. X X X X X X X X X X

8. นํามาวิเคราะห์แบบสอบถาม และสรุปผลโครงการฯ X X X

9 สรุปผลการดําเนินการโครงการฯ เสนอผู้บริหารระดับสูง X X X

10.2 กิจกรรมส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ของ กยท.ส่วนภูมิภาค ดําเนินการ 59.588           ฝพก.

1. ตั�งคณะทํางาน/วางแผนการทํางานร่วมกับภาคีและเครือข่าย 

1.1 ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายที�เกี�ยวข้องประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที�เกี�ยวข้อง

1.2 การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาของแปลงใหญ่ รวมพื�นที�และรวมกลุ่มเกษตรกร/ผู้ผลิต วิเคราะห์

สถานการณ์ของพื�นที�วางแผนการปฏิบัติงานพัฒนากลุ่มเกษตรกร

2. การบริหารแปลงใหญ่

3.1 จัดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้

3.2 การบริหารจัดการ/การตลาดและลดต้นทุนการผลิต

3.3 ดําเนินงานจัดทําแปลงใหญ่ (ตามแผนปฏิบัติงาน)

3 การสนับสนุนการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

4.1 ประสานงานกับหน่วยงานวิชาการกับส่วนกลางและในพื�นที�รับผิดชอบ

4.2 ประสานงานกับภาคีเครือข่ายต่างๆ

4.3 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน

10.3 กิจกรรมจัดตั�งโรงงานแปรรูปยางพารา เพื�อรองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของการพัฒนาเกษตรแปลใหญ่ 

(งบอุดหนุน)

ฝพก./ฝวอ./

ฝวศ.

17 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร   (Smart Farmer) 1. เกษตรกรชาวสวนยางที�ขึ�นทะเบียนกับ กยท. ทั�ว

ประเทศ ได้รับการฝึกอบรมเป็น Smart Farmer 

จํานวน

6,000  ราย/ปี        22.711           49(3)

11.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางสู่ Smart Farmer 10.000           ฝพก.
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1.แจ้ง กยท.เขต ให้หาความต้องการในการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สู่ Smart Farmer -                

2 รวบรวมตรวจสอบสรุปคําของบประมาณจาก กยท. เขต  

3 กยท. สนญ. จัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณให้แต่ละ กยท.เขต  

4 กยท. ข. จัดทําแผนการฝึกอบรมและดําเนินการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จพร้อมจัดส่งรายงานผลการดําเนินการ

ฝึกอบรม

4.1 ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านยางพาราทั�งระบบ เพื�อส่งเสริมการประกอบอาชีพชาวสวนยางและก้าวไปสู่

 Smart Farmer -                

4.2 ฝึกอบรมการพัฒนาสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐาน และปลูกจิตสํานึกรักในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง  

5 กยท. สนญ. ติดตามภาคปฏิบัติงาน รวบรวมผลการดําเนินงานฝึกอบรมฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ความคิดเห็น ประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรม และ กยท . จ.

6. นํามาวิเคราะห์แบบสอบถาม และสรุปผล

7 สรุปผลการดําเนินการเสนอผู้บริหารระดับสูง

11.2 กิจกรรมพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (Smart Group)  0.700             

1. แจ้ง กยท.เขตให้หาความต้องการในการพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสู่ Smart Group ด้านยางพารา  2.สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที�ขึ�นทะเบียนกับ 

กยท. ทั�วประเทศ ได้รับการฝึกอบรมเป็น Smart 

Group จํานวน

45 สถาบันฯ/ปี                             

 X X X X X X X X X X X X

2 รวบรวมตรวจสอบสรุปเป้าหมายจาก กยท.เขต X X X X X X X X X X X X

3. กยท. สํานักงานใหญ่จัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณให้แต่ละ กยท.เขต X X X X X X X X X X X X

4 กยท.เขตจัดทําแผนการฝึกอบรมและดําเนินการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จพร้อมจัดส่งรายงานผลการดําเนินการ

ฝึกอบรมสถาบันเกษตรกรฯ ให้ กยท.สํานักงานใหญ่ ทราบ X X X X X X X X X X X X

5 กยท.สํานักงานใหญ่ ติดตามภาคปฏิบัติงาน รวบรวมผลการดําเนินงานการฝึกอบรมฯ และแบบสอบถามความ

พึงพอใจจากผู้เข้าอบรมจากสถาบันเกษตรกรฯ และ กยท.จ. X X X X X X X X X X X X

6. นํามาวิเคราะห์แบบสอบถาม และสรุปผล X X X X X X X X X X X X

7 สรุปผลการดําเนินการเสนอผู้บริหารระดับสูง X X X X X X X X X X X X

11.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)  

  3. เกษตรกรชาวสวนยางที�ขึ�นทะเบียน ได้รับการ

ฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่ สู่การเป็น 

Young Smart Farmer ชาวสวนยาง จํานวน

250  ราย/ปี   

1.250             
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1. หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ด้านยางพาราทั�งระบบ และปลูกจิตสํานึกรักในอาชีพเกษตรชาวสวนยางเพื�อก้าวไปสู่ 

Young Smart Farmer จํานวน 10 รุ่น/ปี รุ่นละ 25 คน โดยเขตภาคใต้ตอนบน ภาคใต้กลางและภาคใต้ล่าง จํานวน

เขตละ 2 รุ่น ส่วนเขตภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง

และภาคตะวันออก จํานวนเขตละ 1 รุ่น X X X X X X X X X X X X

2 ติดตามการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่ สู่การเป็น Young Smart Farmer จํานวน 1 ครั�ง/ปี X X X X X X X X X X X X

3 สัมมนาคณะทํางานการพัฒนาและคัดสรรเกษตรชาวสวนยางรุ่นใหม่ สู่การเป็น Young Smart Farmer  จํานวน 1

 ครั�ง/ปี X X X X X X X X X X X X

4. มอบรางวัลคัดสรรเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่ดีเด่น Young Smart Farmer Award  จํานวน 1 ครั�ง/ปี X X X X X X X X X X X X

11.4 สัมนาผู้ปฏิบัติหน้าที�การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สู่ Smart Farmer 0.583             

11.5 ติดตามการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สู่ Smart Farmer 0.178             

18 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา 36.500           49(3) ฝพก., ฝวอ.

1 กิจกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับเขต 1. คัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา ระดับ

เขต จํานวน  7 ครั�ง 17.500           

1 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา ระดับเขต X X X X X X X X X X X X

2 จัดประชุมชี�แจงการจัดทําโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา /ไม้ยางพารา ระดับเขต X X X X X X X X X X X X

3 จัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ยาง Smart Rubber Product ระดับเขต X X X X X X X X X X X X

4 กิจกรรมติดตามโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา ระดับเขต X X X X X X X X X X X X

2 กิจกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับประเทศ 2. คัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา 

ระดับประเทศ จํานวน  1 ครั�ง                   5.000             

1 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา และงานแสดงสินค้า ระดับประเทศ X X X X X X X X X X X X

2 จัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ยาง Smart Rubber Product ระดับประเทศ X X X X X X X X X X X X

3 งานจัดแสดงสินค้าโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ยาง Smart Rubber Product ระดับประเทศ X X X X X X X X X X X X

3 กิจกรรมการจัดตั�งศูนย์จัดแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 3. จัดตั�งศูนย์จัดแสดงและจําหน่ายสินค้า

ผลิตภัณฑ์ยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวน

ยาง 3 แห่ง มีสถาบันฯ เข้าร่วม

25 สถาบัน 14.000           

1. จัดตั�งศูนย์จัดแสดงสินค้า ประชาสัมพันธ์และบริหาร จัดการโครงการศูนย์ๆ จํานวน 3 แห่ง X X X X X X X X X X X X

2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐานและการพัฒนาการให้บริการ

ด้านจัดแสดงสินค้าและจําหน่ายผลิตแปรรูปยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจํานวน 3 รุ่น/ปี รุ่นละ 30 

ราย X X X X X X X X X X X X

3. ติดตามการดําเนินงานศูนย์จัดแสดงสินค้าและจําหน่ายผลิตแปรรูปยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

จํานวน 6 ครั�ง/ปี X X X X X X X X X X X X
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4 สัมมนาผู้ปฏิบัติหน้าที�เกี�ยวข้องในโครงการศูนย์จัดแสดงสินค้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราของสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยางเพื�อเชื�อมโยงและพัฒนาศูนย์ฯ จํานวน 1 ครั�ง/ปี X X X X X X X X X X X X

19 โครงการ  สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยางอย่างครบวงจร ศูนย์บริการทดสอบรับรองที�ได้มาตรฐานสากล

อย่างน้อย  1 

ศูนย์บริการ 48.276           49(3) ฝวอ.

19.1 กิจกรรมการสนับสนุนการให้บริการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025)  

จํานวน 3 แห่ง 19.017           

1).พัฒนาและรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการนํ�ายางข้นและห้องปฏิบัติการถุงมือยาง X X X X X X X X X X X X

2) พัฒนาขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบกายภาพยาง ยางแห้ง และเคมียาง X X X X X X X X X X X X

3) ให้บริการทดสอบลักษณะทางกายภาพ เคมียาง และรับรองยางดิบ นํ�ายางข้น และถุงมือยาง เป็นต้น X X X X X X X X X X X X

4) สร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลางแห่งใหม่ 9.017             X X X

5) สร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออกที�ศูนย์บริการทดสอบภาคตะวันออก จ .ฉะเชิงเทรา 2.526             X X X

6) ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก และศูนย์บริการทดสอบ

รับรองภาคใต้ 7.474             ศูนย์ทดสอบ X X X X X X X X X X X X

19.2 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางที�มีศักยภาพทางการตลาดในเชิงธุรกิจ 15.068           

1) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ผลิตผลิตภัณฑ์ยางที�เหมาะสมกับพื�นที�และมี

ศักยภาพทางการตลาด เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้การแปรรูปยางให้กับสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ 12.874           

 -  ศูนย์เรียนรู้จังหวัดขอนแก่น 6.447             

 -  ศูนย์เรียนรู้จังหวัดระยอง 6.427             

2) ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปยางในเชิงธุรกิจ 1.947             

3) จัดตั�งศูนย์เรียนรู้การแปรรูปยาง การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ในพื�นที� จ .นครศรีธรรมราช เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้การแปร

รูปในพื�นที�ภาคใต้ 0.247             ศูนย์เรียนรู้

 - ศูนย์เรียนรู้นครศรีธรรมราช  

19.3 กิจกรรมการบริการวิชาการและข้อมูลด้านการแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ยางกับผู้ประกอบการ 14.191           

1). รวบรวมข้อมูล จัดทําฐานข้อมูลทางสถิติอุตสาหกรรมยางวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์

อุตสาหกรรมยางเพื�อเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้ประกอบกิจการยางใช้ในการวางแผนการทําธุรกิจ  ฝวอ. X X X X X X X X X X X X

2) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปยางและผลิตผลิตภัณฑ์ยางให้แก่เกษตกรชาวสวนยาง 

สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง X X X X X X X X X X X X

3) พัฒนาคุณลักษณะ และมาตรฐานยางและผลิตภัณฑ์ยางให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ X X X X X X X X X X X X
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4) พัฒนาศักยภาพการผลิตยางและผลิตภัณฑ์ยางของสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางให้ได้มาตรฐาน

และมีต้นทุนตํ�า X X X X X X X X X X X X

5) ให้บริการข้อมูลในเชิงธุรกิจอุตสหกรรม X X X X X X X X X X X X

20 โครงการ การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับ

มาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง 10.254           49(3) ฝวอ.

1. สถาบันฯ ที�ผลิตยางแผ่นรมควันได้รับการรับรอง

มาตรฐาน  GMP 15 สหกรณ์ -                

2. สถาบันฯ ที�ผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนได้รับ

การรับรองมาตรฐาน GMP 8 แห่ง

3. สถาบันฯ ที�ผลิตยางเครพได้รับการรับรอง

มาตรฐาน GMP 5 กลุ่ม

4. สถาบันฯ ที�ผลิตยางก้อนถ้วยได้รับการรับรอง

มาตรฐาน GAP อย่างน้อย 30 กลุ่ม

5. จุดรวบรวมนํ�ายางสดได้รับการรับรองมาตรฐาน

 GMP 15 แห่ง

20.1 กิจกรรมการผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้ตามมาตรฐาน GMP 2.060             

1 อบรมเจ้าหน้าที� กยท. ในการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้สถาบันเกษตรกร  X X X X X X

2 นําหลัก GMP ผลิตยาง RSS ให้สถาบันเกษตรกรต้นแบบนําไปปฏิบัติ X X X X X X

3 ติดตามและประเมินผลด้วยชุดควบคุมปฏิบัติการ X X X X X X

4 ประเมินผลด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน X X X

5 ให้การรับรอง GMP X X X

20.2 กิจกรรมการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP 1.804             

1 อบรมเจ้าหน้าที� กยท. ในการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้สถาบันเกษตรกร  X X X X X X

2 นําหลัก GMP ผลิตยาง RSS อัดก้อนให้สถาบันเกษตรกรต้นแบบนําไปปฏิบัติ X X X X X X

3 ติดตามและประเมินผลด้วยชุดควบคุมปฏิบัติการ X X X X X X

4 ประเมินผลด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน X X X

5 ให้การรับรอง GMP X X X

20.3 กิจกรรมการผลิตยางเครพคุณภาพดีให้ได้มาตรฐาน GMP 2.060             

1 อบรมเจ้าหน้าที� กยท. ในการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้สถาบันเกษตรกร  X X X X X X

2 นําหลัก GMP ผลิตยางเครพให้กลุ่มเกษตกรต้นแบบนําไปปฏิบัติ X X X X X X

3 ติดตามและประเมินผลด้วยชุดควบคุมปฏิบัติการ X X X X X X
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4 ประเมินผลด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน X X X

5 ให้การรับรอง GMP X X X

20.		4 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยตามหลัก GAP 2.600             

1 อบรมเจ้าหน้าที� กยท. ในการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้เกษตรกร  X X X X X X

2 นําหลัก GAP ผลิตยางก้อนถ้วยให้เกษตกรต้นแบบนําไปปฏิบัติ X X X X X X

3 ติดตามและประเมินผลด้วยชุดควบคุมปฏิบัติการ X X X X X X

4 ประเมินผลด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน X X X

20.5 กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพนํ�ายางสดจุดรวบรวมนํ�ายางตามมาตรฐาน GMP 1.730             

1 เขียนมาตรการและกฏเกณฑ์ในการจัดทําจุดรวบรวมนํ�ายางสดมาตรฐาน GMP  

2 ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง เช่น กยท .ในพื�นที� และจุดรวบรวมนํ�ายางสดที�ร้องขอ เป็นต้น

3 อบรมเจ้าหน้าที� กยท.ให้มีความเข้าใจในการดําเนินงาน

4 ปรับปรุงจุดรวบรวมนํ�ายางสดให้ได้มาตรฐานอย่างน้อย 10 แห่งเพื�อเป็นต้นแบบ

5 ทําการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรกรให้สามารถทําตามกระบวนการได้

6 ควบคุมการปฏิบัติงานและติดตามผลจนกว่าจะได้รับมาตรฐาน GMP

7 ทําการประเมินและติดตามเพื�อรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื�อง

8 ทําการประชาสัมพันธ์ นําเสนอข้อมูลที�เป็นประโยชน์กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที�เกี�ยวข้อง

21 โครงการส่งเสริมการทําสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั�งยืน (FSC)

เกษตรกรชาวสวนยางที�ขึ�นทะเบียนกับ กยท. ปีละ 4 แสนไร่ 80.000           49(3) ฝสผ.

1 ประชาสัมพันธ์โครงการ X X X

2 รับสมัตรเกษตรกรเข้าร่วมโครงการโดยความสมัครใจ X X X

3 กยท.จ. จัดประชุมชี�แจงให้เกษตรกรชาวสวนยางทราบถึงวิธีการดําเนินโครงการฯ X X X

4 กยท.จ.เข้าดําเนินงานในพื�นที�/เกษตรกรชาวสวนยาง ปฏิบัติตามหลักการ FSC X X X X X

5 ดําเนินการขอการรับรองสวนยาง FSC-FM X X X X

6 ตรวจรับรอง X X

7 ฝสผ. ติดตามและสรุปโครงการส่งให้ ผวก.กยท. X X X X

22 โครงการส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มิคในการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรชาวสวนยาง เพื�อสร้างแบรนด์

ผลิตภัณฑ์ยางแท่ง STR ๒๐ ที�ปลอดกรดซัลฟิวริก เกษตรกรชาวสวนยางหรือตัวแทนเกษตรกร

ชาวสวนยางเคยผ่านและไม่เคยผ่านการฝึกอบรม

10 จังหวัดๆ ละ 10

 คน

0.290             49(3) กยท.ข.อนบ.

23 โครงการ สนับสนุนสินเชื�อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เพิ�มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศเพิ�มขึ�น 60,000 ตัน/ปี 0.500             49(3) ฝวอ.

1 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ X X X X X X
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2 ตรวจเอกสาร คุณสมบัติผู้ประกอบการและ ส่งเรื�องให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาสินเชื�อ X X X X X X

3 สํารวจ ตรวจสอบบัญชีการซื�อยาง การใช้ยางของผู้ประกอบการที�ร่วมโครงการ X X X X X X X X X X X X

4 คณะกรรมการเพื�อพิจารณาดําเนินการเกี�ยวกับการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี�ย จัดทําเอกสารและประชุมเพื�อ

พิจารณาดําเนินการเกี�ยวกับการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี�ย X X X X X X X X X X X

5 คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื�อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินชดเชย

ดอกเบี�ยให้ผู้ประกอบการ X X X X

6 ส่งเรื�องให้ธนาคารออมสิน เบิกจ่ายเงินชดเชยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ X X X X

7 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ X X X X

24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง 15.811           49(3) ฝพก.

กิจกรรมการพัฒนาด้านธุรกิจและเทคโนโลยี สําหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบ

กิจการยางที�ขึ�นทะเบียนปีละ 50 แห่ง 15.811              

1 แจ้ง กยท.เขต ให้หาความต้องการและเตรียมการกําหนดพื�นที�เป้าหมาย /แนวทาง/ชี�แจงความเข้าใจในการพัฒนา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบกิจการยาง  X X X

2 ดําเนินการประชาสัมพันธ์ และรวบรวมตรวจสอบข้อมูลแจ้งสรุปเป้าหมายจาก กยท .เขต X X

3 กยท. สนญ.จัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณให้แต่ละ กยท.เขต X X X

4 กยท. สนญ. จัดฝึกอบรม/สัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบกิจการยาง จํานวน 2 รุ่น (จัดคู่ธุรกิจ) X X X X X

5 กยท./ข/จ/ส. ดําเนินงานบริหารจัดการและส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบกิจการยาง ในรูปแบบต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง 

พร้อมจัดส่งรายงานผลการดําเนินการฯ/การติดตามประเมินผลให้ กยท. สนญ. ทราบ X X X X X X X X X

6 กยท. สนญ. ติดตามภาคปฏิบัติงาน รวบรวมผลการดําเนินงานการพัฒนาฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ความคิดเห็น ประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าโครงการฯ และ กยท . ข/จ/ส X X X X X X X X X

7 นํามาวิเคราะห์แบบสอบถาม และสรุปผลโครงการฯ และสรุปผลการดําเนินการโครงการ เสนอผู้บริหารระดับสูง X X X X X X X X X

กลยุทธ์ที� 2.4 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 596.913       

 แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางฯ 27.493           

26 โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง กยท. ได้รับการจัดสรรเป้าหมายเกษตรกรที�เข้าร่วมโค     2,112 ราย 6.993             49(3) ฝพก.

1 กษ ประชุมหารือสรุปผลการดําเนินงานปี 2561 

2 กษ จัดสรรเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ X X X

3  กยท.จ ร่วมกับ กษ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ X X X

4 อนุมัติและจัดสรรงบประมาณให้ กยท.ที�เกี�ยวข้อง X X X

5 กยท.จ ร่วมกบ กษ จัดอบรมเพื�อปรับพื�นฐานให้แก่เกษตรกร และติดตามให้การสนับสนุนการดําเนินงาน X X X X X X

27 โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อเกษตรกร 19.920           49(3) สผว.
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27.1 กิจกรรม ผลิตสื�อให้ความรู้แบบบูรณาการ สื�อโทรทัศน์ วิทยุ สิ�งพิมพ์ นิทรรศการ สื�อออนไลน์ สื�อทางวิชาการ

เกษตร การจัดกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 1.ผลิตสื�อความรู้ผ่านสื�อโทรทัศน์ 50 ครั�ง  

2.ผลิตสื�อความรู้ผ่านสื�อวิทยุ 34 ครั�ง

3.ผลิตสื�อความรู้ผ่านสื�อสิ�งพิมพ์ 2,000 ชุด

4.นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ 1 ครั�ง

1) ผลิตสื�อให้ความรู้ผ่านสื�อแบบบูรณาการ ทั�งสื�อโทรทัศน์ วิทยุ สิ�งพิ�มพ์ นิทรรศการ สื�อสังคมออนไลน์ X X X X X X X X X X X X

2) นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ X X X X X X X X X X X X

3) จัดสรรงบประมาณจัดนิทรรศการ รายการวิทยุ และชุมชนสัมพันธ์ ให้กับ 7 เขต (ทุกจังหวัด) (การผลิตสื�อสารคดี

วิชาการฯ ให้ใช้ร่วมกับผลิตสื�อความรู้ผ่านสื�อโทรทัศน์ )

27.2 กิจกรรม การจัดงาน "มหกรรมยางพาราท้องถิ�นและของดี 7 เขต" จัดงานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์และนิทรรศการ

ความรู้ 7 ครั�ง  ฝพก./กยท.ข.

1) จัดงานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์และนิทรรศการความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านยางพารา ปีละ 200000 บาท/เขต  X X X X X X X X X X X X

2 ) จัดการแสดงด้านขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ�น วิถีชาวสวนยาง และจัดการประกวดธิดาชาวสวน

ยาง และประชาสัมพันธ์งาน ปีละ 200000 บาท/เขต X X X X X X X X X X X X

3) จัดการประกวดผลิตภัณฑ์จากยางพารา และสินค้าเกษตรอื�นๆ ปีละ 150000 บาท/เขต X X X X X X X X X X X X

4) จัดการแข่งขันกรีดยางพาราระดับเขต และการจัดแข่งขันด้านอาชีพอื�นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละเขต ปีละ

 150,000 บาท/เขต X X X X X X X X X X X X

5) จัดการประชุมสัมนาวิชาการด้านยางพาราระดับเขต ปีละ 300,000 บาท/เขต X X X X X X X X X X X X

 แผนงานการจัดสวัสดิการเพื�อเกษตรกรชาวสวนยาง

28 โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง

1. เกษตรกรชาวสวนยางที�ได้รับสวัสดิกรมีความพึง

พอใจในการรับบริการไม่น้อยกว่า 570.000         49(5) ฝพก.

1) กิจกรรมสวัสดิการเพื�อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีสวนยางประสบภัย 70.000           X X X X X X X X X X X X

2) กิจกรรมเงินช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเสียชีวิต 50.000           X X X X X X X X X X X X

3) กิจกรรมเงินกู้ยืมเพื�อบรรเทาความเดือนร้อน 200.000         X X X X X X X X X X X X

4) จัดสวัสดิการอื�นๆ 230.000         X X X X X X X X X X X X

    4.1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดสวัสดิการเกษตรกรตามมาตรา 49(5) 4.000             X X X X X X X X X X X X

1. เกษตรกรชาวสวนยางที�ผ่านการฝึกอบรมนํา

ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 70 16.000           49(5) ฝพก.

2. จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการฝึกอบรม 3,720 ราย   

1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  

29. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง

             [วัตถุประสงค]์ เพื�อให้เกษตรกรชาวสวนยาง  ได้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ เสริมให้มี รายได้เพียงพอต่อการ

ดําเนินชีวิต
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2 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดําเนินการโครงการฯ

3 กิจกรรมจัดทําเอกสารเผยแพร่อาชีพเสริม

ยุทธศาสตร์ที� 3 การวิจัยและพัฒนาเพื�อเป็นศูนย์กลางการผลิตและอุตสาหกรรมยางพารา 429.142     

กลยุทธ์ที� 3.1 การส่งเสริม และพัฒนางานวิจัย 241.729     

แผนงานการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพที�เป็นวัตุดิบยาง 98.191       

1 โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื�นที�ชุ่มชื�น (ต่อเนื�อง) 21.871         สวย.

 ได้พันธุ์ยางใหม่ที�ให้ผลผลิตสูงมากว่า 450 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และ/หรือพันธุ์ยางที�ให้ผลผลิต

นํ�ายางสูงกว่า 350 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีและผลผลิต

เนื�อไม้มากกว่า 55 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ มีลักษณะ

รองต่าง ๆ ที�ดี เช่น เจริญเติบโตดี ต้านทานโรค 

ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อม

2 โครงการทดสอบพันธุ์ยางในพื�นที�ชุ่มชื�น (ต่อเนื�อง) 1.628           สวย.

[วัตถุประสงค์] ทดสอบการปรับตัวของยางพาราพันธุ์ใหม่ ในพื�นที�ปลูกยางที�มีปริมาณนํ�าฝนเฉลี�ยมากกว่า 1,600 

มิลลิเมตร ต่อปี

1.ได้พันธุ์ยางที�ให้ผลผลิตสูง  ทนทานต่อ

สภาพแวดล้อมในพื�นที�มีปริมาณนํ�าฝนมากกว่า 

1500 มม./ปี

3 โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื�นที�กึ�งแห้งแล้ง (ระยะที�2) (ต่อเนื�อง) 22.397         สวย.

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

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

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

พันธุ์ยางตรงตามความต้องการของเกษตรกร

1.ได้พันธุ์ยางที�ให้ผลผลิตสูง  ทนทานต่อ

สภาพแวดล้อมในพื�นที�มีปริมาณนํ�าฝนน้อยกว่า 

1500 มม./ปี หรือมีช่วงแล้งยาวนาน  3-5 เดือน

4 โครงการการทดสอบพันธุ์ยางในพื�นที�กึ�งแห้งแล้ง (ต่อเนื�อง) 5.086           สวย.

[วัตถุประสงค์] ทดสอบการปรับตัวของยางพาราพันธุ์ใหม่ที�ผ่านการคัดเลือก  ในสภาพแวดล้อมที�มีปริมาณนํ�าฝนเฉลี�ย

น้อยกว่า  1,600 มิลลิเมตรต่อปี หรือและมีช่วงแล้งยาวนานถึง 5 - 6 เดือนต่อปี

1.ได้พันธุ์ยางที�ให้ผลผลิตสูง  ทนทานต่อ

สภาพแวดล้อมในพื�นที�มีปริมาณนํ�าฝนน้อยกว่า 

1500 มม./ปี หรือมีช่วงแล้งยาวนาน  3-5 เดือน

5 โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชื�อพันธุกรรมยางพารา   (ต่อเนื�อง) 11.518         สวย.
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[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อเก็บรวบรวมและอนุรักษ์เชื�อพันธุ์ยางพาราในสภาพธรรมชาติ 2) เพื�อประเมินลักษณะประจําพันธุ์  

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  และลักษณะทางการเกษตร   3) เพื�อจัดทําฐานพันธุกรรมยางพาราจากลักษณะทางสัณฐาน

วิทยา   สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ยาง

สามารถรวบรวมและเก็บรักษาเชื�อพันธุกรรมยาง

ทั�งพันธุ์ปลูก (Wickham clones)  และพันธุ์ยาง

จากแหล่งกําเนิดเดิม (Amazonian Germplasm) 

ในสภาพแปลงกิ�งตา และในสภาพแปลงปลูก  ได้

อย่างน้อย 1,000 สายพันธุ์  และได้ฐานข้อมูลเชื�อ

พันธุกรรมยางทางสัณฐานวิทยาอย่างน้อย 300  

สายพันธุ์เพื�อใช้ในงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ยาง

ต่อไป

6 โครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์ยางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม (ต่อเนื�อง) 0.834           สวย.

[วัตถุประสงค์] 1) ประเมินผลผลิต การเจริญเติบโต ความต้านทานโรค และการปรับตัวของพันธุ์ยางชั�น 2 และ 3 ใน

สภาพพื�นที�และการปฏิบัติต่อต้นยางที�แตกต่างกันของเกษตรกร ที�จะนําผลไปพิจารณาร่วมกับผลการดําเนินงานใน

วิธีการปรับปรุงพันธุ์ยางมาตรฐาน ในการจัดทําคําแนะนําพันธุ์ยาง 2) เพิ�มบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

เผยแพร่พันธุ์ยางสู่เกษตรกร

ได้ข้อมูลพันธุ์ยางเพื�อใช้ในนําไปใช้ประกอบ การ

คัดเลือกยางพันธุ์ดีโดยเกษตรกรมี ส่วนร่วมทั�งใน

พื�นที�ชุ่มชื�นและแห้งแล้ง

7 โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกํามะถันผงควบคุมโรครากขาว  ยางพาราร่วมกับ

การปลูกขมิ�นชันในแปลงปลูกแทน (ต่อเนื�อง) 1.057           สวย.

[วัตถุประสงค์] 1 เพื�อศึกษาศักยภาพการควบคุมโรครากขาวโดยวิธีผสมผสานในแปลงปลูกแทนที�มีการระบาดของโรค

มาก่อนโดยการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกํามะถันร่วมกับการปลูกพืชปฏิปักษ์(antagonistic plants)  2 เพื�อศึกษา

ศักยภาพการควบคุมโรครากขาวโดยการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกํามะถันผสมผสานกับวิธีการควบคุมอื�นในแปลง

ยาง

1.ได้วิธีการควบคุมโรครากขาวยางพาราร่วมกับ

การปลูกขมิ�นชันในแปลงปลูก

8 โครงการวิจัยผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต

ของต้นยาง (ต่อเนื�อง) 0.515           สวย.

[วัตถุประสงค์] เพื�อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพบางชนิดร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของยางพารา สามารถใช้เป็นแนวทางแนะนําการลดการใช้

ปุ๋ยเคมีในสวนยางด้วยการใช้ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ

ชนิดต่าง ๆ ตลอดถึงข้อดีข้อด้อย

9 โครงการอัตราปุ๋ยที�เหมาะสมเพื�อการเจริญเติบโตสูงสุดในยางพาราพันธุ์ RRIT  251 และ RRIT 3605 ระยะ

ก่อนเปิดกรีด (ต่อเนื�อง) 2.938           สวย.

[วัตถุประสงค์] เพื�อศึกษาหาอัตราปุ๋ยเคมีที�เหมาะสมเพื�อการเจริญเติบโตสูงสุดสําหรับยางพันธุ์ RRIT 251 และ RRIT 

3605 ระยะก่อนเปิดกรีด

ได้อัตราปุ๋ยที�เหมาะสมสําหรับยางพาราพันธุ์ที�

ให้ผลผลิตสูงเพื�อให้ได้ผลิตนํ�ายางสูงสุดตาม

ศักยภาพของพันธุ์
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10 โครงการประเมินระดับธาตุอาหารที�จํากัดการเจริญเติบโตของยางพาราและอาการผิดปกติที�แสดงออก 

(ต่อเนื�อง) 1.779           สวย.

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

เพื�อศึกษาลักษณะอาการผิดปกติของต้นยางพาราเมื�อได้รับธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และ จุลธาตุอาหาร น้อย

หรือมากเกินไป

ได้ระดับธาตุอาหารที�จํากัดการเจริญเติบโตของต้น

ยาง

11 โครงการให้คําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามค่าความต้องการธาตุอาหารของพืชร่วมกับค่าวิเคราะห์ดิน (ต่อเนื�อง)

1.563           สวย.

[วัตถุประสงค์] เพื�อพัฒนาคําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามค่าความต้องการธาตุอาหารของพืช ร่วมกับผลวิเคราะห์ดิน ได้คําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที�

เหมาะสมกับพื�นที�ปลูกยาง

12 โครงการกรีดยางและการจัดการด้านเขตกรรมที�มีผลต่อการให้ผลผลิตและสรีรวิทยาของนํ�ายาง (ต่อเนื�อง)

1.810           สวย.

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

ผลผลิตต่อแรงงานกรีด (tapper productivity) และลดการใช้แรงงานกรีดยาง

1.ได้ระบบกรีดที�เหมาะสมกับพันธุ์ยางแนะนําใน

พื�นที�ปลูกยางต่างกัน

13 โครงการค้นหาเครื�องหมายโมเลกุลที�เกี�ยวข้องกับความต้านทานโรคใบของยางพารา 

(ต่อเนื�อง) 2.065           สวย.

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

ก้างปลาและโรคใบร่วงไฟทอฟธอรา ที�จะนําไปใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ยางต้านทานโรคในโครงการปรับปรุงพันธุ์ยาง

ได้แผนที�พันธุกรรมยางเพื�อต้านทานโรคใบจุด

ก้างปลาและโรคไฟทอปทอร่า  สามารถนําไปใช้ใน

การคัดเลือกพันธุ์ต่อไปได้

14 โครงการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อในยางพารา (ต่อเนื�อง) 0.929           สวย.

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อเปรียบเทียบศักยภาพในการชักนําให้เกิดแคลลัสในยางพันธุ์ต่าง ๆ  2) เพื�อศึกษาและพัฒนา

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

สามารถผลิตต้นกล้ายางพันธุ์ที�ให้ผลผลิตนํ�ายาง

สูงที�มีคุณสมบัติ self-rooting juvenile clones ได้

ในปริมาณมาก ในระยะเวลาอันสั�น

15 โครงการศึกษาสมรรถนะของต้นยางชําถุงจากกิ�งตาต้นเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ (ต่อเนื�อง) 0.336           สวย.

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อศึกษาสมรรถนะทางด้านการเจริญเติบโตของต้นยางชําถุงพันธุ์ RRIM600 ที�ติดตาจากต้นแม่

เพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ 2) เพื�อศึกษาสมรรถนะทางด้านการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมของต้นยางชําถุงพันธุ์ RRIM600 ที�ติด

ตาจากต้นแม่เพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ 3.) เพื�อศึกษาสมรรถนะทางด้านการให้ผลผลิตนํ�ายางของต้นยางชําถุงพันธุ์ RRIM600 

ที�ติดตาจากต้นแม่เพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ

ได้ผลิตต้นยางชําถุงคุณภาพและกิ�งพันธุ์ยาง

คุณภาพ เพื�อจําหน่ายและส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูก

เพื�อให้สามารถเปิดกรีดได้เร็วขึ�นและเพิ�มผลผลิต

สูงขึ�น
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16 โครงการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ยางเพื�อผลผลิต 

กิจกรรม การพัฒนาพันธุ์ยางทนแล้ง  (ต่อเนื�อง) 0.444           สวย.

[วัตถุประสงค์] 1 เพื�อศึกษาของการตอบสนองต่อความเครียดนํ�าของยางพารา 2) เพื�อคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที�จะใช้เป็น

แม-่พ่อพันธุ์ ในการสร้างลูกผสมยางพาราทนต่อสภาพแล้ง 3) เพื�อสร้างยางพันธุ์ใหม่ที�มีความทนทานต่อความแห้งแล้ง 

มีการเจริญเติบโตดี สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแล้ง และยังสามารถให้ผลผลิตดี โดยมีอัตราการลดลงของผลผลิตน้อย

ที�สุดในสภาพแล้ง

ได้ลูกผสมจากการผสมพันธุ์อย่างน้อย 100 ฝัก

17 โครงการบริหารจัดการและเพิ�มความรู้ด้านโรคยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยใช้ปฏิบัติการเคลื�อนที� 

Mobile unit (ต่อเนื�อง) 1.743           สวย.

[วัตถุประสงค์] 1) บริการตรวจวินิจฉัยโรคและศัตรูยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยาง 2) แก้ไขปัญหาและแนะนําการ

ป้องกันและกําจัดโรคและศัตรูยางแก่เกษตรกร 3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคและศัตรูยางแก่เกษตรกรชาวสวนยาง

เกษตรกรชาวสวนยางได้เข้ารับการบริการให้

คําปรึกษา การตรวจวินิจฉัยโรคในแปลง และการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ จํานวน 100 รายต่อจังหวัด

18 โครงการนําร่องการศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของยางพันธุ์ RRIT 251 เมื�อให้ใช้วิธีการกรีดและให้ปัจจัย

การผลิตอย่างเต็มที� (ต่อเนื�อง) 0.350           สวย.

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

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

จําเป็นต่อการให้ผลผลิตอย่างเต็มที�ของยางพันธุ์ RRIT 251

ได้ข้อมูลผลศักยภาพสูงสุดของยางพันธุ์ 

สถาบันวิจัยยาง 251 ว่ามีศักยภาพให้ผลผลิตได้

เท่าใดต่อปี โดยไม่มีผลให้เกิดอาการเปลือกแห้งอัน

จะส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตในระยะยาว

19 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนําปี 2559 ในแปลงเกษตรกรพื�นที�เขตปลูกยางใหม่ (ต่อเนื�อง) 1.049           สวย.

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

พันธุ์ยางชั�น 1 ในพื�นที�ปลูกยางที�มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน

ได้ข้อมูลพันธุ์ยางใหม่ที�สามารถปรับตัวได้ใน

สภาพแวดล้อมที�แตกต่างกัน  และได้ข้อมูลสําหรับ

เป็นแนวทางการพัฒนาการใช้พันธุ์ยางใหม่ในแปลง

เกษตรกรอย่างกว้างขวาง  เปิดโอกาสให้เกษตรกร

สามารถเลือกพันธุ์ยางได้หลากหลายมากขึ�น ลด

ความเสี�ยงจากการปลูกยางของประเทศ
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20 โครงแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5 ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน

 (ต่อเนื�อง) 2.107           สวย.

[วัตถุประสงค์] 1) ได้ข้อมูลการเจริญเติบโต และข้อมูลต้นทุนการผลิตของแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน 

ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน เพื�อนําไปประกอบกับข้อมูลด้านอื�นๆเพื�อวิเคราะห์รายได้ของเกษตรกรที�ปลูกแทนหลัง

ยางได้ผลผลิต 2) ได้แปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5) ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน ที�ได้

สามารถแสดงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในพื�นที�ปลูกยางใหม่

ได้ข้อมูลการเจริญเติบโต และข้อมูลต้นทุนการผลิต

ของแปลงต้นแบบสวนยาง

การสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5 ปลูกแทนแบบ

เกษตรผสมผสาน เพื�อนําไปประกอบกับข้อมูลด้าน

อื�นๆเพื�อวิเคราะห์รายได้ของเกษตรกรที�ปลูกแทน

หลังยางได้ผลผลิต และเกษตรกรนําไปปรับใช้ใน

สวนยางตนเองได้

21 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินของศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ให้ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.

17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) (ต่อเนื�อง) 4.037           สวย.

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อพัฒนาให้เป็นหน่วยบริการตรวจวิเคราะห์ดินของการยางแห่งประเทศไทย 2) เพื�อสร้างระบบ

คุณภาพของห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรอง ตามระบบคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

ได้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดิน ศูนย์วิจัยยาง

บุรีรัมย์ การยางแห่งประเทศไทย ที�ได้รับการรับรอง

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 4 รายการ

คือ การวิเคราะห์ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน การ

วิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน การวิเคราะห์

ฟอสฟอรัสที�เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน และการ

วิเคราะห์โพแทสเซียมที�เป็นประโยชน์ในดิน

22 โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื�อนที�โรคระบาดของยางพารา (ต่อเนื�อง) 0.817           สวย.

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

เพื�อสร้างฐานข้อมูลการเกิดโรคและนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป

1. เป็นการสนับสนุนเกษตรกรสวนยางพาราเข้าสู่

ยุค Smart Farmer ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

ของภาครัฐ

2. ฐานข้อมูลด้านการแพร่ระบาดโรคยางพาราซึ�ง

สามารถนําไปต่อยอดไปใช้

งานวิจัยอื�นได้ 
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23 โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดที�เหมาะสมกับพันธุ์ยางลูกผสม (ต่อเนื�อง) 3.025           สวย.

[วัตถุประสงค์] เพื�อเป็นการศึกษาระบบกรีดที�เหมาะสมกับพันธุ์ยางลูกผสมสําหรับเป็นข้อมูลในงานปรับปรุงพันธุ์ยาง ได้พันธุ์ยางลูกผสมที�เหมาะกับระบบกรีดตาม

คําแนะนํา เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการผลิต

24 โครงการจัดการหน้ากรีดยางแนวใหม่เพื�อยืดอายุการกรีดยางเปลือกเดิม (ต่อเนื�อง) 1.565           สวย.

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

เพิ�มผลผลิตและยืดอายุการกรีดยาง

1.ได้วิธีจัดการหน้ากรีดยางที�สามารถกรีด

เปลือกเดิมได้นานขึ�น

2. ได้เพิ�มความหนาของเปลือกงอกใหม่

3.  สามารถเพิ�มผลผลิตและยืดอายุการกรีดยาง

25 โครงการวิจัย การพัฒนาการตรวจสอบเครื�องหมายสนิปส์ที�สัมพันธ์

กับลักษณะต้านทานโรคใบจุดก้างปลาในยางพารา 1.065           สวย.

[วัตถุประสงค์] 1.  เพื�อศึกษาปฏิกิริยาความต้านทานโรคใบจุดก้างปลาของ

ยางพาราลูกผสมสายพันธุ์ต่าง ๆและนํามาตรวจสอบเครื�องหมายโมเลกุล SNPs ที�มีความสัมพันธ์กับลักษณะต้านทาน

โรคใบจุดก้างปลา

2.  เพื�อพัฒนาการตรวจสอบเครื�องหมายโมเลกุล SNPs ที�มีความสัมพันธ์กับลักษณะต้านทานโรคใบจุดก้างปลาใน

ยางพารา

 - ได้เครื�องหมายโมเลกุลที�บ่งชี�ลักษณะการ

ต้านทานโรคใบจุดก้างปลา เพื�อนํามาช่วยใน

การคัดเลือกพันธุ์ และลดระยะเวลาในการ

ปรับปรุงพันธุ์ยางพารา

26 โครงการวิจัยการจัดตั�งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช 1.728           สวย.

เพื�อจัดตั�งห้องปฏิบัติการสําหรับวิเคราะห์ดินและพืชของการยางแห่งประเทศไทย

 ในเขตพื�นที�ภาคใต้

 - พนักงานของกยท.โดยเฉพาะที�เกี�ยวข้องกับ

งานศึกษาวิจัยสามารถส่งตัวอย่างดินมาใช้

บริการวิเคราะห์เพื�อประกอบผลการศึกษาวิจัย

ได้

 - สามารถให้บริการวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกร

ผู้ปลูกยางพารา พร้อมทั�งให้บริการในการแปล

ผลและให้คําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุงบํารุง

ดิน โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ย ช่วยให้เกษตรกรมี

การใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมตรงกับความ

ต้องการของพืช
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27 โครงการวิจัยศึกษาการติดตามคาร์บอน โดยใช้ไอโซโทปคาร์บอน (13C) ที�ได้จากขบวนการสังเคราะห์แสงที�

ใบเคลื�อนย้ายไปใช้ในขบวนการสร้างนํ�ายาง 2.286           สวย.

[วัตถุประสงค์] - เพื�อศึกษาแหล่งของคาร์บอน (source) ได้แก่ คาร์บอนจากขบวนการสังเคราะห์แสงหรือจากการสะสม

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

เปลี�ยนแปลงตามสภาพอากาศ ชีพลักษณ์ของยาง (phenotype) และผลผลิตยาง

 - เพื�อติดตามไอโซโทปคาร์บอน ทั�งแหล่งที�มา (source) และแหล่งใช้ (sink) รวมทั�งปริมาณและระยะเวลาของการนํา

คาร์บอนไปใช้เพื�อเป็นข้อมูลในการจัดการเพิ�มผลผลิตยางต่อไป

 1.ได้ข้อมูลของคาร์บอนรวมทั�งแหล่งที�มาของ

คาร์บอนที�ถูกนําไปใช้ในขบวนการต่างๆ สามารถ

นําไปใช้ในการกําหนดการกรีดยางให้เหมาะสมกับ

ฤดูกาลเพื�อเพิ�มผลผลิตยาง

2.ได้ข้อมูลการเคลื�อนย้ายคาร์บอนไปใช้ใน

กระบวนการต่างๆ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน

การกําหนดระบบกรีดเพื�อเพิ�มผลผลิตให้สูงขึ�น โดย

สัมพันธ์กับขบวนการเมตตาบอลิซึมในนํ�ายางและ

อาหารสะสมของต้นยาง

 

 28.  โครงการ ศึกษาอิทธิพลการปลูกยางพาราแถวคู่ของพันธุ์ RRIT 251  เพื�อการปลูกยางแบบผสมผสานและ

ผลตอบแทนรายได้ในเขตพื�นที�ปลูกยางใหม่

  [วัตถุประสงค]์  

    - เพื�อศึกษาข้อมูลการเจริญเติบโตของยางพารา ที�ปลูกแบบแถวคู่และใช้ระยะปลูก ต่างกันเพื�อศึกษาข้อมูลต้นทุน

การผลิต ข้อมูลพืชเสริมรายได้และข้อมูลรายได้ ได้ ข้อมูลรูปแบบการปลูกยางแบบผสมผสานอย่างน้อย 2 รูปแบบ

 -  เป็นแนวทางในการพัฒนาการปลูกยาง

สงเคราะห์แบบที� 5 หรือการปลูกยางแบบ

ผสมผสาน

 -  เพิ�มประสิทธิภาพในการผลิตยางพารา และ

เพิ�มรายได้ในขณะที�ยางพารา

ยังไม่ได้ผลผลิต

 -  เป็นแนวทางในการพัฒนาการปลูกยาง

สงเคราะห์แบบที� 5 หรือการปลูกยางแบบ

ผสมผสาน

 -  เพิ�มประสิทธิภาพในการผลิตยางพารา และ

เพิ�มรายได้ในขณะที�ยางพารา

ยังไม่ได้ผลผลิต

 - เกษตรสามารถนํารูปแบบการปลูกยางแบบ

ผสมผสานไปใช้ได้จริง

 -  ได้เผยแพร่ผลงานในวารสารยางพารา 

หน่วยงานที�นําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

      -   เกษตร/กลุ่มเกษตรกร

      -   การยางแห่งประเทศไทย

      -   กรมวิชาการเกษตร

      -  กรมส่งเสริมการเกษตร

0.806         สวย.
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     29.  โครงการวิจัยศึกษาตัวอย่างสวนยางแบบผสมผสานที�ประสบความสําเร็จ 0.843         สวย.

           [วัตถุประสงค]์   ศึกษาตัวอย่างสวนยางแบบผสมผสานที�ประสบความสําเร็จ  - ได้ชุดความรู้และการปฏิบัติในการปลูก

ยางพาราแบบผสมผสาน อย่างน้อย ๑๐ แบบ

ที�จะได้นําไปเผยแพร่ และเป็นตัวอย่างให้

เกษตรกรชาวสวนยางรายอื�นๆ ได้นําไปปรับ/

ใช้ปฏิบัติในสวนยางของตนเอง เพื�อเพิ�ม

รายได้และลดการพึ�งพารายได้จากยางพารา

อย่างเดียว

แผนงานการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 3.699           

30 โครงการเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั�นปลายพันธุ์ยางแลกเปลี�ยนระหว่างประเทศ  (ต่อเนื�อง) 3.699         สวย.

                    [วัตถุประสงค์] คัดเลือกพันธุ์ยางแลกเปลี�ยนระหว่างประเทศที�ปรับตัวได้ดี และมีการ      

                                        เจริญเติบโตดีสามารถเปิดกรีดได้เร็วในสภาพแวดล้อมต่างๆ ของประเทศไทย

 - ได้พันธุ์ยางแลกเปลี�ยนจากประเทศในรูปของกิ�ง

ตายางจํานวน 44 พันธุ์ 

จาก 11 ประเทศ X X X

31 โครงการแสวงหาและสร้างความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างประเทศ สผว X X X

1. สภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council  : ITRC) 8 ครั�ง  X X X X X

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

1.2 ประชุมคณะกรรมการสถิติ (statistic Committee) คณะกรรมการบริหารกลยุทธ์การดําเนินงานด้านการตลาด 

(CSMO) ของ ITRC 1  ครั�ง X X X X X

1.3 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุปสงค์การใช้ยาง (DPSC) 2  ครั�ง

1.4 ประชุมกลุ่มผู้เชี�ยวชาญในการจัดตั�งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (EGERRM) 2  ครั�ง

1.5 ประชุมระดับรัฐมนตรีไทย- อินโดนีเซีย-มาเลเซียภายใต้โครงการความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศไทย -

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย 1  ครั�ง X X

2. สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing Countries : ANRPC) จํานวนครั�ง ความร่วมมือระหว่างประเทศ 13 ครั�ง X X

2.1 เป็นเจ้าภาพประชุมสมัชชาและคณะกรรมการบริหารของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ANRPC 

ประกอบด้วย 6 ครั�ง X X

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

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

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

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

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

       2.1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Worksop) 1 ครั�ง

จํานวนครั�ง ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการของผู้เชียวชาญกลุ่มต่างๆ ของประเทศสมาชิก  (Expert Group meeting) 6 ครั�ง

2.3 ค่าบํารุงสมาชิกปีละ 1 ครั�ง X X X

3 สภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board : IRRDB) 11 ครั�ง 4.930           X X X X

  3.1 ประชุมประจําปี ประกอบด้วย   3 ครั�ง 1.030           X

1) สัมมนาวิชาการยางระหว่างประเทศ (International Rubber Conference :IRC)  1 ครั�ง 1.000           X

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

3) ประชุม Finance committee 1 ครั�ง 0.030           X X

  3.2 ประชุม/ สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการและดูงานด้านต่างๆ  4 ครั�ง 2.000           X

  3.3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานเฉพาะด้าน 2 ครั�ง 0.500           X X X X

  3.4 การฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์ของประเทศสมาชิกปีละ 1-2 คน 1 ครั�ง 0.400           X X X X

  3.5 ค่าบํารุงสมาชิกปีละ 1 ครั�ง 1.000           X X X X

4. คณะทํางานด้านผลิตภัณฑ์ยางภายใต้คณะกรรมการที�ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ACCSQ) 2 ครั�ง 0.800           X X X X

 - ประชุมคณะทํางานด้านผลิตภัณฑ์ยางภายใต้คณะกรรมการที�ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน 

(ACCSQ) 2 ครั�ง 0.800           

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

Products) 1 ครั�ง 0.600           

 - ประชุมคณะกรรมการ ISO/TC45 Rubber and Rubber Products) 1 ครั�ง 0.600           X X X

6. ความร่วมมืองานวิจัยยางระหว่างไทย-ฝรั�งเศส (Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) 4 ครั�ง 0.880           X X X

   6.1 สัมมนาทางวิชากการ (HRPP Seminar)  3 ครั�ง 0.800           X X

      - การประชุมคณะกรรมการบริหาร (HRPP Steering Committee) 1 ครั�ง 0.800           X X X X X X X X X X X X

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

   6.2 ค่าบํารุงสมาชิกปีละ 80,000 บาท 1 ครั�ง 0.080           

7. สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนายางพารา และองค์กรระหว่างประเทศ จํานวนครั�งความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 ครั�ง 2.640           

8 งานสัมมนา ความก้าวหน้าและแลกเปลี�ยนองค์ความรู้ด้านความร่วมมือยางพาราระหว่างประเทศ (Seminar on 

Update and Exchange Knowledge from International Rubber Forum) จํานวนครั�งในการจัดการสัมมนา 1 ครั�ง 1.000           

 แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง 22.752       

32 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการใช้การตลาดและอุตสาหกรรมยาง   (ต่อเนื�อง) 1.772         ฝวอ.

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

และผู้ประกอบกิจการยาง มีข้อมูลเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจดําเนินธุรกิจยาง

กยท. ได้ข้อมูลที�ทันสมัย สามารถนํามา

ประกอบการตัดสินใจเพื�อกําหนดทิศทางของ

ยางพาราในตลาดโลกได้

 จํานวนครั�งความร่วมมือระหว่างประเทศ 

จํานวนครั�งความร่วมมือระหว่างประเทศ

จํานวนครั�งความร่วมมือระหว่างประเทศ

จํานวนครั�งความร่วมมือระหว่างประเทศ
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33 โครงการวิจัยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกรในประเทศไทย รายงานผลงานวิจัย 1 ผลงานวิจัย 5.887         ฝวศ

[วัตถุประสงค์]  1 เพื�อวิเคราะห์ต้นทุนในการการผลิตยางของเกษตรกร 2 เพื�อวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการการผลิตยางของ

เกษตรกร

 - การศึกษาในครั�งนี�จะทําให้ทราบข้อมูล

พื�นฐานและปัญหาในการผลิตยางของ

เกษตรกร ทราบถึงปัจจัย

ที�ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต และนําผลที�ได้มา

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยในการ

ผลิตยางของ

เกษตรกรโดยรวม สําหรับเป็นแนวทางให้

เกษตรกรทราบถึงต้นทุนที�แท้จริงที�เกิดขึ�น อีก

ทั�งเป็นการ

ช่วยแก้ปัญหาทางด้านการใช้ปัจจัยการผลิตที�

ไม่มีประสิทธิภาพเพิ�มคุณภาพการผลิตและ

ยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร
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34 โครงการวิจัย  การเปรียบเทียบสมรรถนะและต้นทุน

ของแอสฟัลต์คอนกรีตที�ปรับปรุงด้วยยางแห้งและนํ�ายางข้น 10.761       สวย.

[วัตถุประสงค์]  1 เพื�อศึกษาสมรรถนะ ความทนทาน และความต้านทานการลื�นไถลหรือระยะเบรกของแอสฟัลต์

คอนกรีตที�ใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์ AC 60/70 และแอสฟัลต์คอนกรีตที�ใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์ AC 60/70 ปรับปรุงด้วยยาง

ธรรมชาติจานวน 4 ชนิด (AC60/70 ผสมน้ายางข้น, AC60/70 ผสมน้ายางพรีวัลคาไนซ์, AC60/70 ผสม Masterbatch 

และ AC60/70 ผสม Activated Masterbatch) ในพจน์ของชนิดของยางธรรมชาติ ปริมาณยางธรรมชาติ และชนิดของ

มวลรวม ในห้องปฏิบัติการ รวมทั�งหาสัดส่วนของยางธรรมชาติที�เหมาะสม

2 เพื�อศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตที�ใช้ AC 60/70 ร่วมกับยางธรรมชาติทั�ง 4 ชนิด

3 เพื�อเปรียบเทียบสมรรถนะและความทนทานของตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางธรรมชาติที�เตรียมในสนามกับ

ตัวอย่างที�เตรียมในห้องปฏิบัติการ (ที�มีการควบคุมการผสมอย่างดี)

4 เพื�อตรวจวัดพฤติกรรด้านความแข็งแรงของผิวทาง และศึกษาระยะเบรกจากผลทดสอบความต้านทานการลื�นไถลของ

ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางธรรมชาติ

ทั�ง 4 ชนิด

5 เพื�อศึกษาโครงสร้างราคาของการใช้ยางธรรมชาติทั�ง 4 ชนิด ในการปรับปรุงสมรรถนะของถนนแอสฟัลต์คอนกรีตและ

เปรียบเทียบราคาต่อหน่วย

6 เพื�อพัฒนา Code of practice สาหรับการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างแอสฟัลต์คอนกรีต

ผสมยางธรรมชาติ

1 ด้านวิชาการ

ผลที�ได้จากการศึกษาจะทาให้ทราบถึง

สมรรถนะ (ความต้านทานแรงดึงทางอ้อม 

โมดูลัสการคืนตัวและอายุการล้า) ระยะเบรก 

และความทนทาน รวมถึงแนวทางการ

ออกแบบและก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีตผสมยางธรรมชาติที�มีประสิทธิภาพ

สูงสุดในทางวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ ซึ�ง

จะมีหลายหน่วยงานที�ได้รับผลประโยชน์จาก

ผลสาเร็จของการศึกษานี� เช่น กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ�น เป็นต้น

2 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์

ผลสาเร็จที�ได้จากการศึกษาสามารถเพิ�ม

ทางเลือกในการใช้ยางธรรมชาติในการพัฒนา

ถนนที�มีสมรรถนะสูง อันช่วยลดต้นทุนค่า

ก่อสร้างและการซ่อมบํารุง ความต้องการใช้

ยางธรรมชาติในตลาดเพิ�มขึ�นและช่วย

ยกระดับราคายางธรรมชาติให้สูงขึ�นได้ ซึ�งจะ

ส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ผลิตยางธรรมชาติ
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                    35. โครงการวิจัยการศึกษาระบบโลจิสติกส์ยางภายในประเทศ  

    [วัตถุประสงค]์   - เพื�อศึกษาสภาพทั�วไปของระบบโลจิสติกส์ยางภายในประเทศ

                      -  เพื�อสํารวจสภาพปัญหาและอุปสรรคของระบบโลจิสติกส์ยางภายในประเทศ

                      -  เพื�อศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาระบบโลจิสติกส์ยางภายในประเทย

รายงานผลงานวิจัย 1 ผลงานวิจัย 0.629         ฝวศ.

         36.  โครงการวิจัย การศึกษาวิเคราะห์ตลาดยางจีนทั�งระบบเพื�อเสริมสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของไทย รายงานผลงานวิจัย 1 ผลงานวิจัย 0.417         ฝวศ.

                [วัตถุประสงค]์ - วิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการยางของจีน รวมทั�งการพัฒนาแบบจําลองอุปสงค์การ

นําเข้ายางของ จีน เพื�อทราบความยืดหยุ่นต่อราคาทั�งของไทยและคู่แข่ง รวมทั�งความยืดหยุ่นต่อรายได้ประชาชาติของ

ประเทศจีน

                        - ศึกษาวิเคราะห์ภาวะการค้ายางระหว่างประเทศไทยและคู่แข่งกับประเทศจีน และตลาดที�สําคัญของ

โลกเพื�อประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและวางแผนในการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ยางไทยในตลาดจีน ทั�งภายในและต่างประเทศในระยะสั�นและยาว

                     - ศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการแข่งขันของยางไทยและคู่แข่งในตลาดจีน และตลาดที�สําคัญของโลก 

เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และ ญี�ปุ่น เป็นต้น รวมทั�งการค้นหาแนวทางการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับ

ยางไทยในตลาดจีน

                     - ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างตลาดการนําเข้ายางของจีน เพื�อประเมินความเสี�ยงและความผันผวน

ของตลาดนําเข้ายางของจีน

                     37.  โครงการวิจัย พัฒนาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการผลิตยางแผ่นรมควัน ของสถาบัน

เกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)

รายงานผลงานวิจัย 1 ผลงานวิจัย 0.286         ฝวศ.
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                         [วัตถุประสงค]์

                         -  เพื�อระบุกิจกรรมและศึกษาตัวผลักดันต้นทุนของกิจกรรมในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันของ

สถาบันเกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) 

                       -  เพื�อวิเคราะห์ระบบต้นทุนกิจกรรมในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันของสถาบันเกษตรกรที�ได้รับ

มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)

                      -  เพื�อวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรที�ได้รับ

มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)

                    - เพื�อศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อดัชนีความสุขของบุคลากร/แรงงานของสถาบันเกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน 

Good Manufacturing Practice (GMP)

                    -  เพื�อวัดดัชนีความสุขของบุคลากร/แรงงานของสถาบันเกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing

 Practice (GMP)

                     - เพื�อกําหนดแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการผลิตยางแผ่นรมควันของ

สถาบันเกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)
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           38.โครงการวิจัย โครงการศึกษาและกําหนดแนวทางการดําเนินการวัดและการประเมินในเรื�องของ 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ การยางแห่งประเทศไทย

รายงานผลงานวิจัย 1 ผลงานวิจัย 3.000         ฝยศ.

            [วัตถุประสงค]์

                       -  เพื�อศึกษาและกําหนดแนวทางการดําเนินการวัดและการประเมินในเรื�องของ     

   ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการยางแห่งประเทศไทย                                         (กอง

จัดการโรงงาน 1 และกองจัดการโรงงาน 6) 

                      -  เพื�อให้สามารถดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินการวัดและประเมินในเรื�องของ ประสิทธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวปฏิบัติที�ดี ISO 14045 ซึ�ง เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ

ดําเนินงานการยางแห่งประเทศไทย   ประจําปีบัญชี 2562

แผนงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง 96.777       

39 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื�อขยายโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมยาง (ต่อเนื�อง) 4.221           ฝวอ.

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อพัฒนาและรักษาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการของยางให้ได้รับการรับรอง ตามระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล 2) เพื�อสามารถรับรองผลการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางได้ตามมาตรฐานสากล 3) เพื�อ

ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางให้เป็นที�ยอมรับในระดับสากล

ได้ผลิตภัณฑ์ยางต้นแบบอย่างน้อย 1 ชิ�น

40 โครงการสนับสนุนการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางทีมีศักยภาพในเชิงธุรกิจเพื�อทดแทนการนําเข้าและขยาย

ตลาดส่งออก  (ต่อเนื�อง) 21.506         ฝวอ.

        [วัตถุประสงค์] 1) วิจัยการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในระดับเชิงพาณิชย์เพื�อสนับสนุนผู้ผลิตระดับ SME    

                              2) สาธิตและขยายผลการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในเชิงพาณิชย์

1 ได้ผลิตภัณฑ์ที�มีศักยภาพพร้อมต่อยอดในเชิง

พาณิชย์ ไม่น้อยกว่า ปีละ 5 ผลิตภัณฑ์

3 สร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

41 โครงการอิทธิพลของสารจับตัวและปัจจัยที�เกี�ยวข้องกับการผลิตยางก้อนถ้วยและยางแท่งต่อสมบัติของยาง

ได้และผลกระทบต่อคุณสมบัติของยางล้อ (ต่อเนื�อง) 3.655           ฝวอ.

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อศึกษาผลกระทบของชนิดและปริมาณสารจับตัวที�ใช้ผลิตยางก้อนถ้วยสาหรับการผลิตยางแท่งต่อ

สมบัติของยางดิบ ยางคอมพาวนด์ และยางหลังวัลคาไนซ์ รวมถึงพฤติกรรมการแปรรูปและสมบัติบางประการของยางล้อ

 2) เพื�อศึกษาผลของปัจจัยอื�นที�เกี�ยวข้องในการผลิตยางก้อนถ้วยและยางแท่ง ต่อสมบัติของยางดิบ ยางคอมพาวนด์ 

และยางหลังวัลคาไนซ์ 3) เพื�อพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ซัลเฟตและ/หรือเกลืออย่างง่ายเพื�อนาไปประยุกต์ใช้ในการ

ตรวจสอบยางก้อนถ้วยก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตยางแท่ง

1. ได้ผลการเกิดสารตกค้างและผลที�มีต่อสมบัติ

ของยางดิบ ยางคอมพาวนด์ และยางหลังวัลคาไนซ์

 ที�เกิดจากการใช้สารจับตัวชนิดต่าง ๆ

2. ได้พฤติกรรมการแปรรูปและคุณสมบัติบาง

ประการของยางล้อ

42 โครงการการผลิตเท้าเทียมจากยางธรรมชาติเพื�อใช้ในประเทศและการส่งออก (ต่อเนื�อง) 4.831           ฝวอ.

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อต้องการผลิตเท้าเทียมจากยางธรรมชาติที�ได้มาตรฐานการผลิต มอก . 2613-2557 2. เพื�อต้องการ

สร้างมูลค่าเพิ�มจากยางธรรมชาติ

ได้สูตรยางที�เหมาะสมและเทคนิคในการผลิตเท้า

เทียมเพื�อใช้ผลิตทางการค้า
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43 โครงการการผลิตนํ�ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO ชนิดเพิ�มมูลค่า (ต่อเนื�อง) 4.051           ฝวอ.

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อได้นํ�ายางข้นที�มีความปลอดภัย สร้างความเชื�อมั�นให้กับผู้บริโภค ปราศจาก TMTD ที�อาจให้เกิด

สารก่อมะเร็ง 2) เพื�อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนําเทคโนโลยีการผลิต ผลิตในเชิงธุรกิจสามารถเพิ�มมูลค่าให้กับ

อุตสาหกรรมนํ�ายางข้น

ได้เทคนิคการผลิตนํ�ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO

44 โครงการวิจัยการพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง  (ต่อเนื�อง) 22.426         ฝวอ.

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อพัฒนาและรักษาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการของยางให้ได้รับการรับรอง ตามระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล 2) เพื�อสามารถรับรองผลการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางได้ตามมาตรฐานสากล 3) เพื�อ

ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางให้เป็นที�ยอมรับในระดับสากล

ได้ห้องปฎิบัติการที�ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

จํานวน 3 ห้องปฏิบัติการ

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

ระดับประเทศและใช้ในการซื�อขาย (ต่อเนื�อง) 2.729           ฝวอ.

[วัตถุประสงค์] 1) ให้ได้ผลของความสัมพันธ์ของ %DRC และความหนาแน่นที�เป็นตัวแทนเชิงสถิติ ในระดับประเทศ 

(ด้วยความครอบคลุมช่วง %DRC ที�ใช้ซื�อขาย และครอบคลุมสายพันธ์ที�มีในประเทศเป็นส่วนใหญ่ )  2) เพื�อให้ได้ Latex

 meter และ/หรือเครื�องมือต้นแบบที�เหมาะสมในหน่วย %DRC ที�สามารถใช้งานสําหรับรองรับการซื�อขายจริงรวมทั�ง

ทดสอบการทํางานในภาคสนามในสภาวะจริงเพื�อประเมินผลกระทบต่อระบบฯ โดยรวมทั�งหมด 3) เพื�อให้ได้คู่มือในการ

ซื�อขายนํ�ายางสดที�เป็นที�ยอมรับ และสามารถใช้งานในการ

ซื�อ-ขายได้

ได้ชุดข้อมูลปริมาณเนื�อยางในนํ�ายางสดที�วัดโดย  

Hydrometer อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล

46 โครงการ เปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบ

สําหรับห้องปฏิบัติการทดสอบนํ�ายางข้นและห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ 0.777           ฝวอ.

[วัตถุประสงค์] 1 เพื�อพัฒนาห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์และนํ�ายางข้นภายในประเทศให้มีมาตรฐานการวิเคราะห์

ทดสอบที�ถูกต้องและแม่นยํา 2) เพื�อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์และนํ�ายางข้น

ภายในประเทศ

ได้แลกเปลี�ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ 

ระบุปัญหาภายในห้องปฏิบัติอันจะนําไปสู่การ

ปรับปรุงแก้ไข ระหว่างผู้ดําเนินแผนและผู้เข้าร่วม

โครงการ ตลอดจนการให้ความรู้ที�จําเป็นในเรื�อง

การทดสอบ เพื�อพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการใน

สาขาเดียวกัน
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47 โครงการทดสอบคุณภาพไม้ยางพาราเพื�อใช้เป็นเชื�อเพลิงชีวมวล (ต่อเนื�อง) 0.730           สวย.

[วัตถุประสงค์] 1) ทดสอบคุณภาพไม้เพื�อประเมินศักยภาพการใช้เป็นเชื�อเพลิงชีวมวลในยางพาราพันธุ์ต่างๆ 2) ประเมิน

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

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

คุณภาพของไม้ยางทางชีวมวลด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด

1. ได้พันธุ์ยางที�เหมาะสมทั�งการให้นํ�ายาง ผลผลิต

ชีวมวล และคุณภาพไม้สําหรับใช้เป็นเชื�อเพลิงชีว

มวลอย่างน้อย 1 พันธุ์

2. ได้สมการสําหรับวิเคราะห์คุณภาพของไม้ยาง

ทางชีวมวล อย่างน้อย 1 สมการ  

48 โครงการจัดการสวนยางที�ดีและเหมาะสม (GAP) เพื�อผลิตนํ�ายางคุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์โรงงานยางแผ่น

รมควันจังหวัดตรัง (ต่อเนื�อง) 2.004           สวย.  

[วัตถุประสงค์] 1) เพื�อศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการผลิตนํ�ายางคุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์การทํายางแผ่นรมควัน  2) เพื�อ

ศึกษาการยอมรับการเกษตรที�ดีและเหมาะสม (GAP) ในการเพิ�มผลผลิตอย่างยั�งยืน

1. กลุ่มสหกรณ์การทํายางแผ่นรมควัน ผลิตนํ�ายาง

คุณภาพดี

2. ปรับปรุงสวนยางโดยใช้หลักการเกษตรที�ดีและ

เหมาะสม (GAP) ในการเพิ�มผลผลิต

3. ได้ข้อมูลกําลังการผลิต ต้นทุน การประเมิน

คุณภาพการกรีดยางและการแสดงอาการผิดปกติ

ของต้นยาง เพื�อใช้ในการเตือนภัยต่อไป

49 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปของยางพันธุ์  RRIT 251 RRIM600 และใน

พันธุ์ยางแนะนําชั�น 2 ชั�น และชั�น 3 ตามคําแนะนําพันธุ์ยางปี 2559 (ต่อเนื�อง) 9.720           ฝวอ.

[วัตถุประสงค์] 1 เพื�อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดิบในยางพันธุ์ RRIT 251 พันธุ์ RRIM600 และพันธุ์ยาง

แนะนําชั�น 2 และ ชั�น 3  ตามคําแนะนําพันธุ์ยางปี 25592 เพื�อศึกษา   2 คุณสมบัติทางกายภาพของยางคงรูปในยางพันธุ์

 RRIT 251 และพันธุ์ RRIM600 จากสวนยางของเกษตรกร

ได้พันธุ์ยางที�มีการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตนํ�ายาง

สูง สามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อม และมี

ผลผลิตยางมีคุณสมบัติที�เหมาะสมในการน้าไปใช้

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของงานอุตสาหกรรมต่างๆ

50 โครงการการจัดทํามาตรฐานยางแผ่นรมควันชั�นพิเศษ

ของการยางแห่งประเทศไทยและโครงการจัดทําร่างมาตรฐานยางปูพื�นสนามเด็กเล่น 

0.660           ฝวอ.
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[วัตถุประสงค์] 1 เพื�อกําหนด และจัดทํามาตรฐานยางแผ่นรมควันของการยางแห่งประเทศไทย

                     2 เพื�อกําหนด และจัดทําร่างมาตรฐานแผ่นยางปูพื�นสนามเด็กเล่น

                     3 เพื�อยกระดับ และพัฒนาความสามารถ การผลิต แปรรูป ยางและผลิตภัณฑ์ยางของ

                         เกษตรกร และสถาบันเกษตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 -  ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการผลิต และเพิ�ม

คุณภาพให้แก่ยางดิบ

และผลิตภัณฑ์ยาง

 - เพื�อเพิ�มโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกร 

และกลุ่มเกษตรกร

 -  สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและ

เศรษฐกิจของประเทศ



60

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค.เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ช่วงเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

ปี 2562 

 กองทุน ผู้รับผิดชอบ

51 โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติสําหรับ

งานไฟฟ้าแรงสูง 0.854           ฝวอ.

[วัตถุประสงค์] เพื�อศึกษาสมบัติแผ่นฉนวนไฟฟ้า (Rubber Insulating Blankets) 

                      จากยางธรรมชาติ

 - สามารถนําผลงานวิจัยไปขยายผลการใช้งาน

ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และผู้ประกอบการ

ได้เพื�อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยางธรรมชาติ

ภายในประเทศ

 -  ลดการนําเข้าผลิตภัณฑ์ยางแผ่น

ฉนวนไฟฟ้าซึ�งเป็นยางสังเคราะห์มีราคาแพง

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

52 โครงการวิจัย การผลิตนํ�ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และยางสกิมอิพ็อกไซด์

[วัตถุประสงค์] 1.เพื�อศึกษาการทําผลิตภัณฑ์ลูกกลิ�งยางนําไฟฟ้าจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์จากสภาวะยางแห้งจากยางส

กิม

2 เพื�อศึกษาการทําผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นํ�ายางเคลือบผ้าปูสระนํ�าจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์จากสภาวะนํ�ายาง
1. ได้นํ�ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ 1.421           ฝวอ.

2. ได้ผลการทดสอบ โมลเปอร์เซ็น ของยางส

กิมอิพอกไซด์

53  โครงการวิจัยการผลิตยางรัดของจากนํ�ายางธรรมชาติ 0.964           ฝวอ.

[วัตถุประสงค์] 1 วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตยางรัดของที�ใช้งานทั�วไปจากนํ�ายางธรรมชาติ 

ที�ไม่ต้องลงทุนสูง

2 พัฒนาสูตรนํ�ายางและสารจับแม่พิมพ์ ที�เหมาะสมเพื�อผลิตยางรัดของที�ใช้งานทั�วไปให้ได้คุณสมบัติตามมาตราฐานที�

กําหนด (มอก.886-2559)

  - ได้กระบวนการผลิตยางรัดของที�ไม่ต้อง

ลงทุนสูงโดยใช้นํ�ายางข้นและวิธีการขี�น

รูปแบบจุ่ม จึงทําให้กลุ่มเกษตรกรหรือ

ภาคเอกชนรายย่อยสามารถดําเนินการผลิตได้

เอง

54 โครงการ การพัฒนาแผ่นรองเท้าสําเร็จรูปจากธรรมชาติสําหรับผู้ป่วยที�มีเป็นโรคเท้าแบน 0.553           ฝวอ.

[วัตถุประสงค์] วิจัยและพัฒนาแผ่นรองเท้าสําเร็จรูปที�ทําจากยางธรรมชาติ   - มีการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศเพื�อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาง  
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55 โครงการวิจัย การปรับปรุงคุณสมบัติของผิวทางคอนกรีตด้วยนํ�ายางพาราผสมสารผสมเพิ�ม 11.994         สวย

[วัตถุประสงค์] 1 เพื�อศึกษาการพัฒนากําลังรับแรงอัดและกําลังรับแรงดัดภายใต้แรงสถิตของคอนกรีตผสมนํ�ายางข้นใน

พจน์ของปริมาณนํ�ายาง อัตราส่วนนํ�าต่อปริมาณปูนซีเมนต์ (w/c) และอายุบ่ม

2 เพื�อศึกษาความทนทานต่อโซเดียมซัลเฟตของตัวอย่างคอนกรีตผสมนํ�ายางข้นในพจน์ของปริมาณนํ�ายาง อัตราส่วน

นํ�าต่อปริมาณปูนซีเมนต์ (w/c) และอายุบ่ม

3 เพื�อศึกษาการพัฒนาความต้านทานการล้าภายใต้แรงกระทาซ้าของคอนกรีตผสมนํ�ายางข้น ในพจน์ของปริมาณนํ�ายาง

 อัตราส่วนนํ�าต่อปริมาณปูนซีเมนต์ (w/c) และอายุบ่ม

4 เพื�อหาปริมาณนํ�ายางข้นที�เหมาะสม (วิศวกรรมและเศษฐศาสตร์) ในการออกแบบส่วนผสมผิวทางคอนกรีตที�มีกําลัง

รับแรงดัดและอายุการล้าสูง

5 เพื�อเปรียบเทียบกําลังรับแรงดัดและอายุการล้าของตัวอย่างคอนกรีตผสมนํ�ายางข้นที�ได้จากการเตรียมตัวอย่างใน

ห้องปฏิบัติการและจากการเตรียมตัวอย่างในแปลงทดสอบ

6 เพื�อประเมินสมรรถนะของผิวทางคอนกรีตธรรมดาและผิวทางคอนกรีตผสมนํ�ายางข้นภายใต้สภาพการใช้งานจริง

7 เพื�อศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของถนนคอนกรีตผสมนํ�ายางข้นและถนนคอนกรีตธรรมดา โดย

พิจารณาทั�งทางด้านคุณภาพของถนนและการลงทุน

8 เพื�อนําเสนอแนวทางการออกแบบและการก่อสร้างถนนคอนกรีตผสมนํ�ายางข้น ที�มีประสิทธิภาพในทางวิศวกรรมและ

เศรษฐศาสตร์

 1 ด้านวิชาการ

 - ผลที�ได้จากการศึกษาจะทําให้ทราบถึง

พฤติกรรมการรับแรงดัดของคอนกรีตผสมนํ�า

ยางข้นภายใต้แรงกระทาสถิตและแรงกระทํา

ซ้า รวมถึงแนวทางการออกแบบผิวทาง

คอนกรีตผสมนํ�ายางข้นที�มีความคงทนสูงและ

ใช้งบประมาณก่อสร้างและซ่อมบํารุงต่อ ซึ�งจะ

มีหลายหน่วยงานที�ได้รับผลประโยชน์จาก

ผลสําเร็จของการศึกษานี� เช่น กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ�น เป็นต้น

2 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์

 - ผลสําเร็จที�ได้จากการศึกษาสามารถเพิ�ม

ทางเลือกในการใช้นํ�ายางข้นในการพัฒนาผิว

ทางที�มีสมรรถนะสูง อันช่วยลดต้นทุนค่า

ก่อสร้างและการซ่อมบารุง ความต้องการใช้

งานนํ�ายางธรรมชาติในตลาดที�จะเพิ�มขึ�นจะ

ช่วยยกระดับราคานํ�ายางข้นให้สูงขึ�น ซึ�งจะ

ส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ผลิต

นํ�ายางข้น
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56 โครงการวิจัยยางพารานาโนคอมโพลิตเพื�อการพัฒนาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้งานในที�

พักอาศัย 0.880           สวย

[วัตถุประสงค์] 1 เพื�อพัฒนากระบวนการเตรียมฟิล์ม แผ่นและเส้นใยยางพารานาโนคอมโพสิต 2 เพื�อประดิษฐ์อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์จากยางพารานาโนคอมโพลิต 3 เพื�อการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นยางพารานาโนตอมโพสิตกับการ

ประยุกต์ใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ในที�พักอาศัย
 -  ได้กระบวนการพัฒนาวัตถุดิบยางพารา 

intermediate results

 -  ได้เครื�องผลิตเส้นใยยางพารา goal results

 - ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นยางพาราเพื�อการ

ประยุกต์ใช้งานด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที�

สามารถนาไปใช้งานได้จริง goal results



63

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค.เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ช่วงเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

ปี 2562 

 กองทุน ผู้รับผิดชอบ

57 โครงการวิจัยการเตรียมสีทาเรือจากนํ�ายางธรรมชาติผสมสารยึดติด อะคริลิกอิมัลชัน 2.800           สวย

[วัตถุประสงค์] 1 เพื�อศึกษาผลของอัตราส่วนการเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติพรีวัลคาไนซ์กับอะคริลิกอิมัลชันเพื�อใช้ใน

การทาสีทาเรือ

2 เพื�อศึกษาผลของปริมาณสารต้านการเสื�อมในสูตรสีทาเรือจากน้ายางธรรมชาติผสมสารยึดติดอะคริลิกอิมัลชัน

3 เพื�อศึกษาอิทธิพลของปริมาณสารเพิ�มความหนืดในสูตรสีทาเรือจากนํ�ายางธรรมชาติผสมสารยึดติดอะคริลิกอิมัลชัน

4 เพื�อศึกษาสูตรสีทาเรือจากนํ�ายางธรรมชาติกราฟต์พอลิเมทิลเมทาคริเลตผสมสารยึดติดอะคริลิกอิมัลชัน

5 เพื�อศึกษาผลของปริมาณสารเชื�อมโยงและระยะเวลาการวัลคาไนซ์ที�อุณหภูมิห้องของสูตรสีทาเรือจากนํ�ายาง

ธรรมชาติกราฟต์พอลิเมทิลเมทาคริเลตผสมสารยึดติดอะคริลิกอิมัลชัน

6 เพื�อศึกษาการใช้งานจริงของสีทาเรือกับเรือชาวประมงที�ใช้สีนํ�ายางธรรมชาติผสมสารยึดติดอะคริลิกอิมัลชัน

 -  วิทยาการการใช้สีทาเรือจากนํ�ายาง

ธรรมชาติผสมอะคริลิกอิมัลชัน เพื�อลด

ระยะเวลาในการทาสีเรือ ลดค่าใช้จ่ายจากการ

ใช้สีทาเรือที�ได้จากอะคริลิกผสมพอลิเมอร์

สังเคราะห์ในปัจจุบัน

 -  การเผยแพร่สู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที�สร้าง

มูลค่าเพิ�มให้อุตสาหกรรมยางพารา

 - สามารถพัฒนาสีจากนํ�ายางธรรมชาติผสม

อะคริลิกอิมัลชันที�มีสมบัติตามมาตรฐานที�

ได้รับการรองรับ เพื�อใช้ทดแทนสีทาเรือทั�วไป

 -  สามารถเพิ�มขีดความสามารถในการ

ประกอบการแปรรูปนํ�ายางพาราและเป็นการ

เพิ�มมูลค่าของนํ�ายางธรรมชาติ

แผนงานบริหารงานวิจัย และติดตามและประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย 13.888       

58 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย (ต่อเนื�อง) 9.070           สวย.

[วัตถุประสงค์] เพื�อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยทั�งด้านวิชาการ งบประมาณ และติดตามประเมินผลงานวิจัย

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

เสนอข้อเสนองานวิจัย ระหว่างดําเนินงานวิจัย และหลังสิ�นสุดงานวิจัย จนถึงการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และขยาย

ผลต่อไป

ได้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย มีประสิทธิภาพ

59 โครงการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้วิชาการยางพารา (ต่อเนื�อง) 4.818           สวย.

[วัตถุประสงค์] 1) เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นําเสนอผลงานและแลกเปลี�ยนความรู้ ข้อคิดเห็นกับนักวิจัย เกษตรกร และ

ผู้เกี�ยวข้อง 2) เพื�อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับเกษตรกร และผู้เกี�ยวข้องได้นําไปใช้ประโยชน์

นักวิจัยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้  2 เกษตรกรได้รับ

ผลผลิตเพิ�มมากขึ�น

แผนงาน สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 6.422         

60 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา (ต่อเนื�อง) 4.000           สวย.

[วัตถุประสงค์] เพื�อส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านยางพารา

ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่

ได้งานวิจัยด้านยางพาราที�มีศักยภาพจากนักวิจัย

รุ่นใหม่ จํานวน 20 เรื�อง  
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61 โครงการสนับสนุนทุนประกวดโครงงานวิจัยด้านยางพาราระดับมัธยมและอาชีวศึกษา (ต่อเนื�อง) 2.422           สวย.

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�องส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนความคิดในการแก้ปัญหา

ของเยาวชนของชาติ 2 เพื�อกระตุ้นให้เยาวชนของชาติคิดค้นโครงงานวิจัยทางด้านยางพารา  3 เพื�อเปิดโอกาสให้

เยาวชนที�สนใจได้มีการแลกเปลี�ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ�งกันและกัน 4 เพื�อกระตุ้นให้เกิดโครงงานวิจัยใหม่ๆ 

ที�สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสูงที�สุด

สามารถกระตุ้นให้เยาวชนได้ทําโครงงานวิจัย

ออกมาจนได้ผลงานวิจัยดีเด่นซึ�งมีโอกาสได้

พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที�มีคุณภาพอย่าง

ต่อเนื�อง
 

กลยุทธ์ที� 3.2 การถ่ายทอดงานวิจัยยาง #REF!

 แผนงานการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพที�เป็นวัตุดิบยาง 1.573         

62 โครงการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความแปรปรวนนิวคลีโอไทด์ยีนเป้าหมาย

ที�เกี�ยวข้องกับลักษณะขนาดลําต้นยางพารา 0.780           สวย.

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

ยางพารา

2 ทวนสอบประสิทธิภาพของเครื�องหมายยีนที�พัฒนาได้ เพื�อประยุกต์ใช้ในโครงปรับปรุงพันธุ์ยางพารา

ในปีที�หนึ�งของโครงการวิจัยจะได้เครื�องหมาย 

SNPs ภายในยีนทุกยีน ทําให้ทราบความ

แปรปรวนของนิวคลีโอไทด์ของยีนแต่ละยีนจัดเป็น

ผลสําเร็จเบื�องต้น (preliminary results)  เป็น

ผลสําเร็จที�เป็นองค์ความรู้ ที�จะนําไปสู่การวิจัยใน

ระยะต่อไปคือการวิเคราะห์ association mapping 

เพื�อวิเคราะห์ว่า SNPs ในตําแหน่งใดของยีนที�มี

อิทธิพลต่อฟีโนไทป์มากที�สุด ซึ�งจัดเป็นผลสําเร็จ

กึ�งกลาง (intermediate results) SNPs ที�ได้จาก

กระบวนการassociation mapping จะถูกนําไป

ทวนสอบในประชากรที�สอง  SNPs ที�ผ่าน

กระบวนการทวนสอบนี�สามารถนําไปใช้ในสําหรับ

 MAS ในการปรับปรุงพันธุ์ยางพาราได้ จัดเป็น

ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results)
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63 โครงการการทําบริสุทธิ�โปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสจากซีรั�มนํ�ายางพาราและสมบัติการต้านเชื�อราก่อ

โรคพืชบางชนิด 0.793           สวย.

[วัตถุประสงค]์

1 เพื�อศึกษาการแสดงออก ชนิด และปริมาณโปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสจากซีรั�มนํ�ายางพารา.

2 เพื�อทําบริสุทธิ�โปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสจากซีรั�มนํ�ายางพารา

3 เพื�อศึกษาสมบัติการต้านเชื�อราก่อโรคพืชของโปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสที�แยกได้จากซีรั�มนํ�ายางพารา

4 เพื�อศึกษาความคงตัวของโปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสที�แยกได้จากซีรั�มนํ�ายางพารา

5 เพื�อศึกษาการออกฤทธิ�ของโปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสที�แยกได้จากซีรั�มนํ�ายางพาราร่วมกับยาฆ่าเชื�อรา

6 เพื�อประเมินแนวทางการนําโปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสที�ได้จากซีรั�มนํ�ายางพาราไปใช้ประโยชน์ในเชิง

วิทยาศาสตร์การเกษตรต่อไป

7 เพื�อวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์โปรตีนสกัดจากธรรมชาติในระดับห้องปฏิบัติการที�ใช้ควบคุมเชื�อราก่อ

โรคพืชเพื�อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

1 ด้านวิชาการ: การประชุม/สัมมนาระดับ

นานาชาติ โดยนําเสนอแบบโปสเตอร์

หรือปากเปล่า

2 องค์ความรู้ใหม่และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เกี�ยวกับการนําโปรตีนเกาะจับไคตินและ

ไคตีเนสจากซีรั�มนํ�ายางพาราไปใช้ประโยชน์

ในการยับยั�งการเจริญเติบโตของเชื�อราก่อ

โรคพืชบางชนิดได้

3 กระบวนการใหม่ระดับห้องปฏิบัติการ ใน

การแยกโปรตีนที�มีประสิทธิภาพซึ�งมีคุณสมบัติ

ในการออกฤทธิ�ยับยั�งการเจริญเติบโตของเชื�อ

ราก่อโรคพืช ในปริมาณที�พอเพียงต่อการ

นําไปใช้ประโยชน์ในระดับแปลงทดลองต่อไป

4 วิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จาก

ธรรมชาติที�ใช้ควบคุมเชื�อราก่อโรคพืชเพื�อการ

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง 4.137           

64 การวิจัยและพัฒนาแผนแม่บทเพื�อคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมั�นคงและยั�งยืน 1.650           สวย.

[วัตถุประสงค์] 1.เพื�อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วม  ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

องค์กรชุมชนในการพัฒนาตนเองของเกษตรกรชาวสวนยางโดยเฉพาะในในพื�นที�ภาคใต้ให้มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตที�

ยั�งยืน นําไปสู่การเสริมศักยภาพในการพึ�งตนเอง

2.เพื�อสร้างองค์ความรู้ด้านทางเลือกในการยกระดับศักยภาพและการพึ�งตนเองของครอบครัวชุมชนและเครือข่าย

ชาวสวนยางทั�งระยะสั�นและระยะยาว 

3.เพื�อพัฒนาแผนแม่บทเป็นกลไกสร้างความสมดุลย์ในการพัฒนาระหว่างมุ่งสู่อุตสาหกรรมการส่งออก และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง ให้เกษตรกรชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตที�ดีมั�นคงและยั�งยืน

1. ทราบบทเรียนการเสริมศักยภาพผู้ผลิต-ผู้บริโภค

เพื�อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย

สงขลา-สตูล

2. ได้กลุ่มผู้ผลิตผู้บริโภค ดําเนินการร่วมกันในการ

ผลิตแปรรูปและแลกเปลี�ยนสินค้า

3. ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เกษตรกรรายย่อยในรูปแบบเกษตรชุมชน
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65 โครงการความเสี�ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี�ยงของเกษตรกรสวนยาง

     ในประเทศไทย 1.167           สวย.

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและ สังคม โครงสร้างฟาร์ม และระบบการผลิตของเกษตรกรสวนยาง

2. เพื�อศึกษาความเสี�ยง (risks) การรับรู้ความเสี�ยง (perception of risks) และกลยุทธ์จัดการความ

เสี�ยง (risk management strategies) ของเกษตรกรสวนยาง

3. เพื�อศึกษาแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ของการรับรู้ความเสี�ยง (perception of risks) และกล

ยุทธ์จัดการความเสี�ยง (risk management strategies) ของเกษตรกรสวนยาง

4. เพื�อนําเสนอทางเลือกเชิงนโยบายจัดการความเสี�ยงยางพาราสําหรับประเทศไทย

 ฐ  

โครงสร้างฟาร์ม และระบบการผลิตของเกษตรกร

สวนยางซึ�งสร้างองค์ความรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(socio-economic environment) สภาพแวดล้อม

ชีวกายภาพ (bio-physical environment) การ

ปฏิบัติเกษตร (agricultural practices) และ

เชื�อมโยงไปสู่ศักยภาพผลลัพธ์การดํารงชีพ 

(outcomes of livelihood) ของครัวเรือนเกษตรกร

2 ได้กรอบคิดวิเคราะห์ความเสี�ยงเชิงบูรณาการ

สําหรับเกษตรกรปลูกพืชยืนต้น (ยางพารา) (holistic

risk analysis framework of rubber production 

system) หรือแบ บจํา ลองความเสี�ยงอย่างง่ายที�

สามารถประยุกต์ใช้สําหรับครัวเรือนเกษตรกร

ผู้ผลิตพืชยืนต้น

3 ได้ผลวิเคราะห์และองค์ความรู้ของแหล่งกําเนิด 

ขนาด และผลกระทบของความเสี�ยง ความสัมพันธ์

ของความเสี�ยงในระดับจุลภาค (micro-level) และ

ระดับกลาง (meso-level) รวมทั�งปัจจัยที�ส่งผลต่อ

ความเสี�ยงและการรับรู้ความเสี�ยง ซึ�งจะนําไปสู่

การแสวงหาเครื�องมือจัดการความเสี�ยงและแนว

ทางการตอบสนองต่อความเสี�ยงอย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุการจัดการความเสี�ยงเชิง

บูรณาการ

4 ได้ผลวิเคราะห์และองค์ความรู้ของกลยุทธ์

66โครงการแบบจําลองธุรกิจรูปแบบใหม่ผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอนยางพาราไทยเพื�อการพัฒนากลยุทธ์

การตลาดและการเข้าถึงผู้บริโภค : กรณีศึกษาตลาดในประเทศจีนและสปป.ลาว 1.320           สวย.
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[วัตถุประสงค์] 1. วิเคราะห์แนวโน้มการค้า และการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอนยางพาราของไทย

เพื�อการส่งออก

2. วิเคราะห์โซ่อุปทาน โครงสร้างตลาดและส่วนเหลื�อมราคา (Margin) พฤติกรรมตลาดและผู้บริโภค รวมถึงต้นทุนโลจิ

สติกส์การส่งออกผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอนยางพาราของไทยไปยังตลาดประเทศจีน

และประเทศลาว

3. ศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอน

ยางพาราของไทยในตลาดจีนและลาว

4. ศึกษานโยบายและการส่งเสริมของภาครัฐ (Policy) ที�มีส่วนเกี�ยวข้องในด้านการผลิตและการตลาด รวมถึงการ

จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอนยางพาราของไทยและของประเทศเพื�อนบ้าน 

เพื�อเสนอแนวทางการกําหนดนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอนยางพาราของไทย

ในอนาคต 

5.เสนอแนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Design Development) 

และแบบจําลองธุรกิจใหม่  (Modern Business Model) สําหรับธุรกิจผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอน

ยางพาราของไทยในตลาดต่างประเทศจีนและสปป .ลาว

ภาครัฐสามารถนําข้อมูลที�สามารถนําไปใช้

ประกอบการวางแผนหรือออกมาตรการเชิงนโยบาย

เพื�อพัฒนากลไกในระบบตลาดผลิตภัณฑ์ที�นอน

และหมอนยางพาราของไทย เพื�อเพิ�มโอกาสทาง

ธุรกิจส่งออกไม้ที�นอนและหมอนยางพาราของไทย

ได้ดียิ�งขึ�น เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน

ภาครัฐ และเอกชนที�เกี�ยวข้องได้เข้าใจถึงรูปแบบ

และระบบจัดการโซ่อุปทาน และความเชื�อมโยง

ของตลาดผลิตภัณฑ์ที�นอนและหมอนยางพาราของ

ไทยที�มีทั�งตลาดภายในประเทศและตลาด

ต่างประเทศ ซึ�งสามารถนําข้อมูลไปพัฒนา

ศักยภาพของผู้ที�เกี�ยวข้องในโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ที�

นอนและหมอนยางพาราของไทยได้

เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชนที�เกี�ยวข้อง ได้เข้าใจถึงรูปแบบ

การตลาดที�เหมาะสมในประเทศจีนและประเทศ

สปป. ลาวได้ อีกทั�งสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้

ประกอบการวางแผนการผลิตและการตลาดใน

อนาคต สามารถนําผลการศึกษาไปสอนให้แก่

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ทางด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร

 และสามารถเชื�อมโยงองค์ความรู้ไปสู่งานวิจัยอื�นๆ
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แผนงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง #REF!

67 โครงการวิจัย การดับกลิ�นเหม็นของยางพารา

ก้อนถ้วยโดยใช้สารออแกนิกและจุลินทรีย์ 1.500         สวย.

[วัตถุประสงค์] 1 เพื�อศึกษาผลของสารออแกนิกและจุลินทรีย์ที�มีผลต่อการบําบัดกลิ�นเหม็นยางก้อนถ้วย

และนํ�าเสียที�มีกลิ�นเหม็นจากยางก้อนถ้วย

2 เพื�อหาภาวะที�เหมาะสมของระบบการบําบัดกลิ�นยางก้อนถ้วยและนํ�าเน่าเสียที�มีกลิ�นเหม็นจากยางก้อนถ้วย

1 ได้ต้นแบบระบบการลดระดับมลภาวะทางกลิ�น

เหม็นของยางก้อนถ้วยและกลิ�นนํานํ�าเสียจากการ

เก็บรักษายางก้อนถ้วย

2 สามารถพัฒนาระบบที�ไห้กับชาวสวนยางที�ผลิต

ยางก้อนถ้วย ชุมชน และสถานที�รับซื�อยางก้อนถ้วย

68 โครงการวิจัยต้นแบบแผ่นพื�นยางไฮบริดสําหรับผลิตไฟฟ้า 1.789           สวย.

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อศึกษาความเป็นไปได้ในการนากากกาแฟซึ�งเป็นของเหลือทิ�งจากการบริโภคมาใช้เป็นสารตัวเติม

ในวัสดุไฮบริดยางธรรมชาติ

2. เพื�อศึกษาแนวทางการผลิตวัสดุไฮบริดปลอดเชื�อจากยางธรรมชาติโดยการเพิ�มสารเติมแต่ง ได้แก่กากกาแฟ และเงิน

นาโน รวมถึงศึกษาประสิทธิภาพการยับยั�งเชื�อแบคทีเรีย และสมบัติเชิงกลต่างๆ ของวัสดุไฮบริดยางธรรมชาติ กากกาแฟ

และเงินนาโน เพื�อใช้เป็นวัสดุปลอดเชื�อ

3. เพื�อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาวัสดุไฮบริดยางธรรมชาติที�สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากแรงเชิงกลได้

http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=421206

4. เพื�อเพิ�มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

5. เพื�อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีการวิจัยสู่ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน

1 ได้สูตรการทายางคอมพาวนด์ อย่างน้อย 1 สูตร

2 ได้เทคโนโลยีต้นแบบการผลิตแผ่นยางไฮบริดที�มี

สมบัติทางไฟฟ้าและ/หรือสมบัติการต้านเชื�อ

แบคทีเรีย 1 เทคโนโลยี ะดับห้องปฏิบัติการ 

3 ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นยางไฮบริดต้นแบบที�มีสมบัติ

การต้านเชื�อแบคทีเรีย อย่างน้อย 1 ชนิด

4 ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นยางไฮบริดต้นแบบที�มีสามารถ

เปลี�ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า อย่างน้อย 1 

ชนิด

5 ได้ผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิจัย

ระดับประเทศ หรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื�อง
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69 โครงการการศึกษาผลของแรงกระแทกและการดูดซับพลังงานของหมวกกันน็อครถจักรยานยนต์ที�ใช้ฟองนํ�า

ยางธรรมชาติเป็นวัสดุเสริมแรง
0.322           สวย.

[วัตถุประสงค์] 1 เพื�อเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลต่าง ๆ ของวัสดุที�เป็นของหมวกกันน็อคที�มีการเสริมด้วยฟองนํ�ายาง

ธรรมชาติกับหมวกกันน็อคที�ไม่ได้มีการเสริมยางพารา

2 เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเสียหายของหมวกกันน็อคที�มีการเสริมด้วยฟองนํ�ายางธรรมชาติเมื�อรับแรงกระแทก

3 เพื�อศึกษาผลของความหนาของวัสดุฟองนํ�ายางธรรมชาติที�มีผลต่อรับแรงกระแทกภายในหมวกกันน็อครถจักรยานยนต์

4 วิเคราะห์ผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ในการนําหมวกกันน็อคเสริมฟองนํ�ายางพารามาใช้เป็นวัสดุเสริมเพื�อรับแรงกระแทก

1 เผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์ ในวารสารที�มี 

impact factor หรือการประชุมวิชาการ

2 เพื�อเพิ�มศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับ

ประเทศในชีวิตของผู้ขับขี�รถจักรยานยนต์ ซึ�งจะ

เป็นการพัฒนาที�ยั�งยืน

70 โครงการการใช้ประโยชน์จากเมล็ดยางพาราในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 0.690           สวย

[วัตถุประสงค์] ปีที� 1

1. ทดสอบฤทธิ�ความเป็นพิษและฤทธิ�ทางชีวภาพต่อเซลล์dermal papilla ของนํ�ามันเมล็ดยางพารา

2. ทดสอบฤทธิ�ต่อเอนไซม์5α-reductase ของนํ�ามันเมล็ดยางพารา ปีที� 2

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมผสมนํ�ามันเมล็ดยางพาราที�มีความคงตัว

2. ทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมผสมนํ�ามันเมล็ด

ยางพาราในอาสาสมัคร

1 ได้ฤทธิ�ทางชีวภาพของนํ�ามันเมล็ดยางพาราใน

เซลล์เพาะเลี�ยงเพื�อใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ดูแล

เส้นผม

2 ผลิตภัณฑ์ดูและผมผสมนํ�ามันเมล็ดยางพาราที�มี

ความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นที�พึงพอใจ

ในผู้บริโภค

3 ได้สิทธิบัตร และ/หรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
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71 โครงการการศึกษาและพัฒนาความคงทนของไม้ยางพาราโดยการอัดพอลิเมอร์ 0.870           สวย

[วัตถุประสงค์] 1 เพื�อปรับปรุงความคงทนของไม้ยางพาราด้วยการอัดพอลิเมอร์

2 เพื�อเพิ�มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ไม้ยางพาราให้มากขึ�น

3 เพื�อเพิ�มมูลค่าให้กับไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์ที�สร้างจากไม้ยางพารา

1 ผลสําเร็จเบื�องต้น (preliminary results) ซึ�งมี

ลักษณะ ดังนี�

    1.1 ผลสําเร็จที�เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือ

วิธีการที�จะนําไปสู่การวิจัยในระยะต่อไป

องค์ความรู้เกี�ยวกับกรรมวิธีการอัดพอลิเมอร์ที�

เตรียมขึ�นจากโครงการวิจัยเข้าไปในไม้ยางพารา

    1.2 ผลสําเร็จที�เป็นของใหม่และมีความแตกต่าง

จากที�เคยมีมาแล้วไม้ยางพาราแปรรูปที�มีความ

ทนทานต่อความชื�น เชื�อราผุ และปลวก รวมทั�ง

สมบัติเชิงกลที�ดีขึ�นเมื�อเทียบกับไม้ยางพาราแปรรูป

แบบเดิมที�มีการจําหน่ายตามท้องตลาด

    1.3 ผลสําเร็จที�อาจจะถูกนําไปต่อยอดการวิจัย

ได้องค์ความรู้เกี�ยวกับกรรมวิธีการอัดพอลิเมอร์ที�

เตรียมขึ�นจากโครงการวิจัยเข้าไปในไม้ยางพารา 

ซึ�งทําให้ไม้ยางพาราแปรรูปมีความทนทานต่อ

ความชื�น เชื�อราผุ และปลวก รวมทั�งสมบัติเชิงกลที�

ดีขึ�นเมื�อเทียบกับไม้ยางพาราแปรรูปแบบเดิมที�มี

การจําหน่ายตามท้องตลาด

2 ผลสําเร็จกึ�งกลาง (intermediate results) ซึ�งมี

ลักษณะ ดังนี� องค์ความรู้เกี�ยวกับกรรมวิธีการอัด

พอลิเมอร์ที�เตรียมขึ�นจากโครงการวิจัยเข้าไปในไม้

ยางพารา ซึ�งทําให้ไม้ยางพาราแปรรูปมีความ

ทนทานต่อความชื�น เชื�อราผุ และปลวก รวมทั�ง

สมบัติเชิงกลที�ดีขึ�นเมื�อเทียบกับไม้ยางพาราแปรรูป

ิ ี� ี ํ ่ ้  ไ ้ ั



71

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค.เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ช่วงเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

ปี 2562 

 กองทุน ผู้รับผิดชอบ

72 โครงการพื�นนําทางเรืองแสงในที�มืดจากยางพารา 0.789           สวย.

[วัตถุประสงค์] ศึกษา ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พื�นหรือเส้นนําทางเรืองแสงในที�มืดจากยางพาราเพื�อกระตุ้นการใช้

ยางพาราในประเทศไทย

ผลสําเร็จเบื�องต้น (preliminary results) ซึ�งมี

ลักษณะ ดังนี�

- องค์ความรู้ในการเลือกสารเคมีและอัตราส่วนที�

เหมาะสมต่อการเตรียมยาง

คอมพาวด์เรืองแสง

ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ�งมี

ลักษณะ ดังนี�

- ผลิตภัณฑ์พื�นหรือเส้นนําทางเรืองแสงจาก

ยางพาราสําหรับนําไปใช้งานในที�มืดเพื�อความ

ปลอดภัยในการใช้ชีวิต



72

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค.เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ช่วงเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

ปี 2562 

 กองทุน ผู้รับผิดชอบ

73 โครงการการพัฒนายางปูพื�นค่ายมวยจากยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ 5.200           สวย.

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อศึกษาสมบัติของคอมปาวด์ยางปูพื�นค่ายมวยที�ใช้ยางพาราและยางพาราผสมกับ

ยางอีพีดีเอ็ม 

2. เพื�อศึกษาอุณหภูมิการขึ�นรูป ชนิดและปริมาณของสารที�ทําให้เกิดฟอง ต่อสมบัติของยางฟอง

3. เพื�อศึกษาผลของสัดส่วนผสมระหว่างยางพารากับยาง EPDM ต่อสมบัติของยางผิวบน

4. เพื�อศึกษาผลของการใช้สารตัวเติมเสริมแรงร่วมกับสารตัวเติมลดต้นทุนต่อสมบัติของคอมปาวด์ยางปูพื�นค่ายมวยที�

ใช้ยางพาราและยางพาราผสมกับยางอีพีดีเอ็ม

5. เพื�อประเมินการใช้งานยางปูพื�นค่ายมวยในจังหวัดที�อยู่ในเขตภาคใต้ตอนบนจากยางปูพื�นค่ายมวยต้นแบบ

1 ได้ผลิตภัณฑ์ยางปูพื�นค่ายมวยที�ทําจากยางพารา

 ที�ผ่านการทดสอบใช้งานจริงในค่ายมวย ซึ�ง

สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ

อุตสาหกรรม

2 สนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื�อ

เพิ�มมูลค่าให้กับยางพารา และส่งเสริมการ  นําเส้น

ใยจากธรรมชาติและยางรถยนต์เก่าที�เหลือทิ�งยาก

ต่อการกําจัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์

3 ความรู้ที�ได้จากการวิจัยสามารถถ่ายทอดให้กับ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และหน่วยงานที�

เกี�ยวข้อง เช่น ค่ายมวย สมาคมมวยไทย การกีฬา

แห่งประเทศไทย สถาบันการพลศึกษาและ

หน่วยงานอื�นๆ ที�สนใจ

แผนงานงบสํารองงานวิจัยหรือฝึกอบรมสําหรับบุคลากรภายนอกหรือผู้ที�เกี�ยวข้อง 97.822       

แผนงานการถ่ายทอดเทคโนลียีเพื�อเกษตรกร 38.733       ฝสผ.

74 ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ /ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน 

วิชาการ การศึกษาวิจัย และค้นคว้าทดลอง /ถ่ายทอดเทคโนโลยี 38.733       

1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ�มผลผลิตยาง 13.033       

1) การกรีดยางอย่างถูกวิธี (5 วัน)  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการฝึกอบรม 5,130 ราย 11.224         

2) การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื�อเพิ�มผลผลิต (2 วัน)  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการฝึกอบรม 2,700 ราย 1.809           

2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตยาง 5.354         

การปรับปรุงดินใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ (2 วัน)  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการฝึกอบรม 5,520 ราย 5.354           

3. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี�ยวกับการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตยาง 2.896         

การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี�ยว  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการฝึกอบรม 7,620 ราย 2.896           

4. กิจกรรมฝึกอบรมช่างกรีดยาง 0.333         

ฝึกอบรมช่างกรีดยาง  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการฝึกอบรม 150 ราย 0.333           

5. กิจกรรมโครงการพิเศษ 0.120         

เกษตรพอเพียง  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการฝึกอบรม 50 ราย 0.029           
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6 กิจกรรมการจัดการศูนย์เรียนรู้ ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี 0.199         

1) เทคนิคการขยายพันธุ์ยางพาราโดยการติดตา  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการฝึกอบรม 30 ราย 0.040           

2) ส่งเสริมทักษะความรู้พื�นฐานด้านยางพาราแก่นักเรียนบุตรหลานชาวสวนยาง  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการฝึกอบรม 120 ราย 0.059           

3) เสริมสร้างเกษตรกรยุคใหม่  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการฝึกอบรม 20 ราย 0.020           

4) การประกอบอาชีพเสริมเพิ�มรายได้ในสวนยาง  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการฝึกอบรม 60 ราย 0.032           

5) จัดนิทรรศการวิชาการยางพาราในแหล่งชุมชน

 จํานวนการจัดนิทรรศการวิชาการยางพาราใน

แหล่งชุมชน  12 ครั�ง 0.047           

7 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง 16.798       

1) สัมมนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีครูยางอาสา  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการฝึกอบรม 200 ราย 2.075           

2) สัมมนาวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที�ถ่ายทอดเทคโนโลยี  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการฝึกอบรม 143 ราย 4.833           

3) การผลิตผลิตภัณฑ์ยางจากยางพาราเบื�องต้นเชิงปฏิบัติการ  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการฝึกอบรม 450 ราย 3.000           

4) การปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางจากยางพารา (มีหลักสูตรย่อย)  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการฝึกอบรม 180 ราย 4.890           

5) มาตรฐานสินค้าจากยางพาราและธุรกิจยาง  การถ่ายทอดองค์ความรู้ 1 ครั�ง 2.000           

กลยุทธ์ที� 3.3 การจัดทําฐานข้อมูลเพื�อการวิจัยและพัฒนา 7.089         

 แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง 7.089           

75 โครงการจัดทําฐานข้อมูลยางพาราเพื�อการวิจัยและพัฒนายาง (ต่อเนื�อง) 4.289           ฝวอ.

[วัตถุประสงค์] 1 กยท. มีข้อมูลเพื�อใช้ในการวิจัยและวางแผนส่งเสริมพัฒนายางพาราทั�งระบบ

2 เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง มีข้อมูลเพื�อใช้ตัดสินใจประกอบการธุรกิจยาง

1 ได้ข้อมูลให้ภาครัฐนําไปใช้ประโยชน์ในการ

กําหนดนโยบาย และแนวทางการพัฒนา

ของประเทศ     

2 ได้ข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร

 และผู้ประกอบกิจการยาง สามารถนาข้อมูลไปใช้

ประกอบการตัดสินใจในการผลิตและการตลาด

 

76 โครงการศึกษาการผลิตการใช้ยางและความเชื�อมโยงของอุตสาหกรรมยาง (ต่อเนื�อง) 2.800           ฝวอ.

[วัตถุประสงค์] 1 กยท. มีข้อมูลการผลิตการใช้ยาง เพื�อมาใช้บริหารจัดการยางพาราของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 กยท. มีข้อมูลการเชื�อมโยงของภาคอุตสาหกรรมยาง เพื�อพัฒนาอุตสาหกรรมยางและใช้ในการวางแผนธุรกิจของกยท .

ได้การบริหารจัดการการผลิตและการใช้ยางได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถชี�นําตลาดยางและ

สร้างเสถียรภาพราคายางได้

 

ยุทธศาสตร์ที� 4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ�ง เพื�อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 2,285.815     

ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 2,177.764     

1 งบอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,177.764      
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งบทําการ 2,012.764      

งบลงทุน 165.000         

กลยุทธ์ที� 4.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 20.900       

1 โครงการ พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 20.900       กยท.. ฝทม.

1.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะด้านบริหาร (Management Competency) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร ร้อยละ  70 5.100           

1  : พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับต้น จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 150 ราย 1.800           

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 1   

(3) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 2   

(4) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 3   

(5) สรุปผลการฝึกอบรม   

2  : พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลาง จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา  60 ราย 1.000           

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 1   

(3) สรุปผลการฝึกอบรม   

3  : พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูง จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา  8 ราย 1.300           

(1) ประสานงานก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมภายนอก   

(3) สรุปผลการฝึกอบรม   

4  : พัฒนาผู้บริหารระดับสูง (ร.ผวก.ขึ�นไป) จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 4 ราย 0.400           

(1) ประสานงานก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมภายนอก   

(3) สรุปผลการฝึกอบรม   

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการ กยท. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร ร้อยละ 70 2.000           

 1 : ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการ กยท. จํานวนครั�งในการพัฒนา 4 ครั�ง 2.000           

(1) ดําเนินการพัฒนาครั�งที� 1

(2) ดําเนินการพัฒนาครั�งที� 2

(3) ดําเนินการพัฒนาครั�งที� 3

(4) ดําเนินการพัฒนาครั�งที� 4

1.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 0.200           

1  : พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 50 ราย 0.200           
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 กองทุน ผู้รับผิดชอบ

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 1   

(3) สรุปผลการฝึกอบรม   

1.4 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามตําแหน่ง(Functional Competency) ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 3.600           

ผลการปฎิบัติงานภายหลังเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาขึ�น

เมื�อเปรียบเทียบกับก่อนเข้ารับการฝึกอบรม

1 ระดับ

1  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการเกษตร จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 60 ราย 0.600           

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 1   

(3) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 2   

(4) สรุปผลการฝึกอบรม   

2 : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านธุรกิจ จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 30 ราย 0.4

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

(3) สรุปผลการฝึกอบรม

3  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการคลัง จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 60 ราย 0.600           

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม   

(3) สรุปผลการฝึกอบรม   

4  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านแผนงานและกลยุทธ์ จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 60 ราย 0.400           

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม   

(3) สรุปผลการฝึกอบรม   

5  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการตรวจสอบภายใน จํานวนครั�งในการพัฒนา 8 ครั�ง 0.200           

(1) ดําเนินการพัฒนา ครั�งที� 1   

(2) ดําเนินการพัฒนา ครั�งที� 2   

(3) ดําเนินการพัฒนา ครั�งที� 3   

(4) ดําเนินการพัฒนา ครั�งที� 4

(5) ดําเนินการพัฒนา ครั�งที� 5

(6) ดําเนินการพัฒนา ครั�งที� 6
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 กองทุน ผู้รับผิดชอบ

(7) ดําเนินการพัฒนา ครั�งที� 7

(8) ดําเนินการพัฒนา ครั�งที� 8

6  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านบริหารงานทั�วไปและพัสดุ จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา  150 ราย 1.000           

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม ครั�งที� 1   

(3) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม ครั�งที� 2   

(4) สรุปผลการฝึกอบรม

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

(1) ดําเนินการพัฒนาสายงานที� 1   

(2) ดําเนินการพัฒนาสายงานที� 2   

(3) ดําเนินการพัฒนาสายงานที� 3   

(4) ดําเนินการพัฒนาสายงานที� 4

1.5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Officer  ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 2.350           

1  : พัฒนาบุคลากรเพื�อการส่งเสริมการแปรรูปยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 30 ราย 0.350           

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม   

(3) สรุปผลการฝึกอบรม   

2  : พัฒนาบุคลากรเพื�อการส่งเสริมการแปรรูปยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 30 ราย 0.300           

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 1   

(3) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที� 2   

(4) สรุปผลการฝึกอบรม   

3  : พัฒนาบุคลากรเพื�อส่งเสริมเกษตรกรให้จัดการสวนยางตามมาตรฐาน FSC จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 40 ราย 0.3000

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม   

(3) สรุปผลการฝึกอบรม   

1.6 กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 0.100           

1  : ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จํานวนพนักงานที�ผ่านการพัฒนา 50 ราย 0.100           

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม   
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 กองทุน ผู้รับผิดชอบ

(3) สรุปผลการฝึกอบรม   

1.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 2.450           

1  : พัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 30 ราย 0.2500

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม   

(3) สรุปผลการฝึกอบรม   

2  : ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน จํานวนพนักงานที�ผ่านการพัฒนา 100 ราย 0.500           

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม   

(3) สรุปผลการฝึกอบรม   

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

(1) ประสานงานก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมภายนอก   

(3) สรุปผลการฝึกอบรม   

4 พัฒนาลูกจ้างชั�วคราวและพนักงาน Outsource จํานวนกิจกรรมที�พัฒนา 2 กิจกรรม 0.1  

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

(3) สรุปผลการฝึกอบรม

(4) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม

(5) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

(6) สรุปผลการฝึกอบรม

5  : ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร จํานวนพนักงานที�ผ่านการพัฒนา 165 ราย 0.2000

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม   

(3) สรุปผลการฝึกอบรม   

(4) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม

(5) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

(6) สรุปผลการฝึกอบรม

1.8 กิจกรรมพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการเชิงรุก ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 2.100           

1  : ศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ ของผู้บริหารและพนักงาน จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 20 ราย 1.500           
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(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม   

(3) สรุปผลการฝึกอบรม   

2  : เพิ�มพูนความรู้ด้านบริหารความเสี�ยง จํานวนบุคลากรที�ผ่านการพัฒนา 100 ราย -              

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการพัฒนา ผ่าน E-learning ก.พ.   

(3) สรุปผลการฝึกอบรม   

3  : การใช้เทคโนโลยีเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการทํางาน จํานวนพนักงานที�ผ่านการพัฒนา 40 ราย 0.100           

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม   

(3) สรุปผลการฝึกอบรม   

1.9 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการความคิดด้านการดําเนินธุรกิจ (Business Mindset) ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 0.7000

เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื�อรองรับงานด้านธุรกิจของ กยท. จํานวนพนักงานที�ผ่านการพัฒนา 60 ราย 0.7000

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

(3) สรุปผลการฝึกอบรม

1.10 กิจกรรมจัดทําแผนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

1 ความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 -              

 

 2 ความสําเร็จในการประเมินติดตามกิจกรรม

ตามแผน 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) รายงานสรุป 1 ฉบับ  

(1) จัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล   

(2) สรุปผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล   

2  : การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) รายงานสรุป 1 ฉบับ

(1) ดําเนินการวิเคราะห์   

(2) รายงานผลการจัดทํา/ทบทวน   
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3  : จัดทํา/ทบทวนเส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map : TRM) รายงานสรุป 1 ฉบับ

(1) วางแผนการจัดทํา/ทบทวน   

(2) ดําเนินการจัดทํา/ทบทวน   

(3) รายงานผลการจัดทํา/ทบทวน   

4  : การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม รายงานสรุป 1 ฉบับ

(1) วางแผนการประเมิน   

(2) ดําเนินการประเมิน   

(3) สรุปผลการประเมินรายปี   

1.10 กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงระบบและประเมินสมรรถนะ (Competency) ความสําเร็จในการปรับปรุงระบบการประเมิน

สมรรถนะ

ร้อยละ 90 0.0300

1  : ปรับปรุงสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะตามตําแหน่ง

จํานวนสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านบริหาร

 6 สมรรถนะ 0.0300

(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลและดําเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทําระบบสมรรถนะของ กยท . เพื�อปรับปรุงสมรรถนะ

และกําหนดพฤติกรรมบ่งชี�   

(2) นําสมรรถนะที�ได้จากการประชุมมาทําประชาพิจารณ์เพื�อความเข้าใจและเกิดการยอมรับในองค์กร   

(3) จัดทํารายงานผลการประชาพิจารณ์ เสนอต่อที� ประชุม คณะกรรมการจัดทําระบบสมรรถนะของ กยท   

(4)  เสนอผู้ว่าการฯ อนุมัติสมรรถนะที�ปรับปรุงเพื�อประกาศใช้   

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

จํานวนสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านบริหาร 1 สมรรถนะ

(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลและดําเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทําระบบสมรรถนะของ กยท . เพื�อปรับปรุงสมรรถนะ

และกําหนดพฤติกรรมบ่งชี�   

(2) นําสมรรถนะที�ได้จากการประชุมมาทําประชาพิจารณ์เพื�อความเข้าใจและเกิดการยอมรับในองค์กร   

(3) จัดทํารายงานผลการประชาพิจารณ์ เสนอต่อที� ประชุม คณะกรรมการจัดทําระบบสมรรถนะของ กยท   

(4) นําเสนอสมรรถนะและความรู้ที�จําเป็น (Skill Metrix) สําหรับคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดต่อคณะกรรมการ 

กยท.   

(5)  เสนอผู้ว่าการฯ อนุมัติสมรรถนะที�ปรับปรุงเพื�อประกาศใช้   

3  : ปรับปรุงคู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ พจนานุกรมสมรรถนะ 1 ฉบับ -              

(1) นําสมรรถนะที�ปรับปรุงและประกาศใช้แล้วมาจัดทํ�าคู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ   

(2)  เสนอผู้ว่าการฯ อนุมัติใช้คู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ   

(3) ดําเนินการเผยแพร่คู่มือพร้อมหนังสือเวียนแจ้งส่วนงาน Download ผ่านระบบงาน และ web site KM   

(4) ประสานงานกับฝ่ายบริหารทรัพย์สิน เพื�อดําเนินการ จัดพิมพ์คู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ   
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4  : ประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื�อหาช่องว่าง จํานวนบุคลากรที�ได้รับการประเมินสมรรถนะ ร้อยละ 100 -              

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

(2) ตรวจสอบและจับคู่ประเมินในระบบประเมิน HRIS   

(3) เสนอผู้ว่าการฯ อนุมัติให้ประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื�อหาช่องว่าง พร้อมแจ้งทุกส่วนงานประเมินสมรรถนะ   

(4) สร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยการจัดประชุม ชี�แจง วิธีการประเมินสมรรถนะ   

(5) ดําเนินการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะตามตําแหน่ง   

(6) จัดทํารายงานผลการประเมินสมรรถนะ เสนอต่อผู้ว่าการฯ และแจ้งให้ทุกส่วนงานรับทราบผลการประเมิน

สมรรถนะ   

1.11 กิจกรรมจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พนักงานที�รับทุนการศึกษาและนําความรู้ที�ได้รับ

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  ร้อยละ 100 1.250           

เกณฑ์การคัดเลือก 1 ฉบับ 0

ร้อยละของพนักงานที�ยอมรับเกณฑ์การคัดเลือก ร้อยละ 90

(1) แต่งตั�งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา

(2) รวบรวม หาข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล หาความต้องการบุคลากรขององค์กร

(3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรับทุนการศึกษา

(4) นําเสนอ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเพื�อพิจารณา    หาข้อสรุปที�ดีและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

(5) เสนอ ผวก.กยท.อนุมัติ และเวียนให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ

2  : จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวนพนักงานที�ได้รับทุนการศึกษา 10 ราย 1.500           

(1) สํารวจความจําเป็นของสาขาทุนการศึกษา   

(2) รวบรวม หาข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล   

(3) แต่งตั�งกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับ   บัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2562   

(4) จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาสาขาการให้ทุน และหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรับทุนการศึกษา   

(5) จัดทําโครงการให้ทุนการศึกษาและรายละเอียดการรับทุนการศึกษาเสนอ ผวก .กยท.อนุมัติ   

(6) รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษา   

(7) จัดทําหนังสืออนุมัติให้ทุนการศึกษาเสนอ ผวก .กยท. ลงนามหนังสือและสัญญาการให้ทุนการศึกษา   

(8) ติดตาม รายงานผลการศึกษาและรายงานค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับทุนแต่ละราย   

2  : จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวนพนักงานที�ได้รับทุนการศึกษา 3 ราย 1.500           

(1) สํารวจความจําเป็นของสาขาทุนการศึกษา   

พ.ค.- ส.ค.62

ส.ค.-ก.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62

ตค. - พย.61

ต.ค. - พ.ย.61

พ.ย. - ธ.ค.61

พ.ย.61

มี.ค.62

เมย.-พ.ค.62

ธ.ค.61-ก.พ.62

ก.พ.-พ.ค.62

มิ.ย.62

ก.ค.62

ต.ค.61-ก.ย.62

พ.ค.62

พ.ค.-มิ.ย.62

ก.ค.62

ส.ค.62

ก.พ.62

มี.ค.-ส.ค.62

มี.ค.62

มี.ค.-เม.ย.62

1: ปรับปรุง/ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรับทุนการศึกษา
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(2) รวบรวม หาข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล   

(3)  แต่งตั�งกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับ   บัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2562   

(4) จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาสาขาการให้ทุน และหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรับทุนการศึกษา   

(5)  จัดทําโครงการให้ทุนการศึกษาและรายละเอียดการรับทุนการศึกษาเสนอ ผวก .กยท.อนุมัติ   

(6) รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษา   

(7)  จัดทําหนังสืออนุมัติให้ทุนการศึกษาเสนอ ผวก .กยท. ลงนามหนังสือและสัญญาการให้ทุนการศึกษา   

(8) ติดตาม รายงานผลการศึกษาและรายงานค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับทุนแต่ละราย   

1.13 กิจกรรมจัดทําแผนและพัฒนาพนักงานที�มีศักยภาพสูง (Talent Management)

ความสําเร็จในการพัฒนาพนักงานที�มีศักยภาพสูง 

(Talent Management) ร้อยละ 60 0.100           

1  : จัดทําแผนการคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง จํานวนครั�งในการสรรหาผู้มีศักยภาพสูง 1 ตําแหน่ง -              

(1) ประชุมคณะทํางานเพื�อทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก   

(2) ดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�กําหนด   

(3) ประกาศรายชื�อพนักงานผู้ที�มีศักยภาพสูง   

2  : พัฒนาพนักงานที�มีศักยภาพสูง (Talent Management) จํานวนพนักงานที�ผ่านการพัฒนา 20 ราย 0.100           

(1) เตรียมการก่อนการฝึกอบรม   

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม   

(3) สรุปผลการฝึกอบรม   

1.14  กิจกรรมสื�อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั�วถึงทั�งองค์กร บุคลากรมีความรู้ด้านการจัดการความรู้เพิ�มขึ�น ร้อยละ 10 0.020           

1  : สื�อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ จํานวนครั�งของการประชาสัมพันธ์  4 ครั�ง 0.020           

(1) สร้างการรับรู้ และเข้าใจถึงความสําคัญของการนําการบริหารจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร    

(2) กําหนดรูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ เช่น ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื�อนไหว โปสเตอร์ 

เสียงตามสาย หนังสือเวียนแจ้งส่วนงาน ระบบงานกยท . Web site  Line และ facebook เป็นต้น    

(3)  จัดนิทรรศการการจัดการความรู้กับการพัฒนาองค์กร    

(4) ประเมินความพึงพอใจในการรับรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา    

1.15 กิจกรรมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี�ยนเรียนรู้

1 การรับรู้ถึงโอกาสในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในองค์กรของบุคลากร ร้อยละ 50 0.140           

ก.ย.62

ม.ค.00

พ.ย.61-ก.ย.62

พ.ย.-ธ.ค.61

ม.ค.62

ม.ค.-ส.ค.62

ส.ค.62

มิ.ย.-ส.ค. 62

มิ.ย.62

ก.ค.62

ส.ค.62

ส.ค.-ก.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62

มิ.ย.62-ส.ค.62

มิ.ย.62

ก.ค.-ส.ค.62

พย. - ธค.61

พ.ย.61

มี.ค.62

เมย.-พ.ค.62

พ.ค.- ส.ค.62
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2 ความพึงพอใจในการดําเนินงานด้านการจัดการ

ความรู้ ร้อยละ 60 

1  : วันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) จํานวนครั�งของการจัดกิจกรรม  1 ครั�ง 0.030           

(1) กําหนดหัวเรื�องและรูปแบบของกิจกรรม เช่น เชิญบุคลากรภายในหรือภายนอกมาถ่ายทอดแลกเปลี�ยน  ในเรื�องที�

อยู่ในประเด็นความสนใจ การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในสายงาน /ข้ามสายงาน ซึ�งมีภารกิจเกี�ยวข้องกัน    

(2) จัดเตรียมสถานที�ในการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)    

(3) ดําเนินการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)    

(4) ประเมินความพึงพอใจในการรับรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา    

2  : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพิ�มมูลค่ายางพารา จํานวนครั�งของการจัดกิจกรรม  3 เรื�อง 0.100           

(1) กําหนดหัวเรื�องและรูปแบบและทีมงานนักปฏิบัติ โดยคณะกรรมการฯ    

(2) จัดเตรียมสถานที�ในการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)    

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

(4) ประเมินความพึงพอใจในการรับรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา    

3  : สอนให้ฝึกปฏิบัติในระหว่างทํางาน (On The Job Training) หรือการเป็นโค๊ชสอนงาน (Coaching) จํานวนเรื�องที�ทําการสอนงาน  20 เรื�อง -              

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

(Coaching) พร้อมแจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานดําเนินการ    

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

งาน (Coaching)    

(3) ดําเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานผ่าน Intranet    

(4) ประเมินความพึงพอใจในการรับรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา    

4  : ใช้องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ (Synergy) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จํานวนองค์ความรู้ที�ใช้ร่วมกัน  4 เรื�อง 0.010           

(1) คณะกรรมการฯ เลือกองค์ความรู้ กิจกรรมและหน่วยงานที�จะทํา Synergy    

(2) ประสานงานหน่วยงานและจัดทําหนังสือขออนุมัติ ผวก .กยท. ลงนาม    

(3) ดําเนินกิจกรรมใช้องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐใช้เกิดประโยชน์สูงสุด    

(4) สรุปผลการดําเนินงานความรู้ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ    

(5) ประเมินความพึงพอใจในการรับรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา    

5  : สํารวจความพึงพอใจด้านการจัดการความรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน จํานวนครั�งของการสํารวจความพึงพอใจ  1 ครั�ง -              

(1) สํารวจความพึงพอใจด้านการจัดการความรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการปฎิบัติงาน    

(2) จัดทํารายงานที�ได้จากการสํารวจความพึงพอใจด้านการจัดการความรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการ

ปฎิบัติงานและปรัปรุงแผนแม่บทการจัดการความรู้และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้    

ก.ค.62

ก.ค.62

ก.ย.62

ก.ย.62

ก.ย.62

ก.ค.62

ต.ค.61-ก.ค.62

ม.ค.62

ม.ค.62

ม.ค.-ก.ค.62

ส.ค.62

ต.ค.61-ก.ค.62

ม.ค.62

ม.ค.62

ม.ค.-ก.ค.62

ก.ย.62

ต.ค.61-ส.ค.62

ต.ค.-ธ.ค.61

ม.ค.62

ม.ค.-ส.ค.62

พ.ค.-ก.ย.62

พ.ค.62

มิ.ย.62

ส.ค.62
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6  : ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ กยท. (RAOT Learning Center)

ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรมจัดตั�งศูนย์การ

เรียนรู้ กยท. ร้อยละ  30 -              

(1)  ปรับปรุงพื�นที�ห้องสมุด    

(2)  ปรับปรุงรูปแบบพร้อมออกแบบ อุปกรณ์ภายในห้องสมุดและการจัดวางหนังสือเพื�อให้ดึงดูดและสร้างจุดสนใจ

ผู้อ่าน    

(3)  สํารวจ รวบรวม หาข้อมูล เพื�อวิเคราะห์และพัฒนาห้องสมุดและจัดเก็บให้เป็นระบบ    

(4) ซ่อมแซมหนังสือที�มีเนื�อหาสาระให้อยู่ในสภาพดี    

(5) ดําเนินการสแกนหนังสือ เพื�อนําเข้าระบบ e-books    

1.16  กิจกรรมจัดทําองค์ความรู้ที�จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในองค์กร ความพึงพอใจต่อองค์ความรู้ -              

1  : จัดทําองค์ความรู้ (Knowledge) จากผู้เกษียณ ผู้ลาออก ผู้บริหาร และผู้ชํานาญการ จํานวนองค์ความรู้ตามขอบเขตที�องค์กรกําหนด 10 องค์ความรู้ 1.552           

(1) กําหนดขอบเขตองค์ความรู้ เพื�อให้องค์ความรู้ที�เกี�ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรและตอบสนองความ

ต้องการของบุคลากรในองค์กร    

(2) จัดทํารายชื�อผู้เกษียณ ผู้ลาออก ผู้บริหาร และผู้ชํานาญการ    

(3) จัดทําองค์ความรู้จาก ผู้เกษียณ ผู้ลาออก ผู้บริหาร และผู้ชํานาญการ โดยการถอดองค์ความรู้ ตามขั�นตอนและ

ระเบียบที�เกี�ยวข้อง พร้อมวิเคราะห์ ออกแบบการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ    

(4) เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ    

(5) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อองค์ความรู้ ที�มีต่อการปฏิบัติงานในองค์กร    

(6) ยกย่องชมเชยองค์ความรู้ที�บุคลากรในองค์กรให้ความสนใจและสามารถนํามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้เป็น

อย่างดี    

2  : Unit School จํานวนหลักสูตรที�จัดทําและ ใช้ในการเรียนรู้  13 หลักสูตร

(1) ประสานงาน หารือ ร่วมกับสํานักเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    

(2) จัดทําแผน  Unit Schoolของ กยท. ส่งสํานักเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    

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

(4) นําเอกสารและข้อสอบมาจัดทําหลักสูตร E - learning    

(5) แจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานเข้าเรียนตามหลักสูตร E - learning    

(6) ประเมินผลการเข้าเรียนตามหลักสูตร E - learning    

1.17 กิจกรรมจัดทําองค์ความรู้ ที�จําเป็นในการบริหารยางพาราทั�งระบบ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ กยท.  ร้อยละ 30 0.030           

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

ส.ค.62

 

ม.ค.-ก.ย.62

พ.ย.61

พ.ย.61

ก.พ.62

ก.พ.-ก.ค.62

ก.ค.62

ก.พ.-ก.ย.62

มิ.ย.-ก.ย.62

ก.ย.62

ก.ย.62

พย.61-ส.ค.62

ต.ค.61-กย.62

 

ม.ค.-ก.ย.62

ม.ค.62

ม.ค.62

ต.ค.61-ก.ย.62

ตค. - ธค.61

ธค.61 - กพ.62

มค. - เม.ย.62

ต.ค.61-กย.62
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งบประมาณ

ปี 2562 

 กองทุน ผู้รับผิดชอบ

(1) กําหนดขอบเขตองค์ความรู้ ที�จําเป็นในการบริหารยางพาราทั�งระบบ    

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

กูรู    

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

เกี�ยวข้อง พร้อมวิเคราะห์ ออกแบบการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ  หรือรวบรวม เชื�อมโยง จัดทําและจัดเก็บ

ฐานข้อมูลยางพาราที�จําเป็นในการบริหารกิจการยางพาราทั�งระบบ    

(4) เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ    

(5) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อองค์ความรู้    

2  : ส่งเสริมหรือพัฒนาองค์ความรู้ เกี�ยวกับระบบการบริหารจัดการเกษตรกรรมสมัยใหม่ จํานวนองค์ความรู้ตามขอบเขตที�องค์กรกําหนด 1 องค์ความรู้

0.0300

(1) สํารวจความต้องการองค์ความรู้ที�เกี�ยวข้องกับเกี�ยวกับระบบการบริหารจัดการเกษตรกรรมสมัยใหม่    

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

สมัยใหม่    

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

เกษตรกรรมสมัยใหม่    

(4) เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ    

(5) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อองค์ความรู้    

1.18 กิจกรรมนวัตกรรม  0.350           

1  : นวัตกรรม จํานวนองค์ความรู้ตามขอบเขตที�องค์กรกําหนด  1 นวัตกรรม

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

ทํางานหรือเน้นการรักษาสิ�งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพ    

(2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื�อ กําหนดรูปแบบการจัดประกวดการสร้างนวัตกรรมในสภาพการทํางาน พร้อม

ดําเนินการประกวด    

(3)  รวบรวม เชื�อมโยง และจัดเก็บนวัตกรรมให้เป็นระบบ    

(4) เผยแพร่องค์นวัตกรรมในรูปแบบและช่องทางต่างๆ    

(5) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อนวัตกรรม    

1.19 กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการความรู้

1 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ด้านการจัดการความรู้ ปานกลาง ระดับสูง -              

2 จํานวนคลังความรู้  4 ส่วนงาน

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

 Center, Intranet)

ความสําเร็จของกิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูล

เพื�อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ร้อยละ  100 

ก.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62

ม.ค.-ก.ย.62

ม.ค.62

ก.พ.-พ.ค.62

พ.ค.-ก.ค.62

มิ.ย.-ก.ย.62

ก.พ.-พ.ค.62

ก.พ.-ก.ค.62

มิ.ย.-ก.ย.62

ก.ย.62

พ.ค.-ก.ค.62

มิ.ย.-ก.ย.62

ก.ย.62

ม.ค.-ก.ย.62

ม.ค.62

ม.ค.62

ก.พ.-พ.ค.62
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งบประมาณ

ปี 2562 

 กองทุน ผู้รับผิดชอบ

(1) สํารวจฐานข้อมูลของการจัดการความรู้ของ กยท. และความต้องการใช้งานผู้รับบริการ    

(2) วิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและติดตามการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (RAOT Learning Center,  Intranet,  

E-Learning ) ใช้ตรงตามความต้องการใช้งาน    

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

Intranet,  E-Learning ) พร้อมวิเคราะห์ ออกแบบวิธีการจัดเก็บให้เป็นระบบ    

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

มีบูรณาการ    

2  : พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และพื�นที�เสมือนในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของ กยท .

ความสําเร็จของกิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์การจัดการ

ความรู้และพื�นที�เสมือนในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้

ของ กยท. ร้อยละ 100

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

(2) ทําหนังสือประสาน ฝทส.เพื�อปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ฯ    

(3) ควบคุม ประเมินและติดตามพื�นที�เสมือนในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของบุคลากร    

1.20 กิจกรรมพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร 1 การเพิ�มขึ�นของทักษะด้านการจัดการความรู้ ระดับนัยสําคัญ 0.05 0.300           

 2 บุคลากรเข้าไปใช้คลังความรู้มากกว่าปีละ 2 ครั�ง ร้อยละ 50 

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

(1) สํารวจความต้องการในการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากร    

(2)  จัดเตรียมสถานที�และช่องทางการจัดกิจกรรมรักการอ่าน เช่น จัดเตรียมห้องสมุด ห้องสมุดเสมือน Intranet Km 

e-Learning เป็นต้น    

(3) ดําเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนองค์ความรู้เพื�อส่งเสริมให้บุคลากรรักการอ่าน    

(4) จัดกิจกรรม วันแห่งความรักการอ่าน    

(5) ประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน    

2  : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ให้แก่ทีมงาน จํานวนหลักสูตรที�เข้ารับการอบรม  2 หลักสูตร 0.100           

(1) สํารวจความต้องการในการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้

ให้แก่ทีมงาน    

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

(3) ดําเนินการตามกิจกรรมที�ได้รับอนุมัติ    

(4) ประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน    

3  : พัฒนา/จัดทําสื�อเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) จํานวนหลักสูตรที�จัดทําและใช้ในการเรียนรู้  10 หลักสูตร 0.200           

ก.ค.62

ม.ค.-ก.ค.62

ก.ย.62

ม.ค. - ก.ค.62

ม.ค.62

ก.พ.62

ก.พ.-พ.ค.62

ม.ค.-ก.ย.62

ม.ค.62

ก.พ.62

ก.พ.-พ.ค.62

ก.ค.62

ก.ค.-ก.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62

ต.ค.61-ก.พ.62

มี.ค.-ก.ค.62

ส.ค.-ก.ย.62

ต.ค.- ธค.61

พ.ย.61-มิ.ย.62

พ.ย.61-ก.ย.62
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งบประมาณ

ปี 2562 

 กองทุน ผู้รับผิดชอบ

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

(2) เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติหลักสูตร    

(3) จัดทําหลักสูตร E - learning    

(4) แจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานเข้าเรียนตามหลักสูตร E - learning    

(5) ประเมินผลการเข้าเรียนตามหลักสูตร E - learning    

1.22 กิจกรรมจัดทําแผนแม่บทการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการประจําปี ตัวชี�วัด และการประเมินผลด้าน

การจัดการความรู้

1 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์

การจัดการความรู้  ร้อยละ 60 -              

 

2 บุคลากรยอมรับว่า กยท. เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ ร้อยละ 30 -              

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

(1) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการประชุมเชิงปฏิบัติการ จากนั�นวิเคราะห์ข้อมูลเพื�อทบทวนและจัดทํา

ร่างแผนแม่บทการจัดการความรู้ ปี 2561-2564 ฉบับปรับปรุง       

(2) นําร่างแผนฯ ที�ทบทวนแล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท .พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ    

(3) นําข้อคิดเห็นและมติที�ประชุมของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท . มาปรับปรุงแผนฯ 

แล้วนําเข้าคณะกรรมการ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ    

(4) เวียนแผนดังกล่าวให้ทุกส่วนงานเพื�อทราบ    

2  : จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวนแผนปฏิบัติการฯ  1 ฉบับ

(1) รวบรวมข้อมูลจากผลการสํารวจความพึงพอใจ การศึกษาเอกสารและการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูล

เพื�อทบทวนและจัดทําร่างแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ 2562    

(2) นําร่างแผนฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท . พิจารณาให้ความเห็นชอบ    

(3) นําข้อคิดเห็นและมติที�ประชุมของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท . มาปรับปรุงแผนฯ 

แล้วเสนอคณะกรรมการ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ    

(4) เวียนแผนให้ทุกส่วนงานเพื�อทราบ    

3  : จัดทํารายงานผลสัมฤทธิ�การจัดการความรู้ของ กยท . ประจําปีงบประมาณ 2562 รายงานผลสัมฤทธิ�การจัด การความรู้  1 ฉบับ

(1) รวบรวมผลการดําเนินงานไตรมาสที� 1 - 4 และผลสํารวจความพึงพอใจการจัดการความรู้ของ กยท. มาจัดทําร่าง

รายงานผลสัมฤทธิ�การจัดการความรู้ของ กยท. ประจําปีงบประมาณ 2562    

(2) นําร่างรายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท . พิจารณาให้ความเห็นชอบ    

(3) นําข้อคิดเห็นและมติที�ประชุมของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท . มาปรับปรุงร่าง

รายงานฯ แล้วเสนอคณะกรรมการ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ    ก.ย.62

ส.ค.62

ส.ค.62

ก.ค.-ก.ย.62

ก.ค.62

ส.ค.62

ก.ค.62

ก.ค.62

ก.ค.-ส.ค.62

ก.ค.62

ก.ค.62

ก.ค.62

ก.ค.62

เม.ย.-ก.ค.62

เม.ย.-พ.ค.62

มิ.ย.62

ม.ค.62

ก.พ.62

ก.พ.-พ.ค.62
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(4) นํารายงานผลสัมฤทธิ�การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อ ผวก.กยท.ลงนาม แล้วนําเสนอผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี�วัดขององค์รต่อไป    

1.23 กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของบุคลากร จํานวนครั�งที�จัด  1 ครั�ง 0.080           

1  : ยกย่องชมเชยผลงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กร

(1) แต่งตั�งคณะกรรมการฯ และดําเนินการประชุมเพื�อกําหนดรูปแบบ    

(2) เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติกิจกรรม    

(3) ดําเนินกิจกรรมการยกย่องชมเชยผลงานและประกาศผล    

(4) ประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมฯ    

กลยุทธ์ที� 4.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 40.000         

2 โครงการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9.376             กยท.

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงลึก แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ

1. จํานวนหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 สามารถดําเนินการได้ตามแผนที�

กําหนด

2. จํานวนครั�งของการฝึกอบรมเฉลี�ยไม่น้อยกว่า 1 

ครั�ง/คน/ปี 1 ครั�ง -                ฝทส.

[วัตถุประสงค์]  - จํานวนครั�งของการฝึกอบรมเฉลี�ยไม่น้อยกว่า  1 ครั�ง/คน/ปี

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ ผู้บริหารและพนักงานของ กยท .

1. จํานวนหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 สามารถดําเนินการได้ตามแผนที�

กําหนดไว้ -                ฝทส.

[วัตถุประสงค์]  - จํานวนครั�งของการฝึกอบรมเฉลี�ยไม่น้อยกว่า ๑ ครั�ง/คน/ปี

3 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ เกษตรกรชาวสวนยาง

1. แผนการฝึกอบรมสัมมนาผู้นําเกษตรกรชาวสวน

ยางและผู้แทนของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง -                ฝทส.

[วัตถุประสงค์]  - จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมและ/หรือหลักสูตรที�เป็นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ที�เปิดให้บริการแก่ผู้นํา

เกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๔ หลักสูตรต่อปี

4 กิจกรรมบํารุงรักษาห้อง Data Center

กยท. มีห้อง Data Center ที�มีความมั�นคง

ปลอดภัยตามมาตรฐาน 1.000             ฝทส.

[วัตถุประสงค์]  - บํารุงรักษาห้อง Data Center และอุปกรณ์เพื�อสนับสนุนระบบสารสนเทศของ กยท. ให้สามารถใช้

งานได้อย่างต่อเนื�อง

มี.ค.62

พ.ค.-ส.ค.62

ส.ค.62

ก.ย.62

มี.ค.-ส.ค.62

มี.ค.62
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5 กิจกรรมบํารุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

1. จํานวนเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที�ได้รับการ

ดูแลบารุงรักษาพร้อมใช้งาน    2. จํานวนปัญหาที�

เกิดขึ�นกับระบบสารสนเทศลดน้อยลง

3. จํานวนครั�งการขัดข้องของระบบสารสนเทศลด

น้อยลง 4.000             ฝทส.

[วัตถุประสงค์]  - บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ในการทํางานเพื�อสนับสนุน

ภาระงานของการยางแห่งประเทศไทยได้อย่างไม่ติดขัด

6. กิจกรรมเพิ�มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล และการสํารองกู้คืนระบบจาก

อุบัติภัย (DR Site)

[วัตถุประสงค์]  - เพื�อให้ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรองรับระบบสารสนเทศที�ใช้งานใน

ปัจจุบันและงานที�จะเกิดขึ�นในอนาคต

1. จํานวนเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที�ได้รับ

การปรับปรุงเพิ�มประสิทธิภาพ

-                

7 กิจกรรมบํารุงรักษาระบบ ฐานข้อมูลกลาง พร้อมให้คําปรึกษา

1. มีระบบฐานข้อมูลกลาง

2. มีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล

3. มีมาตรฐานการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูล 4.376             ฝทส.

[วัตถุประสงค์]  - บํารุงรักษาระบบเครื�อง Database Server ให้ระบบสารสนเทศของ กยท.สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื�อง

3 โครงการพัฒนาระบบสื�อสารข้อมูล 21.200         กยท.

1. กิจกรรมบํารุงรักษาระบบ บริการข้อมูลสําหรับ เกษตรกรชาวสวนยาง (e-Service)

ระบบบริการข้อมูลสําหรับเกษตรกรชาวสวนยาง

และหน่วยงาน (e-Service) สามารถใช้งานได้

อย่างต่อเนื�อง -                ฝทส.

[วัตถุประสงค์]  - บํารุงรักษาระบบให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื�อง

2. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง เว็บไซต์ กยท. เว็บไซต์ของ กยท. ตามหลัก Web Accessibility -                ฝทส.

3. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษาผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)

[วัตถุประสงค์]  - บํารุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื�อง 1. ระบบสารสนเทศเพื�อการเรียนรู้ผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกส์ที�มีคุณสมบัติตามที�กําหนด

2. จํานวนสื�อการเรียนรู้ต่างๆ ที�มีไว้บริการแก่

บุคลากรทุกท่าน -            ฝทส.

4. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการความรู้

[วัตถุประสงค์]  - บํารุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื�อง ระบบจัดการความรู้ที�มีคุณสมบัติตามที�กําหนด 0.407         ฝทส.
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5. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง ระบบรักษาความปลอดภัย เครือข่าย

1 ระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมี

เสถียรภาพ -                ฝทส.

[วัตถุประสงค์]  -บํารุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื�อง

2. จํานวนเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที�ได้รับการ

ทดแทนเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ

6. กิจกรรมบํารุงรักษาระบบ เครือข่าย

1. อุปกรณ์ทุกชิ�นที�เกี�ยวข้องกับระบบเครือข่ายอยู่

ในสภาพที�พร้อมและใช้งานได้ตลอดเวลา

2. ช่วงเวลาที�ระบบไม่สามารถให้บริการได้มีค่าเป็น

ศูนย์ 1.200             ฝทส.

[วัตถุประสงค์]  - บํารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื�อง

7 กิจกรรมจัดหาบริการเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลสํารอง (DR-Data Center)

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีระบบเครือข่าย

ที�มีคุณสมบัติตามที�กําหนด 20.000           ฝทส.

[วัตถุประสงค์]  - จ้างเหมาบริการเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลสํารอง

8 กิจกรรมบํารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย

ระบบเครือข่ายไร้สายให้บริหารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ -                ฝทส.

[วัตถุประสงค์]  - บํารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื�อง

4 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ 0.953           กยท.

1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง ระบบบูรณาการข้อมูลและ วิเคราะห์สารสนเทศ (EIS/BI)

1. มีระบบที�สามารถบูรณาการข้อมูลจากระบบ

สารสนเทศต่าง ๆ

2. มีระบบที�สามารถรายงานสถานะของงาน

ปฏิบัติการ และงานบริหารต่างๆ ซึ�งสนับสนุนการ

เรียกดูข้อมูลในหลายมิติ (Multi-dimension) 0.728             ฝทส.

[วัตถุประสงค์]  - บํารุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื�อง

3 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินความสามารถของ บุคลากร (Competency Assessment) แบบ Online)

[วัตถุประสงค์]  - พัฒนาระบบใหม่เพื�อรองรับงานในอนาคต

๑)  ระบบสารสนเทศเพื�อการประเมิน

ความสามารถของบุคลากรในรูปแบบการทํางาน

ผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน

๒)  ข้อมูลเกี�ยวกับความสามารถของบุคลากรใน

หน่วยงาน

0.225             ฝทส.
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๑)  ระบบสารสนเทศเพื�อการประเมิน

ความสามารถของบุคลากรในรูปแบบการทํางาน

ผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน

๒)  ข้อมูลเกี�ยวกับความสามารถของบุคลากรใน

หน่วยงาน

5 โครงการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม 8.472           กยท.

1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง ระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ (GIS)

1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับบริหาร

จัดการการทําสวนยาง

2. จํานวนชั�นข้อมูลในเชิงแผนที�ภูมิศาสตร์

3. จํานวนข้อมูลรายละเอียดในแต่ละประเภทข้อมูล

4. คุณภาพของข้อมูลที�ใช้ในการบริหารจัดการด้าน

การทําสวนยาง 0.485             ฝทส.

[วัตถุประสงค์]  -บํารุงรักษาระบบให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื�อง

2 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารความเสี�ยงควบคุมภายใน

    [วัตถุประสงค์]  - บํารุงรักษาระบบความเสี�ยงและควบคุมภายใน มีระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารความเสี�ยงที�

เชื�อมโยงกับระบบควบคุมภายในที�มีความสมบูรณ์

เหมาะแก่การใช้งานตรงกับความต้องการและมี

ความถูกต้องในการควบคุมภายใน ร้อยละ 100 0.240             ฝทส.

3 กิจกรรมบํารุงรักษาระบบการบริหารจัดกาโครงการ -                ฝทส.

[วัตถุประสงค์]  -บํารุงรักษาระบบให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื�อง

ระบบการบริหารจัดการโครงการสามารถใช้งานได้

อย่างต่อเนื�อง

4 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ Back Office 

[วัตถุประสงค์]  - บํารุงรักษาระบบให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื�อง

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้

งานได้อย่างต่อเนื�อง

2. สามารถพัฒนาระบบใหม่ได้ตามแผนที�

กําหนด

0.4974       ฝทส.

5 กิจกรรมบํารุงรักษาระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) 0.600             ฝทส.

[วัตถุประสงค์]  - บํารุงรักษาระบบให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื�อง

1. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human 

Resource Information System:HRIS) สามารถใช้

งานได้อย่างต่อเนื�อง
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6 กิจกรรมบํารุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน (AFR และระบบข้อมูลบริหาร

ด้านการส่งเสริมฯ) 0.800             ฝทส.

[วัตถุประสงค์]  - บํารุงรักษาระบบให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื�อง ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื�อง 

7 กิจกรรมบํารุงรักษาระบบการเงินและบัญชี 0.597             ฝทส.

[วัตถุประสงค์]  - บํารุงรักษาระบบให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื�อง ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื�อง 

8. กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW

1) ระบบงานสารสนเทศสําหรับการให้บริการยื�นคํา

ขอชําระค่าธรรมเนียม เพื�อส่งยางออกยางออกนอก

ราชอาณาจักรทางอิเล็กทรอนิกส์ที�สามารถ

ให้บริการได้ตลอดเวลา 5.750             ฝทส.

กลยุทธ์ที� 4.3 การเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 9.500           

6 โครงการจัดทําแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล

ความพึงพอใจของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 70

 ไม่ใช้

งบประมาณ X X X X

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

(ฉบับปรับปรุง) ครั�งที� 3 1 ฉบับ

(1) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื�อทบทวนและจัดทําร่างแผนฯ

(2) นําร่างแผนฯ เสนอ ผวก.กยท. ให้ความเห็นชอบ

(3) นําร่างแผนฯ ที�ทบทวนเสนอคณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท . พิจารณาให้ความเห็นชอบ

(4) นําข้อคิดเห็นและมติที�ประชุมของคณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท . มาปรับปรุงแผนเสนอ

คณะกรรมการ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

(5) แจ้งแผนดังกล่าวให้ทุกส่วนงานเพื�อทราบ

7 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจําปี ความพึงพอใจของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 70 ไม่ใช้

งบประมาณ

กิจกรรม : ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล 1 ฉบับ

(1) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื�อทบทวนและจัดทําร่างแผนฯ

(2) นําร่างแผนฯ เสนอ ผวก.กยท. ให้ความเห็นชอบ

(3) นําร่างแผนฯ ที�ทบทวนเสนอคณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เม.ย.-ก.ค.62

เม.ย.-พ.ค.62

 พ.ค.62

มิ.ย.62

ก.ค.62

ก.ค.62

ม.ค.-มี.ค.62

ม.ค.62

ก.พ.62

ม.ค.62
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(4) นําข้อคิดเห็นและมติที�ประชุมของคณะอนุกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงเสนอ

คณะกรรมการ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

(5) แจ้งแผนดังกล่าวให้ทุกส่วนงานเพื�อทราบ

8 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากําลัง และหน้าที�ความรับผิดชอบ 0.050           กยท.. ฝทม.

1 กิจกรรม: ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลัง จํานวนคําสั�ง  1 ฉบับ 0.050           

(1) แต่งตั�งคณะทํางานปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลังหรือจัดประชุมกับส่วนงานต่างๆ   

(2) ติดตามและประเมินผลการใช้โครงสร้างเพื�อนํามาประกอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรฯ   

(3) ทบทวนข้อมูลปริมาณงานของส่วนงานต่างๆ  

(4) วิเคราะห์กําลังคน (Workforce Analysis)   

(5) จัดทําคําสั�งปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากําลังเวียนทุกส่วนงาน   

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

(1) ทบทวนแบบฟอร์มคําบรรยายลักษณะงานของ กยท. และศึกษาหน้าที�ความรับผิดชอบและโครงสร้างตําแหน่งของ

หน่วยงานต่างๆ   

(2) วิเคราะห์งานของตําแหน่งต่างๆในหน่วยงานและจัดทําร่างคําบรรยายลักษณะงาน   

(3) สัมภาษณ์ผู้ที�เกี�ยวข้องในตําแหน่งของแต่ละส่วนงานเพื�อประกอบการวิเคราะห์งานและตรวจสอบความถูกต้อง   

(4) จัดทําคําบรรยายลักษณะงานฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้ว่าการ กยท. ลงนามเวียนให้ทุกส่วนงานเพื�อทราบ   

3 กิจกรรม: ประเมินค่างาน จํานวนตําแหน่งที�ประเมินค่างาน 2 ตําแหน่ง 3.369           

(1) แต่งตั�งคณะกรรมการประเมินค่างานของ กยท. และของส่วนงาน	   

(2) จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีประเมินค่างานเสนอ คกก .ประเมินค่างานของ กยท.   

(3) วิเคราะห์ข้อมูลตําแหน่ง หผ. หรือเทียบเท่า และ หก. หรือเทียบเท่า   

(4) เสนอ คกก. ประเมินค่างานของ กยท. พิจารณาคะแนน   

(5) สรุปผลการประเมินค่างานเสนอ ผวก .กยท. เห็นชอบ   

9 โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั�งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล

ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการสรรหา 

คัดเลือกและแต่งตั�งบุคลากร ร้อยละ 70 0.740           กยท.. ฝทม.

1 กิจกรรม : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง จํานวนหลักเกณฑ์ที�ปรับปรุง 1 ฉบับ -              

(1) ศึกษาข้อมูลตําแหน่งและคุณสมบัติแต่ละตําแหน่ง   

(2) ประสานงานและสอบถามข้อมูลหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง   

(3) ประมวลหลักเกณฑ์เสนอ ผวก.กยท.   

(4) เวียนทุกส่วนงานเพื�อทราบ   

เม.ย.-ก.ค.๖2

เม.ย.62

พ.ค.62

มิ.ย.62

ก.ค.62

พ.ค.-มิ.ย.62

มิ.ย.-ส.ค.62

ส.ค.62

ก.ย.62

เม.ย.62

พ.ค.-มิ.ย.62

มิ.ย.62

เม.ย.-ก.ย.62

เม.ย.62

ส.ค.62

มี.ค.-มิ.ย.62

มี.ค.62

มี.ค.62

ม.ค.-ก.พ.62

มี.ค.-เม.ย.62

พค.62

มิ.ย.-ก.ค.62

ม.ค.-ส.ค.62

มี.ค.62
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2 กิจกรรม : สรรหาบุคลากร จํานวนครั�งในการสรรหา 4 ครั�ง 0.740           

(๑) สรรหาผู้บริหารระดับสูง    

(2) สรรหาผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า   

(3) สรรหาหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า   

(4) บรรจุแต่งตั�งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน   

10 โครงการส่งเสริมการสลับปรับเปลี�ยนตําแหน่งงาน ความสําเร็จในกระบวนการบริหารงานบุคคลากร ร้อยละ  80 -              กยท.. ฝทม.

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

(1) แต่งตั�งคณะกรรมการกลั�นกรองการโยกย้ายสับเปลี�ยนตําแหน่ง   

(2) ประชุมคณะกรรมการกลั�นกรองการโยกย้ายสับเปลี�ยนตําแหน่ง   

(3) นํารายงานผลการประชุมตามมติคณะกรรมการฯ เสนอผู้ว่าการ กยท . พิจารณาให้ความเห็นชอบ   

(4) เวียนแจ้งทุกส่วนงาน   

11 7 โครงการพัฒนาและจัดการระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อัตราการลาออกของพนักงาน ร้อยละ 1 0.170           

 

ความพึงพอใจของบุคลากรด้านค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ ร้อยละ 70

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

(1) รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์ด้านสวัสดิการ   

(2) จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ   

(3) เสนอผู้ว่าการลงนาม เพื�อแจ้งเวียนทุกส่วนงานเพื�อทราบและถือปฏิบัติ   

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

(1) เผยแพร่ทางสื�อสิ�งพิมพ์   

(2) จัดประชุม/บรรยาย   

3 กิจกรรม : ดําเนินการเกี�ยวกับเครื�องราชอิสริยาภรณ์ จํานวนพนักงานที�ได้รับพระราชทานเครื�องราชฯ 65 คน -              

(1) สํารวจผู้มีสิทธิ�ได้รับพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ในปี 2562   

(2) กรอกข้อมูลผู้มีสิทธิ�ได้รับพระราชทานเครื�องราชฯ   

(3) เสนอขออนุมัติ   

(4) มอบประกาศนียบัติกํากับเครื�องราชฯ แก่พนักงาน   

4 กิจกรรม : พิธีประกาศเกียรติคุณผู้ครบเกษียณอายุ 0.170           

(1) สํารวจรายชื�อผู้ครบเกษียณอายุในปี 2562 จํานวนพนักงานที�รับประกาศเกียรติคุณฯ 120 คน

(2)  ส่งรายชื�อและที�อยู่ผู้ครบเกษียณอายุให้กระทรวงเกษตรฯ   

(3) แจ้งผู้ครบเกษียณอายุเพื�อตอบเข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณ   

มี.ค.-ก.ย.62

มี.ค.62

เม.ย.-พ.ค.62

มิ.ย.-ก.ค.62

ธ.ค.61-ก.ค.62

ธ.ค.61

ม.ค.-ก.พ.62

ก.พ.-มี.ค.62

ก.ค.62

ม.ค.-ก.ค.62

ส.ค.62

ต.ค.61-ก.ค.62

ต.ค.61 ,ม.ค.62 ,เม.ย.62, ก.ค.62

มี.ค.-เม.ย.62

มิ.ย.62

ต.ค.61-ส.ค. 62

ต.ค.-ธ.ค.61

เม.ย. - มิ.ย.62

เม.ย.62

เม.ย.-พ.ค.๖2

พ.ค.62

ต.ค.61-เม.ย.62

ต.ค.-พ.ย.61

พ.ย.-ธ.ค.61

ธ.ค.61-ม.ค.62

ต.ค.61-เม.ย.62
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(4) ส่งแบบรายงานการร่วมงานให้กระทรวงฯ   

(5) จัดพิธีประกาศเกียรติคุณฯ แก่พนักงาน   

12 โครงการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ความสําเร็จในการพัฒนาระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี�วัดระดับบุคคล (KPI) ร้อยละ 70 0.150           กยท.. ฝทม.

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

(1) รวบรวมประเด็นปัญหาจากแบบสอบถามที�แจ้งเวียน   

(2) แต่งตั�งคณะทํางานพัฒนากรอบการจัดทํา  KPI รายบุคคลและประชุมเพื�อกําหนดหลักเกณฑ์ฯ   

(3) สรุปผลการกําหนดตัวชี�วัดระดับบุคคลเสนอผู้ว่าการ 	เพื�อขออนุมัติใช้ในปีงบประมาณถัดไป   

2 กิจกรรม : บรรยายให้ความรู้เรื�องตัวชี�วัดระดับบุคคล จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 5 ครั�ง 0.150           

(1) เตรียมการก่อนการบรรยาย   

(2) บรรยายให้ความรู้ ครั�งที� 1 - 2   

(3) บรรยายให้ความรู้ ครั�งที� 3 - 5   

13 โครงการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) ความสําเร็จของการพัฒนาพนักงานตามเส้นทาง

ความก้าวหน้าในการเป็นผู้สืบทอดตําแหน่ง  ร้อยละ 60 -              กยท.. ฝทม.

1 กิจกรรม : การจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง จํานวนตําแหน่งที�มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง 3 ตําแหน่ง

(1) ประชุมคณะทํางานเพื�อทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก   

(2) ดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�กําหนด   

(3) ประกาศรายชื�อพนักงานผู้สืบทอดตําแหน่ง   

14 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กร

ร้อยละ 80 0.45

กยท.. ฝทม.

เรื�องสอบข้อเท็จจริง 7 เรื�อง

1 กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ด้านวินัยจริยธรรม คุณธรรม และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์

ส่วนรวม 0.02

(1) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั�งที� 1    

(2) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั�งที� 2    

(3) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั�งที� 3    

(4) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั�งที� 4    

พ.ค.62

ส.ค.62

พ.ย.61-ส.ค.62

พ.ย.61

มี.ค.62

 

มิ.ย.-ส.ค.62

มิ.ย.-62

ก.ค.-ส.ค.62

ส.ค.-62

ก.ค.62

พ.ย.61-ม.ค.62

พ.ย.61

ธ.ค.61

ม.ค.62

ก.ย.62

 

ธ.ค.61-ก.ค.62

ธ.ค.61-มี.ค.62

เม.ย.62

ส.ค.-ก.ย.62
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2 กิจกรรม : ติดตามการดําเนินงานทางวินัยและละเมิด จํานวนครั�งที�รายงานผล  4 ครั�ง 0.300           

(1) รายงานผลต่อ ฝทม. ไตรมาสที� 1    

(2) รายงานผลต่อ ฝทม. ไตรมาสที� 2    

(3) รายงานผลต่อ ฝทม. ไตรมาสที� 3    

(4) รายงานผลต่อ ฝทม. ไตรมาสที� 4    

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

(1) สร้างความเข้าใจและกําชับส่วนงานให้ความสําคัญกับการประเมิน ITA    

(2) ส่งรายชื�อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Internal และ External ดําเนินการเก็บข้อมูลแบบสํารวจ Internal  และ External    

(3) ดําเนินการเก็บข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT    

(4) สํานักงาน ป.ป.ช. แจ้งผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT    

4 กิจกรรม : ยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  1 ครั�ง 0.080           

(1) แต่งตั�งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื�อยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรมประจําปี    

(2) ประชุมและสรุปรายงานการประชุม ครั�งที� 1    

(3) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื�อยกย่องเชิดชูคนดี    

(4) รวบรวมรายชื�อบุคคลที�ได้รับการเสนอ    

(5) ประชุมและสรุปรายงานการประชุม ครั�งที� 2    

(6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื�อยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม ประจําปี    

(7) มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับพนักงาน/ลูกจ้างที�ได้รับการคัดเลือก    

5 กิจกรรม : ปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการข้อร้องเรียน  ร้อยละ 70 -              

(1) รวบรวมประเด็นปัญหาของขั�นตอนการทํางาน    

(2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์กระบวนการจัดการร้องเรียน   (ลดขั�นตอน และเร่งรัดการตอบข้อร้องเรียน)    

(3) เสนอผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพิจารณาลงนาม    

(4) แจ้งเวียนให้ส่วนงานหรือหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ    

15 โครงการสื�อสารนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ความพึงพอใจของบุคลากรในการสื�อสารด้าน

ทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 80 -              กยท.. ฝทม.

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

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  4 ครั�ง

(1) ครั�งที� 1    

(2) ครั�งที� 2    

(3) ครั�งที� 3    

(4) ครั�งที� 4     ก.ย.62

 

ธ.ค.61-ก.ย.62

ธ.ค.61

มี.ค.62

 ม.ิย.62 

ต.ค.-ธ.ค.61

ต.ค.61

พ.ย.61

ธ.ค.61

ธ.ค.61

เม.ย.62

เม.ย.62

พ.ค.62

มิ.ย.62

ก.ค.62

มิ.ย.62

ก.ค.62

ก.พ.-ก.ค.62

ก.พ.62

มี.ค.62

มิ.ย.62

ก.ย.62

มี.ค.-ก.ค.62

มี.ค.-62

มี.ค.-มิ.ย.62

ธ.ค.61-ก.ย.62

ธ.ค.61

มี.ค.62
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16 โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค์กร และความสุขในที�ทํางาน

1 ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกระดับใน

องค์กร ร้อยละ  80 1.330           กยท.. ฝทม.

 2 ความพึงพอใจของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 70

1 กิจกรรม : ด้านแรงงานสัมพันธ์  จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  24 ครั�ง 1.000           

(1) พิจารณาการดําเนินกิจกรรม สร.กยท. ตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง กยท. กับ สร.กยท.   12 ครั�ง 0.300           

(2) การจัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์   12 ครั�ง 0.700           

2 กิจกรรม : การส่งเสริมรักษาสุขภาพ จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  2 ครั�ง 0.200           

(1) การตรวจสุขภาพประจําปี  จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  1 ครั�ง 0.195           

(2) การบริจาคโลหิต จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  1 ครั�ง 0.005           

(3) การออกกําลังกายทุกวันพุธ (Sport day) จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  48 ครั�ง

(4) การให้ความรู้ด้านสุขภาพ

3 กิจกรรม : ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีไทย จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  5 ครั�ง 0.050           

(1) การจัดพิธีรดนํ�าดําหัวผู้บริหารและพนักงานที�จะเกษียณอายุการทํางาน จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  1 ครั�ง 0.005           

(2) การจัดพิธีทางศาสนาในวันสถาปนา กยท. จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  1 ครั�ง 0.030           

(3) การถวายสัตย์ปฏิญาณ จํานวนพนักงานที�เข้าร่วมงาน 200 ราย 0.010           

(4) การจัดนิทรรศการวันสําคัญทางศาสนา จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  3 ครั�ง 0.005           

4 กิจกรรม : การจัดแข่งขันกีฬาสี จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  1 ครั�ง 0.080           

(1) แต่งตั�งคณะกรรมการกีฬาของการยางแห่งประเทศไทย    

(2) ประชุมและสรุปรายงานการประชุม ครั�งที� 1    

(3) แต่งคณะทํางานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน กยท.    

(4) แบ่งจํานวนผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ออกเป็น 4 สี    

(5) ประชุมและสรุปรายงานการประชุม ครั�งที� 2    

(6) จัดการแข่งขันกีฬาภายในของ กยท.    

(7) สรุปผลการจัดแข่งขันกีฬาภายในของ กยท    

5 กิจกรรม:สํารวจความพึงพอใจในงานและความผูกพันองค์กร จํานวนครั�งที�มีการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจ 1 ครั�ง -              

(1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล    

(2) ทดสอบแบบสอบถาม    

(3) จัดทําหนังสือส่งแบบสอบถามเสนอ ผวก .กยท. ลงนาม    

เม.ย.62

พ.ค.62

พ.ค.62

ก.ค.62

ก.ค.62

ส.ค.62

ก.ย.62

เม.ย.-มิ.ย.62

ก.พ.-มี.ค.62 พ.ค.-มิ.ย.62 ก.ค.62

เม.ย. - ก.ย.62

เม.ย.62

พ.ค.62

มิ.ย.62

ธ.ค.61-มิ.ย.62

ธ.ค.61-ก.ค.62

เม.ย.62

ก.ค.62

ก.ค.-ส.ค.62

ต.ค.61-ก.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62

ก.พ.-เม.ย.62 

พ.ค. - มิ.ย. 62

ต.ค.61-ก.ย.62

 

 

ต.ค.61-ก.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62
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(4) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม    

(5) จัดทํารายงานผลเสนอผู้ว่าการ กยท . ทราบและเวียนให้ทุกส่วนงานทราบ    

17 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 1 ความพึงพอใจของบุคลากรด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ร้อยละ 80 0.595           กยท.. ฝทม.

 2 ผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการทํางาน ร้อยละ  0.2 

1 กิจกรรม : การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  12 ครั�ง -              

(1) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไตรมาส 1   3 ครั�ง

(2) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไตรมาส 2   3 ครั�ง

(3) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไตรมาส 3   3 ครั�ง

(4) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไตรมาส 4   3 ครั�ง

2 กิจกรรม : ศึกษาดูงานของคณะกรรมการความปลอดภัย จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  8 ครั�ง 0.100           

(1) วางแผนการศึกษาดูงานของคณะกรรมการความปลอดภัย    

(2) ดําเนินการศึกษาดูงานของคณะกรรมการความปลอดภัย (สํานักงานใหญ่)   1 ครั�ง

(3) ดําเนินการศึกษาดูงานของคณะกรรมการความปลอดภัย (กจร. 1-6 และ กจม.)   7 ครั�ง

(4) สรุปผลการศึกษาดูงานของคณะกรรมการความปลอดภัย 

3 กิจกรรม : การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  5 ครั�ง 0.095           

(1) วางแผนการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน      

(2) ดําเนินการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน  (สํานักงานใหญ่)   1 ครั�ง

(3) ดําเนินการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน  (กจร. 1,2,6 และ กจม.)   4 ครั�ง

(4) สรุปผลการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน    

4 กิจกรรม : การตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 8 ครั�ง 0.05

(1) วางแผนการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า   

(2) ดําเนินการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า (สํานักงานใหญ)่ 1 ครั�ง

(3) ดําเนินการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า (กจร. 1-6 และ กจม.) 7 ครั�ง

(4) สรุปผลการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า

กิจกรรม : การตรวจสอบรับรองระบบป้องกันอัคคีภัย จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม 8 ครั�ง

(1) วางแผนการตรวจสอบรับรองระบบป้องกันอัคคีภัย   

(2) ดําเนินการตรวจสอบรับรองระบบป้องกันอัคคีภัย (สํานักงานใหญ)่ 1 ครั�ง

(3) ดําเนินการตรวจสอบรับรองระบบป้องกันอัคคีภัย (กจร. 1-6 และ กจม.)     7 ครั�ง

(4) สรุปผลการตรวจสอบรับรองระบบป้องกันอัคคีภัย

 ม.ค.-ก.ค.62

ก.ย. 62

ต.ค.61-ก.ย.62

ธ.ค.-61

ม.ค.-62

ก.พ.-ส.ค.62

ก.ย.-62

 

 

 

ม.ค.-ก.ค.62

ก.ย.-62

ต.ค.61-ก.ย.62

ก.พ.-62

พ.ค.-มิ.ย.62

 

 

เม.ย.-มิ.ย.62

ก.ค.-ก.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62

พ.ย. 61

ธ.ค. 61

 

 

ต.ค.61-ก.ย.62

ต.ค.-ธ.ค.61

ม.ค.-มี.ค.62

พ.ค.62

มิ.ย.62
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6 กิจกรรม : การอบรมภาคบังคับตามกฎหมายด้านความปลอดภัย

ร้อยละของจํานวนพนักงานที�ต้องผ่านการอบรม

ภาคบังคับตามกฎหมายด้านความปลอดภัย  ร้อยละ 60 0.050           

(1) สํารวจความจําเป็นในการฝึกอบรมตามกฎหมาย    

(2) ดําเนินการจัดอบรม/ส่งอบรมภายนอก    

(3) รายงานผลการดําเนินงาน    

7 กิจกรรม : อบรมดับเพลิงขั�นต้น/การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  8 ครั�ง 0.050           

(1) วางแผนการอบรมดับเพลิงขั�นต้น/การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ    

(2) ดําเนินการอบรมดับเพลิงขั�นต้น/การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ (สํานักงานใหญ่)   1 ครั�ง

(3) ดําเนินการอบรมดับเพลิงขั�นต้น/การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ (กจร. 1-6 และ กจม.)   7 ครั�ง

(4) สรุปผลอบรมดับเพลิงขั�นต้น/การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ    

8 กิจกรรม : ติดตามการดําเนินงานด้านความปลอดภัยของกองจัดการโรงงาน จํานวนครั�งที�ติดตาม  2 ครั�ง 0.030           

(1) วางแผนติดตามการดําเนินงานด้านความปลอดภัยของกองจัดการโรงงาน    

(2) ดําเนินการติดตามการดําเนินงานด้านความปลอดภัยของกองจัดการโรงงาน    

(3) สรุปผลการติดตามการดําเนินงานด้านความปลอดภัยของกองจัดการโรงงาน    

9 กิจกรรม : การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี�ยง

ร้อยละของจํานวนพนักงานที�ต้องตรวจสุขภาพ

ตามปัจจัยเสี�ยง  ร้อยละ  80 0.080           

(1) สํารวจความต้องการในการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี�ยง    

(2) ดําเนินการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี�ยง    

(3) สรุปผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี�ยง    

10 กิจกรรม : ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน จํานวนครั�งที�จัดกิจกรรม  2 ครั�ง 0.090           

(1) การรณรงค์กิจกรรม 5 ส 1 ครั�ง

(2) การประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านความปลอดภัย 2 ครั�ง

18 โครงการพัฒนาระบบงานบุคคลด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

ความพึงพอใจของบุคลากรในระบบสารสนเทศ

และการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 70 -              กยท.. ฝทม.

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

(1) จัดทา E-Slip เงินเดือน    

(2) ขอหนังสือรับรองการทํางานผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล    

(3) การเบิกสวัสดิการ    

(4) การขออนุมัติเปลี�ยนแปลงประวัติพนักงานของตนเอง และขออนุมัติเปลี�ยนแปลงประวัติแทนผู้อื�น    

ก.พ.-ก.ย.62

พ.ค.-ก.ย.62

พ.ค.-ก.ย.62

ก.พ.-ก.ย.62

ส.ค.-62

ต.ค.61-ก.ย.62

มี.ค.-62

ก.ค.-62

มี.ค.-ส.ค.62

พ.ย.61 -ส.ค62

พ.ย.-ธ.ค.61

ม.ค.-ส.ค.62

เม.ย.- พ.ค.62

มิ.ย.-ส.ค.62

ก.ย.-62

มิ.ย.-ก.ย.62

ก.ย.-62

มิ.ย.62 -ก.ย.62

มิ.ย.- ก.ค.62

ส.ค. 62

ก.ย.-62

พ.ค.-ก.ย.62

เม.ย.-ก.ย.62

มิ.ย.-ส.ค.62

มิ.ย.-ส.ค.62
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(5) การสอบถามข้อมูลตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา    

(6) การลาอิเล็กทรอนิกส์ (E – leave)    

2 กิจกรรม : ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ จํานวนส่วนงานที�ดําเนินการลงข้อมูลครบถ้วน  20 ส่วนงาน

(1) กําหนดรูปแบบการบันทึกข้อมูลระบบทะเบียนประวัติ    

(2) ประสานงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    

(3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติ    

(4) บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน    

3 กิจกรรม : หน่วยงานไร้กระดาษ (Paperless Office)

จํานวนการใช้กระดาษ ฝทม.ลดลงเทียบกับยอด

จัดสรร  25 ร้อยละ

(1) ระบบเอกสารผ่าน Share files    

(2) ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมในระบบออนไลน์    

(3) ประเมินผลการฝึกอบรมออนไลน์    

(4) ประชุมไร้กระดาษ    

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

(1) แต่งตั�งคณะทํางานปรับปรุงคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล    

(2) จัดประชุมคณะทํางานฯ พิจารณาปรับปรุงคู่มือ    

(3) ดําเนินการปรับปรุงคู่มือฯ ตามมติที�ประชุมคณะทํางานฯ    

(4) นําเสนอผู้ว่าการ กยท. เวียนทุกส่วนงาน    

5 กิจกรรม : ติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานฯ  ร้อยละ 75 

 2 จํานวนครั�งในการติดตามและประเมินผล  1 ครั�ง

(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูล    

(2) ทดสอบแบบสอบถาม    

(3) จัดทําหนังสือเสนอผู้ว่าการเพื�อแจกแบบสอบถาม    

(4) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม    

(5) จัดทํารายงานผลฯและสรุปผลการศึกษาเสนอผู้ว่าการ กยท . ทราบ    

19 โครงการส่งเสริมการทําธุรกิจยาง (e-Training ,การทดสอบยาง,การให้คําปรึกษาออนไลน)์ จํานวนผู้เข้าใช้บริการ  30 ราย 0.015           กยท.. ฝทม.

1 กิจกรรม: การพัฒนาผ่านเว็ปไซด์การจัดการความรู้เพื�อการส่งเสริมการทําธุรกิจยาง (e-Training) 0.015           

(1) แต่งตั�งคณะทํางานเพื�อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาการทําธุรกิจยาง    

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

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

(4) ประชาสัมพันธ์การทําธุรกิจยาง(e-Training ,การทดสอบยาง,การให้คําปรึกษาออนไลน์)    

ธ.ค.61

ม.ค.62

ก.พ.-ก.ค.62

ต.ค.61-ก.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62

มิ.ย.-ก.ย.62

ก.พ.-ก.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62

ก.ย.62

พ.ค.64

มิ.ย.62

 

พ.ย.61-ส.ค.62

พ.ย.61

เม.ย.-มิ.ย.62

 

เม.ย.62

พ.ค.62

พ.ค.63

ก.ค.-ก.ย.62

ก.ค.62

ก.ค.62

ส.ค.62

ม.ค.-ก.ย.62

ม.ค.-ก.ย.62

ม.ค.-ก.ย.62

ม.ค.-ก.ย.62

เม.ย.-ก.ย.62
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(5) ติดตาม ประเมินผลสําเร็จและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน    

20 โครงการวางแผนงานยุทธศาสตร์องค์กร -                กยท. ฝยศ.

20.1 กิจกรรม ด้านการจัดทําแผนงานและงบประมาณ ด้านยุทธศาสตร์องค์กร -                ฝยศ./กนผ.

1) กิจกรรมจัดทํางบประมาณประจําปี 2563 แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 1 แผน -                

1 ประชุมหารือการจัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 X X

2 ทบทวน ปรับปรุง แบบฟอร์มคําขอตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 X X

3 จัดทํา คู่มือการจัดทําคําขอตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 X X X X X X X X X X X X

4 ส่ง คู่มือการจัดทําคําขอตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแบบฟอร์มคําขอตั�ง

งบประมาณรายจ่ายประจําปี ไปยังทุกส่วนงาน เพื�อเสนอขอตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปี X X

5 ทุกส่วนงานจัดทําคําขอตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้ ฝยศ. X

6 รวบรวม คําขอตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากทุกส่วนงาน X X

7 สรุปคําขอตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 X

8 รวบรวมเอกสารคําขอตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้ ฝกค. เพื�อพิจารณา

และจัดส่งให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้องพิจารณา X

9 จัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี และอนุมัติแต่งตั�ง คณะอนุกรรมการจัดทํางบประมาณและ

การบริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (เพื�อพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี) เสนอ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย X

10 จัดตั�งคณะทํางานการจัดทํางบประมาณและการบริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (3 -

 6) เสนอ คณะอนุกรรมการจัดทํางบประมาณและการบริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 X

11 ปรับปรุง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 X

12  - คณะทํางานการจัดทํางบประมาณและการบริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (3 - 6)

 พิจารณาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ X X X

13 ให้เลขาคณะทํางานฯ สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีพร้อมโครงการที�ได้รับการพิจารณาส่งให้ ฝยศ . X X

14 รวบรวมสรุปผลการพิจารณาของคณะทํางานฯ จัดทําวาระงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ X

15  - เสนอ คณะอนุกรรมการจัดทํางบประมาณและการบริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49

 พิจารณา จัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 X

ส.ค.62
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16  - เสนอ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย พิจารณา จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 แจ้งเวียนหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อทราบ และรายงานงบประมาณรายจ่ายประจําปี

 2563 ที�คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เสนอต่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.) -                X X

17 ส่งให้ ฝกค. เพื�อดําเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี -                 X X

2) กิจกรรมจัดทําและทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปี -                 

2.1 การทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 แผนปฏิบัติการประจําปี ฉบับปรับปรุง 1 แผน -                  

1) ประสานขอข้อมูลจากส่วนงาน เพื�อนํามาพิจารณาในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ -                 X

2) ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561 -                 X

3) จัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561 ฉบับปรับปรุง -                X

4) นําแผนปฏิบัติการประจําปี เสนอ ผู้ว่าการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ -                X

5) นําเสนอแผนปฏิบัติการให้ คณะกรรมการ กยท. ให้ความเห็นชอบ -                X

6) เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจําปี ฉบับปรับปรุง -                X  

2.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 แผนปฏิบัติการประจําปี 2563 ของ กยท. 1แผน -                X

1) รวมรวมข้อมูลโครงการ จากส่วนงานที�ตั�งคําของบประมาณประจําปี 2563 -                X X

2) จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2563 -                X

3) นําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะทํางานจัดทําแผน ส่ง

ผู้รับผิดชอบในด้านงบประมาณ -                X

4) นํามติที�ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํางบประมาณและการบริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตาม

มาตรา 49 มาจัดทํา(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2563 -                X

5) นําแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 เสนอ ผู้ว่าการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ -                X

6) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปี  2563 ให้ คณะกรรมการ กยท. ให้ความเห็นชอบ -                X

7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจําปี 2563 -                X

3) กิจกรรมทบทวนปรับปรุงแผนวิสาหกิจ -                 X X X X X

4) กิจกรรมการดําเนินงานเพื�อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจขององค์กร (Eco - efficiency) -                

5) กิจกรรมการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการยางพาราของประเทศ

ทั�งระบบ  พ.ศ. 2560-2564 -                

20.2 กิจกรรมติดตามประเมินผล -                ฝยศ./กปม.

1) การจ้างที�ปรึกษาเพื�อระบบประเมินผลการดําเนินการรัฐวิสาหกิจ -                

2) การประชุมชี�แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดทําตัวชี�วัดปี 2562 -                

3) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน -                
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20.3 กิจกรรมติดตามตรวจสอบโครงการตามนโยบายรัฐบาล -                ฝยศ./กคพ.

1) เตรียมข้อมูล และแบบสอบถาม -                X X X X X X X X

2) เดินทางลงพื�นที�เพื�อดําเนินการ X X X X X X X X

3) สรุปผลโครงการ และรายงานให้ผู้บริหาร X X X X X X X

21 โครงการตรวจสอบภายใน

การปฏิบัติงานกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 10 เรื�อง 3.500 กยท. สตส.

กิจกรรม  1. กระบวนการหลัก  

2. กระบวนการสนับสนุน

3. กระบวนการในส่วนกลาง

4. การฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน กยท.

5. การติดตามงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.

6. การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน

7. การตรวจติดตามของ ผอ.สตส.

8. ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการการตรวจสอบ กยท.

9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการการตรวจสอบ กยท.

10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.

22 โครงการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 3.000           กยท. สผว.

22.1. กิจกรรมส่งเสริมด้านสิ�งแวดล้อม   

1) กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง "ปลูกพืชเศรษฐกิจในสวนยางพารากินได้ชายได้เพิ�มรายได้ 100 ราย 0.300            

2)  กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศน์โรงงานเพื�อชุมชน โรงงาน กจร.4 / กจร.5 /กจร. 6 3 แห่ง 0.300           

22.2. กิจกรรมนวัตกรรมยางพาราเพื�อสังคม

1) ปูสระนํ�าจากยางพารา สถานที� จ.อุดรธานี 1 แห่ง 0.700           

2). สนามเด็กเล่นจากยางพารา สถานที� จ. (ตรัง, อุทัยธาน)ี 2 แห่ง 0.600           

3). สนามตระกร้อจากยางพารา 1 แห่ง -              

4) หุ่นยางพาราฝึกช่วยฟื�นคืนชีพชั�นพื�นฐาน 100 ตัว 0.500           

2.3. กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม  

1) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ครั�ง -              

2) เพิ�มพูนความรู้ในการดําเนินงานด้าน CSR 1 ครั�ง 0.100           

3) ประชาสัมพันธ์โครงการดําเนินงานด้าน CSR 5 ครั�ง 0.500           
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กลยุทธ์ที� 4.4 การหลอมรวมเพื�อความเป็นหนึ�ง 8.500           

23 โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อการบริหาร

1. พนักงานในองค์กรรู้จัก เข้าใจ และจดจําแบรนด์

องค์กรได้ ร้อยละ 100 8.250           กยท. สผว.

 

2. สาธารณชนรู้จัก เข้าใจ และจดจําแบรนด์องค์กร

ได้ ร้อยละ 80

3.1 กิจกรรมแผนกประชาสัมพันธ  

1) การประชาสัมพันธองคกรผานสื่อสิ่งพิมพ 46 ครั้ง 1.500          

2) การประชาสัมพันธองคกรผานสื่อออนไลน 104 ครั้ง 0.312          

3) การประชาสัมพันธองคกรผานสื่อเว็บไซต กยท . 342 ครั้ง 0.017          

4) สื่อมวลชนสัมพันธ 31 ครั้ง 0.921          

5) การจัดทําขาวประชาสัมพันธสงสื่อมวลชน 80 ครั้ง 0.300          

6) การสรุปขอมูลขาวจากสื่อมวลชน 365 ครั้ง 0.300          

7) การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) ทั้งในและนอกองคกร 2 ครั้ง 0.300          

8) การประชาสัมพันธภายในองคกร 232 ครั้ง 0.028          

3.2 กิจกรรมแผนกเผยแพร   

1) ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ 100 ครั้ง 0.060          

2) ผลิตสื่อสารสนเทศเผยแพรความรูผาน Social media 15 ครั้ง -             

3) เสียงตามสาย 300 ครั้ง -             

3.3 กิจกรรมแผนกเอกสารและสิ่งพิมพ  -             

1) การประชาสัมพันธผานสื่อนิทรรศการ 5 ครั้ง 0.400          

2) ผลิตคูมือพนักงาน ประจําป ๒๕๖๒ 5,000 เลม 1.200          

3) ผลิตปฏิทิน 3 รูปแบบ ไดแก ปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโตะ และปฏิทิน 5,000 ฉบับ 0.300          

4) ผลิตหนังสือรายงานประจําป ๒๕๖๑ และหนังสือเฉพาะกิจ เชน ทํา QR Code -             

5) ผลิตปายประชาสัมพันธ 12 แผน 0.012          

6) กิจกรรมเทิดพระเกียรติราชวงศ 2 ครั้ง 0.100          

3.4 กิจกรรมวันยางพารา  2.500          

 1) การจัดงานวันยางพาราแหงชาติ 1 ครั้ง  

 2) จัดทําเสื้อแจคเก็ตภายใตโครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางภาพลักษณ 3,000 ตัว  
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กลยุทธ์ที� 4.5 การบริหารความเสี�ยงในเชิงบูรณาการ 0.232           

24 โครงการการบริหารการจัดการความเสี�ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร 0.232         กยท. ฝยศ./กบค.

24.1 กิจกรรมการบริหารการจัดการความเสี�ยง คะแนนตัวชี�วัดองค์กรด้านการบริหารความเสี�ยง ไม่ตํ�ากว่า 3.2

1) กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารความเสี�ยง ประจําปี 2563

2) กิจกรรมการระบุและประเมินความเสี�ยงระดับองค์กร ประจําปี 2563

3) กิจกรรมการกําหนดแผนบริหารความเสี�ยงระดับองค์กร ประจําปี 2563

4) กิจกรรมการทบทวนกฏบัตร/นโยบายการบริหารความเสี�ยง ประจําปี 2563

5) กิจกรรม ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี�ยง ประจําปี 2562

6) กิจกรรม การติดตามผลการบริหารความเสี�ยงรายไตรมาส ประจําปี 2562

7) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ เรื�องการบริหารความเสี�ยงแก่พนักงานทุกระดับของ กยท. ประจําปี 2562

8) กิจกรรม ทบทวน/ซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื�องทางธุรกิจ (BCM/BCP) ประจําปี 2562

9) กิจกรรม การประเมินการใช้งานคู่มือบริการความเสี�ยง/ความตระหนักและความเข้าใจเกี�ยวกับการ บริหารความเสี�ยง

  24.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน คะแนนตัวชี�วัดองค์กรด้านการควบคุมภายใน ไม่ตํ�ากว่า 3.5

1) กิจกรรมการ การจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.๓) ประจําปี 2563

2) กิจกรรมการ ทบทวน/ปรับปรุงนโยบายการควบคุมภายในของ กยท. ประจําปี 2562

3) กิจกรรม การติดตาม/วิเคราะห์และรายงานผลความก้าวหน้าการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยและระดับองค์กร

  

 

4) กิจกรรม ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการควบคุมภายในของ กยท. ประจําปี 2562  

5) กิจกรรม ทบทวน/ปรับปรุงแบบสอบถามการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ประจําปี 2562

6) กิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ เรื�อง การควบคุมภายในให้แก่พนักงานทุกระดับของ กยท.ประจําปี 2562

7) กิจกรรม ประเมินการใช้งานคู่มือฯและทัศนคติด้านการควบคุมภายในของพนักงาน กยท ./ช่องทางการสื�อสารการ

  

X

8) กิจกรรม จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กยท . ประจําปี 2562 ตามหลักเกณฑ์

  9) กิจกรรม จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมภายในของ กยท . ประจําปี 2562

กลยุทธ์ที� 4.6 การลดค่าใช้จ่าย และปรับโครงสร้างหนี� 0.050             

25 โครงการจัดทําแผนบริหารความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย จัดทําแผนและนําเสนอต่อผู้บริหารแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 0.050             กยท. ฝกค.
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โครงการ กิจกรรม (เดิม) (ใหม)่

111.708 60.692

ยุทธศาสตร์ที� 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดําเนินธุรกิจ - 1  

 - ยกเลิก  -  1  -  

ไม่ได้รับ

จัดสรร

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที� 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า 10 15 77.647 50.063

1) เพิ�มเติมโครงการ/กิจกรรม 1 1 0.000 2.000

2) ปรับตัวชี�วัดและค่าเป้าหมาย 4 14  -   -  

3) ปรับขั�นตอนและระยะเวลา 1  -   -   -  

4) ปรับขั�นตอนและระยะเวลาและงบประมาณ 1  -  74.636 46.963

5) ปรับปรุงโครงการ  (วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

และวิธีการดําเนินงาน)
2  -  2.887 1.000

6) ปรับงบประมาณ (ลดลง) 1  -  0.125 0.100

ยุทธศาสตร์ที� 3  การวิจัยและพัฒนาเพื�อเป็นศูนย์กลางการผลิตและ

อุตสาหกรรมยางพารา
6 2 12.036 2.379

1) ยกลิก 1  -  2.700 0.000

2) ยุบกิจกรรมไปอยู่กิจกรรมอื�น  -  1 2.700 0.000

3) ปรับงบประมาณ 2  -  6.516 2.350

4) ปรับตัวชี�วัดและค่าเป้าหมาย 3 1 0.120 0.029

ยุทธศาสตร์ที� 4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ�ง เพื�อการบริหารมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ
2  -  22.025 8.250

1) ยกเลิก 1  -  0.270 0.000

2) ปรับตัวชี�วัดและงบประมาณ 2  -  21.7545 8.25

รวมงบประมาณทั�งสิ�น

สรุปการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของ กยท.

 

ยุทธศาสตร์ 
 จํานวนทบทวน งบประมาณ (ล้านบาท)



109

(เดิม) (ใหม่)

ยุทธศาสตร์ที� 1 การสร้างรายได้จาก

การบริการและดําเนินธุรกิจ

ยกเลิกกิจกรรม กิจกรรมแปลงผลิตพันธุ์ปาล์มนํ�ามัน ปีปลูก 2562 (ต่อเนื�อง) - ไม่ได้รับ

จัดสรร

งบประมาณ

ฝสผ.

เพิ�มเติมโครงการ โครงการสนับสนุนสินเชื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)
 - 2.000 

(งบรัฐบาล)

ฝวอ.

เพิ�มเติมกิจกรรม กิจกรรมบริหารงานระบบโลจิสติกส์  - ไม่ใช้งบ ฝวศ.

1) กิจกรรมแปลงผลิตกิ�งตายางพันธ์ดี ปี 2562 เท่าเดิม เท่าเดิม ฝสผ.

2) กิจกรรมแปลงผลิตยางถุงเพาะชํา ปี 2562 เท่าเดิม เท่าเดิม ฝสผ.

3) กิจกรรมแปลงผลิตต้นติดตาในถุงเพาะชํา ปีปลูก 2562 (ต่อเนื�อง) เท่าเดิม เท่าเดิม ฝสผ.

4) กิจกรรมแปลงผลิตต้นติดตาในถุงเพาะชํา  ปีปลูก 2563 (เริ�มต้น) เท่าเดิม เท่าเดิม ฝสผ.

5) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงผลิตกิ�งตายางพันธุ์ดี เท่าเดิม เท่าเดิม ฝสผ.

6) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุ์ปาล์มนํ�ามัน ปีปลูก 2562 เท่าเดิม เท่าเดิม ฝสผ.

7) กิจกรรมเงินกู้ยืม เท่าเดิม เท่าเดิม ฝพก.

8) กิจกรรมเงินอุดหนุน เท่าเดิม เท่าเดิม ฝพก.

9) เงินอุดหนุนสถาบันเกษตรกร เท่าเดิม เท่าเดิม ฝพก.

10) ประชุมประจําปี เท่าเดิม เท่าเดิม ฝพก.

11) สัมมนาประจําปี เท่าเดิม เท่าเดิม ฝพก.

12) การฝึกอบรม เท่าเดิม เท่าเดิม ฝพก.

13) ศึกษาดูงาน เท่าเดิม เท่าเดิม ฝพก.

ยุทธศาสตร์ที� 2 การพัฒนายางพารา

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า

ปรับตัวชี�วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียดการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของ กยท.

ยุทธศาสตร์ การทบทวน โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ
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(เดิม) (ใหม่)
ยุทธศาสตร์ การทบทวน โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ

14) ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพื�อสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินกิจกรรมอื�นๆ เท่าเดิม เท่าเดิม ฝพก.

15) โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง เท่าเดิม เท่าเดิม ฝพก.

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง เท่าเดิม เท่าเดิม ฝพก.

2) โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อเกษตรกร เท่าเดิม เท่าเดิม ฝพก.

3) โครงการ  สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง

อย่างครบวงจร

เท่าเดิม เท่าเดิม ฝวอ.

ปรับขั�นตอนและระยะเวลา โครงการส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ เท่าเดิม เท่าเดิม ฝพก.

ปรับขั�นตอนและระยะเวลา

และงบประมาณ

โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย 74.6357 46.963 ฝวศ.

1) โครงการจัดตั�งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM)
2.8867 1.000 ฝวศ.

2) โครงการส่งเสริมการทําสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั�งยืน (FSC) เท่าเดิม เท่าเดิม ฝพก.

ปรับงบประมาณ โครงการแผนงานจัดทําบทวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วนที�เกี�ยวข้องกับยางพารา 0.125 0.100 ฝวศ.

 ยกลิก โครงการหมอนยางพาราไร้กลิ�นปลอดเชื�อผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน 2.700 2.700 สวย.

ยุบกิจกรรมไปอยู่กิจกรรมอื�น
กิจกรรมการจัดการสวนยางอย่างยังยืนตามมาตรฐานสากล (FSC) 

(ยุบไปรวมกับ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง)

2.700 2.700

ฝสผ.

1) โครงการวิจัยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกรในประเทศไทย 5.887 1.850 ฝวศ.

2) โครงการวิจัยการศึกษาระบบโลจิสติกส์ยางภายในประเทศ  0.629 0.500 ฝวศ.

1) โครงการการจัดทํามาตรฐานยางแผ่นรมควันชั�นพิเศษของการยางแห่งประเทศไทยและ

โครงการจัดทําร่างมาตรฐานยางปูพื�นสนามเด็กเล่น เท่าเดิม เท่าเดิม ฝวอ.

2) โครงการวิจัย การผลิตนํ�ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และยางสกิมอิพ็อกไซด์ เท่าเดิม เท่าเดิม ฝวอ.

3) โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  (ต่อเนื�อง) เท่าเดิม เท่าเดิม สผว.

ปรับตัวชี�วัดและค่าเป้าหมาย

ปรับปรุงโครงการ  

(วัตถุประสงค์ ,ตัวชี�วัด, ค่า

เป้าหมาย ,งบประมาณ และ

วิธีการดําเนินงาน)

ยุทธศาสตร์ที� 3  การวิจัยและพัฒนา

เพื�อเป็นศูนย์กลางการผลิตและ

อุตสาหกรรมยางพารา

ปรับงบประมาณ

ปรับตัวชี�วัดและค่าเป้าหมาย
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(เดิม) (ใหม่)
ยุทธศาสตร์ การทบทวน โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ

4)  กิจกรรมโครงการพิเศษ (ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 0.1198 0.029 ฝสผ.

ยกเลิก โครงการยกร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของการยางแห่งประเทศไทย 0.2700 - ฝกม.

1) โครงการจัดทําแผนบริหารความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย เท่าเดิม เท่าเดิม ฝกค.

2) โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อการบริหาร 21.755 8.250 สผว.

ปรับตัวชี�วัด

ยุทธศาสตร์ที� 4 การหลอมรวมองค์กร

ให้เป็นหนึ�ง เพื�อการบริหารมุ่งสู่ความ

เป็นเลิศ
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ส่วนงาน การทบทวน โครงการ กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม

ฝสผ. ปรับตัวชี�วัดและค่าเป้าหมาย  กิจกรรมแปลงผลิตกิ�งตายางพันธ์ดี ปี 2562

 กิจกรรมแปลงผลิตยางถุงเพาะชํา ปี 2562

 กิจกรรมแปลงผลิตต้นติดตาในถุงเพาะชํา ปีปลูก 2562 (ต่อเนื�อง)

 กิจกรรมแปลงผลิตต้นติดตาในถุงเพาะชํา  ปีปลูก 2563 (เริ�มต้น)

 กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงผลิตกิ�งตายางพันธุ์ดี

 กิจกรรมแปลงผลิตพันธุ์ปาล์มนํ�ามัน ปีปลูก 2562

 กิจกรรมโครงการพิเศษ

ยกเลิก  กิจกรรมแปลงผลิตพันธุ์ปาล์มนํ�ามัน ปีปลูก 2562 (ต่อเนื�อง)

ยุบกิจกรรม   กิจกรรมการจัดการสวนยางอย่างยังยืนตามมาตรฐานสากล (FSC)

 ปรับปรุงโครงการ  (วัตถุประสงค์

 ,ตัวชี�วัด, ค่าเป้าหมาย ,

งบประมาณ และวิธีการ

ดําเนินงาน) 

โครงการส่งเสริมการทําสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั�งยืน (FSC)

ฝพก. ปรับตัวชี�วัดและค่าเป้าหมาย  กิจกรรมเงินกู้ยืม

 กิจกรรมเงินอุดหนุน

 เงินอุดหนุนสถาบันเกษตรกร

 ประชุมประจําปี

 สัมมนาประจําปี

 การฝึกอบรม

 ศึกษาดูงาน

 ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพื�อสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินกิจกรรมอื�นๆ 

 โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง

 โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อเกษตรกร

ปรับขั�นตอนและระยะเวลา  โครงการส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่

ฝวศ.

 โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย



โครงการจัดตั�งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM)

เพิ�มเติมกิจกรรม  กิจกรรมบริหารงานระบบโลจิสติกส์

  โครงการแผนงานจัดทําบทวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วนที�เกี�ยวข้องกับยางพารา

 โครงการวิจัยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกรในประเทศไทย

 โครงการวิจัยการศึกษาระบบโลจิสติกส์ยางภายในประเทศ  

ฝวอ. ปรับตัวชี�วัดและค่าเป้าหมาย



โครงการ  สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการเพิ�มประสิทธิภาพการแปร

รูปยางอย่างครบวงจร



โครงการการจัดทํามาตรฐานยางแผ่นรมควันชั�นพิเศษของการยางแห่งประเทศไทยและ

โครงการจัดทําร่างมาตรฐานยางปูพื�นสนามเด็กเล่น

 โครงการวิจัย การผลิตนํ�ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และยางสกิมอิพ็อกไซด์

เพิ�มเติมโครงการ  โครงการสนับสนุนสินเชื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)

สรุปการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของ กยท. จําแนกตามส่วนงาน

ปรับปรุงโครงการ  (วัตถุประสงค์

 ,ตัวชี�วัด, ค่าเป้าหมาย ,

งบประมาณ และวิธีการ

ดําเนินงาน)

ปรับขั�นตอน ระยะเวลาและ

งบประมาณ
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ส่วนงาน การทบทวน โครงการ กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม

สผว. ปรับตัวชี�วัดและค่าเป้าหมาย  โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  (ต่อเนื�อง)

 โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อการบริหาร

ฝกค. ปรับตัวชี�วัด  โครงการจัดทําแผนบริหารความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย

ฝกม. ยกเลิก  โครงการยกร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของการยางแห่งประเทศไทย

สวย ยกลิก โครงการหมอนยางพาราไร้กลิ�นปลอดเชื�อผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน  ผู้รับผิดชอบโครงการจะทํา

หนังสือแจ้งยกเลิก
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ฝสผ. 1. ผลผลิต ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ/ผลิตพันธุ์ยาง และไม้ยืนต้น

50.000      

1 แผนปฏิบัติการจัดการศูนย์เรียนรู้  

1) กิจกรรมจัดการศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา  5 แห่ง  คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

2 แผนปฏิบัติการบํารุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฝึกกรีด

1) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฝึกกรีด จํานวนเนื�อที� 44.1 ไร่ คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

2) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงกรีดยาง (1,398.2 ไร่) จํานวนผลผลิต   250,000 กก. 150,000 กก

คํานวณค่าเป้าหมายจาก

ปริมาณผลผลิตปี 2561 เห็นชอบ

3 แผนปฏิบัติการสร้างรายได้จากทรัพย์สินที�มีอยู่เดิม

1) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกยางพารา จํานวนผลผลิต    35,000 กก. 100,000 กก. 

คํานวณค่าเป้าหมายจาก

ปริมาณผลผลิตปี 2561 เห็นชอบ

4 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ยาง

1) กิจกรรมแปลงผลิตต้นตอยางพันธุ์ดี ปี 2562 (ต่อเนื�อจํานวนต้นตอยางตาเขียว  300,000 ต้น 250,000 ต้น

แก้ไขเป้าหมายให้ตรงกับ

การจัดสรรงบปี 2562 เห็นชอบ

2) กิจกรรมแปลงผลิตต้นตอยางพันธุ์ดี ปี 2563 (เริ�มต้นจํานวนต้นตอยางตาเขียว   320,000 ต้น คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

3) กิจกรรมแปลงผลิตกิ�งตายางพันธ์ดี ปี 2562 จํานวนผลผลิตตายางพันธุ์ดี  1,165,000 กิ�ง 1,115000 กิ�ง

แก้ไขเป้าหมายให้ตรงกับ

การจัดสรรงบปี 2562 เห็นชอบ

4) กิจกรรมแปลงผลิตยางถุงเพาะชํา ปี 2562 จํานวนต้นยางชําถุง   330,000 ต้น 265,000 ต้น

ปรับลดตามหนังสือที� กษ

2911.03/0001 เห็นชอบ

5) กิจกรรมแปลงผลิตต้นติดตาในถุงเพาะชํา ปีปลูก 25  

จํานวนการผลิตต้นยางติดตา

ในถุงเพาะชํา 260,000 ต้น 250,000 ต้น

แก้ไขเป้าหมายให้ตรงกับ

การจัดสรรงบปี 2562 เห็นชอบ

6) กิจกรรมแปลงผลิตต้นติดตาในถุงเพาะชํา  ปีปลูก 2  จํานวนต้นตอยางตาเขียว   260,000 ต้น 250,000 ต้น

แก้ไขเป้าหมายให้ตรงกับ

การจัดสรรงบปี 2562 เห็นชอบ

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

7) กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงผลิตกิ�งตายางพันธุ์ดี จํานวนพื�นที�แปลงบํารุงรักษากิ�งต    140 ไร่ 150.59 ไร่  

แก้ไขเป้าหมายให้ตรงกับ

การจัดสรรงบปี 2562 เห็นชอบ

5 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ไม้ยืนต้น

1) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุ์ปาล์มนํ�ามัน ปีปลูก 2562 จํานวนต้นกล้าปาล์มนํ�ามัน   190,000 ต้น 40,000 ต้น

ปรับลดตามหนังสือที� กษ 

2911.03/0001 เห็นชอบ

2) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุ์ปาล์มนํ�ามัน ปีปลูก 2562 (ตจํานวนต้นกล้าปาล์มนํ�ามัน  40,000 ต้น ยกเลิกกิจกรรม ยกเลิกกิจกรรม ยกเลิกกิจกรรม ยกเลิกกิจกรร

ไม่ได้ดําเนินการ เพราะ

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เห็นชอบ

3) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุ์ปาล์มนํ�ามัน ปีปลูก 2563 (เ จิํานวนต้นกล้าปาล์มนํ�ามัน  40,000 ต้น คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

6 แผนปฏิบัตการบริหารแปลงผลิตพันธุ์ยาง  

กิจกรรมบริหารแปลงผลิตพันธุ์ยาง แปลงผลิตพันธุ์ยาง   7 แห่ง คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

ฝส
ผ. 1. ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ/การปลูกแทน 1. จํานวนไร่ของยางพาราที�โค่น 200,000 ไร่ 6,582.000   ฝสผ. 1. ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี แก้ไขชื�อ( ตัวชี�วัด) ให้ถูกต้อง เห็นชอบ

[วัตถุประสงค]์ 1. เพื�อปลูกแทนยางพาราพันธุ์ดี ปีละ 

200,000 ไร่ และพืชเศรษฐกิจชนิดอื�น 200,000 ไร่ 2.  ปลูกแทนด้วยพืชเศรษฐกิจชนิ   200,000 ไร่  คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม

1) รับคําขอ 1. คําขอ  

ตัดกิจกรรมออก เพราะไม่มี

เป้าหมายของการดําเนินงาน เห็นชอบ

2) รังวัด 2.  รังวัด

ตัดกิจกรรมออก เพราะไม่มี

เป้าหมายของการดําเนินงาน เห็นชอบ

3) อนุมัติ 3.  อนุมัติ 

ตัดกิจกรรมออก เพราะไม่มี

เป้าหมายของการดําเนินงาน เห็นชอบ

4) โคน 4.  โค่น 400,000 ไร่ คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

5) กิจกรรมให้การปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

5.1) ยาง 5. ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี 200,000 ไร่ คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

5.2) ผสมผสาน 8.  ปลูกแบบผสมผสาน 20,000 ไร่ คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

5.3) ไม้ยืนต้น 6.  ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้น 40,000 ไร่ คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

5.4) ปาล์มนํ�ามัน 7.  ปลูกแทนด้วยปาล์มนํ�ามัน 140,000 ไร่ คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

6) พืชคลุม 9.  พืชคลุม  40,000 ไร่ คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

7) พืชแซม 10. พืชแซม  80,000 ไร่ คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

8) ค่าใช้จ่ายภาคสนาม 50.000        คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

ฝส
ผ.

โครงการส่งเสริมการทําสวนยางตามมาตรฐานการ

จัดการป่าไม้อย่างยั�งยืน (FSC)

เกษตรกรชาวสวนยางที�ขึ�น

ทะเบียนกับ กยท. ปีละ

4 แสนไร่ 80.000        โครงการการจัดการสวนยาง

อย่างยั�งยืนตามมาตรฐานสากล

จํานวนไร่ที�มีการยื�น

ขอรับการส่งเสริมการ

ทําสวนยางตาม

มาตรฐาน

ปรับวัตถุประสงค์ วิธี

ดําเนินงานใหม่  เนื�องจาก

พิจารณาแล้วผลการ

ดําเนินงานโครงการการ

จัดการสวนยางอย่างยั�งยืน

ตามมาตรฐานสากลของ 

กยท. ปี 2561 ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย เห็นควรที�จะต้อง

จัดทํามาตรฐานการจัดการ

สวนยางอย่างยั�งยืนให้

ครอบคลุมและสอดคล้อง

ตามมาตรฐานการจัดการ

สวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่าง

ยั�งยืน (มอก.14061) 

มาตรฐาน FSC และหลัก

ปฏิบัติการปลูกแทน เพื�อ

เป็นหลักเกณฑ์แนวทางและ

วิธีปฏิบัติก่อน

เห็นชอบ



 

117

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

แผนงานการถ่ายทอดเทคโนลียีเพื�อเกษตรกร 38.733     ฝสผ.

ฝสผ.
ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที�มีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจ /ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การ

ศึกษาวิจัย และค้นคว้าทดลอง /ถ่ายทอดเทคโนโลยี 38.733     

1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ�มผลผลิตยาง 13.033     

1) การกรีดยางอย่างถูกวิธี (5 วัน)

 จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการ

ฝึกอบรม 5,130 ราย 11.224      คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

2) การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื�อเพิ�มผลผลิ   

 จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการ

ฝึกอบรม 2,700 ราย 1.809        คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตยาง 5.354       

การปรับปรุงดินใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ (2 วัน)

 จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการ

ฝึกอบรม 5,520 ราย 5.354        คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

3. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี�ยวกับการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตยาง 2.896       

การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี�ยว

 จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการ

ฝึกอบรม 7,620 ราย 2.896        คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

4. กิจกรรมการจัดการสวนยางอย่างยังยืนตาม

มาตรฐานสากล (FSC)

 จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการ

ฝึกอบรม

13,500 ราย 2.700       ยุบกิจกรรม เนื�องจาก 

กิจกรรมไม่ได้รับการอนุมัติ

จากคณะทํางาน 49(4) โดย

คณะทํางานให้โอน

งบประมาณไปอยู่ใน 

กิจกรรมถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้าน

อุตสาหกรรมยางและ

เศรษฐกิจยาง

เห็นชอบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

5. กิจกรรมฝึกอบรมช่างกรีดยาง

 จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการ

ฝึกอบรม 150 ราย 0.333       คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม

เห็นชอบ

6. กิจกรรมโครงการพิเศษ

จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการ

ฝึกอบรม 200 ราย 0.120       50 ราย 0.0285        

ขอปรับลดเป้าหมายเหลือ 

50 ราย ซึ�งเป็นของ จ.สุรินทร์

 แต่ในส่วนของ จ.ยะลา

ไม่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณเนื�องจากฝ่าย

การคลังพิจารณาแล้ว การ

ดําเนินงานไม่สอดคล้องกับ

กิจกรรมของโครงการ

เห็นชอบ

7 กิจกรรมการจัดการศูนย์เรียนรู้ ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี 0.199        

1) เทคนิคการขยายพันธุ์ยางพาราโดยการติดตา

 จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการ

ฝึกอบรม 30 ราย 0.040        คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

2) ส่งเสริมทักษะความรู้พื�นฐานด้านยางพาราแก่นักเรียนบุตร

 จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการ

ฝึกอบรม 120 ราย 0.059        คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

3) เสริมสร้างเกษตรกรยุคใหม่

 จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการ

ฝึกอบรม 20 ราย 0.020        คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

4) การประกอบอาชีพเสริมเพิ�มรายได้ในสวนยาง

 จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการ

ฝึกอบรม 60 ราย 0.032        คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

5) จัดนิทรรศการวิชาการยางพาราในแหล่งชุมชน

 จํานวนการจัดนิทรรศการ

วิชาการยางพาราในแหล่ง

ชุมชน  12 ครั�ง 0.047        คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ
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ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

8 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง 14.098      

1) สัมมนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีครูยางอาสา

 จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการ

ฝึกอบรม 200 ราย 2.075        คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

2) สัมมนาวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสําหรับผู้

ปฏิบัติหน้าที�ถ่ายทอดเทคโนโลยี

 จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการ

ฝึกอบรม 143 ราย 2.133        คงเดิม คงเดิม คงเดิม 4.833          

ได้รับโอนงบงบประมาณจาก

 กิจกรรมการจัดการสวน

ยางอย่างยังยืนตาม

มาตรฐานสากล (FSC) เห็นชอบ

3) การผลิตผลิตภัณฑ์ยางจากยางพาราเบื�องต้นเชิง

ปฏิบัติการ  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการฝึกอ  450 ราย 3.000        คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

4) การปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางจากยางพารา (มีหลัก  จํานวนเกษตรกรที�ได้รับการฝึกอ  180 ราย 4.890        คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

5) มาตรฐานสินค้าจากยางพาราและธุรกิจยาง  การถ่ายทอดองค์ความรู้ 1 ครั�ง 2.000        คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

ฝพก. 1  แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบปัี 2561   

1 กิจกรรมเงินกู้ยืม 950.000    

1) เงินให้กู้ยืมเกษตรกร 200.000    จํานวนผู้ยื�นเรื�องขอกู้ 200 ราย

2) เงินให้กู้ยืมผู้ประกอบกิจการยาง 150.000    จํานวนผู้ยื�นเรื�องขอกู้ 5 ราย  

3) เงินให้กู้ยืมสถาบันเกษตรกร 600.000    จํานวนผู้ยื�นเรื�องขอกู้ 100 ราย

2 กิจกรรมเงินอุดหนุน 820.000    จํานวนผู้ยื�นเรื�องขอกู้ 230 ราย

1) เงินอุดหนุนเกษตรกร 20.000      จํานวนผู้ยื�นเรื�องขอกู้ 80 ราย

2) เงินอุดหนุนสถาบันเกษตรกร 800.000    จํานวนผู้ยื�นเรื�องขอกู้ 150 ราย

เพิ�มตัวชี�วัดให้ครบถ้วนของ

กิจกรรมเดิมในปฏิบัติการ 

เดิมไม่มี

เห็นชอบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย
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ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

3 กิจกรรมงบประมาณสํารองเพื�อรักษาเสถียรภาพราคายาง 1,000.000 คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

4 กิจกรรมงบบริหาร มาตรา 49 (3) 78.277      คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

2 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 229.000    

2.1 กิจกรรมการส่งเสริมสถาบันเกษตรกร (ส่วนกลาง) 22.245      

1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวน

ยาง กยท. ระดับประเทศ จํานวนของการดําเนินการ  6 ครั�ง/ปี 1.365        

2) ประชุมสัมมนาผู้นําสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางประจําปี จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม  250 คน 2.178        

3) ประชุมสัมมนาผู้นําสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทีแปรรูป

และพัฒนาผลผลิตยางพารา จํานวนของการดําเนินการ  7 ครั�ง/ปี 2.962        

4) ศึกษาดูงานของผู้นําสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวนของการดําเนินการ  2 ครั�ง/ปี 7.685        

5) ประชุมสัมมนาผู้นําสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระยะ

เริ�มต้น พัฒนา ก้าวหน้า จํานวนของการดําเนินการ  5 ครั�ง/ปี 6.275        

6) ติดตามผลการดําเนินงานของเกษตรกรชาวสวนยางและ

สถาบันเกษตรกรฯ ตามมาตรา 49(6) จํานวนของการดําเนินการ  5 ครั�ง/ปี 0.208        

7 ประชาสัมพันธ์สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวนของการดําเนินการ  3 ครั�ง/ปี 1.573        

2.2 กิจกรรมการส่งเสริมสถาบันเกษตรกร (ส่วนภูมิภาค) 29.815      คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

1)  ประชุมคณะกรรมการเครื�อข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวน

ยาง กยท. ระดับเขต 7 เขต จํานวนของการดําเนินการ  42 ครั�ง 3.250        

2) ประชุมคณะกรรมการเครื�อข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวน

ยาง กยท. ระดับจังหวัด/สาขา จํานวนของการดําเนินการ  480 ครั�ง 7.992        

3) พัฒนาสถาบันเกษตรกร ประกวดสถาบันและเครื�อข่าย

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ดีเด่น ระดับเขตและ

ระดับจังหวัด มอบรางวัลสถาบันดีเด่น 156 แห่ง 15.573      

4) ขึ�นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรชาวสวนยาง

จํานวนเกษตรกรฯ และสถาบัน

เกษตรกรฯ ที�ขึ�นทะเบียน

 25,0000 ราย/

45 สถาบัน 3.000        

2.3  กิจกรรมการพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 0.820         

คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน
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 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

1)  การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารของสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง จํานวนผู้เข้ารับการพัฒนา  250 ราย 0.820        

2)  การพัฒนาระบบการบริหารงานภายในของสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง จํานวนสถาบันที�รับการพัฒนา  50 สถาบัน 0.360        

3) การจัดทําแผนธุรกิจสําหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวนสถาบันที�การพัฒนา  50 สถาบัน 0.450        

4) การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

ปรับเปลี�ยนจากการแปรรูปยางขั�นต้นไปเป็นการผลิต

ผลิตภัณฑ์ยาง จํานวนของสถาบันฯ 10 แห่ง 0.310        

2.4 กิจกรรมการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรตามมาตรา 49(6) 175.000      

2.1  ประชุมประจําปี 40.000      

จํานวนโครงการที�

สถาบันยื�นข้อรับการ

สนับสนุน

728  โครงการ

20.98

เพิ�มตัวชี�วัด เพราะต้อรอคํา

ขอจากสถาบันส่งมาให้ / เห็นชอบ

2.2 สัมมนาประจําปี 40.000      

จํานวนโครงการที�

สถาบันยื�นข้อรับการ

สนับสนุน

374 โครงการ

4.75

เพิ�มตัวชี�วัด เพราะต้อรอคํา

ขอจากสถาบันส่งมาให้ เห็นชอบ

2.3 การฝึกอบรม 45.000      

จํานวนโครงการที�

สถาบันยื�นข้อรับการ

สนับสนุน

553 โครงการ

7.15

เพิ�มตัวชี�วัด เพราะต้อรอคํา

ขอจากสถาบันส่งมาให้ เห็นชอบ

2.2 ศึกษาดูงาน 25.000      

จํานวนโครงการที�

สถาบันยื�นข้อรับการ

สนับสนุน

660 โครงการ

33.81

เพิ�มตัวชี�วัด เพราะต้อรอคํา

ขอจากสถาบันส่งมาให้ เห็นชอบ

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพื�อสร้างความเข้มแข็ง

ในการดําเนินกิจกรรมอื�นๆ 25.000      

จํานวนโครงการที�

สถาบันยื�นข้อรับการ

สนับสนุน

566 โครงการ

6.59

เพิ�มตัวชี�วัด เพราะต้อรอคํา

ขอจากสถาบันส่งมาให้ เห็นชอบ

2.5 กิจกรรมงานแผนการดําเนินงานตามคําขอ ขอ 4.1.3 -               

2.6 สรุปผลการดําเนินการเสนอผู้บริหาร รายไตรมาสและรายปี -              
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

2  โครงการส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ 1. สถาบันเกษตรกรชาวสวน

ยางที�ดําเนินการในพื�นที�แปลง

ใหญ่ยางพารา จํานวน

92 แปลง   เนื�อ

ที�จํานวน 

65,850 ไร่  

(ข้อมูลจากกรม

ส่งเสริม

การเกษตร)

170.240    คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม ปรับขั�นตอนและปรับ

ระยะเวลาการดําเนินการให้

เสร็จทันสิ�นปีงบประมาณ

เห็นชอบ

2.  สนับสนุน การจัดตั�ง

โรงงานแปรรูปยางพาราทั�ง  7 เขต

2.1 กิจกรรมส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ของ 

กยท.ส่วนกลาง ดําเนินการ 110.652    

1). แจ้ง กยท.เขตให้หาความต้องการและเตรียมการกําหนด

พื�นที�เป้าหมาย/แนวทาง/ชี�แจงความเข้าใจในการพัฒนา

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พัฒนาในรูปแบบ

เกษตรแปลงใหญ่ด้านยางพาร  

2) ดําเนินการประชาสัมพันธ์โคงการ และรวบรวมตรวจสอบ

แจ้งสรุปเป้าหมายจาก กยท.เขต

3) กยท. สนญ.จัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณให้แต่ละ 

กยท.เขต

4.) กยท.สนญ. จัดฝึกอบรมพัฒนผู้จัดการพื�นที� 

4.1) การสร้างวิทยากร (Core Team)

4.2) คัดเลือกและอบรมวิทยากรหลัก/พัฒนาหลักสูตร

5 ) กยท.สนญ. จัดทําแผนการพัฒนาและดําเนินการพัฒนาผู้จัดการพื�นที�

5.1) อบรมผู้จัดการพื�นที�

5.2) จัดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการพื�นที�

5.3) จัดทีมให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้จัดการพื�นที� (Coaching)

6 ) กยท.ข./จ./ส. ดําเนินงานบริหารจัดการและส่งเสริม

การเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดส่งรายงาน

ผลการดําเนินการฯ/การติดตามประเมินผล ให้ กยท. สนญ.

ทราบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

7) กยท. สนญ ติดตามภาคปฏิบัติงาน รวบรวมผลการ

ดําเนินงานการพัฒนาฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ความคิดเห็น ประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้

เข้าโครงการ จากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร และ กยท.ข/จ./ส.

8) นํามาวิเคราะห์แบบสอบถาม และสรุปผลโครงการฯ

9) สรุปผลการดําเนินการโครงการฯ เสนอผู้บริหารระดับสูง

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ของ 

กยท.ส่วนภูมิภาค ดําเนินการ 59.588      

คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม

ปรับขั�นตอนและปรับ

ระยะเวลาการดําเนินการให้

ทันตามเวลา

เห็นชอบ

2.2.1. ตั�งคณะทํางาน/วางแผนการทํางานร่วมกับภาคีและเครือข่าย 

1)  ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายที�เกี�ยวข้องประสานความ

ร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที�เกี�ยวข้อง

2)  การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาของแปลงใหญ่ รวม

พื�นที�และรวมกลุ่มเกษตรกร/ผู้ผลิต วิเคราะห์สถานการณ์

ของพื�นที�วางแผนการปฏิบัติงานพัฒนากลุ่มเกษตรกร

2.2.2. การบริหารแปลงใหญ่

1) จัดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้

2) การบริหารจัดการ/การตลาดและลดต้นทุนการผลิต

3) ดําเนินงานจัดทําแปลงใหญ่ (ตามแผนปฏิบัติงาน)

2.2.3 การสนับสนุนการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

1)  ประสานงานกับหน่วยงานวิชาการกับส่วนกลางและใน

พื�นที�รับผิดชอบ

2) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายต่างๆ

3)  การติดตาม ประเมินผล และรายงาน

2.3 กิจกรรมจัดตั�งโรงงานแปรรูปยางพารา เพื�อรองรับการใช้

ประโยชน์ร่วมกันของการพัฒนาเกษตรแปลใหญ่ (งบอุดหนุน)
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

3 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบัน

เกษตรกร   (Smart Farmer)

1. เกษตรกรชาวสวนยางที�ขึ�น

ทะเบียนกับ กยท. ทั�วประเทศ 

ได้รับการฝึกอบรมเป็น Smart 

Farmer จํานวน

6,000  ราย/ปี        22.711      

 คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

3.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางสู่ Smart Farmer 10.000      

1).แจ้ง กยท.เขต ให้หาความต้องการในการพัฒนาเกษตรกร

ชาวสวนยาง สู่ Smart Farmer -            

2) รวบรวมตรวจสอบสรุปคําของบประมาณจาก กยท. เขต  

3) กยท. สนญ. จัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณให้แต่ละ 

กยท.เขต  

4) กยท. ข. จัดทําแผนการฝึกอบรมและดําเนินการฝึกอบรม

ให้แล้วเสร็จพร้อมจัดส่งรายงานผลการดําเนินการฝึกอบรม

4.1 ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านยางพาราทั�งระบบ เพื�อ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพชาวสวนยางและก้าวไปสู่ 

Smart Farmer -            

4.2 ฝึกอบรมการพัฒนาสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐาน

 และปลูกจิตสํานึกรักในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง  
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

5) กยท. สนญ. ติดตามภาคปฏิบัติงาน รวบรวมผลการ

ดําเนินงานฝึกอบรมฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจความ

คิดเห็น ประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้เข้า

อบรม และ กยท. จ.

6). นํามาวิเคราะห์แบบสอบถาม และสรุปผล

7) สรุปผลการดําเนินการเสนอผู้บริหารระดับสูง

3.2 กิจกรรมพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (Smart Group)  0.700        

1. แจ้ง กยท.เขตให้หาความต้องการในการพัฒนาสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยางสู่ Smart Group ด้านยางพารา

 2.สถาบันเกษตรกรชาวสวน

ยางที�ขึ�นทะเบียนกับ กยท. ทั�ว

ประเทศ ได้รับการฝึกอบรมเป็น

 Smart Group จํานวน

45 สถาบันฯ/ปี                             

 

2 รวบรวมตรวจสอบสรุปเป้าหมายจาก กยท.เขต

3. กยท. สํานักงานใหญ่จัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณให้แต่

ละ กยท.เขต

4 กยท.เขตจัดทําแผนการฝึกอบรมและดําเนินการฝึกอบรมให้แล้ว

เสร็จพร้อมจัดส่งรายงานผลการดําเนินการฝึกอบรมสถาบัน

เกษตรกรฯ ให้ กยท.สํานักงานใหญ่ ทราบ

5 กยท.สํานักงานใหญ่ ติดตามภาคปฏิบัติงาน รวบรวมผลการ

ดําเนินงานการฝึกอบรมฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้

เข้าอบรมจากสถาบันเกษตรกรฯ และ กยท.จ.

6. นํามาวิเคราะห์แบบสอบถาม และสรุปผล

7 สรุปผลการดําเนินการเสนอผู้บริหารระดับสูง

คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

3.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่ 

(Young Smart Farmer)   3. เกษตรกรชาวสวนยางที�

ขึ�นทะเบียน ได้รับการฝึกอบรม

เกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่ 

สู่การเป็น Young Smart 

Farmer ชาวสวนยาง จํานวน

250  ราย/ปี   1.250        

1. หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ด้านยางพาราทั�งระบบ และปลูก

จิตสํานึกรักในอาชีพเกษตรชาวสวนยางเพื�อก้าวไปสู่ Young 

Smart Farmer จํานวน 10 รุ่น/ปี รุ่นละ 25 คน โดยเขตภาคใต้

ตอนบน ภาคใต้กลางและภาคใต้ล่าง จํานวนเขตละ 2 รุ่น ส่วน

เขตภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคตะวันออก 

จํานวนเขตละ 1 รุ่น

2 ติดตามการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่ สู่การเป็น 

Young Smart Farmer จํานวน 1 ครั�ง/ปี

3 สัมมนาคณะทํางานการพัฒนาและคัดสรรเกษตรชาวสวนยาง

รุ่นใหม่ สู่การเป็น Young Smart Farmer  จํานวน 1 ครั�ง/ปี

4. มอบรางวัลคัดสรรเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่ดีเด่น Young 

Smart Farmer Award  จํานวน 1 ครั�ง/ปี
คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม

3.4 สัมนาผู้ปฏิบัติหน้าที�การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สู่ 

Smart Farmer 0.583        

3.5 ติดตามการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สู่ Smart Farmer 0.178        

คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

พก., ฝวอ4 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา 36.500      

4.1 กิจกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับเขต

1. คัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/

ไม้ยางพารา ระดับเขต จํานวน  7 ครั�ง 17.500      

1) ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้

ยางพารา ระดับเขต

2) จัดประชุมชี�แจงการจัดทําโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์

ยางพารา/ไม้ยางพารา ระดับเขต

3) จัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ยาง Smart Rubber 

Product ระดับเขต

4) กิจกรรมติดตามโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้

ยางพารา ระดับเขต

4.2 กิจกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับประเทศ 2. คัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/

ไม้ยางพารา ระดับประเทศ 

จํานวน

 1 ครั�ง                   5.000        

1) ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้

ยางพารา และงานแสดงสินค้า ระดับประเทศ

2) จัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ยาง Smart Rubber 

Product ระดับประเทศ

3) งานจัดแสดงสินค้าโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ยาง Smart 

Rubber Product ระดับประเทศ

4.3 กิจกรรมการจัดตั�งศูนย์จัดแสดงและจําหน่ายสินค้า

ผลิตภัณฑ์ยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

3. จัดตั�งศูนย์จัดแสดงและ

จําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์

ยางพาราของสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง 3 แห่ง 

มีสถาบันฯ เข้าร่วม

25 สถาบัน 14.000      

คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม

1) จัดตั�งศูนย์จัดแสดงสินค้า ประชาสัมพันธ์และบริหาร 

จัดการโครงการศูนย์ๆ จํานวน 3 แห่ง

คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

2) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาสินค้า

ยางพาราให้ได้มาตรฐานและการพัฒนาการให้บริการด้านจัด

แสดงสินค้าและจําหน่ายผลิตแปรรูปยางพาราของสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยางจํานวน 3 รุ่น/ปี รุ่นละ 30 ราย

3) ติดตามการดําเนินงานศูนย์จัดแสดงสินค้าและจําหน่าย

ผลิตแปรรูปยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

จํานวน 6 ครั�ง/ปี

4) สัมมนาผู้ปฏิบัติหน้าที�เกี�ยวข้องในโครงการศูนย์จัดแสดง

สินค้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราของสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางเพื�อเชื�อมโยงและพัฒนาศูนย์ฯ จํานวน 1 ครั�ง/ปี

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง 15.811       คงเดิม  คงเดิม  คงเดิม  คงเดิม  คงเดิม เห็นชอบ

กิจกรรมการพัฒนาด้านธุรกิจและเทคโนโลยี สําหรับสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

และผู้ประกอบกิจการยางที�ขึ�น

ทะเบียนปีละ 50 แห่ง 15.811      

1 แจ้ง กยท.เขต ให้หาความต้องการและเตรียมการกําหนด

พื�นที�เป้าหมาย/แนวทาง/ชี�แจงความเข้าใจในการพัฒนา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบกิจการยาง  

2 ดําเนินการประชาสัมพันธ์ และรวบรวมตรวจสอบข้อมูลแจ้ง

สรุปเป้าหมายจาก กยท.เขต

3 กยท. สนญ.จัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณให้แต่ละ กยท.เขต

4 กยท. สนญ. จัดฝึกอบรม/สัมมนาโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาผู้ประกอบกิจการยาง จํานวน 2 รุ่น (จัดคู่ธุรกิจ)

5 กยท./ข/จ/ส. ดําเนินงานบริหารจัดการและส่งเสริมและ

พัฒนาผู้ประกอบกิจการยาง ในรูปแบบต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง 

พร้อมจัดส่งรายงานผลการดําเนินการฯ/การติดตาม

ประเมินผลให้ กยท. สนญ. ทราบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

6 กยท. สนญ. ติดตามภาคปฏิบัติงาน รวบรวมผลการ

ดําเนินงานการพัฒนาฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ความคิดเห็น ประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้

เข้าโครงการฯ และ กยท. ข/จ/ส

7 นํามาวิคราะห์แบบสอบถาม และสรุปผลโครงการฯ และ

สรุปผลการดําเนินการโครงการ เสนอผู้บริหารระดับสูง

6 โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง 6.993        

1. เกษตรกรรายใหม่ปี 2562 

ในพื�นที� 882 อําเภอ จํานวน

70,000 ราย

 

2. เกษตรกรรายเดิมปี 2561 

จํานวน

70,000 ราย

3. กยท. ได้รับการจัดสรร

เป้าหมายเกษตรกรที�เข้าร่วม

โครงการฯ จาก กษ. ประมาณ

ปีละ

2,112 ราย กยท. ได้รับการจัดสรร

เป้าหมายเกษตรกรที�

เข้าร่วมโครงการฯ จาก

 กษ. ประมาณปีละ

2,112 ราย

ปรับปรุงเหลือ 1 ตัวชี�วัด 

เพราะตัวชี�วัดลําดับที� 1-2 

เป็นตัวชี�วัดโครงการของ กษ

เห็นชอบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

7 โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง

1. เกษตรกรชาวสวนยางที�

ได้รับสวัสดิกรมีความพึงพอใจ

ในการรับบริการไม่น้อยกว่า 80 570.000    

1) กิจกรรมสวัสดิการเพื�อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีสวนยาง

ประสบภัย 70.000      

2) กิจกรรมเงินช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเสียชีวิต 50.000      

3) กิจกรรมเงินกู้ยืมเพื�อบรรเทาความเดือนร้อน 200.000    

4) จัดสวัสดิการอื�นๆ 230.000    

  4.1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดสวัสดิการเกษตรกรตามมาตรา 49(5) 4.000        

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง

[วัตถุประสงค]์ เพื�อให้เกษตรกรชาวสวนยาง  ได้มีแนวทางในการ

ประกอบอาชีพเสริมให้มีรายได้เพียงพอต่อการดําเนินชีวิต

1. เกษตรกรชาวสวนยางที�

ผ่านการฝึกอบรมประสบ

ความสําเร็จในการประกอบ

อาชีพเสริม ร้อยละ 70 16.000      

1. เกษตรกรชาวสวน

ยางที�ผ่านการ

ฝึกอบรมนําความรู้ไป

ใช้ในการประกอบ

อาชีพเสริม

ร้อยละ 70

ปรับตัวชี�วัด เห็นชอบ

2. จํานวนเกษตรกรที�ได้รับ

การฝึกอบรม

3,720 ราย

 

2. จํานวนเกษตรกรที�

ได้รับการฝึกอบรม

3,720 ราย

 

/ฝพก./กย9 โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อเกษตรกร 19.920       

9.1 กิจกรรม ผลิตสื�อให้ความรู้แบบบูรณาการ สื�อโทรทัศน์ 

วิทยุ สิ�งพิมพ์ นิทรรศการ สื�อออนไลน์ สื�อทางวิชาการเกษตร 

การจัดกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

1.ผลิตสื�อความรู้ผ่านสื�อ

โทรทัศน์

75 ครั�ง

 

1.ผลิตสื�อความรู้ผ่าน

สื�อโทรทัศน์
50 ครั�ง   

1) ผลิตสื�อให้ความรู้ผ่านสื�อแบบบูรณาการ ทั�งสื�อโทรทัศน์ 

วิทยุ สิ�งพิ�มพ์ นิทรรศการ สื�อสังคมออนไลน์

2.ผลิตสื�อความรู้ผ่านสื�อวิทยุ 48 ครั�ง 2.ผลิตสื�อความรู้ผ่าน

สื�อวิทยุ

34 ครั�ง

2) นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ

3.ผลิตสื�อความรู้ผ่านสื�อสิ�งพิมพ์ 10,000 ชุด 3.ผลิตสื�อความรู้ผ่าน

สื�อสิ�งพิมพ์

2,000 ชุด

3) จัดสรรงบประมาณจัดนิทรรศการ รายการวิทยุ และชุมชน

สัมพันธ์ ให้กับ 7 เขต (ทุกจังหวัด) (การผลิตสื�อสารคดีวิชาการ

ฯ ให้ใช้ร่วมกับผลิตสื�อความรู้ผ่านสื�อโทรทัศน)์

4.นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ 2 ครั�ง 4.นิทรรศการและ

กิจกรรมพิเศษ

1 ครั�ง

คงเดิม เห็นชอบ

ย้ายกิจกรรมไป

อยู่ในโครงการ

ประชาสัมพันธ์

เพื�อการบริหาร

ปรับเป้าหมายลดลงตาม

งบประมาณที�ได้รับจัดสรร 

และปรับตามนโยบายจาก

ผู้บริหารตามสถานการณ์ที�

เปลี�ยนแปลง

คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

9.2 กิจกรรม การจัดงาน "มหกรรมยางพาราท้องถิ�นและของดี 

7 เขต"

  

จัดงานแสดงสินค้า 

ผลิตภัณฑ์และ

นิทรรศการความรู้

7 ครั�ง เพิ�มตัวชี�วัด

เห็นชอบ

1) จัดงานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์และนิทรรศการความรู้ 

เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านยางพารา ปีละ 200000 บาท/เขต  

2 ) จัดการแสดงด้านขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ�น วิถีชาวสวนยาง และจัดการประกวดธิดาชาวสวนยาง 

และประชาสัมพันธ์งาน ปีละ 200000 บาท/เขต

3) จัดการประกวดผลิตภัณฑ์จากยางพารา และสินค้าเกษตร

อื�นๆ ปีละ 150000 บาท/เขต

4) จัดการแข่งขันกรีดยางพาราระดับเขต และการจัดแข่งขัน

ด้านอาชีพอื�นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละเขต ปีละ 

150,000 บาท/เขต

5) จัดการประชุมสัมนาวิชาการด้านยางพาราระดับเขต ปีละ 

300,000 บาท/เขต
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

ฝวอ. 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศ 1 ได้ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการนํา

ยางพาราไปใช้เพิ�มมากขึ�น ไม่

น้อยกว่า

5 ผลิตภัณฑ์ 5.000        

[วัตถุประสงค]์ 1. เพื�อส่งเสริม สนับสนุน เกษตรกรชาวสวนยาง 

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการ ในด้านการพัฒนา

นํายางพาราแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื�อเป็นการยกระดับรายได้

และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง และผู้ประกอบการ

2. เพื�อสนับสนุนนวัตกรรมด้านยางพารา และการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ยางพารา โดยการนํายางพาราไปในการพัฒนาโอกาสการใช้

ยางพาราภายในประเทศ

3. เพื�อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง

ในการผลิตและการค้า นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

2. เกิดความร่วมมือระหว่าง

เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง และ

ผู้ประกอบการทั�งในและ

ต่างประเทศ

MOU/ข้อตกลง

 3. การพัฒนานวัตกรรมการ

นํายางพาราไปใช้แปรรูป 

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความ

หลากหลายและเพิ�มมูลค่า

ราคายาง

จํานวนที�

ผลิตภัณฑ์ที�การ

เพิ�มมูลค่าได้จริง

ฝวอ. 2 โครงการ  สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการ

เพิ�มประสิทธิภาพการแปรรูปยางอย่างครบวงจร

1. สร้างอาคารศูนย์บริการ

ทดสอบรับรองได้

3 แห่ง 48.276      ศูนย์บริการทดสอบ

รับรองที�ได้

มาตรฐานสากล

อย่างน้อย  1 

ศูนย์บริการ เปลี�ยนตัวชี�วัดเป้าหมาย เห็นชอบ

2. สร้างอาคารวิเคราะห์

ทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง

3. มีศูนย์เรียนรู้ด้าน

อุตสาหกรรมยาง และแปรรูป

ยาง

โครงการยังไม่มีผู้รับผิดชอบที�ชัดเจน

โครงการไม่ได้อยู่ในความ

รับผิดชอบ เนื�องจากตัว

โครงการวิธีการดําเนินงาน

ไม่ชัดเจนเพราะใม่ตอบ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

มอบหมายให้ 

ฝพก. เป็น

ผู้รับผิดชอบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

ฝวอ. 10.254      

1. สถาบันฯ ที�ผลิตยางแผ่น

รมควันได้รับการรับรอง

มาตรฐาน  GMP 15 สหกรณ์ -            

2. สถาบันฯ ที�ผลิตยางแผ่น

รมควันอัดก้อนได้รับการ

รับรองมาตรฐาน GMP 8 แห่ง

3. สถาบันฯ ที�ผลิตยางเครพ

ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

GMP 5 กลุ่ม

4. สถาบันฯ ที�ผลิตยางก้อน

ถ้วยได้รับการรับรองมาตรฐาน

 GAP อย่างน้อย 30 กลุ่ม

5. จุดรวบรวมนํ�ายางสดได้รับ

การรับรองมาตรฐาน GMP

15 แห่ง

ฝวอ. 4 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการใช้การตลาดและ

อุตสาหกรรมยาง   (ต่อเนื�อง)

กยท. ได้ข้อมูลที�ทันสมัย 

สามารถนํามาประกอบการ

ตัดสินใจเพื�อกําหนดทิศทาง

ของยางพาราในตลาดโลกได้

1.772       

คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

3 โครงการ การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ�ม

ประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กรด้าน

อุตสาหกรรมยาง

คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

[วัตถุประสงค]์ 1) กยท. มีข้อมูลไปใช้วางแผนกําหนดนโนบายเพื�อ

ส่งเสริมและพัฒนายางทั�งระบบ 2) สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบ

กิจการยาง มีข้อมูลเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจดําเนินธุรกิจยาง

ฝวอ. 5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื�อขยายโอกาสทางการค้าของ

อุตสาหกรรมยาง (ต่อเนื�อง)

ได้ผลิตภัณฑ์ยางต้น

แบบอย่างน้อย 1 ชิ�น

4.221        

[วัตถุประสงค]์ 1) พัฒนาผลิตพันธ์ยางและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มี

ศักยภาพทางการตลาดะเพื�อขยายโอกาสทางการค้าให้กับ

ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยาง 2) ร่วมมือกับผู้เกี�ยวข้องด้าน

อุตสาหกรรมยาง ในการวิจัยและสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ

ฝวอ. 6 โครงการสนับสนุนการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางทีมีศักยภาพใน

เชิงธุรกิจเพื�อทดแทนการนําเข้าและขยายตลาดส่งออก  (ต่อเนื�อง)

1 ได้ผลิตภัณฑ์ที�มีศักยภาพ

พร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

ไม่น้อยกว่า ปีละ 5 ผลิตภัณฑ์

3 สร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

21.506      

        [วัตถุประสงค]์ 1) วิจัยการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในระดับเชิง

พาณิชย์เพื�อสนับสนุนผู้ผลิตระดับ SME    2) สาธิตและขยายผลการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ยางในเชิงพาณิชย์

คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

ฝวอ. 7 โครงการอิทธิพลของสารจับตัวและปัจจัยที�เกี�ยวข้องกับการ

ผลิตยางก้อนถ้วยและยางแท่งต่อสมบัติของยางได้และผลกระทบ

ต่อคุณสมบัติของยางล้อ (ต่อเนื�อง) 3.655        

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อศึกษาผลกระทบของชนิดและปริมาณสารจับ

ตัวที�ใช้ผลิตยางก้อนถ้วยสาหรับการผลิตยางแท่งต่อสมบัติของยาง

ดิบ ยางคอมพาวนด์ และยางหลังวัลคาไนซ์ รวมถึงพฤติกรรมการ

แปรรูปและสมบัติบางประการของยางล้อ 2) เพื�อศึกษาผลของปัจจัย

อื�นที�เกี�ยวข้องในการผลิตยางก้อนถ้วยและยางแท่ง ต่อสมบัติของ

ยางดิบ ยางคอมพาวนด์ และยางหลังวัลคาไนซ์ 3) เพื�อพัฒนา

วิธีการตรวจวิเคราะห์ซัลเฟตและ/หรือเกลืออย่างง่ายเพื�อนาไป

ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบยางก้อนถ้วยก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต

ยางแท่ง

1. ได้ผลการเกิดสารตกค้าง

และผลที�มีต่อสมบัติของยาง

ดิบ ยางคอมพาวนด์ และยาง

หลังวัลคาไนซ์ ที�เกิดจากการ

ใช้สารจับตัวชนิดต่าง ๆ

2. ได้พฤติกรรมการแปรรูป

และคุณสมบัติบางประการ

ของยางล้อ

ฝวอ. 8 โครงการการผลิตเท้าเทียมจากยางธรรมชาติเพื�อใช้ในประเทศ

และการส่งออก (ต่อเนื�อง)

ได้สูตรยางที�เหมาะสมและ

เทคนิคในการผลิตเท้าเทียม

เพื�อใช้ผลิตทางการค้า 4.831        

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อต้องการผลิตเท้าเทียมจากยางธรรมชาติที�ได้

มาตรฐานการผลิต มอก. 2613-2557 2. เพื�อต้องการสร้าง

มูลค่าเพิ�มจากยางธรรมชาติ

ฝวอ.

9 โครงการการผลิตนํ�ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO ชนิดเพิ�ม

มูลค่า (ต่อเนื�อง)

ได้เทคนิคการผลิตนํ�ายางข้น

ปราศจาก TMTD/ZnO 4.051        

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อได้นํ�ายางข้นที�มีความปลอดภัย สร้างความ

เชื�อมั�นให้กับผู้บริโภค ปราศจาก TMTD ที�อาจให้เกิดสารก่อมะเร็ง 2)

 เพื�อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนําเทคโนโลยีการผลิต ผลิตใน

เชิงธุรกิจสามารถเพิ�มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมนํ�ายางข้น

คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

ฝวอ. 10 โครงการวิจัยการพัฒนามาตรฐานและความสามารถ

ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง  (ต่อเนื�อง)

ได้ห้องปฎิบัติการที�ผ่านการ

รับรองมาตรฐานสากลจํานวน 

3 ห้องปฏิบัติการ

22.426      

[วัตถุประสงค]์ 1) เพื�อพัฒนาและรักษาระบบคุณภาพของ

ห้องปฏิบัติการของยางให้ได้รับการรับรอง ตามระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 2) เพื�อสามารถรับรองผลการทดสอบยางและ

ผลิตภัณฑ์ยางได้ตามมาตรฐานสากล 3) เพื�อยกระดับมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางให้เป็นที�ยอมรับใน

ระดับสากล

ฝวอ.

11 โครงการ การวัดปริมาณเนื�อยางในนํ�ายางสด(%DRC) โดยใช้ 

Hydrometer  เพื�อการหาตัวแทนทางสถิติในระดับประเทศและใช้

ในการซื�อขาย (ต่อเนื�อง)

ได้ชุดข้อมูลปริมาณเนื�อยางใน

นํ�ายางสดที�วัดโดย  

Hydrometer อย่างน้อย 1 ชุด

ข้อมูล 2.729        

[วัตถุประสงค]์ 1) ให้ได้ผลของความสัมพันธ์ของ %DRC และความ

หนาแน่นที�เป็นตัวแทนเชิงสถิติ ในระดับประเทศ (ด้วยความ

ครอบคลุมช่วง %DRC ที�ใช้ซื�อขาย และครอบคลุมสายพันธ์ที�มีใน

ประเทศเป็นส่วนใหญ)่  2) เพื�อให้ได้ Latex meter และ/หรือ

เครื�องมือต้นแบบที�เหมาะสมในหน่วย %DRC ที�สามารถใช้งาน

สําหรับรองรับการซื�อขายจริงรวมทั�งทดสอบการทํางานในภาคสนาม

ในสภาวะจริงเพื�อประเมินผลกระทบต่อระบบฯ โดยรวมทั�งหมด 3) 

เพื�อให้ได้คู่มือในการซื�อขายนํ�ายางสดที�เป็นที�ยอมรับ และสามารถ

ใช้งานในการ

ซื�อ-ขายได้

คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ



 

137

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

ฝวอ. 12 โครงการ เปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ

ทดสอบสําหรับห้องปฏิบัติการทดสอบนํ�ายางข้นและ

ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์

ได้แลกเปลี�ยนความคิดเห็น 

รับฟังข้อเสนอแนะ ระบุปัญหา

ภายในห้องปฏิบัติอันจะ

นําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข 

ระหว่างผู้ดําเนินแผนและ

ผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจน

การให้ความรู้ที�จําเป็นในเรื�อง

การทดสอบ เพื�อพัฒนา

เครือข่ายห้องปฏิบัติการใน

สาขาเดียวกัน

0.777        

[วัตถุประสงค]์ 1 เพื�อพัฒนาห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์และนํ�า

ยางข้นภายในประเทศให้มีมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบที�ถูกต้อง

และแม่นยํา 2) เพื�อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของห้องปฏิบัติการ

ยางแท่งเอสทีอาร์และนํ�ายางข้นภายในประเทศ

ฝวอ. 13 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคง

รูปของยางพันธุ์  RRIT 251 RRIM600 และในพันธุ์ยางแนะนําชั�น 

2 ชั�น และชั�น 3 ตามคําแนะนําพันธุ์ยางปี 2559 (ต่อเนื�อง)

ได้พันธุ์ยางที�มีการ

เจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตนํ�า

ยางสูง สามารถปรับตัวได้ดีใน

สภาพแวดล้อม และมีผลผลิต

ยางมีคุณสมบัติที�เหมาะสมใน

การน้าไปใช้แปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ของงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ

9.720        

คงเดิม เห็นชอบ

คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

คงเดิม
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

[วัตถุประสงค]์ 1 เพื�อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดิบใน

ยางพันธุ์ RRIT 251 พันธุ์ RRIM600 และพันธุ์ยางแนะนําชั�น 2 และ 

ชั�น 3  ตามคําแนะนําพันธุ์ยางปี 25592 เพื�อศึกษา   2 คุณสมบัติ

ทางกายภาพของยางคงรูปในยางพันธุ์ RRIT 251 และพันธุ์ 

RRIM600 จากสวนยางของเกษตรกร

ฝวอ. 14 โครงการการจัดทํามาตรฐานยางแผ่นรมควันชั�นพิเศษของการ

ยางแห่งประเทศไทยและโครงการจัดทําร่างมาตรฐานยางปูพื�น

สนามเด็กเล่น 

 -  ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพ

ในการผลิต และเพิ�ม

คุณภาพให้แก่ยางดิบ

และผลิตภัณฑ์ยาง

 - เพื�อเพิ�มโอกาสทาง

การค้าให้แก่เกษตรกร และ

กลุ่มเกษตรกร

 -  สร้างความเข้มแข็ง

ให้กับอุตสาหกรรมและ

เศรษฐกิจของประเทศ

0.660        

ได้มาตรฐานยางการผลิตยาง

แผนรมควัน premium grade ของ

 กยท.

 

แก้ไขตัวชี�วัด เห็นชอบ

[วัตถุประสงค]์ 1 เพื�อกําหนด และจัดทํามาตรฐานยางแผ่นรมควัน

ของการยางแห่งประเทศไทย

                     2 เพื�อกําหนด และจัดทําร่างมาตรฐานแผ่นยางปูพื�น

สนามเด็กเล่น

                     3 เพื�อยกระดับ และพัฒนาความสามารถ การผลิต 

แปรรูป ยางและผลิตภัณฑ์ยางของ

                         เกษตรกร และสถาบันเกษตรให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

ฝวอ. 15 โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติสําหรับงาน

ไฟฟ้าแรงสูง 

[วัตถุประสงค์] เพื�อศึกษาสมบัติแผ่นฉนวนไฟฟ้า (Rubber 

Insulating Blankets) จากยางธรรมชาติ

 - สามารถนําผลงานวิจัยไป

ขยายผลการใช้งานใน

หน่วยงานภาครัฐ เช่น การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ

ผู้ประกอบการได้เพื�อ

ส่งเสริมสนับสนุนการใช้

ยางธรรมชาติภายในประเทศ

 -  ลดการนําเข้าผลิตภัณฑ์

ยางแผ่นฉนวนไฟฟ้าซึ�งเป็น

ยางสังเคราะห์มีราคาแพง

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

0.854        

คงเดิม เห็นชอบคงเดิม
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

ฝวอ. 16 โครงการวิจัย การผลิตนํ�ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และยางส

กิมอิพ็อกไซด์

  - สามารถนําผลงานวิจัย

ไปขยายผลการใช้งานใน

กลุ่มสถาบันเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการที�สามารถ

เพิ�มมูลค่ายางสกิมจาก

กระบวนการผลิตนํ�ายางข้น

ได้

1. ได้นํ�ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ เพิ�มเติม วัตถุประสงค์/

ตัวชี�วัด

เห็นชอบ

[วัตถุประสงค]์  1. เพื�อศึกษากระบวนผลิตนํ�ายางธรรมชาติอีพอกไซด์

 2) เพื�อศึกษากระบวนการผลิตยางสกิมอิพอกไซด์

2. ได้ผลการทดสอบ โมล

เปอร์เซ็น ของยางสกิมอิพอกไซด์

ฝวอ. 17 โครงการวิจัยการผลิตยางรัดของจากนํ�ายางธรรมชาติ   - ได้กระบวนการผลิตยาง

รัดของที�ไม่ต้องลงทุนสูง

โดยใช้นํ�ายางข้นและวิธีการ

ขี�นรูปแบบจุ่ม จึงทําให้กลุ่ม

เกษตรกรหรือภาคเอกชน

รายย่อยสามารถดําเนินการ

ผลิตได้เอง

0.964        

[วัตถุประสงค]์ 1 วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตยางรัดของที�ใช้

งานทั�วไปจากนํ�ายางธรรมชาติ 

ที�ไม่ต้องลงทุนสูง

2 พัฒนาสูตรนํ�ายางและสารจับแม่พิมพ์ ที�เหมาะสมเพื�อผลิตยางรัด

ของที�ใช้งานทั�วไปให้ได้คุณสมบัติตามมาตราฐานที�กําหนด (มอก.

886-2559)

คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

ฝวอ. 18 โครงการ การพัฒนาแผ่นรองเท้าสําเร็จรูปจากธรรมชาติ

สําหรับผู้ป่วยที�มีเป็นโรคเท้าแบน 0.553        

[วัตถุประสงค]์ วิจัยและพัฒนาแผ่นรองเท้าสําเร็จรูปที�ทําจากยาง

ธรรมชาติ

  - มีการใช้ยางธรรมชาติ

ภายในประเทศเพื�อผลิต

เป็นผลิตภัณฑ์ยางทาง

การแพทย์

 

ฝวอ. 19 โครงการจัดทําฐานข้อมูลยางพาราเพื�อการวิจัยและพัฒนายาง 

(ต่อเนื�อง) 4.289        

[วัตถุประสงค]์ 1 กยท. มีข้อมูลเพื�อใช้ในการวิจัยและวางแผน

ส่งเสริมพัฒนายางพาราทั�งระบบ

2 เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง มีข้อมูลเพื�อใช้

ตัดสินใจประกอบการธุรกิจยาง

1 ได้ข้อมูลให้ภาครัฐนําไปใช้

ประโยชน์ในการกําหนด

นโยบาย และแนวทางการ

พัฒนา

ของประเทศ     

2 ได้ข้อมูลเกษตรกรชาวสวน

ยาง สถาบันเกษตรกร และผู้

ประกอบกิจการยาง สามารถ

นาข้อมูลไปใช้ประกอบการ

ตัดสินใจในการผลิตและ

การตลาด

 

คงเดิม เห็นชอบ

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม เห็นชอบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

ฝวอ. 20 โครงการศึกษาการผลิตการใช้ยางและความเชื�อมโยงของ

อุตสาหกรรมยาง (ต่อเนื�อง)

ได้การบริหารจัดการการผลิต

และการใช้ยางได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถชี�นํา

ตลาดยางและสร้างเสถียรภาพ

ราคายางได้

2.800        

[วัตถุประสงค]์ 1 กยท. มีข้อมูลการผลิตการใช้ยาง เพื�อมาใช้บริหาร

จัดการยางพาราของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 กยท. มี

ข้อมูลการเชื�อมโยงของภาคอุตสาหกรรมยาง เพื�อพัฒนา

อุตสาหกรรมยางและใช้ในการวางแผนธุรกิจของกยท.

 

ฝวอ. 21 โครงการ สนับสนุนสินเชื�อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เพิ�มปริมาณการใช้ยางภายในปร  60,000 ตัน/ปี 0.5

[วัตถุประสงค]์ สนับสนุนสินเชื�อให้ผู้ประกอบการ  15,000   ล้านบาท 

โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี�ยให้แก่ผู้ประกอบการร้อยละ 3

คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

ฝวอ.

22 โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ (โครงการ

ตามนโยบายรัฐบาล) ปริมาณการใช้ยาง (นํ�ายางสด) 145,500 ตัน 80.00

เพิ�มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศโดยส่งมอบให้หน่วยงาน

ภาครัฐนําไปใช้ประโยชน์ และเพื�อเพิ�มรายได้ให้กับเกษตรกร

ชาวสวนยาง อีกทั�งยังลดผลกระทบที�ส่งผลต่อราคายางพารา

ภายในประเทศเป็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง

 (งบกลาง

รัฐบาล)

ฝวอ. 23 โครงการสนับสนุนสินเชื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบ

กิจการยาง (ยางแห้ง)

ดูดซับยางออกจากระบบ 

ประมาณ 350,000  ตัน 2.000        

 (งบกลาง

รัฐบาล)

สผว. 1 โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  (ต่อเนื�อง) 25.000      1 โครงการแสวงหาและสร้างความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างประเทศ เห็นชอบ

 

1. สภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber 

Council  : ITRC) 4.850          8 ครั�ง

1.1 ประชุมสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ (International

 Tripartite Rubber Council : ITRC)  ประชุม  3.000          2  ครั�ง

1.2 ประชุมคณะกรรมการสถิติ (statistic Committee) 

คณะกรรมการบริหารกลยุทธ์การดําเนินงานด้านการตลาด (CSMO)

 ของ ITRC  ประชุม  0.300          1  ครั�ง

1.3 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุปสงค์การใช้ยาง (DPSC)  ประชุม  0.350          2  ครั�ง

1.4 ประชุมกลุ่มผู้เชี�ยวชาญในการจัดตั�งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค

 (EGERRM) 0.400          2  ครั�ง

1.5 ประชุมระดับรัฐมนตรีไทย- อินโดนีเซีย-มาเลเซียภายใต้โครงการ

ความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย 0.800          1  ครั�ง

2. สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (Association of Natural Rubber 

Producing Countries : ANRPC) 9.300          

จํานวนครั�ง ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 13 ครั�ง

2.1 เป็นเจ้าภาพประชุมสมัชชาและคณะกรรมการบริหารของสมาคม

ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ANRPC ประกอบด้วย  ประชุม 1 ครั�ง 3.800          6 ครั�ง

       2.1.1 ประชุมวิชาการประจําปี (ANRPC Annual Rubber 

Conference) 3.000          1 ครั�ง

เพิ�มโครงการ
เพิ�มโครงการ เนื�องจากเป็น

โครงการตามนโยบาย

รัฐบาลสมควรบรรจุไว้ใน

แผนฯ

เห็นชอบ

คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

แก้ไขชื�อให้ถูกต้อง และ

ปรับปรุงตัวชี�วัด/ค่าเป้าหมาย 

เนื�องจากต้องปรับกิจกรรม

เป็นไปตามปีปฏิทินประจําปี 

2562 ขององค์กรความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

จํานวนครั�ง ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

       2.1.2 ประชุมสมัชชาและเครือข่ายผู้ประกอบการฯ   

(Assembly&networking) 1 ครั�ง

       2.1.3 ประชุมคณะกรรมการสถิติ (Information and Statistics 

Committee, ISC) 1 ครั�ง

       2.1.4 ประชุมคณะกรรมการอุตสาหกรรมยาง (Insustry Matters

 Committee, IMC) 1 ครั�ง

       2.1.5 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (Executive 

Committee, EXCO) 1 ครั�ง

       2.1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Worksop) 0.800          1 ครั�ง

2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการของผู้เชียวชาญกลุ่มต่างๆ ของประเทศสมาชิก 

 (Expert Group meeting) 0.500          6 ครั�ง

2.3 ค่าบํารุงสมาชิกปีละ 5.000          1 ครั�ง

3 สภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber 

Research and Development Board : IRRDB) 4.930          11 ครั�ง

  3.1 ประชุมประจําปี ประกอบด้วย    ประชุม 1 ครั�ง 1.030          3 ครั�ง

1) สัมมนาวิชาการยางระหว่างประเทศ (International Rubber 

Conference :IRC) 1.000          1 ครั�ง

2) ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการ (Director & Board 

Meeting) -              1 ครั�ง

3) ประชุม Finance committee 0.030          1 ครั�ง

  3.2 ประชุม/ สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการและดูงานด้านต่างๆ  ประชุม 4 ครั�ง 2.000          4 ครั�ง

  3.3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานเฉพาะด้าน  ประชุม 1 ครั�ง 0.500          2 ครั�ง

  3.4 การฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์ของประเทศสมาชิกปีละ 1-2 คน  ประชุม 1 ครั�ง 0.400          1 ครั�ง

  3.5 ค่าบํารุงสมาชิกปีละ 1.000          1 ครั�ง

4. คณะทํางานด้านผลิตภัณฑ์ยางภายใต้คณะกรรมการที�ปรึกษาด้าน

มาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ACCSQ) 0.800          

จํานวนครั�งความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 2 ครั�ง

 - ประชุมคณะทํางานด้านผลิตภัณฑ์ยางภายใต้คณะกรรมการที�ปรึกษา

ด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ACCSQ)  ประชุม 2 ครั�ง 0.800          2 ครั�ง

5. คณะกรรมการมาตรฐานสิ�งประดิฐษ์อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์

ต่างๆ  (ISO/TC 45 Rubber and Rubber Products) 0.600          

จํานวนครั�งความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 1 ครั�ง

 - ประชุมคณะกรรมการ ISO/TC45 Rubber and Rubber Products)  ประชุม 1 ครั�ง 0.600          1 ครั�ง

6. ความร่วมมืองานวิจัยยางระหว่างไทย-ฝรั�งเศส (Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) 0.880          4 ครั�ง

   6.1 สัมมนาทางวิชากการ (HRPP Seminar)  0.800          3 ครั�ง

      - การประชุมคณะกรรมการบริหาร (HRPP Steering Committee)  ประชุม 1 ครั�ง 0.800          1 ครั�ง

 จํานวนครั�งความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

จํานวนครั�งความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

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

   6.2 ค่าบํารุงสมาชิกปีละ 80,000 บาท  ประชุม 1 ครั�ง 0.080          1 ครั�ง

7. สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนายางพารา และองค์กรระหว่างประเทศ 2.640          

จํานวนครั�งความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 6 ครั�ง

8 งานสัมมนา ความก้าวหน้าและแลกเปลี�ยนองค์ความรู้ด้านความร่วมมือ

ยางพาราระหว่างประเทศ (Seminar on Update and Exchange 

Knowledge from International Rubber Forum) 1.000          

จํานวนครั�งในการจัดการ

สัมมนา

1 ครั�ง

สผว. 3 โครงการประชาสัมพันธ์เพื�อการบริหาร

1. พนักงานในองค์กรรู้จัก เข้าใจ 

และจดจําแบรนด์องค์กรได้

ร้อยละ 100 21.755      3 โครงการประชาสัมพันธเพื่อการบริหาร

เห็นชอบ

 

2. สาธารณชนรู้จัก เข้าใจ และ

จดจําแบรนด์องค์กรได้

ร้อยละ 80

3.1 กิจกรรมแผนกประชาสัมพันธ

3.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื�อการบริหาร 16.755        1) การประชาสัมพันธองคกรผานสื่อสิ่งพิมพ 46 ครั้ง 1.500          

3.2 กิจกรรมงานวันยางพาราแห่งชาติ  5.000          2) การประชาสัมพันธองคกรผานสื่อออนไลน 104 ครั้ง 0.312          

3) การประชาสัมพันธองคกรผานสื่อเว็บไซต กยท. 342 ครั้ง 0.017          

4) สื่อมวลชนสัมพันธ 31 ครั้ง 0.921          

5) การจัดทําขาวประชาสัมพันธสงสื่อมวลชน 80 ครั้ง 0.300          

6) การสรุปขอมูลขาวจากสื่อมวลชน 365 ครั้ง 0.300          

7) การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) ทั้งในและนอกองคกร 2 ครั้ง 0.300          

8) การประชาสัมพันธภายในองคกร 232 ครั้ง 0.028          

3.2 กิจกรรมแผนกเผยแพร   

1) ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ 100 ครั้ง 0.060          

2) ผลิตสื่อสารสนเทศเผยแพรความรูผาน Social media 15 ครั้ง -             

3) เสียงตามสาย 300 ครั้ง -             

3.3 กิจกรรมแผนกเอกสารและสิ่งพิมพ  -             

1) การประชาสัมพันธผานสื่อนิทรรศการ 5 ครั้ง 0.400          

2) ผลิตคูมือพนักงาน ประจําป ๒๕๖๒ 5,000 เลม 1.200          

3) ผลิตปฏิทินตั้งโตะ 5,000 ฉบับ 0.300          

4) ผลิตหนังสือรายงานประจําป ๒๕๖๑ และหนังสือเฉพาะกิจ เชน ทํา QR Code -             

5) ผลิตปายประชาสัมพันธ 12 แผน 0.012          

6) กิจกรรมเทิดพระเกียรติราชวงศ 2 ครั้ง 0.100          

3.4 กิจกรรมวันยางพารา  2.500          

 1) การจัดงานวันยางพาราแหงชาติ 1 ครั้ง  

 2) จัดทําเสื้อแจคเก็ตภายใตโครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสร 3,000 ตัว  

เพิ่มเติมกิจกรรมใหละเอียดขึ้น 

และปรับคาเปาหมายตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร และ

ปรับตามนโยบายจากผูบริหาร

ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

ฝกค.

โครงการจัดทําแผนบริหารความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย ดําเนินการตามแผนได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100            0.050  

จัดทําแผนและ

นําเสนอต่อผู้บริหาร

แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ปรับตัวชี�วัด เห็นชอบ

สตส.  โครงการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานกิจกรรมการ

ตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน 11 เรื�อง 1.750       

โครงการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน

กิจกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 10 เรื�อง 3.500

ปรับปรุงงบประมาณให้ตรง

กับจัดสรร /ปรับ

รายละเอียดกิจกรรมใหม่ 

ิ ั ป็ ้

เห็นชอบ

1. กองตรวจสอบ 1 กิจกรรม  1. กระบวนการหลัก  

2. กองตรวจสอบ 2 2. กระบวนการสนับสนุน

3. กองตรวจสอบ 3 3. กระบวนการในส่วนกลาง

4. การฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน กยท.  4. การฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน กยท.

5. การติดตามงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 5. การติดตามงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.

6. การตรวจติดตามงานของ ผอ.สตส. 6. การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน

7. การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน (กพต.) 7. การตรวจติดตามของ ผอ.สตส.

8. ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการการตรวจสอบ กยท.

9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการการตรวจสอบ กยท.

10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.  
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

ฝกม. (1) โครงการยกร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของการยางแห่ง

ประเทศไทย

1. จํานวนเรื�องที�ยกร่าง กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ

0.250          

ยกเลิกโครงการ ยกเลิกโครงการ ยกเลิกโครงการ ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ  โดยขอ

อนุมัติจากผู้ว่าการฯแล้ว

ตามหนังสือ 026/2562 วันที� 

28 มกราคม 2562 เนื�องจาก

ไม่มีการดําเนินงานในปี 2562
เห็นชอบ

ฝยศ. 1 โครงการวางแผนงานยุทธศาสตร์องค์กร -              

/กนผ. 1.1 กิจกรรม ด้านการจัดทําแผนงานและงบประมาณ ด้านยุทธศาสตร์องค์กร -              

1.1.1 กิจกรรมจัดทํางบประมาณประจําปี 2563 1 แผน -              

1 ประชุมหารือการจัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบป   

2 ทบทวน ปรับปรุง แบบฟอร์มคําขอตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ   

3 จัดทํา คู่มือการจัดทําคําขอตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมา   

4 ส่ง คู่มือการจัดทําคําขอตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 และแบบฟอร์มคําขอตั�งงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี ไปยังทุกส่วนงาน เพื�อเสนอขอตั�งงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี

5 ทุกส่วนงานจัดทําคําขอตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้ ฝยศ.

6 รวบรวม คําขอตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 จากทุกส่วนงาน

7 สรุปคําขอตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

8 รวบรวมเอกสารคําขอตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2563 ส่งให้ ฝกค. เพื�อพิจารณาและจัดส่งให้หน่วยงานที�

เกี�ยวข้องพิจารณา

9 จัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี และอนุมัติแต่งตั�ง 

คณะอนุกรรมการจัดทํางบประมาณและการบริหารเงินกองทุน

พัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (เพื�อพิจารณาแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายประจําป)ี เสนอ คณะกรรมการ

การยางแห่งประเทศไทย

คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม

แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี

 2563

เห็นชอบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

10 จัดตั�งคณะทํางานการจัดทํางบประมาณและการบริหาร

เงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (3 - 6) เสนอ 

คณะอนุกรรมการจัดทํางบประมาณและการบริหารเงินกองทุน

พัฒนายางพารา ตามมาตรา 49

11 ปรับปรุง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -              

12  - คณะทํางานการจัดทํางบประมาณและการบริหารเงินกองทุน

พัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (3 - 6) พิจารณาแผนงาน/โครงการ/

งบประมาณ -              

13 ให้เลขาคณะทํางานฯ สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีพร้อม

โครงการที�ได้รับการพิจารณาส่งให้ ฝยศ. -              

14 รวบรวมสรุปผลการพิจารณาของคณะทํางานฯ จัดทําวาระ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ -              

15  - เสนอ คณะอนุกรรมการจัดทํางบประมาณและการบริหาร

เงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 พิจารณา จัดทําร่าง

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -              

16  - เสนอ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย พิจารณา จัดทํา

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แจ้งเวียน

หน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อทราบ และรายงานงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี 2563 ที�คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยพิจารณา

แล้ว เสนอต่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.) -              

17 ส่งให้ ฝกค. เพื�อดําเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี -              

1.1.2 กิจกรรมจัดทําและทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปี -              

1) การทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี 2562

แผนปฏิบัติการประจําปี ฉบับ

ปรับปรุง 1 แผน -              

1) ประสานขอข้อมูลจากส่วนงาน เพื�อนํามาพิจารณาในการ

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ -              

2) ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 

2561 -              

3) จัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561 ฉบับ

ปรับปรุง -              

4) นําแผนปฏิบัติการประจําปี เสนอ ผู้ว่าการ พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ -              

5) นําเสนอแผนปฏิบัติการให้ คณะกรรมการ กยท. ให้ความ

เห็นชอบ -              

6) เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจําปี ฉบับปรับปรุง -              

คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

2.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2563

แผนปฏิบัติการประจําปี 2563 

ของ กยท. 1แผน -              

1) รวมรวมข้อมูลโครงการ จากส่วนงานที�ตั�งคําของบประมาณ

ประจําปี 2563 -              

2) จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี

งบประมาณ 2563 -              

3) นําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ที�ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะทํางานจัดทําแผน ส่งผู้รับผิดชอบในด้านงบประมาณ -              

4) นํามติที�ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํางบประมาณและการ

บริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 มาจัดทํา(ร่าง)

 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2563 -              

5) นําแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 เสนอ ผู้ว่าการ พิจารณาให้

ความเห็นชอบ -              

6) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปี  2563 ให้ คณะกรรมการ 

กยท. ให้ความเห็นชอบ -              

7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจําปี 2563 -              

1.1.3) กิจกรรมทบทวนปรับปรุงแผนวิสาหกิจ -              

1.1.4)  กิจกรรมการดําเนินงานเพื�อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์

เศรษฐกิจขององค์กร (Eco - efficiency) 3.000          

1.1.5) กิจกรรมการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ของแผน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั�งระบบ  พ.ศ. 

2560-2564 -              

/กปม. 1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผล -              

1) การจ้างที�ปรึกษาเพื�อระบบประเมินผลการดําเนินการรัฐวิสาหกิจ -              

2) การประชุมชี�แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดทําตัวชี�วัดปี 2562 -              

3) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน -              

คงเดิม คงเดิม คงเดิม

คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

/กคพ. 1.3 กิจกรรมติดตามตรวจสอบโครงการตามนโยบายรัฐบาล -              

1) เตรียมข้อมูล และแบบสอบถาม -              

2) เดินทางลงพื�นที�เพื�อดําเนินการ

3) สรุปผลโครงการ และรายงานให้ผู้บริหาร

/กบค. 2 โครงการการบริหารการจัดการความเสี�ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร 0.232        2 โครงการการบริหารการจัดการความเสี�ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร

2.1 กิจกรรมการบริหารการจัดการความเสี�ยง คะแนนตัวชี�วัดองค์กรด้านการ

บริหารความเสี�ยง

ไม่ตํ�ากว่า 3 2.1 กิจกรรมการบริหารการ

จัดการความเสี�ยง

คะแนนตัวชี�วัดองค์กร

ด้านการบริหารความเสี�ยง

ไม่ตํ�ากว่า 3.2 ปรับค่าเป้าหมายตัวชี�วัดเป็น 3.2 เห็นชอบ

1) กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารความเสี�ยง ประจําปี 2563  1 ครั�ง

2) กิจกรรมการระบุและประเมินความเสี�ยงระดับองค์กร ประจําปี 2563  1 ครั�ง

3) กิจกรรมการกําหนดแผนบริหารความเสี�ยงระดับองค์กร ประจําปี 2563  1 ครั�ง

4) กิจกรรมการทบทวนกฏบัตร/นโยบายการบริหารความเสี�ยง ประจําปี 2563  1 ครั�ง

5) กิจกรรม ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี�ยง ประจําปี 2562  1 ครั�ง

6) กิจกรรม การติดตามผลการบริหารความเสี�ยงรายไตรมาส ประจําปี 2562 4 ครั�ง

7) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ เรื�องการบริหารความเสี�ยงแก่พนักงานทุกระดับ

ของ กยท. ประจําปี 2562

1 ครั�ง

8) กิจกรรม ทบทวน/ซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื�องทางธุรกิจ (BCM/BCP) 

ประจําปี 2562

1 ครั�ง

9) กิจกรรม การประเมินการใช้งานคู่มือบริการความเสี�ยง/ความตระหนักและ

ความเข้าใจเกี�ยวกับการ บริหารความเสี�ยงของพนักงานของกยท./ช่องการทาง

สื�อสารความเสี�ยง ประจําปี 2562

 1 ครั�ง

2.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน คะแนนตัวชี�วัดองค์กรด้านการ

ควบคุมภายใน

ไม่ตํ�ากว่า 3.3 25.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน คะแนนตัวชี�วัดองค์กร

ด้านการควบคุมภายใน

ไม่ตํ�ากว่า 3.5 1. ปรับค่าเป้าหมายตัวชี�วัดเป็น

 3.5

เห็นชอบ

คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เห็นชอบ

6) กิจกรรม การติดตามผลการบริหารความเสี�ยงรายไตรมาส ประจําปี 2562

7) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ เรื�องการบริหารความเสี�ยงแก่พนักงานทุกระดับของ กยท. ประจําปี 2562

8) กิจกรรม ทบทวน/ซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื�องทางธุรกิจ (BCM/BCP) ประจําปี 2562

9) กิจกรรม การประเมินการใช้งานคู่มือบริการความเสี�ยง/ความตระหนักและความเข้าใจเกี�ยวกับการ บริหาร

ความเสี�ยงของพนักงานของกยท./ช่องการทางสื�อสารความเสี�ยง ประจําปี 2562

1) กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารความเสี�ยง ประจําปี 2563

2) กิจกรรมการระบุและประเมินความเสี�ยงระดับองค์กร ประจําปี 2563

3) กิจกรรมการกําหนดแผนบริหารความเสี�ยงระดับองค์กร ประจําปี 2563

4) กิจกรรมการทบทวนกฏบัตร/นโยบายการบริหารความเสี�ยง ประจําปี 2563

5) กิจกรรม ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี�ยง ประจําปี 2562
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด  ค่าเป้าหมาย

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด ค่าเป้าหมาย

 

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

ผู้ร
ับ

ผิด
ชอ

บ

แผนงาน (เดิม) ทบทวนแผนงาน (ใหม)่

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ
สาเหตุการทบทวน

1) สรุปผลการค้นหา/ระบุจุดอ่อนระดับองค์กรที�ส่วนงาน1 คาดการณ์ว่าจะ

เกิดขึ�นในปีงบประมาณ 2562 ให้ คณะทํางานบริหารความเสี�ยงและควบคุม

ภายในของกยท. (RIC) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

  1 ครั�ง 2. ปรับปรุงกิจกรรมให้เหลือ

แค่หัวข้อหลักๆ เพื�อให้สะดวก

ต่อการติดตามประเมินผล แต่

บริบทโดยรวมยังคงเดิม

2) สรุปผลการค้นหา/ระบุจุดอ่อนระดับองค์กรที�ส่วนงาน ส่วนงานคาดการณ์ว่า

จะเกิดขึ�นในปีงบประมาณ 2562  ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยงและ

ควบคุมภายในของ กยท. (RMC) พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ

  1 ครั�ง

3) นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.๓) เข้าที�ประชุมคณะทํางาน

บริหารความเสี�ยงและควบคุมภายใน(R/IC)  เพื�อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

  1 ครั�ง

4) นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.๓) เข้าที�ประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยงและควบคุมภายใน(RMC) เพื�อพิจารณา

และให้ข้อเสนอแนะ

  1 ครั�ง

5) นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) เข้าที�ประชุมคณะกรรมการ 

กยท. เพื�อทราบและให้ข้อเสนอแนะ

  1 ครั�ง

6) ส่งรายงาน (ปอ.๓) ให้ทุกส่วนงานรับทราบเพื�อใช้เป็น กรอบและแนวทางใน

การปฏิบัติงาน

  1 ครั�ง

7) ติดตาม/วิเคราะห์และรายงานผลความก้าวหน้าการควบคุมภายในระดับ

ส่วนงานย่อยและระดับองค์กร

  4 ครั�ง

8) ปรับปรุง/ทบทวนคู่มือการควบคุมภายในของ กยท. และแบบสอบถามการ

ควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA)

  1 ครั�ง

9) สํารวจความเข้าใจในการใช้คู่มือและทัศนคติด้านการควบคุมภายในของ

พนักงาน กยท.

  1 ครั�ง

10) เผยแพร่ข่าวสารด้านการการควบคุมภายใน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ขอ

งกยท. เช่น จดหมายข่าว Intranet, Interner,KM

 1 ครั�ง

11) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื�อถ่ายทอดความรู้เรื�อง การควบคุมภายใน ระดับปฏิบัติการ  1 ครั�ง

12) จัดประชุมสําหรับผู้บริหารเพื�อให้ความรู้เกี�ยวกับการควบคุมภายใน  1 ครั�ง

13) ทําหนังสือรับรอง ปอ.1, ปอ.2 เสนอ ผู้ว่าการ กยท. เพื�อโปรด

พิจารณา และให้ สตส. จัดทํารายงานผลการสอบทาน (แบบ ปส.) แล้ว

ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 1 ครั�ง

14) จัดเตรียมเอกสารจากส่วนงานที�เกี�ยวข้องเพื�อตอบแบบสอบถาม

และให้สัมภาษณ์บริษัทที�ปรึกษา (ทริสฯ)

 1 ครั�ง

9) กิจกรรม จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมภายในของ กยท. ประจําปี 

2562

3) กิจกรรม การติดตาม/วิเคราะห์และรายงานผลความก้าวหน้าการควบคุมภายในระดับ

ส่วนงานย่อยและระดับองค์กรรายไตรมาส ประจําปี 2562

4) กิจกรรม ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการควบคุมภายในของ กยท. ประจําปี 2562

5) กิจกรรม ทบทวน/ปรับปรุงแบบสอบถามการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ประจําปี 

2562

6) กิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ เรื�อง การควบคุมภายในให้แก่พนักงานทุกระดับของ กยท.

ประจําปี 2562

7) กิจกรรม ประเมินการใช้งานคู่มือฯและทัศนคติด้านการควบคุมภายในของพนักงาน 

กยท./ช่องทางการสื�อสารการควบคุมภายใน ประจําปี 2562

8) กิจกรรม จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กยท. ประจําปี 2562 ตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

1) กิจกรรมการ การจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.๓) ประจําปี 2563

2) กิจกรรมการ ทบทวน/ปรับปรุงนโยบายการควบคุมภายในของ กยท. ประจําปี 2562
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด
 ค่า

เป้าหมาย

งบประมาณ 

(ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด

 

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

ฝวศ. 1 โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย 74.636         เห็นชอบ

  1 กิจกรรม จัดตั�ง และการขยายตลาดเครือข่ายยางพารา การยางแห่งประเทศไทย

1 กิจกรรมจัดตั�งและขยายตลาดเครือข่ายยางพารา 

การยางแห่งประเทศไทย 5.687           1.1 กิจกรรม พัฒนาตลาด กยท.

 

 กยท.เขต

กยท.

เขตมี

ตลาดยาง

 กยท.

ตลาด

เครือข่าย

เดิม

จัดตั�งใหม่

 

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

1.1 ตลาดกลางยางพาราหนองคาย เป้าหมายตลาดเครือข่ายใหม่ 2 แห่ง 0.332           1 เขตเหนือ 7  -  - 0.250       

1.2 ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์

 เป้าหมายดูแลกลุ่มเดิม 1 แห่ง 

สร้างตลาดเครือข่ายใหม่ 3 แห่ง  0.312           
2 เขตกลางและตะวันออก 5  -  -

0.420       

1.3 ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย ดูแลกลุ่มเดิม 3 แห่ง 

จัดตั�งตลาดเครือข่ายใหม่ 2 แห่ง 0.824           
3  เขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10  -  -

0.360       

1.4  ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช เป้าหมายตลาดเครือข่ายใหม่ 3 แห่ง 0.420           
4 เขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 7 5 5

0.600       

1.5 ตลาดกลางยางพาราสงขลา ดูแลกลุ่มเดิมตลาดเครือข่าย 7 แห่ง 0.442           5 เขตใต้บน  2 3 2 0.420       

1.6 ตลาดกลางยางพารายะลา เป้าหมายตลาดเครือข่ายใหม่ 2 แห่ง 0.264           6 เขตใต้กลาง  6 5 3 0.240       

 1.7 กยท.เขต 7 เขต

 7 เขตๆ ละ 5 แห่ง  เป้าหมาย

ตลาดเครือข่ายฯ รวม 35  แห่ง 3.092           

7 เขตใต้ล่าง 1 0 7

0.360       

/กลจ.

2) คัดเลือกตลาดยาง กยท.

ดีเด่นประจาปีงบประมาณ 2562 จํานวนของตลาดยาง กยท.ที�ได้รับ

การคัดเลือกเป็นตลาดยางงกยท.

ดีเด่น จํานวน 0.150       

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

ค่าเป้าหมาย

 5 ตลาด

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน (เดิม) แผนทบทวน (ใหม)่

สาเหตุการทบทวน

โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย ปรับแผนงานซึ�งไม่ตรงกับ

แผนของ ฝวศ.  ณ ปัจจุบัน

1)
 จ

ัดต
ั�งต

ลา
ดย

าง
 ก

ยท
. แ

ละ
เค

รือ
ข่า

ยต
ลา

ดย
าง

 ก
ยท

.
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด
 ค่า

เป้าหมาย

งบประมาณ 

(ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด

 

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

ค่าเป้าหมาย

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน (เดิม) แผนทบทวน (ใหม)่

สาเหตุการทบทวน

/กลจ.

3)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ตลาดยาง กยท.

จํานวนช่องทางในการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ตลาดยางพารากยท.

ไม่น้อยกว่า 0.150       

2 กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานตลาดกลางยางพารา การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามทรี้อยละ 100 46.720         1.2 กิจกรรมพัฒนาตลาดกลางยางพารา

ปรับแผนงานซึ�งไม่ตรงกับ

แผนของ ฝวศ.  ณ ปัจจุบัน

เห็นชอบ

/สตก.จ.สข. 2.1 ตลาดกลางยางพาราสงขลา 15.646         1) สตก.จ.สงขลา 12.000     

/สตก.จ.สฎ. 2.2 ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี 10.017         2) สตก.จ.สุราษฎร์ธานี 7.600       

/สตก.จ.นศ. 2.3 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 10.150         3) สตก.จ.นครศรีธรรมราช 8.200       

/สตก.จ.นค. 2.4 ตลาดกลางยางพาราหนองคาย 3.007           4) สตก.จ.หนองคาย 2.800       

/สตก.จ.บร. 2.5 ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ 3.299           5) สตก.จ.บุรีรัมย์ 3.100       

/สตก.จ.ยล. 2.6 ตลาดกลางยางพารายะลา 4.602           6) สตก.จ.ยะลา 3.100       

/ฝวศ./กลจ. 7) ฝวศ./กลจ. 0.100       

สถานที�
ขยาย 

(แห่ง)

 

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

1) สตก.จ.สงขลา 1 0.400       

2) สตก.จ.สุราษฎร์ธานี 2 0.500       

3) สตก.จ.ยะลา 6 0.450       

4) สตก.จ.นครศรีฯ 3 0.400       

5) สตก.จ.บุรีรัมย์ 5 0.450       

6) ฝวศ./กลจ. - 0.100       

 6 ช่องทาง

[วัตถุประสงค]์ เพื�อใช้กลไกตลาดสะท้อนปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้ยางที�แท้จริง และเพื�อให้การบริการซื�อ

ขายยางแก่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางของตลาดกลางยางพาราทั�ง 6 แห่งเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.1. สนับสนุนการบริหารงานตลาดกลางยางพารา

[วัตถุประสงค์] 1. เพื�อสนับสนุนการบริหารจัดการตลาดกลางยางพาราให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปริมาณยางผ่านตลาดกลางทั�ง 6 แห่ง

รวมทั�งสิ�น
160,000 ตัน

1.2.2. ขยายตลาดเครือข่ายของ

ตลาดกลางยางพารา

ดูแล (แห่ง)

23

3

6

-

5

-
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด
 ค่า

เป้าหมาย

งบประมาณ 

(ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด

 

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

ค่าเป้าหมาย

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน (เดิม) แผนทบทวน (ใหม)่

สาเหตุการทบทวน

1.2.3 สํารวจความพึงพอใจของผู้

มาใช้บริการตลาดกลางยางพารา

 ระดับคะแนนความพึงพอใจในการ

มาใช้บริการทุกด้าน

0.050       

1.2.4 พัฒนาการซื�อขายยางของ

ตลาดกลางยางพารา

มีการรับซื�อยางเครป/ยางก้อนถ้วย

ผ่านตลาดกลางยางพารา 0.050       

2. กิจกรรมบริหารงานระบบโลจิสติกส์

เพิ�มกิจกรรมงานที�อยู่ใน

ความรับผิดชอบ ของ ฝวศ.

เห็นชอบ

1). การให้บริการด้านโลจิสติกส์ มีการจัดเก็บประวัติการให้บริการ

ด้านโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ

-           เพิ�มเติมกิจกรรมงานที�อยู่

ในความรับผิดชอบ

เห็นชอบ

2) การจัดทําฐานข้อมูลราคา

ไม้ยางพาราและไม้ยางพารา

แปรรูป

มีฐานข้อมูลราคาไม้ยางพาราและไม้

ยางพาราแปรรูปของ กยท.

-           

เพิ�มเติมกิจกรรมงานที�อยู่

ในความรับผิดชอบ

เห็นชอบ

3). การจัดทาฐานข้อมูล

คลังสินค้าของ กยท มีฐานข้อมูลคลังสินค้าของ กยท. -           

เพิ�มเติมกิจกรรมงานที�อยู่

ในความรับผิดชอบ

เห็นชอบ

4) การพัฒนาบุคลากร

ทางด้านโลจิสติกส์

พนักงานในกองโลจิสติกส์ได้รับการ

ฝึกอบรมความรู้ทักษะทางด้านโลจิ

สติกส์ -           

เพิ�มเติมกิจกรรมงานที�อยู่

ในความรับผิดชอบ

เห็นชอบ

มากกว่าหรือเท่ากับ 4.2 คะแนน

สตก. จ. ยะลา สตก. จ.หนองคาย

 สตก. จ. บุรีรัมย์

อย่างน้อย 2 หัวข้อ/คน/ปี
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด
 ค่า

เป้าหมาย

งบประมาณ 

(ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด

 

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

ค่าเป้าหมาย

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน (เดิม) แผนทบทวน (ใหม)่

สาเหตุการทบทวน

3 กิจกรรมเพิ�มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐาน

การให้บริการ

การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย

ตามที�วางแผน ร้อยละ 100 7.226                

กยท.ข.ตล. 3.1 กิจกรรมจัดตั�งตลาดไม้ยาง 1.305           
รายงานผลการฝึกอบรม 0.860       

เพิ�มตัวชี�วัด และแก้ไข

งบประมาณตามจัดสรร

เห็นชอบ

สตก.จ.สงขลา

3.2 กิจกรรมศึกษาการบริหารจัดการตลาดกลาง  

ไม้ยางพาราและตลาดกลางนํ�ายางสดตาม

มาตรฐานการจัดการสวนอย่างยั�งยืน Forest 

Stewardship Council (FSC) 0.108           

คงเดิม รายงานผลการศึกษา 0.800       
เพิ�มตัวชี�วัด และแก้ไข

งบประมาณตามจัดสรร

เห็นชอบ

ฝวศ./กพย. 3.4 กิจกรรมตลาดยางออนไลน์ 0.680           คงเดิม คงเดิม 0.080       

แก้ไขงบประมาณที�ได้รับ

จัดสรร

เห็นชอบ

สตก.จ.นค./

บร./ยล.

3.4 กิจกรรมส่งเสริมการซื�อขายยางก้อนถ้วยและ

ยางเครพในตลาดกลางยางพารา 4.220           

ขอยุบกิจกรรมไปรวมกับ 

กิจกรรมพัฒนาตลาดกลาง

ยางพารา

เห็นชอบ

สตก.จ.สงขลา 3.5 กิจกรรมยกระดับการให้บริการตลาดกลาง

ยางพาราสู่ระบบการ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001

 : 2015 ภาคใต้ตอนล่าง 0.500           

ผ่านการประเมิน 0.5 ปรับลดขั�นตอนการ

ดําเนินงาน

เห็นชอบ

สตก.จ.นครฯ

3.6 กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 0.414           

คงเดิม คงเดิม คงเดิม กิจกรรมไม่ใช่ภาระกิจ

หน้าที�รับผิดชอบของ ฝวศ.

เห็นชอบ

 

คงเดิม

ยุบกิจกรรม

คงเดิม
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด
 ค่า

เป้าหมาย

งบประมาณ 

(ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด

 

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

ค่าเป้าหมาย

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน (เดิม) แผนทบทวน (ใหม)่

สาเหตุการทบทวน

ฝวศ./BU 4 กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด

1. ผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นที�รู้จัก

และมีช่องทางการตลาดเพิ�มขึ�น 14.588         

2. เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง และผู้ประกอบ

กิจการยางมีท่องทางการ

จําหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ�มขึ�น -               

4.1 กิจกรรมจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจยาง

ในประเทศ

10.855         

กิจกรรมนี�ยังไม่มีส่วนงาน

ไหนรับผิดชอบเนื�องจาก 

ฝวศ.ได้โอนภารกิจให้กับ

ส่วนงาน BU ดําเนินการ

มอบหมายให้ 

หน่วยธุรกิจ (BU) 

รับไปดําเนินการ

ซึ�งผู้รับผิดชอบ

รับทราบและรับ

ไปดําเนินการ

หน่วยธุรกิจ

(BU)

4.2 กิจกรรมจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจยาง

ต่างประเทศ

3.733           1) โครงการส่งเสริม

ศักยภาพการส่งออก

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก

ยางพาราและไม้ยางพารา ณ

 นครเซี�ยงไฮ้ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

จัดแสดงสินค้ายางพารา 1 ครั�ง 2.2597
เพิ�มกิจกรรม BU ได้

ดําเนินการแล้วภายใต้ชื�อ 

"โครงการส่งเสริมศักยภาพ

การส่งออกผลิตภัณฑ์แปร

รูปจากยางพาราและไม้

ยางพารา ณ นครเซี�ยงไฮ้ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน"

เห็นชอบ

กิจกรรมยังไม่มีผู้รับผิดชอบที�ชัดเจน
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด
 ค่า

เป้าหมาย

งบประมาณ 

(ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด

 

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

ค่าเป้าหมาย

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน (เดิม) แผนทบทวน (ใหม)่

สาเหตุการทบทวน

ฝวศ.

3 โครงการจัดตั�งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค 

(Regional Rubber Market: RRM)

1  รูปแบบการซื�อขายยางที�มี

มาตรฐานในระดับสากล

1 รูปแบบ 2.887           3 โครงการการพัฒนาตลาดยางพารา

ไทยเพื�อเป้าหมายในการจัดตั�งตลาด

ยางพาราระดับภูมิภาค (Regional 

Rubber Market: RRM)

เปิดตลาดกลางยางพาราตลาด

เครือข่าย หรือตลาด กยท.จ. ภายใน

ปี 2562

1.000       เห็นชอบ

[วัตถุประสงค]์ 

1. เพื�อจัดตั�งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค ให้

เป็นตลาดกลางซื�อขายยางธรรมชาติ 

2. เพื�อเพิ�มบทบาทด้านการตลาดและราคายาง

ของประเทศสมาชิก ITRC ให้สามารถชี�นําการซื�อ

ขายยางระหว่างประเทศ

3. เป็นกลไกให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร 

ผู้ประกอบการค้ายางใช้เป็นช่องทางในการ

ประกันความเสี�ยงด้านราคา

4. เป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สถาบัน

เกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง ในการ

พัฒนาตลาดยางพารา เพื�อให้เป็นแหล่งอ้างอิง

ราคาในการซื�อขายยางทั�งในประเทศ และ

ต่างประเทศ

2 มีตลาดที�เป็นศูนย์กลางการซื�อ

ขายยางธรรมชาติที�ได้มาตรฐาน

เป็นที�ยอมรับของผู้ใช้บริการทั�ง

ในประเทศและต่างประเทศ

[วัตถุประสงค์] 

เพื�อบริหารจัดการตลาดยางพารา

ชอง กยท.

[วิธีการดําเนินงาน ]

1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะ

กิจบริหารตลาดยางพาราของ กยท.

2. ประชุมเรื�อง การพัฒนาการค้า 

การลงทุน สําหรับผู้ผลิตและแปรรูป

ยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 

ของสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบ

กิจการยาง

81 แห่ง ปรับปรุงโครงการ ชื�อ/

วัตถุประสงค์/ตัวชี�วัด/

เป้าหมาย/วิธีการ

ดําเนินงาน/งบประมาณ 

ตามมติที�ประชุม EGERRM
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด
 ค่า

เป้าหมาย

งบประมาณ 

(ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด

 

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

ค่าเป้าหมาย

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน (เดิม) แผนทบทวน (ใหม)่

สาเหตุการทบทวน

ฝวศ. 4 โครงการแผนงานจัดทําบทวิเคราะห์สถานการณ์

เร่งด่วนที�เกี�ยวข้องกับยางพารา

เผยแพร่ดัชนีชี�นําและดัชนีฟ้อง

เศรษฐกิจฐานรากมาวิเคราะห์

สถานการณ์ยางพารา บนเว็ปไซต์

 จํานวน

12 เดือน/ 4 

ไตรมาส

0.125           

 

0.100       แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับ

ที�ได้รับจัดสรร

เห็นชอบ

 

[วัตถุประสงค]์ เพื�อนําดัชนีชี�นําและดัชนีฟ้อง

เศรษฐกิจฐานรากมาวิเคราะห์สถานการณ์

ยางพารา เผยแพร่บนเว็ปไซต์ทุกเดือนและทุก

ไตรมาส  

ฝวศ 5 โครงการวิจัยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกรในประเทศไทย 5.887         

รายงานผลงานวิจัย 1 ฉบับ

1.850       

ปรับตัวชี�วัดให้ถูกต้อง แก้ไข

งบประมาณให้ตรงกับที�

ได้รับจัดสรร

เห็นชอบ

[วัตถุประสงค]์  1 เพื�อวิเคราะห์ต้นทุนในการการ

ผลิตยางของเกษตรกร 2 เพื�อวิเคราะห์จุดคุ้มทุนใน

การการผลิตยางของเกษตรกร

 - การศึกษาในครั�งนี�จะทําให้

ทราบข้อมูลพื�นฐานและปัญหา

ในการผลิตยางของเกษตรกร 

ทราบถึงปัจจัย

ที�ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 

และนําผลที�ได้มาวิเคราะห์

ประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัย

ในการผลิตยางของ

เกษตรกรโดยรวม สําหรับเป็น

แนวทางให้เกษตรกรทราบถึง

ต้นทุนที�แท้จริงที�เกิดขึ�น อีกทั�ง

เป็นการ

ช่วยแก้ปัญหาทางด้านการใช้

ปัจจัยการผลิตที�ไม่มี

ประสิทธิภาพเพิ�มคุณภาพการ

ผลิตและยกระดับรายได้ให้กับ

เกษตรกร
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด
 ค่า

เป้าหมาย

งบประมาณ 

(ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด

 

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

ค่าเป้าหมาย

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน (เดิม) แผนทบทวน (ใหม)่

สาเหตุการทบทวน

ฝวศ. 6. โครงการวิจัยการศึกษาระบบโลจิสติกส์ยาง

ภายในประเทศ

0.629         

รายงานผลงานวิจัย 1 ฉบับ

0.500       

เพิ�มตัวชี�วัดให้ถูกต้องชัดเจน

  แก้ไขงบประมาณให้ตรง

กับที�ได้รับจัดสรร

เห็นชอบ

 [วัตถุประสงค์]   - เพื�อศึกษาสภาพทั�วไปของ

ระบบโลจิสติกส์ยางภายในประเทศ

                      -  เพื�อสํารวจสภาพปัญหา

และอุปสรรคของระบบโลจิสติกส์ยาง

ภายในประเทศ

                      -  เพื�อศึกษาแนวทางในการ

แก้ปัญหาระบบโลจิสติกส์ยางภายในประเทศ

 -  ด้านวิชาการ สามารถนา

ผลงานวิจัยที�ได้ไปเผยแพร่

ความรู้ในวารสารยางพารา

หรือวารสารวิชาการอื�นๆ เพื�อ

ใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการ

ต่อยอดงานวิจัยที�มีความ

เกี�ยวข้องกับโลจิสติกส์หรือโซ่

อุปทานยางของไทย

 -  ด้านบริหาร ภาครัฐ

สามารถนาแนวทางที�ได้จาก

การศึกษาไปใช้ในการกําหนด

นโยบาย เพื�อเพิ�ม

ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์

ยาง และส่งเสริมให้เกิด

การบูรณาการทุกภาคส่วนที�

เกี�ยวข้องเพื�อสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันและ

ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้

อุตสาหกรรมยาง

 -  ด้านเศรษฐกิจ สามารถนํา

ผลการศึกษาที�ได้จากการวิจัย

ไปใช้ในการคาดการณ์

ระบบโลจิสติกส์ยางของ

ประเทศในอนาคต และ

แนวโน้มในการกําหนดจุด

ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ยางใน

แต่ละภูมิภาค
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด
 ค่า

เป้าหมาย

งบประมาณ 

(ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด

 

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

ค่าเป้าหมาย

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน (เดิม) แผนทบทวน (ใหม)่

สาเหตุการทบทวน

ฝวศ. 7.  โครงการวิจัย การศึกษาวิเคราะห์ตลาดยางจีนทั�ง

ระบบเพื�อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

ไทย

0.417         

 รายงานผลงานวิจัย 1 ฉบับ

เพิ�มตัวชี�วัดให้ถูกต้องชัดเจน

เห็นชอบ

   [วัตถุประสงค์] - วิเคราะห์และพยากรณ์ความ

ต้องการยางของจีน รวมทั�งการพัฒนา

แบบจําลองอุปสงค์การนําเข้ายางของ จีน เพื�อ

ทราบความยืดหยุ่นต่อราคาทั�งของไทยและ

คู่แข่ง รวมทั�งความยืดหยุ่นต่อรายได้

ประชาชาติของประเทศจีน

  - ศึกษาวิเคราะห์ภาวะการค้ายางระหว่าง

ประเทศไทยและคู่แข่งกับประเทศจีน และ

ตลาดที�สําคัญของโลกเพื�อประโยชน์ในการ

กําหนดนโยบายและวางแผนในการเสริมสร้าง

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของยางไทยในตลาดจีน ทั�งภายในและ

ต่างประเทศในระยะสั�นและยาว

     - ศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการแข่งขัน

ของยางไทยและคู่แข่งในตลาดจีน และตลาดที�

สําคัญของโลก เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และ

 ญี�ปุ่น เป็นต้น รวมทั�งการค้นหาแนวทางการ

เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับ

ยางไทยในตลาดจีน

     - ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างตลาดการ

นําเข้ายางของจีน เพื�อประเมินความเสี�ยงและ

ความผันผวนของตลาดนําเข้ายางของจีน

 - การวิจัยครั�งนี�เป็นการบูร

ณาการวิเคราะห์ทั�งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพเพื�อพัฒนา

เป็นระบบข้อมูลการค้ายาง

ระหว่างไทยและคู่ข่างในตลาด

จีนสําหรับใช้เป็นฐานข้อมูล

ประกอบการพิจารณาในการ

วางนโยบายการเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน

ให้กับยางไทยในตลาดจีน

นอกจากนี�ข้อมูลที�ได้จากการ

วิเคราะห์จะถูกนํามาพัฒนา

เป็นระบบสัญญาณเตือนภัย

ทางด้านราคายางในตลาดจีน 

เพื�อลดความเสี�ยงและสร้าง

เสถียรภาพให้กับการส่งออก

ยางไทยไปจีน
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด
 ค่า

เป้าหมาย

งบประมาณ 

(ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ ตัวชี�วัด

 

งบประมา

ณ (ล้าน

บาท)

มติที�ประชุม

คณะทํางานฯ

 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

ค่าเป้าหมาย

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน (เดิม) แผนทบทวน (ใหม)่

สาเหตุการทบทวน

ฝวศ. 8. โครงการวิจัย พัฒนาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

และสังคมการผลิตยางแผ่นรมควัน ของสถาบัน

เกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing 

Practice (GMP)

0.286         

 รายงานผลงานวิจัย 1 ฉบับ เพิ�มตัวชี�วัดให้ถูกต้องชัดเจน

เห็นชอบ

       [วัตถุประสงค์]

       -  เพื�อระบุกิจกรรมและศึกษาตัวผลักดัน

ต้นทุนของกิจกรรมในกระบวนการผลิตยาง

แผ่นรมควันของสถาบันเกษตรกรที�ได้รับ

มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) 

   -  เพื�อวิเคราะห์ระบบต้นทุนกิจกรรมใน

กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันของสถาบัน

เกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing

 Practice (GMP)

    -  เพื�อวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

และประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน

เกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing

 Practice (GMP)

      - เพื�อศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อดัชนีความสุข

ของบุคลากร/แรงงานของสถาบันเกษตรกรที�

ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing Practice 

(GMP)

    -  เพื�อวัดดัชนีความสุขของบุคลากร/แรงงาน

ของสถาบันเกษตรกรที�ได้รับมาตรฐาน Good 

Manufacturing Practice (GMP)

     - เพื�อกําหนดแนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการผลิต

ยางแผ่นรมควันของสถาบันเกษตรกรที�ได้รับ

มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)

 - การวิจัยครั�งนี�เป็นการบูร

ณาการวิเคราะห์ทั�งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 

สําหรับใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาประสิทธิภาพและสร้าง

ความมั�งคั�งให้กับธุรกิจแปรรูป

ยางแผ่นรมควัน ทั�งนี�ข้อมูลที�

ได้จากการศึกษายังมี

ความสําคัญอย่างมากต่อการ

วางนโยบายและยุทธศาสตร์

ในการเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน 

และการรักษาเสถียรภาพ

ราคายาง ตลอดจนความยั�งยืน

ในการดําเนินกิจการของ

สถาบันเกษตรกรในอนาคต
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