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สารจากผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 

 กยท. มุ่งมั่นด ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ “บริหารยางพาราเพ่ืออนาคต 
ท่ียั่งยืน” ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรยำงพำรำทั้งระบบอย่ำงยั่งยืน  
เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มพร้อมยกระดับคุณภำพชีวิตของเกษตรกรชำวสวนยำง 
สร้ำงควำมเข้มแข็ง เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพ่ือรองรับกำรเปน็
องค์กรช้ันน ำด้ำนยำงพำรำระดับโลก โดยยึดหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส ำคั  เพื่อให้เป็น
องค์กรที่มีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบ ค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกระดับ โดยมีเป้ำหมำยสูงสุด คือ ผลักดันกำรด ำเนินงำนของ กยท. ภำยใต้
แนวทำงกำรพัฒนำควำมยั่งยืน ตำมแนวคิด ESG ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม 
( Environmental : E) มิ ติ สั ง ค ม  ( Social : S) แ ล ะ มิ ติ ธ ร ร ม ำ ภิ บ ำล  
(Governance : G) มุ่งเน้นค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม  
และกำรก ำกับดูแล บริหำรจัดกำรอุตสำหกรรม สร้ำงผลกระทบเชิงบวกต่อ
ยำงพำรำในระยะยำวควบคู่กับควำมยั่งยืนทำงสิ่งแวดล้อมสังคม โดย กยท.  
ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำควำมยั่งยืน ดังนี้ 

1. มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental)  กยท. มุ่งเน้นด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสุขภำพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกข้ันตอน รวมทั้งส่งเสริมกำรเปลี่ยนพฤติกรรมกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมำณขยะ โดยลดกำรใช้ซ้ ำ กำรน ำกลับมำใช้ใหม่ กำรลดและเลิกใช้สำรเคมีอันตรำย ฯลฯ  
  2. มิติสังคม (Social) กยท. มุ่งเน้นให้กำรสนับสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ ร่วมกับชุมชน และพร้อม
ให้ควำมร่วมมือกำรสนับสนุนนโยบำยรฐับำลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ เกษตรกรชำวสวนยำง สถำบันเกษตรกร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งให้ควำมส ำคั ในกำรพัฒนำพนักงำน เสริมสร้ำงศักยภำพทุนมนุษย์ กำรบริหำรอัตรำก ำลังและแรงงำน
สัมพันธ์ กำรบริหำรค่ำตอบแทน สวัสดิกำรควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ และหลักสิทธิมนุษยชน 
  3. มิติธรรมาภิบาล (Governance) กยท. มุ่งเน้นประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำม
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน เพื่อให้สำมำรถปรับตัวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในนำมของกำรยำงแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand) ขอให้ค ำมั่นสั  ำในกำรด ำเนินงำนบน
หลักกำร “การก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ” 
เพื่อให้ กยท. พัฒนำยำงพำรำของประเทศให้บรรลวิุสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศำสตร์องค์กรและเป้ำหมำยขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้
ประเทศเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ สร้ำงรำกฐำนกำรผลิต มีควำมเข้มแข็ง และสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใน  
สวนยำงได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 
 

นำยณกรณ์ ตรรกวิรพัท 
    ผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย 
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กำรยำงแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand) เรียกโดยย่อว่ำ “กยท.” จัดต้ังข้ึนตำมพระรำชบั  ัติ
กำรยำงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2558 โดยเกิดจำกกำรควบรวม 3 หน่วยงำน 
ด้ำนยำงพำรำ คือ ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง (สกย.)  องค์กำรสวนยำง (อ.ส.ย.) และสถำบันวิจัยยำง (สวย.)  
กรมวิชำกำรเกษตร มีส ำนักงำนให ่ตั้งอยู่ เลขที่ 67/25 ถนนบำงขุนนนท์ แขวงบำงขุนนนท์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 
10700 กยท. มีสถำนะเป็นนิติบุคคลและเป็นรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท ำหน้ำท่ีเป็นองค์กรกลำงใน 
กำรบริหำรจัดกำรยำงพำรำของประเทศทั้งระบบครบวงจรให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชำวสวนยำงสถำบันเกษตรกร  
และผู้ประกอบกิจกำรยำง เพื่อให้เกิดควำมเข้มแข็งและมั่นคงอุตสำหกรรมยำงของประเทศได้รับกำรพัฒนำศักยภำพทำงกำรผลิต
กำรแปรรูปและกำรตลำดมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงข้ึนและเช่ือมโยงกันตลอดห่วงโซ่อุปทำนและห่วงโซ่คุณค่ำยำงพำรำ
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพารา
ของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับ
การเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา 

 ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาว 
สวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบ 
กิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป  
การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการ
ด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพ
ชีวิตให้ดีข้ึน 

 ด าเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ 
 ด า เนินการส่ ง เส ริมและสนับสนุนให้ มี การปลูกแท น 

และการปลูกใหม่ 
 

ข้อมูลการยางแห่งประเทศไทย 
Corporate information of RAOT 

วัตถุประสงค์ 
Objective 
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ด้านประชาชน และผู้บริโภค
สร้ำงกำรรับรู้คุณค่ำของกำรใช้ยำง
ธรรมชำติต่อประชำชน  
และผูบ้ริโภค 

ด้านสถาบันเกษตรกร  

สร้ำงควำมเข้มแข็ง และมี
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจอยำ่ง
มืออำชีพ 
 

ด้านผู้ประกอบกิจการยาง  
ส่งเสริมกำรค้ำ และเพิม่ขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ด้านองค์กร 
บรหิำรจัดกำรองค์กรให้มีควำม
มั่นคงทำงกำรเงินเพิ่มข้ึน เป็น
องค์กรแห่งควำมเรียนรู้และมี
สมรรถนะสูง โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรม  
และหลักธรรมำภิบำล 

 

 
 
 
 
 
 
บริหำรยำงพำรำเพื่ออนำคตที่ยั่งยืน 
 
 
 
ด้านประเทศ       
สนับสนุนให้ประเทศ 
เป็นศูนย์กลำง กำรผลิต กำรค้ำ  
นวัตกรรมยำงอย่ำงยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vision & Mission 

วิสัยทัศน ์
 

พันธกิจ 

 ด้านเกษตรกรชาวสวนยาง
ยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิต 
ของเกษตรกร 
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 ปฏิบัติงำนให้ถูกต้องตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำย อย่ำงเคร่งครัด  
 ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
 ยึดถือและเช่ือมั่นในควำมถูกต้อง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง  
 ต่อต้ำนทุจริตและไม่นิ่งเฉยต่อกำรกระท ำควำมผิด 

 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กระตือรือร้นและเปิดรับสิ่งใหม่ 
 เรียนรู้ เข้ำใจ ทันโลก ติดตำม ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวกำรณ์โลก 
 ศึกษำ ค้นคว้ำหำวิธีกำรหรือเทคนิคหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้พร้อม 

ต่อกำรเปลี่ยนแปลง  
 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในองค์กรรวมทั้งองค์ควำมรู้ใหม่ๆ 

มำบริหำรและปรับปรุง พัฒนำกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 มีความสามัคคี ท างานเป็นทีม เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  

 เข้าใจเป้าหมายของทีม เข้าใจบทบาทตนเองพร้อมร่วมผลักดันภารกิจให้ส าเร็จ  

 มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ก าลังใจและมั่นใจในศักยภาพของเพื่อนร่วมงาน  

 เปิดใจกว้าง ยอมรับความต่าง รับฟังความคิดเห็นของทีมและให้เกียรติคนในทีม  

 บริกำรด้วยใจ ให้บริกำรที่เป็นมิตร สุภำพ เต็มใจพร้อมเป็นผู้ให้และภำคภูมิใจ 
ที่ได้ช่วยเหลือ  

 ให้บริกำรด้วยควำมเร็ว เป็นธรรมแก้ปั หำได้ตรงควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
ไม่บ่ำยเบี่ยง แก้ตัว ไม่ปิดบังข้อมูลที่เป็นประโยชน์  

 น ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร  
 ใส่ใจผู้รับบริกำร เข้ำใจถึงควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร 

ทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้น คุณภำพกำรให้บริกำร 

 

 

 

กำรยำงแห่งประเทศไทย ได้ทบทวนค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรเมื่อมิถุนำยน 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ โดยปรับปรุงค่ำนิยมเดิม จำก “RAOT” และก ำหนดค่ำนิยมองค์กรที่จะใช้เป็นบรรทัดฐำนส ำหรับ
บุคลำกรได้น ำไปเป็นหลักปฏิบัติร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร คือ “RUBBER” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยมองค์กร  
Core Value 

Rules 
ถูกต้องตามกฎเกณฑ ์

 

Unity  
เปน็น  าหนึ่งใจเดียวกัน 

 

Be Innovation  
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ 

 

Beyond service  
ใส่ใจการให้บรกิาร 
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 รอบรู้ ใส่ใจศึกษำ ค้นคว้ำหำควำมรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ  
  เช่ียวชำ ในงำน ฝึกฝนทักษะกำรปฏิบัติงำนจนเช่ียวชำ  ตรงเวลำและมี

ประสิทธิภำพ  
 เต็มใจถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำมำรถสอนงำน ตอบข้อซักถำม 

และให้ค ำปรึกษำ ที่เป็นประโยชน์  
 สร้ำงสรรค์และพัฒนำผลงำนที่แตกต่ำงโดดเด่น วิเครำะห์และปรับปรุง 

กำรท ำงำนให้ดีย่ิงข้ึน 

 มีควำมรับผิดชอบ ตั้งใจท ำงำนในหน้ำที่ รับผิดชอบต่อควำมบกพร่องในงำน
ของตน ไม่กล่ำวโทษผู้อื่น  

 พร้อมรับฟังค ำแนะน ำหรือข้อเสนอแนะจำกผู้เกี่ยวข้อง 
 ค ำนึงถึงผลลัพธ์ ผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 มีจิตส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อประเทศชำติ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Expertise  
เชี่ยวชาญงานในหน้าที ่

 

Responsibility  
มีความรับผิดชอบ 
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ปริ  ำตรี จ ำนวน 1,853 คน  
 

ละเลยกฎระเบียบขององค์กร ละเลยกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย ทุจริตและประพฤติมิชอบตอ่หน้ำที ่

ทุจริต ไม่ซือ่สัตย์ ปกปิดข้อมลูทีเ่ป็น 
ประโยชน ์

ไม่ยึดมั่นในควำมถูกต้อง เห็นแกป่ระโยชน์ 
ของตนเองและพวกพอ้ง 

เพิกเฉยต่อกำรกระท ำควำมผิด 

 
 

 
 

ปฏิบัติงำนให้ถูกตอ้งตำมกฎระเบียบ   
ข้อบังคับ ข้อกฎหมำย อย่ำงเครง่ครัด 

ซื่อสัตย์ สจุริต โปรง่ใสตรวจสอบได้  
เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ 

ยึดถือและเช่ือมั่นในควำมถูกต้อง ไม่เห็นแก ่
ประโยชนส์่วนตนและพวกพอ้ง 

ต่อต้ำนทุจริต และไม่นิ่งเฉยต่อกำร 
กระท ำควำมผิด 

 
 

    ส ำนักงำนให ่  
    67/25 ถนนบำงขุนนนท์  
                      แขวงบำงขุนนนท์ เขตบำงกอกนอ้ย  
                      กรุงเทพมหำนคร 10700 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

ที่ตั งส านกังานใหญ่ และสาขา ช่องทางการตดิตอ่ 

www.raot.co.th 

https://www.facebook.com/raotoffice 

รูปแบบความเป็น 
เจ้าของตามกฎหมาย 

พระรำชบั  ัติ กำรยำงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 หมวด 1 กำรจัดต้ัง 
ทุน รำยได้ และเงินส ำรอง มำตรำ 7 ให้ กยท. เป็นนิติบุคคลมีส ำนักงำน
ให ่อยู่ในกรุงเทพมหำนครหรือจังหวัดใกล้เคียง และจะตั้งส ำนักงำนสำขำ
หรือตัวแทนข้ึน ณ ที่อื่นใดภำยในหรือภำยนอกรำชอำณำจักรก็ได้ แต่กำร
ตั้งส ำนักงำนสำขำภำยนอกรำชอำณำจักร 
 
ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรี 
 
 
 

ข้อมูลพนักงาน  
และลกูจ้าง 

เพศชำย จ ำนวน 1,219 คน 

เพศห งิ จ ำนวน 1,159 คน 

การศึกษา  
(วุฒิแรกบรรจุ) 

ปวส. จ ำนวน 525 คน 
 

พฤตกิรรมตามค่านิยม และวัฒนธรรมของ กยท. 
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แผนการด าเนนิธุรกิจของการยางแหง่ประเทศไทย 

แผนกำรด ำเนินกำรธุรกิจของกำรยำงแหง่ประเทศไทยประจ ำปี 2565 แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ธุรกจิหลัก มเีป้ำหมำย
สร้ำงรำยได้ 2,493.55 ล้ำนบำท มีก ำไรข้ันต้น 233 ล้ำนบำท คือ  

 

กลุ่มท่ี 1 ธุรกิจหลัก Core Business เป้ำหมำยก ำไรข้ันต้น 110 ล้ำนบำท รวมธุรกิจหลักของกำรยำงแห่งประเทศไทย 
(Core Business) สร้ำงรำยได้ 1,117.62 ล้ำนบำท ก ำไรข้ันต้น 110 ล้ำนบำท รวมธุรกิจหลักของกำรยำงแห่งประเทศไทย (Core Business) 
สร้ำงรำยได้ 1,117.62 ล้ำนบำท ก ำไรข้ันต้น 110 ล้ำนบำท ได้แก่ 

1.1 สวนยำง 1 - 3 ได้แก่ ผลผลิตจำกสวนยำง ปำล์มน้ ำมัน 
และไม้ยำงพำรำ สร้ำงรำยได้ 40.30 ล้ำนบำท ก ำไรข้ันต้น 
38.20 ล้ำนบำท 

 

 

 1.2 โรงงำนแปรรูปยำง (กจร. 1 - 6) และโรงงำนไม้ยำง ได้แก่ 
ยำงแปรรูป  STR5L น้ ำยำง ข้น STR20 ยำงแผ่นรมควัน  
และไม้ยำง สร้ ำงรำยได้ 1,161.814 ล้ำนบำท ก ำ ไร ข้ันต้น  
80.782 ล้ำนบำท 

 

 
กลุ่ ม ท่ี  2 การพัฒนาธุ รกิ จ  (Business Development)  
ของกำรยำงแห่งประเทศไทย ด ำเนินกำรธุรกิจคู่ค้ำร่วม (Trate) 
ธุรกิจซื้อขำยผลิตภัณฑ์ยำง ธุรกิจปัจจัยกำรผลิต และธุรกิจอื่น 
เป้ำหมำยก ำไรข้ันต้น 38 ล้ำนบำท รวมเป้ำหมำยจำกกำร
พัฒนำธุรกิจของกำรยำงแห่งประเทศไทย มีเป้ำหมำยสร้ำงรำยได้ 
1,290.93 ล้ำนบำท ก ำไร 38.01 ล้ำนบำท  
 

กลุ่มท่ี 3 โครงการสร้างรายได้จากส่วนงาน/หน่วยงานของ 
การยางแห่งประเทศไทย เป้ ำหมำยข้ันต้น 85 ล้ ำนบำท  
โดยวำงเป้ำหมำยหำรำยได้จำกสว่นงำน ได้แก่ ฝ่ำยอุตสำหกรรม
กำรยำง ฝ่ำยวิจัยเศรษฐกิจยำง สถำบันวิจัยยำง และกำรยำง 
แห่งประเทศไทย ทั้ง 7 เขต   

 
 
 
 
 

ที่ รำยกำร รำยได้ (บำท) ก ำไรข้ันต้น (บำท) 

1 ธุรกิจหลัก (Core Business) 1,117,629,350 110,172,655 

2 กำรพัฒนำธุรกิจ (Business Development) 1,290,930,000 38,011,000 

3 โครงกำรสร้ำงรำยได้ของส่วนงำนของ กยท. 85,000,000 85,000,000 

รวมทั้งสิ้น 2,493,559,350 233,183,655 
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กองจัดกำรสวนยำง 3 
     หมู่ที่ 2 ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งให  ่

       จ.นครศรีธรรมรำช พื้นที่ 15,000 ไร ่

กองจัดกำรสวนยำง 2 
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ต.กรงุหยัน อ.ทุ่งให  ่

จ.นครศรีธรรมรำช พื้นที่ 16,600 ไร่ 
 

ผลิตภัณฑ์และบริการของการยางแห่งประเทศไทย 
กำรยำงแห่งประเทศไทย ได้ด ำเนินงำนด้ำน

ธุรกิจ โดยใช้ประสิทธิภำพจำกทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม  
และกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อส่งเสริม 
และสนับสนุนให้กับเกษตรกร สถำบันเกษตรกร  
ผู้ประกอบกิจกำรทำงกำรเงินให้กับกำรยำงแห่ง
ประเทศไทยโดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้
กลุ่มท่ี 1 ธุรกิจหลัก (Core Businees)  

1. กองจัดการสวนยาง 1 - 3 กำรยำงแห่ง
ประเทศไทย ได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบในกำรบริหำรงำน
สวนยำงออกเป็น 3 หน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของกำรยำงแห่งประเทศไทย ซึ่งกำรยำงแห่งประเทศไทย
มีที่ดินเพื่อท ำประโยชน์ 41,800 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด
นครศรีธรรมรำช โดยมีพื้นที่สวนยำงพำรำทั้งหมด 
31,506 ไร่ โดยแบ่งกำรบริหำรงำนออกเป็น 3 กอง 
จัดสวนยำง ดังนี ้

 
   

 
  

         
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สวนยำงของกำรยำงแห่งประเทศไทย ต้นยำงพำรำ
ส่วนให ่มีอำยุเฉลี่ยประมำณ 25 - 30 ปี กำรยำง
แห่งประเทศไทย จึงก ำหนดแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรสวนยำงให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน ด้วยกำร 
โค่นยำงอำยุมำก ทรุดโทรม ผลผลิตต่ ำ ไม่คุ้มค่ำ 
ในกำรดูแลรักษำ เพื่ อปรับ เปลี่ ยนเป็นกำร 
ปลูกสร้ำงสวนด้วยยำงพันธ์ุดี  หรือปลูกสร้ำง 
สวนยำงแบบผสมผสำน น ำระบบกำรจัดกำร 
สวนยำงตำมหลักมำตรฐำน GAP มำเป็นแนว
ทำงกำรพัฒนำให้สวนยำงกรีดได้ด้วยวิธีกำรดูแล
และบ ำรุงรักษำอย่ำงถูกวิธี ลดกำรสู เสียใน
กระบวนกำรจั ดกำร  ร วม ถึง ใ ช้ เทคโนโลยี 
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตยำงพำรำ 
เ พิ่ ม ผ ลผลิ ต ให้ ม ำก ข้ึน  พัฒ นำ ไปสู่ ก ำรจั ด 
ก ำ ร ส วนยำ ง ย่ั ง ยื น  ต ำมม ำตรฐ ำ น Forest  
Stewardship Council (FSC) ให้เป็นต้นแบบ และ
สร้ำงมำตรฐำนกำรจัดกำรสวนยำงให้กับเกษตรกร
และสถำบันเกษตรกร โดยปัจจุบันกำรด ำเนินงำน
ในเชิงธุรกิจของสวนยำงกำรยำงแห่งประเทศไทย 
ได้แก่   กองจัดกำรสวนยำง 1 

   หมู่ที่ 16 ต.ช้ำงกลำง อ.ช้ำงกลำง 
จ.นครศรีธรรมรำช พื้นที่ 10,200 ไร่ 

   ไม้ยาง 
 

   น้ ายางสด 
 

   สวนปาล์มน้ ามัน 
 

   น้ ายางสด 
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2 .  กองจั ดการ โรงงาน 1 – 6  กำรยำง 
แห่งประเทศไทย มีกองจัดกำรโรงงำนเพื่อด ำเนินงำน 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

2.1 กองจัดการโรงงาน 1 ซึ่งได้รับมำตรฐำน
ระบบบริหำรงำนคุณภำพ (ISO 9001 : 2015) และ
ม ำตร ฐ ำน  FSC CoC - Forest Chain of Custody 
Certification มีผลิตภัณฑ์ดังนี ้

1) ยำงแท่ง STR5L เป็นสินค้ำตัวหลัก
ของกำรยำงแห่งประเทศไทยใช้ยำงสดเป็นวัตถุดิบใน
กำรผลิต ผลิตภัณฑ์ยำงที่น ำยำง STR5L ไปใช้ ได้แก่ 
ล้อเครื่องบิน ล้อยำง พื้นรองเท้ำ ยำงรัดของ ลูกกอลฟ์ 
ลูกฟุตบอล ฯลฯ 
 
 

 

2) ยำงเครปขำว เป็นยำงท่ีมีคุณสมบัติทำง
ฟิสิกส์ดีกว่ำยำงแห้งชนิดอ่ืน ใช้วัตถุดิบน้ ำยำงสำยพันธ์ุ
คัดเลือกพิเศษ อำทิ RRIM 600 กำรผลิต ควบคุมคุณภำพ
โดยผู้เช่ียวชำ เฉพำะ ผลิตภัณฑ์ยำงที่น ำยำงเครปขำวไปใช้ 
เป็นงำนที่สีใสต่ำง ๆ เช่น เทปกำวชนิดต่ำง ๆ กำวพลำ
สเตอร์ยำ ขอบล้อจักรยำนเสือภูเขำ พื้นรองเท้ำ จุกขวด 
หัวนมยำง ผ้ำก็อต เป็นต้น 

 
 
 
 
 

2.2 กองจัดการโรงงาน 2 ได้รับมำตรฐำน
มำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ (ISO 9001 : 2015) 
และมำตรฐำน FSC CoC - Forest Chain of Custody 
Certification มีผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

1) น้ ำยำงข้น เป็นสินค้ำตัวหลักของกำรยำง
แห่งประเทศไทยใช้น้ ำยำงสด เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต 
ผลิตภัณฑ์ยำงที่น ำน้ ำยำงข้นไปใช้ ได้แก่ ถุงยำงมือ ถุงยำง
อนำมัย ที่นอนฟองน้ ำ เส้นด้ำยยำงยืด ลูกโป่ง ฯลฯ 
 
 
 
 
 

2) ยำงแท่งสกิม เป็นยำงแท่งที่ผลิตจำกหำง
น้ ำยำงซึ่งหำงน้ ำยำงเปน็ผลพลอยได้จำกกำรผลติน้ ำยำงข้น
ที่มีปริมำณเนื้อยำงอยู่ 4 - 6% เป็นยำงที่ให้สมบัติต่ำง ๆ  
ต่ ำ เมื่อเทียบกับยำงแท่งชนิดอื่น ผลิตภัณฑ์ยำงที่น ำยำง
แท่งสกิมไปใช้ส ำหรับงำนที่ไม่ต้องกำรคุณสมบัติทนทำน
มำกนัก 
 
 
 
 

2.3 กอง จั ดกา ร โ ร ง ง าน 3  กำรย ำ ง 
แห่งประเทศไทยด ำเนินกำรจัดซื้อวัตถุดิบยำงแผ่นดิบและ
ยำงแผ่นรมควัน จำกสถำบันเกษตรกรและเกษตรกร 
เพื่อรมควันและอัดก้อนผลิตภัณฑ์ยำงที่น ำมำใช้ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ยำงล้อ และที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
2.4 กองจัดการโรงงาน 4 - 6 มีผลิตภัณฑ์ ดังนี  

1) ยำงแท่ง STR20 ใช้วัตถุดิบที่เป็นเศษ
ยำงจำกสวนยำงจำกเกษตรกรและผลิตจำกโรงงำน 
ผลิตภัณฑ์ยำงที่น ำยำง STR 20 ไปใช้ ได้แก่ ยำงล้อ
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รถยนต์ ยำงล้อจักรยำนยนต์ รถจักรยำน สำยพำน 
ยำงรองพื้น ยำงรองคอ สะพำน ยำงกันกระแทก  
พื้นรองเท้ำ เป็นต้น 
 

 

 

2) ยำงคอมปำวด์ ใช้วัตถุดิบยำงแท่ง 
STR20 ไม้อัดแท่งยำงสังเครำะห์ และกรดสตรียูริค 
ตำมอัตรำส่วนที่ลูกค้ำต้องกำร ส่งตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำโดยเฉพำะลูกค้ำประเทศจีนเพื่อน ำไปใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำร 

กลุ่มท่ี 2 พัฒนาธุรกิจหลัก (Core Businees)  
1. ผลิตภัณฑ์น  ายางและยางแห้ง ผลิตภัณฑ์

ยำงมีมูลค่ำกำรส่งออกสูงเป็นอันดับที่ 7 ของสินค้ำ
ส่งออกไทย รองจำกเครื่องจักรกลแลสว่นประกอบของ
เครื่องจักรกล ไทยมีมูลค่ำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ยำง 
228,509.66 ล้ำนบำท  กำรส่งเสริมให้มีกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จะช่วยเพิ่มมูลค่ำยำง เพิ่มกำรส่งออก
และสร้ำงรำยได้ให้กับประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์
ของกำรยำงแห่งประเทศไทย ในกำรส่งเสริมสนับสนุน 
และให้ ควำม ช่วย เหลือ เกษตรกรชำวสวนยำง  
และผู้ประกอบกิจกำรยำง 

 

 

 

 

 

2 .   พั นธุ์ ย า ง / ป า ล์ ม น  า มั น  ก ำ ร ย ำ ง 
แห่งประเทศไทย มีพื้นที่ที่ท ำกำรวิจัยและพัฒนำพันธ์ุ

ยำงจำกศูนย์วิจัยยำงพำรำ 5 แห่ง และแปลงผลิตพันธ์ุยำง
ที่มีอยู่ในพื้นที่แหล่งปลูกยำงของกำรยำงแห่งประเทศไทย
ที่มีศักยภำพกำรผลิตพันธ์ุได้คุณภำพและเป็นที่ยอมรับใน
มำตรฐำนกำรผลิต/คุณภำพ ซึ่งกำรยำงแห่งประเทศไทยได้
ด ำเนินกำรคิดค้น และพัฒนำพันธ์ุยำงพำรำใหม่ตำม
กระบวนกำรข้ันตอนของกำรปรับปรุงพันธ์ุอย่ำงต่อเนื่อง 
และประสบผลส ำเร็จได้ยำงพำรำพันธ์ุหลำยชนิด เช่น RRIT 
3904 เข้ำสู่ค ำแนะน ำพันธ์ุยำง โดยยำงพันธ์ุนี้ปลูกง่ำย 
เจริ เติบโตดี รวมถึงให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 400 กิโลกรัม ต่อ
ไร่ต่อปี ซึ่งสูงกว่ำพันธ์ุยำง RRIM 600 ถึง 2 เท่ำตัว โดย
พันธ์ุ  RRIT 3904 น้ี  ได้จำกกำรผสมระหว่ำงพันธ์ุ   
RRII 203 และ PB 235 นอกจำกมี ควำมโดดเด่น 
ด้ำนผลผลิตน้ ำยำงแล้ว ยังเด่นด้ำนกำรเจริ เติบโต  
ล ำต้นตรงแตกกิ่ งน้อย ท ำให้ได้ปริมำณเนื้อไม้มำก 
เมื่อตัดโค่น ใบเขียวเข้ม ค่อนข้ำงต้ำนทำนต่อโรค 
ทำงใบ จำกศักยภำพกำรผลิตพันธ์ุยำง และควำมต้องกำร
ของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่มีควำมต้องกำรหำสินค้ำ 
พันธ์ุยำงที่มีคุณภำพ มำตรฐำนที่มีควำมน่ำเช่ือถือ สำมำรถ
ส่งเสริมและสนับสนุนตำมบทบำทภำรกิจ และยังถือว่ำ
เป็นกำรสร้ำงโอกำสกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ของกำรยำงแห่ง
ประเทศไทยได้อีกทำงหนึ่ง  

 
 
 

 

3 .  ปัจจั ย ก า รผลิ ต  ( ปุ๋ ย เ คมี / อินทรี ย์ )  
ปุ๋ย ถือเป็นปัจจัยกำรผลิตที่มีควำมส ำคั อย่ำงยิ่งของ
เกษตรกรชำวสวนยำงหรือเกษตรกรทั่วไป นับเป็น
ปัจจัยทำงกำรเกษตรที่ส ำคั ต่อกำรผลิตของเกษตรกร 
ในควำมดูแลของกำรยำงแห่งประเทศไทยพื้นที่ 
ปลูกยำงประมำณ 23 ล้ำนไร่ ท ำให้ปัจจัยกำรผลิต
ปุ๋ยเคมีและอินทรีย์เป็นสิ่งที่ส่งเสริมบทบำทภำรกิจ
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ด้ำนกำรเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนกำรผลิต และสร้ำง
รำยได้ให้กับ กยท. ได้ในระยะยำว  
กลุ่มท่ี 3 โครงการสร้างรายได้จากส่วนงาน  

กำรยำงแห่งประเทศไทยเน้นกำรมีส่วนร่วมกับ
เกษตรกรชำวสวนยำง สถำบันเกษตรกร และผู้ประกอบ
กิจกำรยำง ให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ที่เกี่ยวเนื่องกันได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทิ กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่
มีอยู่เดิม (สวนยำง/โรงงำน) ทรัพย์สินที่ดิน อำคำร ที่มี
ศักยภำพกำรหำรำยได้จำกแหล่งที่ตั้ งที่มี ศักยภำพ
ทำงด้ำนธุรกิจหรอืภำรกิจ ประกอบกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรจัดหำรำยได้ โครงกำรบริหำรจัดกำรไม้ยำง 
โครงกำรปุ๋ย โครงกำรถ่ำยรูปให้แก่เกษตรกรชำวสวนยำง 
ที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

กลยุทธก์ารด าเนนิธุรกิจ 
ส่วนท่ี 1 ธุรกิจหลัก (Core Business) 

1. กองจดัการสวนยาง 1 – 3 
1.1 ไม้ยาง 

เป้าหมาย : กำรโคนยำง กำรจั ดกำร 
สวนยำง 1 - 3 มีสวนยำงอำยุมำก เสื่อมสภำพให้ผลผลิต
น้อย ไม่คุ้มค่ำต่อกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งมีเป้ำหมำยกำร

โค่นยำงในปี 2565 ดังนี้ กองจัดกำรสวนยำง 1 จ ำนวน 
1,360.33 ไร่ กองจัดกำรสวนยำง 3 จ ำนวน 3,884.97 ไร่ 

กลยุทธ์ : ในครำวประชุมคณะกรรมกำร
กำรยำงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 
มกรำคม 2564 มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
สวนยำงและแผนกำรโค่นยำงของ กยท. ปี 2564 – 2566 

2. โรงงานแปรรูปยาง 
2.1 ยางแท่ง STR5L  

เ ป้าหมาย : กำรผลิ ตและจ ำหน่ำย  
6,000 ตัน 

กลยุทธ์ : ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำในปี 2564 
ได้แก่ กลุ่มเทรดเดอร์ และกลุ่มโรงงำนผู้ใช้โดยตรง และ
กลุ่ ม ลู ก ค้ ำ ในปี  2 565  ได้ แ ก่  ก ลุ่ มลู ก ค้ ำ เ ดิ ม  
และกลุ่มเทรดภำยในประเทศ และกลุ่มส่ งออก
ต่ำงประเทศ และกลุ่มโรงงำนผู้ใช้โดยตรง อำทิ โรงงำน
พื้นรองเท้ำ โรงงำน มีกำรท ำควำมร่วมมือกับโรงงำนแปร
รูปช้ันกลำง เพื่อเป็นโรงงำนในส่งสินค้ำให้ได้ตำมจ ำนวน
ที่ เหมำะสม รวมทั้งด ำเนินกำรกระจำยสินค้ำให้กับ
โรงงำนผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งผู้ใช้ปลำยทำงในปริมำณที่
ต้องกำรคล่องตัวและเหมำะสมในกลุ่มนิคมอุตสำหกรรม 

2.2 น  ายางข้น 60% 
เป้าหมาย : กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำย 

8,000 ตัน 
กลยุทธ์  : ท ำกำรซื้อขำยล่วงหน้ำกับ

โรงงำนผู้ใช้โดยตรง โดยผลิตสินค้ำที่เพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณสมบัติเฉพำะในกลุ่มน้ ำยำงข้น 60% ประเภท MA 
กับบริษัทเส้นด้ำยยำงยืดและบริษัทโรงงำนแปรรูปยำง 
ไม่น้อยกว่ำ 1,000 ตัน/เดือน รวมทั้งลูกค้ำในส่วนของ
โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำงในหน่วยงำนภำครัฐ กำรท ำ
เสำหลักน ำทำงยำงพำรำไม่น้อยกว่ำ 1,200 ตัน/ปี 

2.3 น  ายางสด ส่งมิชลิน  
เป้าหมาย : กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำย 

1,000 ตัน 
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กลยุทธ์ : กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเก็บ
เกี่ยวผลผลิต กำรจัดระบบกรีด และกำรใส่หมวกกันฝน 
เพื่อให้ไดผ้ลผลิตในกำรส่งมอบตำมแผนท่ีก ำหนดไม่น้อย
กว่ำสัปดำห์ละ 2 เที่ยว (60 ตัน/สัปดำห์) และส่งเสริมให้
มีกำรเปิดจุดส่งมอบเพิ่มเติมจำกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
ใกล้เคียงในจังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลำ ปริมำณ
ผลผลิต 30 ตัน/เที่ยว 

2.4 ยางแท่ง STR20 
เป้าหมาย : มี เป้ำหมำยกำรผลิตและ

จ ำหน่ำย 5,900 ตัน 
กลยุทธ์ : ด ำเนินกำรท ำสั  ำล่วงหน้ำ

กับกลุ่มเทรดเดอร์และกลุ่มโรงงำนผู้ใช้โดยตรง เพื่อใช้
ระบบตลำดน ำกำรผลิตเพื่อจะได้ควบคุมต้นทุนสินค้ำให้
มีควำมเหมำะสมและแข่งขันกับตลำดได้ รวมทั้งกำรท ำ
ควำมร่วมมือกับโรงงำนแปรรูปข้ันกลำง เพื่อเป็นโรงงำน
ให้ส่งสินค้ำให้ได้ตำมจ ำนวนที่เหมำะสม กระจำยสินค้ำ
เพื่อส่งผู้ใช้ปลำยทำงในปริมำณที่ต้องกำร คล่องตัว 
และเหมำะสม 
ส่วนท่ี 2 การพัฒนาธุรกิจ (Business Development) 

1. กา รบริ ห ารจั ดการ วั ตถุ ดิ บยาง และ 
แปรรูปยาง 

เ ป้าหมาย : ด ำ เนินกำร 15,000 ตัน  
เป็นรูปแบบธุรกิจบริหำรจัดกำรวัตถุดิบ  และยำง 
แปรรูปยำง กำรซื้อขำยจำกเกษตรกร สถำบันเกษตรกร
หรือผู้ประกอบกิจกำร โดยมีกำรซื้อยำงมำท ำสต็อก และ
บรรจุตำมรูปแบบบรรจภัุณฑ์ที่ลูกค้ำต้องกำร รวมถึงกำร
ส่งวัตถุดิบเพื่อท ำกำรผลิตและขำย อำทิ ยำงก้อนถ้วย  
ยำงแท่ง STR20 น้ ำยำงข้น Latex 60% ยำงแผ่นรมควัน 
และน้ ำยำงสด FSC เป็นต้น เพื่อให้ขำยให้กับผู้ใช้ยำง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ และผู้ประกอบกิจกำร
ยำงทั่วไป 

กลยุทธ์ : กำรท ำสั  ำล่วงหน้ำและ
ข้อตกลงกำรจัดหำวัตถุดิบกำรจ้ำงผลิตและจ ำหน่ำยกบัผู้

ประกอบกิจกำรยำงที่มีสั  ำล่วงหน้ำ ใช้ระบบบตลำด
น ำกำรผลิต และด ำเนินกำรตกลงรำคำล่วงหน้ำกับเทรด
เดอร์หรือกลุ่มผู้ใช้โดยตรง เพื่อจัดหำวัตถุดิบยำงจำก
เกษตรกรและสถำบันเกษตรกรให้กับบริษัท 

2. ธุรกิจการซื อขายผลิตภัณฑ์ยางพารา 
เป้าหมาย : หำพันธมิตรจำกสถำบัน

เกษตรกรหรือผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพ เพื่อจ ำหน่ำย
ให้กับลูกค้ำและประชำชนตำมกลุ่มกำรยำงแหง่ประเทศ
ไทยด ำเนินกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ อำทิ 
หมอนยำงพำรำ ท่ีนอน เจลยำงพำรำ และถุงมือยำงพำรำ  

กลยุทธ์  : จ ำหน่ำยในระบบ offline  
กำรยำงแห่งประเทศไทยส ำนักงำนให ่ Rubber Shop 
และ  Online อำทิ  Facebook line หรื อ เ ว็ บ ไซ ต์
Thailandpostmart Lazada และสื่ อออนไลน์  และ
ร่วมกับพันธมิตร กำรค้ำเอกชน หรือหน่วยงำนรำชกำร 
กลุ่มสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ เป็นต้น กำรเข้ำร่วมกจิกรรม
มหกรรมสินค้ำของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยแสวงหำ
ควำมต้องกำร เพื่อด ำเนินกำรซื้อขำยโดยระบบกำรผลิต
น ำกำรขำย รวมถึงกำรท ำสั  ำกำรขำยกับตลำด
ต่ำงประเทศ โดย กยท. เป็นผู้ด ำเนินกำรร่วมกับผู้ซื้อ
ต่ำงประเทศ เพื่อเป็นช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยภำยใต้
กรอบกฎหมำยท่ีก ำหนด 
ส่วนท่ี 3  โครงการหารายได้จากส่วนงาน/หน่วยงาน 

ด ำเนินธุรกิจจำกหน่วยธุรกิจของหน่วยงำน 
ได้แก่  กำรยำงแห่งประเทศไทยเขต 7 เขต ฝ่ำย
อุตสำหกรรมยำง สถำบันวิจัยยำง และฝ่ำยเศรษฐกิจ
ยำงตำมลักษณะควำมได้เปรียบภำรกิจและพื้นที่ ได้แก่ 
หมอนยำงพำรำ และท่ีนอนยำงพำรำ กำรให้กำร
รับรอง กำรบริหำรเครื่องมือวิทยำศำสตร์ กำรทดสอบ 
แปลงผลิตพันธ์ุยำง ศูนย์เรียนรู้ยำงพำรำของกำรยำง
แห่งประเทศไทย 
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ผลการด าเนนิงานที่ส าคญัตามแผนยุทธศาสตร์องคก์ร ประจ าปี 2565 

ยุทธศาสตร์ โครงการ  วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนายางทั งระบบ
ด้วย BCG Model 

โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและสถำบัน
เกษตรกร (Smart Farmer) 
และโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
เ กษตร ก ร ชำวส วนยำ ง  
รุ่ น ใ ห ม่  (Young Smart 
Farmer) 

เพื่อส่งเสริมพัฒนำเกษตรกร
แล ะ เ กษตร ก ร รุ่ น ให ม่ ให้
เ ข้มแ ข็ ง  ส ำมำรถน ำอง ค์
ค ว ำ ม รู้  น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ
เทคโนโลยี ม ำ ใ ช้ เพื่ อ เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ก ำ ร ผ ลิ ต  
กำรแปรรูป และกำรตลำดได้ 

มีเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถำบันเกษตรกร  (Smart Farmer) 
จ ำนวน 6,104 รำย และโครงกำร
พัฒนำศักยภำพเกษตรกรชำวสวนยำง
รุ่ น ใ ห ม่  (Young Smart Farmer) 
จ ำนวน 250 รำย 

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
และให้ ควำม ช่วย เ ห ลื อ
เกษตรกรชำวสวนยำงเพื่อ
กำรปลูกแทน 

เพื่ อส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ กษตรกร
ชำวสวนยำงโค่นต้นยำงเก่ำที่
ทรุดโทรมเสียหำย หรือต้นยำง
ให้ผลผลิตน้อย และปลูกแทน
ด้วยยำงพันธ์ุที่ให้ผลผลิตสูงข้ึน 
หรือไม้ยืนต้นเศรษฐกิจชนิดอื่น 
ห รื อปลู ก แทน ในรู ปแบบ
ผสมผสำนที่เหมำะสมกับพื้นที่ 

มีเกษตรกรขอรับกำรสนับสนุนปลูก
แทน จ ำนวน 254 ,151  ไร่  โดย
แบ่งเป็นกำรปลูกแทนด้วยยำงพันธ์ุดี
จ ำนวน 111,663 ไร่ และปลูกแทน
ด้วยไม้ยืนต้นเศรษฐกิจชนิดอื่นหรือ
ปลู กแทนในรูปแบบผสมผสำน 
จ ำนวน 142,488 ไร่ 

โครงกำรส่งเสริมกำรท ำสวน
ยำงในรูปแบบแปลงให ่ 

เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง โดยกำร
รวมกลุ่มของเกษตรกรชำวสวน
ยำง และแบ่งปันทรัพยำกรกำร
ผ ลิ ต ร่ ว ม กั น  (Sharing 
Economy) ซึ่ ง จ ะ ส่ ง ผ ล ให้
เกษตรกรมี อ ำนำจต่ อรอง
ท ำ ง ก ำ ร ต ล ำ ด ม ำ ก ข้ึ น  
ตำมแนวทำงกำรส่งเสริมกำร
จัดกำรสวนยำงอย่ำงยั่งยืน 

มีพื้นที่สวนยำงที่ เข้ำร่วมโครงกำร
แป ล ง ให  ่  จ ำ น วน  72,069 ไ ร่   
โดยเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมี
รำยได้ เฉลี่ ย 12 ,553 บำท/ไร่/ปี  
ผลผลิตเฉลี่ย 232 กิโลกรัม/ไร่/ปี 
ต้นทุนรวมเฉลี่ย 11,184 บำท/ไร่ 

โครงกำรส่งเสริมกำรท ำ
บั ชีครัวเรือนและสร้ำง
วินัยกำรออม 

เพื่ อส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ กษตรกร
ช ำ ว ส ว น ย ำ ง มี ค ว ำ ม รู้   
ควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำ
เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดท ำบั ชีครัวเรือน 

มีเกษตกรที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 
6,056 รำย 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

โครงกำรน ำร่องกำรบริหำร
จัดกำรคำร์บอนเครดิตของ
กำรยำงแห่งประเทศไทย 

เพื่ อส่ ง เ ส ริ มและพัฒนำสู่
เศรษฐกิจสีเ ขียวและสังคม
คำร์บอนต่ ำ รวมทั้งเพิ่มรำยได้
ให้กับเกษตรกรชำวสวนยำง
ภำยใต้นโยบำย BCG MODEL 
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และนโยบำยด้ำน
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

กำรยำงแห่งประเทศไทยด ำเนินกำรน ำ
ร่องโดยใช้สวนยำงพำรำของกำรยำง 
แห่งประเทศไทย จ ำนวน 20,000 ไร่  
ในพื้ นที่ จั งหวัดนครศรี ธรรมรำช 
เป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อน ำข้อมูลควำมรู้
ที่ได้มำถ่ำยทอดสู่เกษตรกร/สถำบัน
เกษตรกรชำวสวนยำง ผู้ประกอบ
กิ จกำรยำง และผู้ ที่ สนใจทั่ วไป  
และด ำเนินกำรข้ึนทะเบียนพื้นที่ 
สวนยำงพำรำของเกษตรกรแล้ว 
จ ำนวน 6,009 ไร่ และจะขยำยพื้นที่
กำรด ำ เนินโครงกำร ดั งกล่ ำวให้
ค ร อบคลุ มพื้ นที่ ส วนย ำ งพำรำ 
ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันสวนยำงพำรำ
อยู่ ภำย ใต้ กำรดู แลของกำรยำง 
แห่งประเทศไทยประมำณ 22 ล้ำนไร่ 

โครงกำรพัฒนำด้ำนธุรกิจ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส ำหรับสถำบันเกษตรกร
ชำวสำวยำงและผู้ประกอบ
กิจกำรยำง 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น ำ
เกษตรกรชำวสวนยำง สถำบัน
เกษตรกรชำวสวนยำง และผู้
ประกอบกิจกำรยำง ไปสู่กำร
เป็น Start up ด้ำนยำงพำรำ 

กำรยำงแห่ งประเทศไทยร่วมมือ
สถำบันวิจัย และพัฒนำนวัตกรรมยำง
พำรมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์   
จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ด้ำนยำงพำรำ โดยในปี 2565 มีผู้ผ่ำน
กำรคัดเลือกจ ำนวน 3 ทีม ซึ่งจะได้รับ
กำรสนับสนุน จำกกำรยำงแหง่ประเทศ
ไทยในเรื่องขององค์ควำมรู้และควำม
ร่วมมือในกำรด ำเนินธุรกิจพร้อมทั้ง
ผลักดันให้ก้ำวสูภ่ำคอุตสำหกรรมอยำ่ง
เป็นรูปธรรมต่อไป 

โ ค ร ง ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม แล ะ
พัฒนำกำร ใ ช้ยำงพ ำ ร ำ
ภำยในประเทศ 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ มสนั บสนุ น ให้
เกษตรกรชำวสวนยำง สถำบัน
เกษตรกรชำวสวนยำง และผู้
ประกอบกิจกำรยำงน ำวัตถุดิบ
ยำงพำรำพัฒนำต่อยอดกำร
ผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่ ำ ง  ๆ  เพื่ อ เพิ่ มรำยได้ ใน

ป ริ ม ำณใ ช้ ย ำงภำยในประ เทศ  
ปี 2565 จ ำนวน 1,104,119 ตัน เพิ่มข้ึน
จำกปี  2564 จ ำนวน 469,291 ตัน  
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 42.5 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ครอบครัวยกระดับชีวิตควำม
เป็นอยู่ให้ดีข้ึน 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  2 
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์
ยางพารา 

 

 

โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรงำน
ตลำดกลำงยำงพำรำและกำรขยำย
ตลำดเครื อข่ ำยตลำดกลำง
ยำงพำรำ 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร ต ล ำ ด 
และขยำยช่องทำงกำรตลำด
ภำยในประ เทศ เพื่ อ เป็น
ทำงเลือกให้แก่เกษตรกร 

กำรยำงแห่งประเทศไทยมีส ำนักตลำด
กลำงยำงพำรำ จ ำนวน 8 แห่ ง  
และตลำดเครือข่ำยของตลำดกลำงอีก 
กว่ำ 200 แห่งทั่วประเทศ โดยมีปรมิำณ
ยำงผ่ำนตลำดกลำงและตลำดเครือข่ำย
ในปี 2565 รวมทั้งสิ้น 951,469 ตัน 
เ พิ่ ม ข้ึ น จ ำ ก ปี  2 5 6 4  จ ำ น ว น 
158,779.75 ตัน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 
16.69 

โครงกำรสนับสนุนเกษตรกร
และผู้ประกอบกำรในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรแปรรูปยำง 
กำรยกระดับมำตรฐำนองค์กร
ด้ำนอุตสำหกรรมยำง และ
โ ค ร ง ก ำ ร จั ด ท ำ ร ะ บ บ
บริหำรงำนคุณภำพ ISO9001 
ของสถำบันเกษตรกรที่ได้รับ
มำตรฐำน GMP 

เ พื่ อ ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม เ ข้ ม แ ข็ ง 
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแ ข่ ง ขัน ให้ กั บสถำบัน
เกษตรกรและผู้ประกอบกำรที่
ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณฑ์ ย ำ งพำรำ  
โดยส่งเสริมกำรผลิตยำงที่ได้
มำตรฐำน และกำรยกระดับ
มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนอุ ตสำหกรรมยำงของ 
กำรยำงแห่งประเทศไทย 

มีสถำบันเกษตรกรที่แปรรูปผลิตภัณฑ์
ยำงผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน GMP 
จ ำนวน 15 กลุ่ ม  และมี สถำบัน
เกษตรกรที่ผลิตยำง GMP ผ่ำนกำร
รับรองมำตรฐำน ISO จ ำนวน 9 กลุ่ม 

โครงกำรจัดงำนมหกรรม
ยำงพำรำ 

เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ไทย
เป็ นศู นย์ กลำงกำรพั ฒนำ
นวัตกรรมเทคโนโลยีกำรแปร
รูปยำงพำรำของโลก 

กำรยำงแห่งประเทศไทยได้จัดงำน
มหกรรมยำงพำรำ ระหว่ำงวันที่   
8 - 10 เมษำยน 2565 ณ สนำมกำร
ยำงแห่ งประเทศไทยเขตภำคใต้
ต อ น ก ล ำ ง  อ ำ เ ภ อ ช้ ำ ง ก ล ำ ง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยมีกำร
เสวนำเชิงวิชำกำรและเวิร์กชอปสร้ำง
อำชีพ กำรจัดนิทรรศกำรที่น่ำสนใจ 
และกำรแข่งขันกรีดยำงพำรำชิงแชมป์
ระดับประเทศ และยังเป็นเวทีกำร
เจรจำเพือ่แสวงหำพันธมิตรคู่ค้ำใหมใ่น
ตลำดยำงพำรำระดับนำนำชำต ิ
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

โครงกำรวิจัยกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยำงสู่
เกษตรกร สถำบันเกษตรกร 
และผู้ประกอบกำร 

เ พื่ อ ผ ลั ก ดั น ให้ มี ก ำ ร น ำ
ผลงำนวิจัยของกำรยำงแห่ ง
ประเทศไทยไป ต่อยอดเชิ ง
พำณิชย์อย่ำงเป็นรูปธรรมเพื่อ
เพิ่มศักยภำพกำรผลิตและกำร
แข่ ง ขั นของอุ ตสำห กร รม
ยำงพำรำไทย 

กำรยำงแห่ งประเทศไทย  มีกำร
ถ่ ำ ยทอด เ ทค โน โ ล ยี  ก ำ ร ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์ยำงให้แก่สถำบันเกษตรกร 
และผู้ประกอบกิจกำรยำง ได้แก่ 
1. กำรผลิต และกำรใช้ประโยชน์น้ ำยำง
ข้นชนิดครีม 
2.  เทคโนโลยีกำรผลิตพื้นรองเท้ำ 
3. กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกน้ ำยำงข้ึน
รูปโดยวิธีจุ่ม 
4. กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกน้ ำยำงข้ึน
รูปโดยกำรตีฟอง เพื่อผลิตของช ำร่วย 
และอื่น  ๆ 
5. กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกน้ ำยำง 
โดยกำรหล่อเบ้ำ และกำรท ำเบ้ำพิมพ์ 
6. เทคโนโลยีกำรผลิตหุ่นจ ำลองส ำหรับ
ฝึกกำรช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐำนโดยปั๊มหัวใจ 
(CPR) 
7. แบบจ ำลองปืนยำวจำกยำงพำรำเพื่อ
ใช้ในกำรซ้อมยุทธวิธี 
8. กำรท ำน้ ำยำงข้นด้วยวิ ธีครีมมิ่ ง
ส ำหรับใช้ในอุตสำหกรรมเส้นด้ำยยำงยืด 
9. กำรพัฒนำผ้ำเคลือบยำงพำรำจำกน้ ำ
ยำงส ำหรับปูสระน้ ำ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้าง
ความมั่นคงทางการเงิน
แก่องค์กร 

 

 

โครงกำรสร้ำงรำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

เพื่อให้องค์กรมีสภำพคล่อง
สูงข้ึน สำมำรถพึ่งตนเองได้และ
มีกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำง
ต่อเนื่อง 

กำรยำงแห่งประเทศไทยมีก ำไรข้ันต้น
จำกกำรด ำเนินงำนด้ำนธุรกิจในปี 
2565 จ ำนวน 223.48 ล้ ำนบำท 
แบ่งเป็น  
1) ก ำไรข้ันต้นจำกธุรกิจเดิม จ ำนวน 
109.18 ล้ำนบำท  
2) ก ำไรข้ันต้นจำกธุรกิจใหม่ จ ำนวน 
5.59 ล้ำนบำท  
3) ก ำไรข้ันต้นจำกกำรหำรำยได้ของ
ส่วนงำน/หน่วยงำน จ ำนวน 108.71 
ล้ำนบำท 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนา
สู่องค์กรสมรรถนะสูง 
(HPO) 

 

 

 

แผนงำนกำรพัฒนำกำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ให้มี
ขีดควำมสำมำรถสูง 

เพื่อพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็น
ร ะ บ บ ส ร้ ำ ง บุ ค ล ำ ก ร ที่ มี
ศั กยภำพสู ง  และทดแทน
ผู้ บริ หำรตำมแผนสืบทอด
ต ำแหน่ง 

ก ำ ร ย ำ ง แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี 
กำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อภำรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้
ของบุคลำกร โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
แบบมุ่ ง ส ม ร ร ถนะก ำ ร บ ริ ห ำ ร 
(Management.Competency) 
โครงกำรพัฒนำบุ คลำกรแบบมุ่ ง
ส ม ร ร ถ น ะ ต ำ ม ส ำ ย ง ำ น
(Functional.Competency) แ ล ะ
โครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรควำมคิด
ด้ ำนกำรด ำ เนิ น ธุ รกิ จ  (Business 
Mindset) 

แผนงำนกำรพัฒนำเป็น
องค์กรดิจิทัล 

เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อ
ช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร กำรวิเครำะห์ปั หำ 
วำงแผนกลยุทธ์  และกำร
ตั ดสิ นใจ รวมทั้ งให้บริกำร 
แก่เกษตรกร สถำบันเกษตรกร  
ผู้ประกอบกิจกำรยำง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ก ำ ร ย ำ ง แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี 
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมู ล เพิ่ ม 
กำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ภำยใต้โครงกำรพัฒนำระบบ
วำงแผนบริหำรธุรกิจองค์กร (Enterprise 
Resource Planning : ERP) โ ค ร ง
กำรพัฒนนำและปรั บปรุ ง ระบบ
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ (GIS) และ
โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ข้อมูลขนำดให ่ (Big Data) เป็นต้น 
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ผลการด าเนนิงานตามโครงการหรอืนโยบายรัฐ 

โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ควบคุมปริ มาณกา ร
ผ ลิ ต (ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
และสนับสนุนให้มีการ 
ปลูกแทน) 

 

 

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 เพื่อลดพื้นที่ปลูกยำงพำรำและ
ปริ ม ำณผลผลิ ต  และ เพื่ อ
ส่งเสริมกำรปลูกแทนด้วยพืช
เศรษฐกิจชนิดอื่นๆ 

เกษตรกรขอรับกำรสนับสนุนปลูกแทน
จ ำนวน 254 ,151 ไร่  จำกเป้ ำหมำย 
200,000 ไร่  

สนับสนุนสินเชื่ อ เ พ่ือ
เป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่สถาบันเพ่ือรวบรวม
ยางพารา 

เม.ย. 2563 - มี.ค. 2567 ให้กำรสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ย
ในอัตรำที่จ่ำยจริง แต่ไม่ เกิน 
ร้อยละ 3 ต่อปี ให้กับสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตร และวิสำหกิจชุมชน
ที่ มี กำรประกอบกำรธุรกิ จ
เกี่ยวกับยำงพำรำ น ำไปใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกำรรวมหรือ
รับซื้อยำงพำรำจำกเกษตรกร
ชำวสวนยำง 

มีสถำบันเกษตรกรที่เบิกเงินกู้จริงจ ำนวน 
378 สถำบัน จ ำนวน 15,122.958 ล้ำนบำท 
- สถำบันฯ ที่ส่งช ำระคืนเงินกู้ 249 แห่ง 
จ ำนวน 13,488.895 ล้ำนบำท 
- สถำบันฯ ที่ยังไม่ช ำระคืนเงินกู้ 129 แห่ง 
จ ำนวน 1,634.063 ล้ำนบำท 
- วงเงินกู้ คงเหลือ จ ำนวน 8 ,365.937  
ล้ำนบำท 

โครงการส่งเสริมการใช้
ย า ง ข อ งห น่ ว ย ง า น
ภาครัฐ 

 

ม.ค. 2561 – ก.ย.2565 เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ริ ม ำ ณ ก ำ ร ใ ช้
ย ำ ง พ ำ ร ำ ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
โดยส่ ง เ ส ริม ให้หน่วยงำน
ภำครั ฐน ำยำงพำรำ ไป ใ ช้
ประ โยชน์  ซึ่ ง จ ะ ช่วยเพิ่ ม
ร ำ ย ไ ด้ ใ ห้ กั บ เ ก ษ ต ร ก ร
ชำวสวนยำง อีกทั้งยังเป็นกำร
รักษำเสถียรภำพรำคำยำง 

มีหน่วยงำนภำครัฐ 6 กระทรวง ที่ ร่วม
รำยงำนแผนกำรใช้ยำงฯ มำยังกำรยำง 
แห่งประเทศไทย ได้แก่ กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ กระทรวงสำธำรณสขุ กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม กระทรวง 
มหำดไทย กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
และกระทรวงศึกษำธิกำรมีเป้ำหมำยในกำรใช้
น้ ำยำงสดรวมทั้ ง สิ้ น  4 ,425.76 ตั น  
และผลกำรใช้ น้ ำยำงสดรวมทั้ งสิ้ น  
3 ,129.20 ตั น คิ ดเป็ นร้ อยละ 70.70  
ของเป้ำหมำย 
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โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

โครงการสนับสนุนสินเช่ือ
ผู้ ปร ะกอบกา ร ผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ยาง 

 

ต.ค.2559 – ก.ย.2569 กำรยำงแห่งประเทศไทยให้
กำรสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ย
ใ น อั ต ร ำ จ่ ำ ย จ ริ ง ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบกำรที่กู้เงินเพื่อใช้
ในกำรขยำยก ำลังกำรผลิต/
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรกำร
ผลิต ณ ที่ตั้งเดิมหรือที่ตั้งใหม่ 

มีผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำรตลอด
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 19 
รำย รวมวงเงินสินเช่ือ 21,040,700,000 
บำท สำมำรถเพิ่มปริมำณกำรใช้ยำง
ภำยในประเทศรวม จ ำนวน 338,744 
ตัน โดยในปี 2565 มีปริมำณกำรใช้ยำง
ในประเทศ เพิ่มข้ึนจ ำนวน 63,076 ตัน 

โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น
สิ น เ ช่ื อ เ ป็ น เ งิ น ทุ น
ห มุ น เ วี ย น แ ก่ 
ผู้ประกอบกิจการยาง  
(ยางแห้ง) 

 

ม.ค.2563 – ธ.ค. 2564 ให้กำรสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยใน
อั ตรำที่ จ่ ำยจริ ง แต่ ไม่ เกิ น 
ร้อยละ 3 ต่อปีแก่ผู้ประกอบกำร
กิ จ ก ำ ร ย ำ ง  (ย ำ ง แ ห้ ง )  
ในสถำนกำรณ์ระบำดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ (Covid-19)  
และเพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำ
ยำงพำรำไม่ให้เกิดควำมผันผวน 

มีผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำรตลอด
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำรจ ำนวน 13 รำย รวม
วงเงินสินเช่ือ 2,911 ล้ำนบำท ในปี 2562 มี
ปริมำณกำรกำรจัดเก็บเพิ่มข้ึน 23,347.1 ตัน/
เดือน ปี 2563 มีปริมำณกำรกำรจัดเก็บที่
เพิ่มข้ึน 16,056.2 ตัน 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ ส ถ า บั น
เกษตรกร เ พ่ือ รั ก ษา
เสถียรภาพราคายาง 

 

ต.ค.2564 - ก.ย.2565 เพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำยำง
โดยชะลอกำรจ ำหน่ำยออกสู่
ตลำดในช่วงที่รำคำผันผวน และ
พัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกร
ในกำรรักษำเสถียรภำพรำคำยำง 

ช ำระหนี้ ธ.ก.ส. ครบ 22,000 ล้ำนบำท อยู่
ร ะ ห ว่ ำ ง ข ำ ย ส ต็ อ ก ย ำ ง  จ ำ น ว น  
7,259.86 ตัน ไปช ำระหนี้โครงกำรสร้ำง 
มูลภัณฑ์กันชนฯ 

โครงการสรา้งมูลภัณฑ์
กันชนรักษาเสถียรภาพ 
ราคายาง 

 

ต.ค.2564 - ก.ย.2565 เพ่ือรักษำเสถียรภำพรำคำยำงให้
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ที่ เ ห ม ำะส ม  
เพื่อรวบรวมยำงสร้ำงมำตรกำร
เสริมจัดกำรตลำดยำงให้กับ
สถำบันเกษตรกรภำยใต้ด ำเนิน
โครงกำรสนั บสนุ นเงิ นทุ น
หมุนเวียนแก่สถำบันเกษตรเพ่ือ
รวบรวมยำงและโครงกำร
ส นั บสนุ นสิ น เ ช่ื อสถำบั น 
แปรรูปยำงพำรำ และเพ่ือพัฒนำ
กรรมวิธีกำรซื้อขำยยำงดิบใน

ช ำระหนี้ ธ.ก.ส. มีหนี้ คงเหลือ 825.31  
ล้ ำนบำท อยู่ ระหว่ำงขำยสต็ อกยำง 
11,222.11 ตัน ช ำระหนี้  โครงกำรสร้ ำง 
มูลภัณฑ์กันชนฯ ภำยในเดือน เม.ย. -  
พ.ค. 66 
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โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ตลำดยำงพำรำของไทย รองรบักำร
เป็นตลำดอ้ำงอิงรำคำยำงพำรำ
ของตลำดยำงอำเซียนและตลำด
ยำงของโลก 

โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น
สิ น เ ชื่ อ เ ป็ น เ งิ น ทุ น
หมุนเวียนแก่ผู้ประกอบ
กิ จ ก า ร ไ ม้ ย า ง แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ 

 

พ.ค. 2563 – เม.ย. 2565 ใ ห้ ก ำ ร ส นั บ ส นุ น ช ด เ ช ย
ดอกเบี้ยในอัตรำที่จ่ำยจริง  
แต่ ไม่ เ กิ นร้อยละ 3  ต่อปี   
แก่ผู้ประกอบกำรไม้ยำงเพื่อ
บรรเทำผลกระทบจำกโรค
ไวรัส โควิด -19 และรักษำ
เสถียรภำพรำคำยำง 

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
โครงกำรสนับสนุนสินเช่ือเป็นทุนหมุนเวียน
แก่ ผู้ ประกอบกำรกิ จกำรไม้ ยำงและ
ผลิ ตภัณฑ์  ครั้ งที่  5/2565 เมื่ อวันที่   
20 กันยำยน 2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงิน
ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบกำร จ ำนวน 
38 บริษัท (จำก 43 บริษัท เนื่องจำกมี   
5 บริ ษัทที่ ไม่ เป็ นไปตำมหลั กเกณฑ์ 
และ เ งื่ อน ไข ) รวม เป็ น เ งิ นทั้ ง สิ้ น 
7,694,012.96 บำทและทำงฝ่ำยเลขำนุกำรฯ 
จะด ำเนินกำรเสนอขอรับจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567  
จำกส ำนักงบประมำณ เพื่อชดเชยดอกเบี้ย
ให้กับผู้ประกอบกำรต่อไป 
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ผลการด าเนนิงานที่โดดเด่นด้านเศรษฐกิจ 

ของการยางแห่งประเทศไทย 
กำรยำงแห่งประเทศไทยได้ด ำเนินโครงกำรสนับสนุนสินเช่ือผูป้ระกอบกำรผลติ

ผลิตภัณฑ์ยำงวงเงินสินเช่ือ 25,000 ล้ำนบำท เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำรยำงข้ันปลำยน้ ำ  
ในกำรขยำยก ำลังกำรผลิตปรับเปลี่ยนเครื่องจักรกำรผลิต  โดยต้องเป็นผู้ประกอบกำร 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ยำงต่ำงๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ถุงมือยำงธรรมชำติ ซึ่งเป็นกำรกู้เงินจำก
ธนำคำรพำณิชย์ และรัฐจะชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบกำรตำมที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกิน   
3% ต่อปี ตลอดระยะเวลำโครงกำร  10 ปี (2559-2569) ซึ่ งคำดว่ำจะท ำให้มีปริมำณกำรใช้ยำงในประเทศเพิ่มมำกข้ึน 
จำกเดิม 60,000 ตัน/ปี เป็น 100,000 ตัน/ปี 

โดยกำรยำงแห่งประเทศไทยได้ด ำเนินกำรกำรขยำยเวลำโครงกำรสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบกำรผลิตผลิตภัณฑ์
ยำง วงเงิน 25,000 ล้ำนบำทนี้ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรใช้ยำงภำยในประเทศเพิ่มมำกข้ึน น ำไปสู่กำรดูดซับยำงออกจำกระบบเกิด
กำรขยำยก ำลังกำรผลิต กำรแปรรูปยำง ผลักดันรำคำยำงให้สูงข้ึนอย่ำงมีเสถียรภำพ 
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ผลการด าเนนิงานที่โดดเด่นด้านสงัคม 

ของการยางแห่งประเทศไทย 
1. กิจกรรมหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั นพื นฐานจากยางธรรมชาต ิ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร มี.ค. - ก.ค. 2565 เป้ำหมำย 100 ตัว ผลกำรด ำเนินงำน กำรยำงแห่งประเทศไทย  
ได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนภำยนอกที่ขอรับหุ่นยำงพำรำฯ ใน website กยท. (www.raot.co.th) และเฟสบุ๊ค 
แฟนเพจ (กำรยำงแห่งประเทศไทย raot) ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิถุนำยน 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวฯ นอกจำกช่วยส่งเสริมให้เกิด 
กำรเรียนรู้กำรฝึกช่วยฟื้นคืนชีพส ำหรับ ผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่ำงทันทีแล้วยังเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ยำงในประเทศเพิ่มข้ึน 
อีกด้วยและได้ด ำเนินกำรจัดส่งไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ จ ำนวน 30 แห่ง รวมทั้งสิ้น 100 ตัว โดยแยกกลุ่มหน่วยงำน ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนเชิงคุณภำพ สำมำรถน ำหุ่นฝึกกำรช่วย ฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐำนจำกยำงธรรมชำติไปใช้ในกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน หรือ หน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีควำมต้องกำร ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษำ ข้ำรำชกำรอำสำสมัคร กู้ภัย บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ สำธำรณสุข เพื่อน ำไปใช้เป็น สื่อกำรฝึกอบรม ให้ควำมรู้ เพื่อช่วยปฏิบัติงำนสนับสนุน 
และอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนกำรแพทย์ สำธำรณสุข และเพิ่มโอกำส รอดชีวิตให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
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2. กิจกรรมบล็อกปูพื นจากยางพารา (สนามเด็กเล่นจากยางพารา)  

ระยะเวลำด ำเนินกำร มิ.ย. - ก.ย. 2565 เป้ำหมำย 1 แห่ง ผลกำรด ำเนินงำนกำรยำงแห่งประเทศไทยให้กำรสนับสนุนกำรท ำ
บล็อกปูพื้นยำงสนำมเด็กเล่น โดยใช้บล็อกยำงพำรำซึ่งเป็นงำนวิจัยของฝ่ำยอุตสำหกรรมยำง กำรยำงแห่งประเทศไทยซึ่งผ่ำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมบล็อกยำงปูพืน้ เลขที่ มอก.2378 - 2559 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกยำงธรรมชำติ ใช้เนื้อยำงแห้ง 10 กิโลกรมั 
ต่อพื้นที่ 1 ตำรำงเมตร ซึ่งเป็นวัสดุที่มีควำมยืดหยุ่นและสำมำรถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่ำงดี อีกทั้งยังมีกำรสนับสนุนเครื่องเล่ น
เพื่อเสริมพัฒนำกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงให้แก่ร่ำงกำยของเด็กๆ อีกด้วย โดยมีสถำนที่ด ำ เนินกำร ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบล
บ้ำนน้ ำแก่น หมู่ที่ 8 ต.น้ ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่ำน และได้ส่งมอบแล้ว เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2565 (สนำมเด็กเล่นขนำด 150 ตำรำงเมตร) 
โดยกิจกรรมสนำมเด็กเล่นเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กสำมำรถเล่นกลำงแจ้ง  ได้อย่ำงปลอดภัยโดยสำมำรถช่วยป้องกันหรือลดควำม
รุนแรงจำกกำรบำดเจ็บ หำกเกิดอุบัติเหตุข้ึนระหว่ำงกำรเล่นกิจกรรมต่ำง ๆ นอกจำกนี้ยังเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ยำงในประเทศ
เพิ่มมำกขึ้นอีกด้วย 

ผลกำรด ำเนินงำนเชิงคุณภำพ สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในชุมชนลดควำมรุนแรง และกำรบำดเจ็บของอุบัติเหตุที่อำจ
เกิดข้ึนจำกกำรเล่นของเด็ก 
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3. กิจกรรมการน าผลงาน วิ จัย ผลิ ต ภัณฑ์จา กยางธร รมชาติข องการยางแ ห่ งประ เทศไทย ไปใช้ ประ โ ยช น์ 
(ห้องสันทนาการเด็กปฐมวัยจากยางพารา)  

ระยะเวลำด ำเนินกำร มิ.ย. - ก.ย. 2565 เป้ำหมำย 1 แห่ง ผลกำรด ำเนินงำนกำรยำงแห่งประเทศไทย 
โดยฝ่ำยอุตสำหกรรมยำง ได้ผลิตอุปกรณ์และสื่อกำรสอนส ำหรับใช้ในห้องสันทนำกำรเด็กปฐมวัยจำกยำงพำรำ เช่น ยำงปูพื้น
ตัวอักษรยำงพำรำ ตัวเลข แบบระบำยสี ผักผลไม้ ตุ๊กตำและของเล่นจำกยำงพำรำ มอบให้กับ “โรงเรียนประดู่วิทยำ อ.พร้ำว  
จ.เชียงใหม่” และได้ส่งมอบแล้ว เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2565  ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวเป็นกำรสง่เสริมสนับสนุนกำรแปรรปูผลิตภัณฑ์ยำงให้
สำมำรถเพิ่มมูลค่ำได้ผลิตภัณฑ์จำกยำงธรรมชำติที่ใช้ในกำรท ำกิจกรรมหอ้งสนัทนำกำรมีควำมยืดหยุ่น และมีอำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ
วัสดุสังเครำะห์อื่นๆ สำมำรถป้องกันอันตรำยจำกกำรบำดเจ็บให้กับเด็กปฐมวัยได้ จำกรูปแบบสีสนัที่ใช้ในกำรท ำอุปกรณ์ส ำหรบัหอ้ง
สันทนำกำรจำกยำงพำรำ ท ำให้เด็กเล็กเกิดควำมสนใจในกำรเล่นกิจกรรมต่ำงๆ เป็นกำรสร้ำงพัฒนำกำรที่ดีให้แก่เด็กอีก 
ทำงหนึ่งด้วย 

ผลกำรด ำเนินงำนเชิงคุณภำพ ส่งเสริมสนับสนุนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยำงให้สำมำรถเพิ่มมูลค่ำได้ผลิตภัณฑ์ 
จำกยำงธรรมชำติที่ใช้ในกำรท ำกิจกรรมห้องสันทนำกำรมีควำมยืดหยุ่น และมีอำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำวัสดุสังเครำะห์อื่นๆ สำมำรถ
ป้องกันอันตรำย จำกกำรบำดเจ็บให้กับเด็กปฐมวัยได้จำกรูปแบบ สีสันที่ใช้ในกำรท ำอุปกรณ์ ส ำหรับห้องสันทนำกำรจำกยำงพำรำ
ท ำให้เด็กเล็กเกิดควำมสนใจในกำรเล่นกิจกรรมต่ำงๆ เป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กได้อีกทำงหนึ่งด้วย 
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4. กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ในการด าเนินงานด้าน CSR  

ระยะเวลำด ำเนินกำร เม.ย. - มิ.ย. 2565 เป้ำหมำย 1 ครั้ง ผลกำรด ำเนินงำน กยท. ได้ด ำเนินกำรจัดอบรม
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรออกแบบร่ำงแผนกำรบริหำรควำมยั่งยืน (กยท.)” ในวันที่ 22 มิ.ย. 2565 โดยมีผู้เข้ำร่วมอบรม
จ ำนวนทั้งสิ้น 40 คน จำกทุกส่วนงำนในส ำนักงำนให ่ ณ ห้องประชุมรัษฎำ อำคำร ๒ ช้ัน ๒ กำรยำงแห่งประเทศไทย โดยมี
วิทยำกรจำกหน่วยงำนภำยนอกที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำ เข้ำมำบรรยำยให้ควำมรู้แก่พนักงำน 

ผลกำรด ำเนินงำนเชิงคุณภำพ เกิดพัฒนำพนักงำนในองค์กรให้มีควำมรู้ ในเรื่องกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน 
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5. กิจกรรมสนับสนุนด้าน CSR 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 เป้ำหมำย 1 ครั้ง ผลกำรด ำเนินงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 ครั้ง 
(สูงกว่ำเป้ำหมำย) โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

1. กยท. ได้มีกำรสนับสนุนหมอนยำงพำรำให้แก่มูลนิธิบ้ำนบำงแค จ ำนวน 131 ใบ ในวันที่ 8 ธ.ค. 2564 
2. กยท. ได้มีกำรสนับสนุนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (จุดพักคอย) จ ำนวน 1 ,200 ชุด ให้แก่ผู้รับบริกำรฉีดวัคซีน 

โควิด-19 ภำยใต้โครงกำร "กยท. ร่วมใจ บำงพลัด บำงกอกน้อย 100%  ห่ำงไกลไร้โควิด" ในระหว่ำงวันที่ 7 – 10 ก.พ. 2565  
ผลกำรด ำเนินงำนเชิงคุณภำพ เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร รวมทั้งสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง 

กยท. และชุมชน 
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การพัฒนาอย่างยั่งยนืของการยางแห่งประเทศไทย 

 
เป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs)  

ศูนย์บริ ก ำร วิชำกำร เศรษฐศำส ตร์  มหำ วิทยำลั ยธรรมศำสตร์  (2564) ได้ กล่ ำว ถึ งควำม เ ป็ นม ำ 
ของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนว่ำเป็นชุดเป้ำหมำยกำรพัฒนำระดับโลกที่ได้รับกำรรับรองจำก  193 ประเทศสมำชิกขององค์กำร
สหประชำชำติ ในวันที่ 25 กันยำยน พ .ศ.  2558 (ค .ศ.  2015) เริ่มด ำเนินกำร พ .ศ.  2559 (ค.ศ. 2016) จนถึง พ .ศ.  2579 (ค .ศ.  2030) 
เอกสำรที่ประเทศสมำชิกให้กำรรับรองเรียกว่ำ วำระกำรพัฒนำ 2030 (Agenda 2030) ฉะนั้นในบำงครั้ง SDGs อำจถูกเรียกด้วยค ำว่ำ 
Agenda 2030 หรือ Global Goals ก็ได้ SDGs ครอบคลุมระยะเวลำ 15 ปี (พ.ศ. 2558 - 2573) มีเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ  
17 เป้ำหมำย ดังนี้ 

1) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื นท่ี ลดความยากจนทั งทางเศรษฐกิจ และความยากจนในมิติอ่ืนๆ  
ด้วย (ตำมกำรนิยำมของแต่ละประเทศ  ) ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทั้งชำย ห ิง เด็ก คนยำกจนและกลุ่มคนเปรำะบำง เป้ำประสงค์ 
คือกำรยกระดับรำยได้ของผู้คนให้สูงกว่ำ $1.25 ต่อวัน และลดสัดส่วนของควำมยำกจนในมิติต่ำงๆ ของคนทุกกลุ่มให้เหลือครึ่งหนึง่
ภำยในปี 2573 เน้นกำรใช้ระบบและมำตรกำรคุ้มครองทำงสังคม กำรสร้ำงหลักประกันในเรื่องสิทธิของกำรเข้ำถึงทรัพยำกร  
ทำงเศรษฐกิจ บริกำรพื้นฐำนรวมถึงกรรมสิทธ์ิเหนือที่ดินและทรัพย์สิน นอกจำกนี้ยังให้ควำมส ำคั กับกำรสร้ำงภูมิต้ำนทำนให้กับ
คนยำกจนและเปรำะบำงจำกภัยพิบัติต่ำง ๆ ทั้งทำงเศรษฐกิจสังคมและที่เก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศด้วย 
 2) ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ครอบคลุม
ตั้งแต่กำรเข้ำถึงอำหำรปลอดภัยและมีโภชนำกำร ยุติภำวะทุพโภชนำกำร เพิ่มผลิตภำพและกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและโอกำสต่ำงๆ  
ของเกษตรกรรำยย่อย ซึ่งรวมถึงผู้ห ิง คนพื้นเมือง เกษตรกรที่ท ำกินในครัวเรือนแบบยังชีพ คนเลี้ยงปศุสัตว์และประมงพื้นบ้ำน 
เกษตรกรรมที่ยั่งยืนและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม กำรเข้ำถึง ใช้ประโยชน์  
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และแบ่งปันผลประโยชน์ที่ เกิดข้ึนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม  เน้นกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เกี่ยวกับกำรเกษตร 
ในประเทศก ำลังพัฒนำ 
  3) สร้างหลักประกันสุขภาพและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับคนในทุกวัย  ครอบคลุมประเด็นด้ำนสุขภำพ 
และสวัสดิภำพที่ส ำคั หลำยประเด็น ตั้งแต่กำรลดอัตรำกำรตำยของมำรดำทั่วโลก ยุติกำรตำยที่ป้องกันได้ของทำรกแรกเกิด ยุติกำร
แพร่กระจำยของเอดส์ วัณโรค มำลำเรีย และโรคเขตร้อน ลดกำรตำยก่อนวัยอันควรจำกโรคไม่ติดต่อ ประเด็นเรื่องยำเสพติด  
และแอลกอฮอล์ กำรตำยและบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน อนำมัยกำรเจริ พันธ์ุและกำรวำงแผนครอบครัว กำรเข้ำถึงบริกำร
สำธำรณสุขและป้องกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน ลดกำรตำยและป่วยจำกสำรเคมีอันตรำยและจำกกำรปนเปื้อนและมลพิษต่ำงๆ  
  4) สร้างหลักประกันการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ครอบคลุมกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของเด็กชำยและเด็กห ิงในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษำ 
และมัธยมศึกษำ ระดับเทคนิค อำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ รวมถึงมหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพ เยำวชนทุกคนและผู้ให ่ส่วนให ่สำมำรถ
อ่ำนออกเขียนได้และค ำนวณได้ ขจัดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเพศในกำรศึกษำ และกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของผู้พิกำร ชนพื้นเมือง  
และกลุ่มเปรำะบำง ส่งเสริมให้เพิ่มจ ำนวนผู้ที่มีทักษะทำงเทคนิคและอำชีพส ำหรับกำรจ้ำงงำน และกำรเป็นผู้ประกอบกำร เน้นให้
ทุกคนได้รับควำมรู้ และทักษะที่จ ำ เป็นส ำหรับส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน  ให้ โอกำสกำร ศึกษำต่อ เด็ก  ผู้พิกำร  
และผู้มีเพศสภำวะหลำกหลำย และสร้ำงสภำพแวดล้อมให้ปรำศจำกควำมรุนแรงต่อกลุ่มเหล่ำน้ี 
  5) บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็ก ครอบคลุมเรื่องกำรยุติ 
กำรเลือกปฏิบัติ และขจัดควำมรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้ห ิงและเด็กห ิง ยอมรับและให้คุณค่ำต่อกำรดูแลและท ำงำนบ้ำนแบบไม่ได้
รับค่ำจ้ำง กำรมีส่วนร่วมอย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิผลในกำรเป็นผู้น ำและกำรตัดสินใจในทุกระดับ  กำรเข้ำถึงสุขภำพทำงเพศ  
และอนำมัยกำรเจริ พันธ์ุโดยถ้วนหน้ำ 
  6) สร้างหลักประกันการจัดให้มีน  าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ียั่งยืน ครอบคลุมกำรเข้ำถึง
น้ ำดื่มที่ปลอดภัย กำรเข้ำถึงสุขอนำมัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติกำรขับถ่ำยในที่โล่ง  มลพิษทำงน้ ำและกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
ประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำ และแก้ปั หำกำรขำดแคลนน้ ำ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำแบบองค์รวมทั้งในและระหว่ำงประเทศ  
 และกำรปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง  
  7) สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ท่ียั่งยืนในราคาท่ีย่อมเยาว์ ครอบคลุมกำรเข้ำถึง
พลังงำน กำรเพิ่มสัดส่วนพลังงำนทดแทน และกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน  
  8) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ีมีผลิตภาพ ครอบคลุม
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ และกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจต่อหัวประชำกร กำรเพิ่มผลิตภำพผ่ำนกำรเพิม่ควำมหลำกหลำย กำรยกระดบั
เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำง  และขนำดเล็ก กำรจ้ำงงำนเต็มที่และมีผลิตภำพ  
มีงำนที่เหมำะสมและมีผลตอบแทนที่ยุติธรรมลดสัดส่วนของเยำวชนที่ไม่มีงำนท ำ ไม่มีกำรศึกษำ  และไม่มีทักษะ ยุติแรงงำนทำส  
และแรงงำนเด็ก ปกป้องสิทธิแรงงำน และส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ปลอดภัยและมั่นคง กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรใช้
ทรัพยำกรและท ำให้กำรเจริ เติบโตทำงเศรษฐกิจไม่น ำไปสู่ควำมเสื่อมโทรมทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งเกรง่ของสถำบันกำรเงนิ ให้ควำมส ำคั กับกำรให้ควำมช่วยเหลือเพื่อกำรค้ำ (Aid for Trade) ส ำหรบั
ประเทศก ำลังพัฒนำ 
  9) สร้างโครงสร้างพื นฐานท่ีทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม มีเป้ำประสงค์ที่ประกอบด้วย 3 ด้ำนหลัก คือ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อุตสำหกรรมและนวัตกรรม เน้นกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน ส่งเสริมอุตสำหกรรมที่มีประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกร สะอำดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ให้บริกำรทำงกำรเงินแก่วิสำหกิจขนำดเล็กและขนำดกลำง มุ่งให้มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีคุณภำพและเข้ำถึงได้   



รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2565 การยางแห่่งปีระเทศไทย34 35 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2565 การยางแห่่งปีระเทศไทย

 
เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถภำคอุตสำหกรรมผ่ำนกำรเพิ่มพูน
กำรวิจัยและพัฒนำ และเพิ่มกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและอินเตอร์เน็ต 

10) ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เน้นกำรเติบโตของรำยได้ในกลุ่มประชำกร 
ร้อยละ 40 ที่ยำกจนที่สุด ให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงเศรษฐกิจ สังคม  และกำรเมืองได้ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ขจัดนโยบำย 
และผลของนโยบำยที่น ำไปสู่ควำมไม่เสมอภำค ใช้นโยบำยกำรคลัง ค่ำจ้ำงและกำรคุ้มครองทำงสังคม เป็นเครื่องมือระหว่ำงประเทศ 
ตลำดกำรเงินและสถำบันกำรเงินของโลกต้องพัฒนำกฎระเบียบ ติดตำมตรวจสอบและเสริมควำมแข็งแกร่ง เพื่อมิให้โลกต้องเผชิ 
กับวิกฤตกำรณ์กำรเงินเช่นที่ผ่ำนมำ ประเทศก ำลังพัฒนำควรมีเสียงมำกข้ึนในกำรตัดสินใจของสถำบันทำงเศรษฐกิจ และกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ และอ ำนวยควำมสะดวกให้กำรอพยพย้ำยถ่ินของผู้คนเป็นไปด้วยควำมสงบ ปลอดภัยและมีกำรจัดกำรที่ดีเน้นให้มี
กำรปฏิบัติที่เป็นพิเศษส ำหรับประเทศก ำลังพัฒนำและประเทศพัฒนำน้อยที่สุดตำมควำมตกลงขององค์กำรกำรค้ำโลก 
  11) ท าให้เมืองและการตั งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน  มีกำรพัฒนำ
ชุมชนแออัด กำรเข้ำถึงคมนำคมขนส่งที่ยั่งยืน ปลอดภัย และค ำนึงถึงคนเปรำะบำงกลุ่มต่ำง ๆ กำรวำงแผนบริหำรจัดกำรกำรเมือง 
และชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วม บูรณำกำรและยั่งยืน ปกป้องและคุ้มครองมรดกทำงวัฒนธรรมและทำงธรรมชำติของโลก ลดควำม
เสียหำยจำกภัยพิบัติ โดยเฉพำะที่เก่ียวกับน้ ำโดยมุ่งปกป้องคนจนและคนเปรำะบำง กำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศและของเสีย   
กำรพัฒนำและเข้ำถึงพื้นที่สีเขียว สนับสนุนให้มีควำมเช่ือมโยงทำงเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อมในทำงบวกของพื้นที่เมือง  
กึ่งเมือง และชนบท 
  12) สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน กำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน กำรลดของเสียที่เป็นอำหำร ลดกำรปล่อยสำรเคมี และของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชำติและจัดกำรอย่ำงถูกต้อง 
ลดของเสียโดยกระบวนกำร reuse และ recycle กำรให้บริษัทข้ำมชำติและบริษัทขนำดให ่น ำ SDGs ไปผนวกรวมกับข้อมูลด้ำนควำม
ยั่งยืน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐอย่ำงยั่งยืน กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในสังคม  
  13) ด าเนินการร่วมกันเพ่ือลดผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  มุ่งระดมทรัพยำกร 
เพื่อสนับสนุนประเทศก ำลังพัฒนำในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำรพัฒนำแบบคำร์บอนต่ ำ ซึ่งควร
ด ำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรบูรณำกำรมำตรกำรด้ำนกำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัต ิกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน และควำม
มั่นคงของมนุษย์ เข้ำกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ นอกจำกนี้กำรรักษำระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ไม่เพิ่มข้ึนเกิน 2 องศำเซลเซียส 
จ ำเป็นต้องมีเจตจ ำนงทำงกำรเมืองที่เข้มแข็ง กำรลงทุนและกำรใช้เทคโนโลยีมำกข้ึน และร่วมมือในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน  
  14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
กำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง ทะเล มหำสมุทร ควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรประมง และผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ให้ควำมส ำคั กับกำรป้องกัน และลดมลพิษทำงทะเลโดยเฉพำะที่เกิดจำกกิจกรรมบนแผ่นดิน 
กำรลดและติดตำมภำวะควำมเป็นกรดในมหำสมุทร กำรยุติกำรประมงแบบผิดกฎหมำย น ำกำรบริหำรจัดกำรเชิงวิทยำศำสตร์มำฟื้นฟู
ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ ขจัดปัจจัยที่อุดหนุนประมงแบบ IUU ทุกรูปแบบ กำรบริหำรจัดกำร อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง และเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ทำงทะเลและชำยฝั่งให้ได้ร้อยละ 10 กำรเพิ่มผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจแก่รัฐที่เป็นเกำะขนำดเล็ก 
จำกทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืนและมีประสิทธิภำพ เพิ่มพูน พัฒนำขีดควำมสำมำรถและถ่ำยทอดเทคโนโลยีและองค์ควำมรู้ 
ด้ำนกำรวิจัยทำงทะเล 
  15) ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน ครอบคลุมหลำยประเด็น อำทิ ด้ำนระบบ
นิเวศบนบกและป่ำไม้ กำรอนุรักษ์ฟื้นฟู ระบบนิเวศบนบก และน้ ำจืดในแผ่นดิน และกำรใช้บริกำรทำงระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืน  
กำรบริหำรจัดกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำไม้ทุกประเภท ต่อสู้กำรกลำยสภำพเป็นทะเลทรำย กำรอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขำ 
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ มีกำรแบ่งปันผลประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
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อย่ำงเท่ำเทียมและยุติธรรม ลดควำมเสื่อมโทรมของถ่ินที่อยู่ตำมธรรมชำติของสัตว์ต่ำง ๆ ยุติกำรล่ำและขนย้ำยพันธ์ุพืช 
และสัตว์คุ้มครองอย่ำงผิดกฎหมำย กำรป้องกัน Invasive Species บูรณำกำรมูลค่ำของระบบนิเวศและควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพเข้ำไปในกระบวนกำรก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ของประเทศในกำรลดควำมยำกจน  กำรระดมทรัพยำกร 
ทำงเศรษฐกิจและสังคมที่หลำกหลำยมำเพื่อสนับสนุนกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
  16) ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเข้ำถึงควำมยุติธรรมและสร้ำงสถำบัน
ที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ มีเป้ำประสงค์ที่ครอบคลุมประเด็นต่ำง ๆ  อำทิ กำรลดควำมรุนแรงทุกรูปแบบ 
ยุติกำรข่มเหง หำประโยชน์ และควำมรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อเด็กนิติธรรม ลดกำรลักลอบค้ำอำวุธ ฟอกเงิน และต่อสู้กับองค์กร
อำช ำกรรม ลดกำรทุจริตคอรัปช่ัน พัฒนำสถำบันที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส มีควำมรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ  
เพิ่มกำรมีส่วนร่วมของประเทศก ำลังพัฒนำและกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรปกป้องเสรีภำพข้ันพื้นฐำน 
  17) พัฒนาในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้เพ่ือแบ่งปันความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม  มุ่งมั่นที่จะเพิ่ม
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศพัฒนำแล้วกับประเทศก ำลังพัฒนำ  (North-South) และควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศก ำลังพัฒนำ 
(South - South) ส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศและช่วยเหลือประเทศก ำลังพัฒนำ เพิ่มอัตรำกำรส่งออก หลักเกณฑ์สำกล 
และระบบกำรค้ำที่เสมอภำค  

ทั้งนี ้กำรด ำเนินงำนของกำรยำงแห่งประเทศไทย จะมีส่วนผลักดันให้ประเทศสำมำรถบรรลเุปำ้หมำยของกำรพฒันำ
ที่ยั่งยืนของสหประชำชำติใน 8 เป้ำหมำย ดังต่อไปนี ้ 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับการด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย 
ประเด็นเป้าหมาย SDGs ประเด็นการด าเนินงานของกยท.ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs 

ขจัดควำมยำกจน  กำรยำงแห่งประเทศไทยมีพันธกิจในกำรยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิต 
ของเกษตรกรชำวสวนยำง 

ขจัดควำมอดอยำก สร้ำงควำมมั่นคงทำง
อำหำร สง่เสรมิเกษตรกรรมยัง่ยืน 

ส่งเสริมสวนยำงแบบผสมผสำน เกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมกำรจัดกำรสวนยำง
อย่ำงยั่งยืนตำมมำตรฐำนสำกล 

ส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู ้ กำรให้ทุนกำรศึกษำเกษตรกรชำวสวนยำง 
ส่งเสริมกำรเจร ิเตบิโตทำงเศรษฐกจิที่
ยั่งยืน 

ส่งเสริมอุตสำหกรรมยำงทั้งระบบ สนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจกำรยำงมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ส่งเสริมอุตสำหกรรมที่ยัง่ยืนและนวัตกรรม วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรแปรรูปยำง ผลิตภัณฑ์ยำง ส่งเสริมกำรแปรรูป 
ยำงโดยใช้หลัก Circular Economy 

สร้ำงหลักประกันให้มรีูปแบบกำรผลิตและ
บริโภคที่ยั่งยืน 

ส่งเสริมกำรผลิตยำงให้ได้มำตรฐำน GAP, GMP ลดกำรใช้สำรเคมีและลดกำรปล่อย
ของเสียที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

กำรแก้ป ัหำโลกร้อน กำรด ำเนินงำนประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ กยท. 
ส่งเสริมสังคมทีส่งบสุข  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ยุทธศาสตรก์ารด าเนนิงานของการยางแห่งประเทศไทยเพื่อความยั่งยืน 

กำรจัดล ำดับยุทธศำสตร์ของแผนวิสำหกิจกำรยำงแห่งประเทศไทยด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยให้ควำมส ำคั กับบทบำทของ 
กำรยำงแห่งประเทศไทย เชิงมหภำคหรือภำพรวมยำงทั้งระบบสู่ระดับจุลภำคหรือระดับองค์กร แบ่งเป็น 4 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่  1 พัฒนำอุตสำหกรมยำง 
อย่ำงยั่งยืน ยุทธศำสตร์ที่  2 สร้ำงนวัตกรรมเพื่อควำมยั่งยืน ยุทธศำสตร์ที่  3 พัฒนำสู่องค์กรแห่งควำมรู้ที่มีสมรรถนะสูง และยุทธศำสตร์ที่  4 สร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 
แก่องค์กร ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด กลยุทธ ์ แนวทาง โครงการท่ีขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
พัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราอยา่งยั่งยืน 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท ำ
สวนยำงอย่ำงยั่งยืนมีทางเลือก
ในการสร้ างราย ได้ แ ล ะ ล ด
ผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคายาง ตลอดจนตอบสนอง
ความต้องการของตลาดอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสนับสนุนกระบวนกำร
ผลิตยำงของเกษตรกร สถำบัน
เกษตรกรและผู้ ประกอบ
กิจกำรยำงให้ได้มำตรฐำนและ
สอดคล้องกับตำมแนวทำง 
BCG Model  
3. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
ร วมกลุ่ ม ขอ ง เ กษตรกร
ชำวสวนยำงด้วยกำรแบ่งปัน

1. พื้นที่สวนยำงยั่งยืน
เพิ่ ม ข้ึ นไม่ น้ อยกว่ ำ 
125,000 ไร่ 
2 .  จ ำนวนสถำบั น
เ ก ษ ต ร ก ร /
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับ
มำตรฐำนไม่น้อยกว่ำ 
35 แห่ง 
3. มูลค่ำกำรส่งออก
ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ
เพิ่มขึ้น เป็น 450,000 
ล้ำนบำท  
 

ส่งเสริมกำรจัดกำรสวน
ยำง และกำรแปรรูป
ยำงอย่ำงยั่งยืน 

1. ส่งเสริมกำรท ำสวนยำง
แบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
ถ่ ำ ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี 
กำรผลิตยำงท่ีเหมำะสม
กับสภำพพื้นที่  ส่ง เสริม
กำร เ พ่ิมประสิท ธิภำพ 
กำรผลิตของเกษตรกร 
ส่งเสริมกำรแปรรูปยำง
ตำมโมเดล BCG จัดท ำ
คำร์บอนเครดิต  
2. ส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรชำวสวนยำง 
กำรท ำเกษตรในรูปแบบ
แปลงให ่  กำรพัฒนำ
สถำบัน เกษตรกร ให้ มี

1. โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลองค์ความรู้ รูปแบบ
สวนยางยั่งยืนตามโมเดล BCG 
2. โครงกำรปลูกแทน/สนับสนุนทุน/ปัจจัย
กำรผลิตสวนยำงยั่งยืน 
3. โครงกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรยอมรับ
และขยำยพื้นที่สวนยำงยั่งยืน 
4. ส่งเสริมกำรแปรรูปยำงโดยใช้หลักระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
โดยเน้นกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนชีวมวล 
ของเหลือใช้จำกกระบวนกำรผลิตยำงพำรำ  
5. โครงกำรคำร์บอนเครดิตยำงพำรำ 
6. โครงกำรลดกำรใช้ทรัพยำกรและก๊ำซเรือน
กระจก 
7. โครงกำรสนับสนุนกำรตลำดยำงและไม้ยำง
จำกสวนยำงยั่งยืน 
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ทรัพยำกรกำรผลิตร่วมกัน 
(Sharing Economy) และเพิ่ม
อ ำนำจต่อรองทำงกำรตลำด 
รวมทั้งหำช่องทำงกำรตลำด
ใหม่ 
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 
กระตุ้นให้เกิดกำรไหลเวียน
ของรำยได้ ในชุมชนชำว 
สวนยำง 

ควำมเข้มแข็งและบริหำร
จั ด ก ำ ร อ ง ค์ ก ร แ บ บ 
มืออำชีพ 
3. สร้ ำงเครื่ องมือ กลไก 
ในกำรรั กษำเสถียรภำพ 
รำคำยำง 
4 .  พั ฒ น ำ ศั ก ย ภ ำ พ 
กำรแข่งขันของผู้ประกอบ
กิจกำรยำง  
5. สร้ำงและส่งเสริมตลำด
ใ น ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ
ต่ำงประเทศส ำหรบัสนิค้ำที่
มีคุณภำพ และได้มำตรฐำน 
6. สนับสนุนกำรพัฒนำ
ทักษะ มำตรฐำนวิชำชีพ
แก่เกษตรกรรำยย่อย 
7. กำรจัดท ำบั ชีครวัเรอืน 
แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
ปรั ช ำของ เศรษฐกิจ
พอเพียงในกำรด ำรงชีวิต 

8. โครงกำรสนับสนุนกำรรับรองมำตรฐำน
กำรจัดกำรสวนยำงยั่งยืน คำร์บอนฟุตพริ้น 
9. โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้พนักงำน 
ด้ำนสวนยำงยั่งยืน 
10. โครงกำรสวนยำงแปลงให ่  
11. โครงกำรสนับสนุนกำรรวมกลุ่ม ของ
เกษตรกร สถำบันเกษตรกรด้ำนกำรผลิต 
และกำรตลำด 
12. โครงกำรสร้ำงภำพลักษณ์สินค้ำจำก 
สวนยำงยั่งยืนในตลำดยำงต่ำงประเทศ 
11. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรแข่งขัน 
ของผู้ประกอบกิจกำรยำง 
13. ส่งเสริมกำรจัดตั้งผู้ประกอบกำรธุรกิจ 
Startups ที่ มุ่ ง เ น้ น ก ำ ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี 
และนวัตกรรมในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำง 
14. โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำงในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ /ระเบียงเศรษฐกิจ 
15.โ ค ร ง ก ำ ร พั ฒ น ำ ช ำ ว ส ว น ย ำ ง เ ป็ น 
Smart Farmer 
16. โครงกำรส่งเสริมทักษะ อำชีพเสริม 
ด้ำนยำงพำรำแก่เกษตรกรชำวสวนยำง 
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8.  สนั บสนุ นสวัสดิ กำร 
และสุขอนำมัยแก่เกษตรกร
ชำวสวนยำง  
 

17. โครงกำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพกำรท ำ
สวนยำง แปรรูปยำง 
18. โครงกำรสนับสนุนสวัสดิกำรและกำร
อุดหนุนกำรด ำเนินงำน 
19. โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรหนี้สนิ
อย่ำงยั่งยืน 

สนับสนุนมาตรฐาน
แหล่งผลิตและสินค้า
ยาง 

1 .  พั ฒ น ำ บุ ค ล ำ ก ร
เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง ทั กษะกำร
ปฏิสัมพันธ์ เพื่อแนะน ำ
เ ก ษ ต ร ก ร  ส ถ ำ บั น
เกษตรกรและผู้ประกอบ
กิจกำรยำงให้ปรับปรุง
กระบวนกำรผลิตให้ ได้
มำตรฐำนตรงตามความ
ต้องการของตลาด 
2. พัฒนำคุณภำพยำงและ
ผลิตภัณฑ์ยำงให้มีควำม
สม่ ำเสมอและมีคุณสมบัติ
เ ฉพำะที่ เ หมำะสมกับ 
กำรผลิต 

1. โครงกำรพัฒนำกำรผลิต และกำรแปรรูป ของ
เ ก ษ ต ร ก ร  ส ถ ำ บั น เ ก ษ ต ร ก ร ใ ห้ 
เข้ำสู่มำตรฐำน 
2. โครงกำรส่งเสริมกำรรับรองมำตรฐำน GAP, 
GMP, ISO, FSC, PEFC มอก. 
3. โ ค ร ง ก ำ ร ติ ด ต ำ ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
กำรรับรองมำตรฐำนของเกษตรกร สถำบัน
เกษตรกร และผู้ประกอบกิจกำรยำง 
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3. จัดท ำระบบข้อมูลด้ำน
มำตรฐำนยำงพำรำ และ
สนับสนุนกำรขอรั บรอง
มำตรฐำนสินค้ำยำงพำรำ 
4. ติ ดต ำมประ เมิ นผล
เพ่ือให้เกษตรกร สถำบัน
เกษตรกรและผู้ประกอบ
กิจกำรยำงรักษำมำตรฐำน
ที่ได้รับอย่ำงต่อเนื่อง 

สร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เ อื อ อ า นวย ต่อการ
พั ฒ น า ข อ ง
อุตสาหกรรมยางอย่าง
ยั่งยืน 

1. ส่งเสริมปัจจัยสนับสนุน 
โครงสร้ำงพื้นฐำน โลจิสติกส์ 
กำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เขตส่งเสริมยำงพำรำ 
2. กำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำด
และสนับสนุนกำรแข่งขัน
ของผู้ประกอบกิจกำรยำง 

1. โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของผู้ประกอบกิจกำรยำง 
2. โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำงในเขต
เศรษฐกิจพิเศษโครงกำร 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้าง
นวัตกรรมเพ่ือความ
ยั่งยืน 

1 .  เ พ่ื อ ส ร้ ำ งสรร ค์ ผลิ ต
ผลิ ต ภัณฑ์ ยำงที่ มี มู ล ค่ ำ 
เพิ่มข้ึนและตรงตำมควำม
ต้องกำรของตลำด โดยใช้

1.  จ ำนวนงำนวิจัย
ด้ ำ น น วั ต ก ร ร ม ที่
เ กษตรกร/สถำบัน
เกษตรกร/ 

ส นั บส นุ นกา ร วิ จั ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยาง 

1. ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร น ำ
เทคโนโลยี นวัตกรรมมำ
เพิ่มมูลค่ำยำงพำรำตำม
โมเดล BCG  

1. โครงกำรวิจัยนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจชีวภาพ
จากยางพารา  

2. โครงกำรเพิ่ม productivity และรำยได้ใน
สวนยำง รวมทั้งงำนวิจัยด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 



รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2565 การยางแห่่งปีระเทศไทย46 47 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2565 การยางแห่่งปีระเทศไทย

 
ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด กลยุทธ ์ แนวทาง โครงการท่ีขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

งำนวิจั ย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. เพื่อลดผลกระทบจำกควำม
ผันผวนของรำคำยำง สร้ำง
ควำมมั่นคงในรำยได้ ให้กับ
เกษตรกรชำวสวนยำง 
3. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันให้กับสถำบัน
เกษตรกรและผู้ประกอบกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ 
4 .  เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก ำ ร
ขยำยตัวของอุตสำหกรรม
เกี่ยวเนื่องในประเทศ 
 

ผู้ประกอบการ/ Start-
up น าไปใช้ เพิ่มขึ้น 30 
เรื่อง 

2. จ ำนวนงำนวิจัย/
น วั ต ก ร ร ม ที่ จ ด
ทะเบียนทรัพย์สินทำง
ปั  ำเพิ่มข้ึนอย่ำง
น้อย 30 ช้ิน 
 

2. ส่งเสริมกำรวิจัยผลิตภัณฑ์
ยำงที่ตอบสนองอุตสำหกรรม
แ ห่ ง อ น ำ ค ต  ห รื อ
กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะด้ำน อำทิ 
กลุ่มผู้สูงอำยุ 
3. ส่งเสริมกำรวิจัยเ พ่ือ
บรรเทำผลกระทบจำก 
ก ำ ร แ ป ร ป ร ว น ส ภำพ
อำกำศ ภำวะโลกร้อน 
4. สร้ ำงนัก วิจัยรุ่ นใหม่ 
เพื่ อขยำยฐำนกำรวิจัย 
ด้ำนยำงพำรำ 
 

3. โครงกำรใช้ประโยชน์จำกวัสดุเหลือใช้และ
ผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตยำงพำรำ 
4.  โครงกำรวิจัยผลิตภัณฑ์ด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ สำธำรณสุข 
5. โครงกำรวิจัยเครื่องจักรท่ีใช้ในอุตสำหกรรม
ยำงพำรำ ระบบอัตโนมัติด้ำนยำงพำรำ 
6. โครงกำรวิจัยผลิตภัณฑ์ส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุ
หรือเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำย 
7. โครงกำรวิจัยด้ำนยำงพำรำที่รองรับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโรคอุบัติใหม่ 
8. โครงกำรประกวดนวัตกรรมยำงพำรำ 
9. โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำทุนวิจัย 
10. โครงกำรสัมมนำ/ประชุมวิชำกำรยำงพำรำ 

ส่งเสริมให้เกษตรกร 
และผู้ประกอบกิจการ
ย า ง ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม
ในเชิ งพาณิชย์ และ
สังคม 

1. จัดท ำข้อมูลงำนวิจัย
และน วัตกรรม ให้ เ ป็ น
ระบบและสร้ำงช่องทำงให้
เ กษตร กร  ผู้ ป ระกอบ
กิจกำรยำง นักวิจัยเข้ำถึง
ข้อมูล 
2. สนับสนุนองค์ควำมรู้  
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่

1. โครงกำรขยำยผลงำนวิจัยและเทคโนโลยี
ยำงเพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่ำยำงของเกษตรกร 
ผู้ประกอบกิจกำรยำงและสร้ำงผู้ประกอบกำร
ใหม่ด้ำนยำงพำรำ 
2. โครงกำรคัดเลือกเกษตรกรชำวสวนยำง
และผู้ประกอบกิจกำรยำงอัจฉริยะ 
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เหมำะสมกับเกษตรกร
และผู้ประกอบกิจกำรยำง 
3. ติ ด ต ำ ม แ ล ะ ใ ห้
ค ำแนะน ำในกำรปรับปรงุ
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และน วัตกรรมอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ 
 

จั ด ตั ง เ ค รื อ ข่ า ย
นักวิจัยด้านยางพารา 

1. จั ด ท ำ ฐ ำ น ข้ อ มู ล 
ทะเบียนและสรำ้งเครอืข่ำย
นักวิจัยด้ำนยำงพำรำ 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่น
เ รี ย น รู้ แ ล ะ ต่ อ ย อ ด
งำนวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้ำนยำงพำรำ 
 

1. โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลนักวิจัย งำนวิจัย 
2. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยนักวิจัย 
3. โครงกำรประชุมวิชำกำรยำงพำรำ 
 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3 
พัฒนาสู่องค์กรแห่ง
ความรู้ ท่ีมีสมรรถนะ
สูง (KO&HPO) 

1. เพื่อยกระดับเป็นองค์กร
แห่งควำมรู้ด้ำนยำงพำรำที่มี
ข้อมูลวิชำกำรครอบคลุมทุก

1. ผลกำรด ำเนินงำน
ของ กยท. ผ่ำนเกณฑ์ 
SE-AM ระดับ 4 

พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร
ม นุ ษ ย์ ใ ห้ มี ขี ด
ความสามารถสูง 
 

1. ปรั บปรุ ง โครงสร้ ำ ง 
อัตรำก ำลั งและวำงแผน
พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์และภำรกิจ 

1. ปรับปรุงโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง 
2. โครงกำรพัฒนำระบบกำรติดตำมและ
ประเมินผลบุคลำกร 
3.  โครงกำรเสริมสมรรถนะบุคลำกรตำมสำยงำน 
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ด้ำนตั้งแต่กำรผลิต กำรแปร
รูปและกำรตลำด 
2. เพื่ อพัฒนำทรัพยำกร
ม นุ ษ ย์ แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
เ ทคโนโลยี ดิ จิทัล ในกำร
บริหำรจัดกำรองค์กรและ
ให้บริกำรผู้เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อหลอมรวมพฤติกรรม
ของบุคลำกรตำมค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร 
4. เพื่อสร้ำงบุคลำกรที่เป็น
มื อ อ ำ ชี พ  มี จิ ต ส ำ นึ ก 
ก ำ ร ให้ บ ริ ก ำ รและ ภักด ี
แก่องค์กร 
5. เพื่อสร้ำง กยท. ให้เป็น
องค์กรที่มีกำรก ำกับดูแล 
ที่ดมีีธรรมำภิบำล 
6. เพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ขอ ง  ก ยท .  
และตอบสนองควำมต้องกำร

2. ควำมพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้บริกำร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเฉลี่ย 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90  
3 .  ค ะ แ น น  ITA  
ไม่ต่ ำกว่ำ 85 คะแนน 
 

2. พัฒนำบุ คลำกร ให้ มี
สมรรถนะที่เพียงพอภำรกิจ
ตำมสำยงำน รองรับภำรกิจ
และกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง 
มีประสทิธิภำพ มีเส้นทำง
ควำมก้ ำวหน้ ำในอำชีพ 
ที่ชัดเจน 
3. พัฒนำบุ คลำกร ให้ มี
ทักษะหลำกหลำย (Multi-
skill) ปฏิบัติงำนทดแทนได้ 
4. ปลู กฝั ง ค่ ำนิ ยมและ
วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร แก่
บุคลำกร และสร้ำงควำม
ผู กพั น  คว ำม ภัก ดี ต่ อ
องค์กร 
 

4.  โครงกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะหลำกหลำย 
(Multi Skill) 
5.  โครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรม
องค์กร 
6.  โครงกำรสร้ำงควำมผูกพันองค์กร 
7.  โครงกำรส่ งเสริ มด้ ำนควำมปลอดภั ย 
และอำชีวอนำมัย 
 

พัฒนา เ ป็ นอ ง ค์ ก ร
ดิจิทัล และองค์กรแห่ง
ความรู้ 

1. รวบรวมและสังเครำะห์
วิเครำะห์ องค์ควำมรู้ด้ำน
ยำงพำรำให้ครอบคลุมตลอด
ห่วงโซ่อุปทำน 

1. โครงกำรสร้ำงฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ 
2. โครงกำร จัดตั้งสถำบันแห่งควำมรู้ด้ำนยำงพำรำ 
3. โคร งกำรส่ ง เ ส ริ มกำรมี ส่ วนร่ วม ใน 
กำรจัดกำรควำมรู้ 



รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2565 การยางแห่่งปีระเทศไทย52 53 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2565 การยางแห่่งปีระเทศไทย

 
ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด กลยุทธ ์ แนวทาง โครงการท่ีขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2. จัดท ำระบบฐำนข้อมูล 
ช่องทำงเผยแพร่ กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นและปรับปรุง
องค์ควำมรู้ 
3. พั ฒ นำบุ คล ำ ก ร ใ น 
กำรจั ดกำรควำมรู้ และ
ให้บริกำรแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ในเชิงสังคมและเชิงพำณิชย์ 
4. ประสำนงำนกั บภำคี
เ ค รื อ ข่ ำ ย ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่ำงประเทศเพื่อแลกเปลี่ยน
องค์ควำมรู้ 
5. พัฒนำบุคลำกรให้ มี
สมรรถนะทำงเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
6. พัฒนำกระบวนกำรท ำงำน
ขององค์กร โดยวิเครำะห์
ข้ันตอนกำรท ำงำน และ
ประยุกต์ ใช้ระบบดิจิทัล
ทดแทนระบบงำนเดิมและ
สร้ำงกำรเช่ือมโยงเพื่อใช้ใน

4. โคร งกำร เพิ่ ม ศั กยภำพบุ คล ำก ร ใ น 
กำรจัดกำรควำมรู้ 
5. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรและเทคโนโลยีใน
กำรจัดกำรควำมรู้ 
6. โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ร่ วมกั บภำคี
เครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ 
7. โครงกำรพัฒนำระบบวำงแผนทรัพยำกร
องค์กร (ERP) 
8. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ แ ล ะ ศั ก ย ภ ำ พ อ ง ค์ ก ร
(Enterprise Performance and Potential 
Management) 
9. โครงกำรพัฒนำงำนส่งเสริมและบริกำร 
กยท.ในรูปแบบดิจิทัล 
10. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนวิจัยและ
นวัตกรรม 
11. โครงกำรพัฒนำระบบศูนย์กลำงข้อมูล
ยำงพำรำแห่งชำติ 
12. โครงกำรพัฒนำระบบสั่งกำรเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร 
 (Intelligent Enterprice) 



รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2565 การยางแห่่งปีระเทศไทย54 55 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2565 การยางแห่่งปีระเทศไทย

 
ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด กลยุทธ ์ แนวทาง โครงการท่ีขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

กำรบริหำรจัดกำรติดตำม 
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำน 
7. พัฒนำระบบดิจิทัล ให้มี
ควำมคล่องตัว เช่ือมโยง 
เข้ำถึงข้อมูลทุกที่ทุกเวลำ  
มีระบบรักษำควำมปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภำพ 

13. โครงกำร Big Data 
14. โครงกำรจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้ำผลิตภัณฑ์ยำง 

 

ส่งเสริมความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. จั ด ท ำ /ป รั บ ป รุ ง
ฐำนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่ำงเป็นระบบ 
2. ส ำรวจ วิ เครำะห์ และ 
สรุปควำมคิดเห็น ข้อกังวล 
ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

1. โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. โครงกำรจัดท ำระบบงำนด้ำนผู้มี ส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
3. โครงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนระบบ
สำรสนเทศส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร สถำบัน
เกษตรกรและผู้ประกอบกิจกำรยำง 
4. โครงกำรพัฒนำระบบกำรช ำระค่ำธรรมเนียม
ส่งออกยำง 
5. โครงกำรพัฒนำระบบประมูลยำงอิเล็กทรอนิกส์
และตลำดยำงออนไลน์ 
6. โครงกำรพัฒนำบุ คลำกรในกำรสร้ ำง
ควำมสัมพันธ์กับผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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7. โครงกำรพัฒนำช่องทำงสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
8. โครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อเกษตรกร 
9. โครงกำรส ำรวจควำมเห็นของผู้มีส่ วนได้ 
ส่วนเสีย 
10. โครงกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนของผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

บริหารจัดการองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล 

1. บริ ห ำ ร อ ง ค์ ก ร แล ะ
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและ
หลักนิติธรรม 
2. ยึ ด มั่ น ใ น คุ ณ ธ ร ร ม 
ควำมถูกต้อง ดีงำม 
3. ปรับปรุงกลไกกำรท ำงำน
ให้โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล
ภำครั ฐ ให้ ส ำธำรณชน
ทรำบ 
4. เปิดโอกำสให้ประชำชน 
มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ควำมเห็นต่อกำรตัดสินใจ
ขององค์กร 

1. โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและ
ธรรมำภิบำล 
2. โครงกำรส่งเสริมกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ 
3. โครงกำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
4. โครงกำรอนุรักษ์พลังงำน 
5. โครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
6. โครงกำรตรวจสอบภำยใน 
7. โครงกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ บริหำรควำม
เสี่ยงและแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP) 
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5. มี ส ำ นึ ก ใ น ค ว ำ ม
รับผิดชอบต่อสังคม 
6. บริหำรจัดกำรและใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรที่
มีจ ำกัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพ่ิม
ความมั่นคงทางการ
เงินแก่องค์กร 
 

เพื่อให้องค์กรมีสภำพคล่อง
สู งข้ึน มี สถำนะกำรเงิ นที่
แข็งแกร่ง สำมำรถพึ่งตนเองได้ 
และมีกำรเติบโตของรำยได้และ
ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง 

1.  ก ำไรของ กยท. 
เพิ่มข้ึน หรือขำดทุน
ลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 5 
2. ควำมพึงพอใจของ
ผู้ช ำระค่ำธรรมเนียม 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 
 

สร้างและพัฒนาธุรกิจ
องค์กรให้มี ศักยภาพ
แข่งขันในระดับสากล 

1. เพิ่ มประสิทธิภำพกำร
ผลิตและพัฒนำบุคลำกร 
ที่เกี่ยวข้อง 
2. บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน
ขององค์กร โดยส ำรวจและ
วิเครำะห์กำรใช้ประโยชน์
จำกสิ นทรั พย์ ให้ คุ้ มค่ ำ 
 เน้นกำรลดรำยจ่ำยและ
สร้ำงรำยได้แก่องค์กร 
3. จัดเก็บค่ำธรรมเนียม  
ค่ ำบ ำ รุ ง  ค่ ำตอบแทน
ค่ำบริ ก ำร  หรื อ ร ำยได้ 
กำรประกอบธุรกิจ  

1. โครงกำรบริหำรจัดกำรสวนยำงปำล์มน้ ำมัน  
2. โครงกำรบริหำรจัดกำรโรงงำนแปรรูปยำงและ
ไม้ยำง 
3. โครงกำรพัฒนำสินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ 
4. โครงกำรจัดต้ังบริษัทลูก 
5. โครงกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ 
6. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรทำง
ธุรกิจ 
7. โครงกำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจ 
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ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด กลยุทธ ์ แนวทาง โครงการท่ีขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

4. จัดตั้งบริษัทลูกเพื่อควำม
คล่องตัวในกำรประกอบ
ธุรกิจ 
5. แ ส ว ง ห ำ โ อ ก ำ ส ใ น 
กำรสร้ำงรำยได้จำกธุรกิจ
ให ม่ ที่ มี ศั ก ยภำพทำง
กำรตลำด โดยอำจต่อยอด 
จำกธุรกิจเดิมของ กยท. 
6. พัฒนำบุ คลำกรให้ มี
ทักษะทำงกำรค้ำและเจรจำ
ธุรกิจ โดยเฉพำะด้ำนธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ 
7. กำรปรับปรุงแผนธุรกิจ 
ระบบบริหำรธุรกิจของ
อง ค์ กร ให้ มี ม ำตรฐำน
สอดคล้องกับสำกล 
8. เสริมสร้ำงศักยภำพทำง
ก ำ ร ค้ ำ แ ล ะ ช่ อ ง ท ำ ง
กำรตลำด โดยใช้ประโยชน์
จำกตลำดออนไลน์ 
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9.ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
ยำงพำรำที่มีผลตอบแทน
สูงและมั่นคง 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม
ส่งออกยาง 

1. พัฒนำระบบกำรจัดเก็บ 
CESS เพื่ ออ ำนวยควำม
สะดวกให้กับผู้ใช้บริกำร
และสำมำรถเช่ือมโยงกับ
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ปรับปรุงระบบงำน และ
รูปแบบกำรจัดเก็บ CESS 
ที่ เหมำะสมโดยวิเครำะห์
ปั  ห ำ แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค 
ผลกระทบจำกกำรจัดเก็บ 
CESS ที่ผ่ำนมำ 

1. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บCESS 
2. โครงกำรศึกษำรูปแบบกำรจัดเก็บ CESS 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารการคลัง 

1. ประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล
เพื่อบริหำรจัดกำรกำรเงิน 
บั ชี กำรคลัง  
2. แก้ไขปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับด้ำนกำรเงินให้
ค ล่ อ ง ตั ว แ ล ะ มี

1. โครงกำรพัฒนำระบบกำรเงินกำรบั ชี 
กำรคลังด้วยระบบดิจิทัล 
2. โครงกำรปรับปรุงระเบียบข้อบังคับด้ำน
กำรเงิน 
3. โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้
งบประมำณ 
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ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ใ น ก ำ ร
สนับสนุนภำรกิจองค์กร 
3. ติ ดตำม ประเ มินผล 
กำรใช้งบประมำณ 
4. พัฒนำทักษะบุคลำกร
ด้ำนกำรเงิน กำรคลัง 

 

 
 ยุทธศาสตร์ทั ง 4 ด้าน มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกัน กล่าวคือ ยุทธศาสตร์ พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอย่างยั่งยืน มีเป้ำหมำยเพื่อให้เกษตรกรมีกำรจัดกำรสวนยำงอย่ำง
ยั่งยืน  มีรำยได้และคุณภำพชีวิตสูงข้ึน ลดกำรกีดกันทำงกำรค้ำอันเกี่ยวเนื่องจำกประเด็นสิ่งแวดล้อม สถำบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจกำรยำงมีกร ะบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีควำมเข้มแข็งและมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง ซึ่งกำรที่จะบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวจะต้องขับเคลื่อนด้วย ยุทธศาสตร์ สร้างนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน เพื่อค้นหำ
วิธีกำรและกระบวนกำรผลิตที่ช่วยลดต้นทุน ลดกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต เพิ่มมูลค่ำวัตถุดิบ สำมำรถสร้ำงคุณค่ ำได้ทั้งจำกยำงและสำรประกอบอื่นๆ  
ของน้ ำยำง มีกำรผลิตสินค้ำยำงใหม่ๆออกสู่ตลำด จะส่งผลให้เกิดกำรเติบโตของกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรส่งออกยำงพำรำของประเทศ เมื่อกำรผลิตและกำรใช้ยำงขยำยตัว จะเป็นปัจจัย
สนับสนุนกำรขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคงทางการเงิน ให้องค์กรมีรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมกำรส่งออกยำง และรำยได้จำกธุรกิจสูงข้ึน สถำนะกำรเงินมั่นคง มีงบประมำณใน
กำรด ำเนินภำรกิจอย่ำงเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลต่อ ยุทธศาสตร์พัฒนาสู่องค์กรแห่งความรู้ท่ีมีสมรรถนะสูง เมื่อองค์กรมีรำยได้และมีควำมมั่นคงทำงกำรเงินมำกขึ้นก็จะมีศักยภำพในกำร
ลงทุน เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และเผยแพร่องค์ควำมรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อบุคลำกรในองค์กรและเกษตรกร ผู้ประกอบกิจกำรยำง ตลอดจน
บุคคลภำยนอกมำกยิ่งขึ้น 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของการยางแห่งประเทศไทย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกำรยำงแห่งประเทศไทย หมำยถึง บุคคล ชุมชน หรือองค์กร ที่สร้ำง  ผลกระทบต่อ 

กำรด ำเนินงำนของกำรยำงแห่งประเทศไทย และ/หรือได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของกำรยำงแห่งประเทศไทย  
โดยกำรยำงแห่งประเทศไทยจำกกำรทบทวนระบบงำนของกำรยำงแห่งประเทศไทย (Work System) และจำกกำรทบทวน
กระบวนกำรด ำเนินงำนด้วยเครื่องมือ SIPOC ของทุกกองภำยในองค์กร ประกอบด้วย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขตของการ 
บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. หน่วยงานเชิงนโยบาย 
 

หน่วยงำนที่มอบนโยบำย และก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน 
ตำมโยบำย เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยยำง
ธรรมชำติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ส ำนักงบประมำณ, 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ, ส ำนักงำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, ส ำนักงำน 
เศรษฐกิจกำรเกษตร, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน ฯลฯ 

1. ถ่ ำยทอดนโยบำยของประ เทศ 
สู่ ยุทธศำสตร์ขององค์กร  
2. พิ จำรณำอนุ มั ติ งบประมำณใน 
กำรด ำเนินงำน  
3. ก ำกั บติ ดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
เพื่ อตอบสนองนโยบำยของประเทศ  
และขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของ องค์กร 

2. พันธมิตร 
 

องค์กรหรือกลุ่มบุคคล ที่ตกลงท ำงำนร่วมกับองค์กร หรือ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน เพื่อบรรลุเป้ำประสงค์ ร่วมกัน 
หรือเพื่อปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร โดยทั่วไปมักเป็นควำม 
ร่วมมือที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร เพื่อจุดมุ่งหมำย 
หรือจุดประสงค์เฉพำะเจำะจง เช่น เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ โดยปกติ กำรเป็นพันธมิตรมักมีกำรก ำหนด
ช่วงเวลำ และมีควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจนใน บทบำทและ
ผลประโยชน์ที่ท ำร่วมกัน  

1. ร่ ว ม ผ ลั ก ดั น น โ ย บ ำ ย อ ง ค์ ก ร 
และ สนับสนุนทรัพยำกรที่จ ำเป็นใน
กำร ด ำเนินงำน  
2. พิ จ ำ ร ณำ ให้ ค ว ำม เ ห็นชอบใน  
กำรด ำเนินงำนภำยในองค์กร  
3. ก ำกับติดตำม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ
อันเป็นประโยชน์ต่อ กำรด ำเนินงำน
กิจกำรของกำรยำงแห่งประเทศไทย 

3. คู่ค้า  หน่วยงำน นิติบุคคล หรือบุคคลที่ตกลงท ำงำนร่วมกับ
องค์กรเพื่อส่งมอบ ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรเฉพำะอย่ำง  
และได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่ำงชัดเจน  
เช่น บริษัทจ ำหน่ำย เครื่องมืออุปกรณ์ บริษัทจ ำหน่ำย
สำรเคมี วัสดุปลูกทำงกำรเกษตร บริษัทจ ำหน่ำยโปรแกรม/
อุปกรณ์ด้ำน IT บริษัทผู้รับเหมำ  

1. ด ำเนินกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิต  
2. ด ำเนินกำรจัดหำเครื่องมือ อุปกรณ์
ส ำหรับงำนสนับสนุน เช่น งำนพัสดุ 
งำนหลัก เช่น งำนวิจัย และงำนบริกำร  
3. ด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบตักิำร 
โรงงำน เพื่อสนับสนุน กำรด ำเนินงำน  
4. ด ำเนินกำรจัดหำอุปกรณ์ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขตของการ 
บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. ลูกค้า 
 

หน่วยงำน องค์กร กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่ใช้ สินค้ำ 
หรือบริกำรเกี่ยวกับ ยำงพำรำจำกกำรยำงแห่งประเทศไทย 
โดยแบ่งกลุ่มลูกค้ำออกเป็น ลูกค้ำเชิงสังคม และลูกค้ำเชิง
พำณิชย ์

ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเงินทุนองค์ ควำมรู้ 
เพื่อยกระดับรำยได้ของ เกษตรกรอย่ำง
ยั่งยืน สถำบัน เกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง  
มี กำร บริหำรจั ดกำรแบบมื ออำชีพ 
 ผู้ ประกอบกิ จกำรยำงมี ศั กยภำพ 
ใน กำรแข่งขันสูง 

5. พนักงานการยางแห่ง
ประเทศไทย  
 
 
 

ผู้บริหำร พนักงำน ลูกจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ทุก ระดับ
ของ กำรยำงแห่งประเทศไทย 
 
 
 

ร่วมด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย/ ตัวช้ีวัด
ขององค์กร ตอบสนอง วัตถุประสงค์กำร
จัดตั้งองค์กรและนโยบำยรัฐบำล 

6. ชุมชน และสังคม 
 

ชุมชน หมำยถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจำกกำร
ด ำเนินงำน ของกำรยำงแห่งประเทศไทยโดยตรง 
ได้แก่ ชุมชนบริเวณรอบโรงงำนของกำรยำงแห่ง
ประเทศไทย และ ชุมชน บริเวณรอบของตลำดกำร
ยำงแห่งประเทศไทย สังคม หมำยถึง กลุ่มชุมชนที่
ได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินของ  กำรยำงแห่ง
ประเทศไทยทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทำง ชุมชน  
และสังคม เพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม 

7. สื่อมวลชน  
 

บุคคลผู้ประกอบวิชำชีพสื่อมวลชน หรือบุคคลหรือ
คณะบุคคลไม่ว่ำจะ เป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตำมที่
ประกอบกิจกำรสื่อสำรมวลชน ซึ่ งท ำหน้ำที่ เป็น
สื่อกลำงในกำรน ำข่ำวสำร สำร และ เนื้อหำสำระทุก
ประเภท ไปสู่มวลชนเพื่อสำธำรณะ ไม่ว่ำจะอยู่ในรูป
สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล 
หรือในรูปอื่นใดที่สำมำรถสื่อควำมหมำยให้ประชำชน
ทรำบได้เป็นกำรทั่วไป 

สนับสนุนข้อมูล ข่ำวสำร ด้วยกำร เผยแพร่
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคั  รวมถึงประเด็น
ปั หำที่เกี่ยวข้อง กับยำงพำรำ 
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การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านอิทธิพล (Influence) และความ
สนใจที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อการยางแห่งประเทศไทย (Interest)  

กำรจัดล ำดับควำมส ำคั ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ปัจจัย 2 มิติในกำรวิเครำะห์เพื่อจัดล ำดับควำมส ำคั  
ได้แก่ มิติของอิทธิพล (Power) และควำมสนใจ (Interest) ซึ่งกำรจัดล ำดับควำมส ำคั กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นข้ันตอนที่
ส ำคั เพื่อใช้ในกำรวำงกลยุทธ์ในกำรสร้ำงสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงกำรตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของแต่ละกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงสมดุล กำรจัดล ำดับควำมส ำคั ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกำรยำงแห่งประเทศไทย ใช้หลักเกณฑ์  
ใน กำรวิเครำะห์เพื่อจัดล ำดับควำมส ำคั  ใน ๒ มิติคือ มิติอิทธิพล (Power) และ มิติควำมสนใจ (Interest)  

1) มิติอิทธิพล (Power) หมำยถึง ระดับที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินงำน โดยมีอ ำนำจในกำร
เปลี่ยนแปลงหรือกำรตัดสินใจที่จะด ำเนินกำรต่อหรือหยุดด ำเนินกำรเกี่ยวกับนโยบำย  ยุทธศำสตร์ แผนกำรด ำเนินงำน 
งบประมำณ ซึ่งพิจำรณำจำกอ ำนำจ ควำมชอบธรรม และควำมเร่งด่วน  

2) มิติความสนใจ (Interest) หมำยถึง หมำยถึง ระดับที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมสนใจต่อ  กำรด ำเนิน
กิจกำรของกำรยำงแห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งหลักเกณฑ์ตำมระดับ รวมถึงกำรตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของ 
แต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงสมดุล  

โดยได้พิจำรณำจำกระดับผลกระทบ และกำรมีอิทธิพลต่อองค์กร โดยสำมำรถแบ่งระดับควำมส ำคั ตำมกลุ่ม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ดังนี้ 

ตารางแสดงระดบัอิทธพิล 
ระดับอิทธิพล 

(Power) 
 

ค าอธิบาย รายละเอียด 

5 ระดับอิทธิพลสูงมำก -  ผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสียมีส่วนสำคั อย่ำงยิ่ งต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
หรือกำรตัดสินใจที่จะด ำเนินกำรต่อหรือหยุดด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ 
กำรยำงแห่งประเทศไทย  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรก ำหนด/พิจำรณำอนุมัติ  
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกำรยำงแห่งประเทศไทย ที่ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสิทธิเรียกร้องหรือป้องกันสิทธิตำมกฎหมำย  
เช่น สิทธิในกำรได้รับค่ำตอบแทน 
- ข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องได้รับ  
กำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วนทันที  ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดข้อกังวล 
หรือข้อร้องเรียนซ้ ำ 
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ระดับอิทธิพล 
(Power) 

 

ค าอธิบาย รายละเอียด 

4 ระดับอิทธิพลสูง - ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกำรยำงแห่งประเทศไทยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์
ของกำรด ำเนินงำน  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสิทธิเรียกร้องหรือป้องกันสิทธิตำมกฎหมำย  
- ข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องได้รับ 
กำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนซ้ ำ 

 

3 ระดับอทิธิพลปำนกลำง - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรก ำหนด และมีส่วนส ำคั ต่อ
ควำมเช่ือมั่นในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกำรยำงแห่งประเทศไทย 
-  ผู้มี ส่ วนได้ส่ วนเสียไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ 
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกำรยำงแห่งประเทศไทย แต่มีสิทธิ
เรียกร้องหรือป้องกันสิทธิตำมกฎหมำย 
- ข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องได้รั บ 
กำรแก้ไขอย่ำงเหมำะสม 

2 ระดับอิทธิพลน้อย - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรก ำหนด/พิจำรณำอนุมัติ  
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกำรยำงแห่งประเทศไทย แต่มีสิทธิ
เรียกร้องหรือป้องกันสิทธิตำมกฎหมำย  
- ข้อกังกลหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องได้รับ 
กำรแก้ไข  

 

1 ระดับอทิธิพลน้อยมำก - รับทรำบข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตารางแสดงระดบัความสนใจ 
ระดับความสนใจ 
(Interest) 

 

ค าอธิบาย รายละเอียด 

5 ระดับควำมสนใจสูงมำก - มีควำมสนใจในระดับสูงมำกต่อกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจกำรยำง 
แห่งประเทศไทย หรือมีควำมถ่ีในกำรติดต่อ มำกกว่ำเดือนละครั้ง 

4 ระดับควำมสนใจสูง - มีควำมสนใจในระดับสูงต่อกำรด ำ เนินงำนตำมภำรกิจกำรยำง 
แห่งประเทศไทย หรือมีควำมถ่ีในกำรติดต่อทุกเดือน 

3 ระดับควำมสนใจปำนกลำง - มีควำมสนใจในระดับปำนกลำงต่อกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจกำรยำง 
แห่งประเทศไทย หรือมีควำมถ่ีในกำรติดต่อ ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี 
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ระดับความสนใจ 
(Interest) 

 

ค าอธิบาย รายละเอียด 

2 ระดับควำมสนใจน้อย - มีควำมสนใจในระดับน้อยต่อกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจกำรยำง 
แห่งประเทศไทย หรือมีควำมถ่ีในกำรติดต่อไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 

1 ระดับควำมสนใจน้อยมำก - มีควำมสนใจในระดับน้อยมำกต่อกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจกำรยำง 
แห่งประเทศไทย หรือมีควำมถ่ีในกำรติดต่อไม่เกิน  1 ครั้งต่อปี 

จำกหลักเกณฑ์กำรจัดล ำดับควำมส ำคั ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถจัดล ำดับควำมส ำคั ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียของกำรยำงแห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเปน็ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีอิทธิพลสูง ความสนใจสูง (สีแดง) กลุ่มที่มีอิทธิพลสูง 
ความสนใจต่ า (สีส้ม) กลุ่มที่มีอิทธิพลต่ ำ ความสนใจสูง (สีเหลือง) และ กลุ่มที่มี อิทธิพลต่ ำ ความสนใจต่ า (สีเขียว)  
ดังรูปภำพต่อไปนี้ 

แผนผังการจัดล าดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
             (The stakeholder power-interest matrix) 
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สรุปความเชื่อมกบัแผนแม่บทอื่นที่ส าคญั ทั งในระดบั ยุทธศาสตร์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

ตำมแผนวิสำหกิจกำรยำงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 ได้ให้ควำมส ำคั กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ซึ่งก ำหนดต้ังแต่พันธกิจหลักขององค์กร โดยมุ่งบริหำรจัดกำรยำงพำรำทั้งระบบเพื่อยกระดับรำยได้ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ เกษตรกรชำวสวนยำง สถำบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจกำรยำง บนพื้นฐำนของหลัก 
ธรรมำภิบำลผ่ำนกำรขับเคลื่อนในยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกลยุทธ์ ส ำคั คือ กลยุทธ์ที่ 3 บริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล 
แนวทำงข้อที่ 3 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้รับผิดชอบต่อเกษตรกร สถำบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจกำรยำง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กำรยำงแห่งประเทศไทยด ำเนินกำรสรุปควำมเช่ือมกับแผนแม่บทอื่นที่ส ำคั ทั้งในระดับ  ยุทธศำสตร์  
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีควำมเช่ือมโยงในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ  กำรยำงแห่งประเทศไทย 
ดังนี ้

แผนแม่บทท่ีเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ท่ีเชื่อมโยง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเชื่อมโยง 

1. แผนการด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : เสริมสร้ำงบุคคลำกรของ
อ ง ค์ ก ร ให้  เ กิ ด ควำมตร ะห นั ก ในก ำ ร
ด ำเนินงำนด้วยควำม ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส 
และมีคุณธรรม เพื่อสร้ำงควำม ไว้วำงใจและ
กำรยอมรับต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภำค ส่วนต่อ
กำรด ำเนินงำนของกำรยำงแห่งประเทศไทย 

1. หน่วยงำนเชิงนโยบำย  
2 .พนักงำนกำรยำงแหง่ประเทศไทย 

2. แผนยุทธศาสตร์  ด้านลูกค้า 
และตลาด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ยกระดับควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำ  
ยุทธศำสตร์ที่  2 : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
และกำร บริกำรที่เป็นเลิศ  
ยุทธศำสตร์ที่  3 : กำรสร้ ำ งมู ล ค่ ำ เพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์และ บริกำรด้วยนวัตกรรม 

1. ลูกค้ำ 

3. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เทคโนโลยี  ดิจิทัลการยางแห่ง
ประเทศไทย 

ยุทธศำสตร์ที่  1 : พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล
อัจฉริยะเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและ
ส นั บ ส นุ น ก ำ ร ด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ สู่ อ ง ค์ ก ร 
สมรรถนะสูง 

1. ลูกค้ำ 
2. พันธมิตร 
3. คู่ค้ำ 
4. พนักงำนกำรยำงแห่งประเทศไทย 

4. แผนแม่บทด้านทรัพยากร
บุคคล 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำเชิงกลยุทธ์มุ่งสู่กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ทันสมัยตำมหลัก
ธรรมำภิบำล  

1. พนักงำนกำรยำงแห่งประเทศไทย 
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แผนแม่บทท่ีเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ท่ีเชื่อมโยง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเชื่อมโยง 

ยุทธศำสตร์ที่  2 ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร 
เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง  
ยุทธศำสตร์ที่  3 พัฒนำกำรสื่ อสำรด้ำน
ท รั พ ย ำ ก ร  บุ ค ค ล ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิภำพ  
และคุณภำพชีวิต ในกำรท ำงำนที่สมดุลอย่ำง
ยั่งยืน 

5. แผนแม่บทการจัดการความรู้ ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำฐำนควำมรู้เพื่อกำร
แลกเปลี่ยนแบ่งปันควำมรู้อย่ำงยั่งยืน  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรควำมรู้ของ กยท. ให้เป็นองค์กำรแห่ง
ควำมรู้ (Knowledge Organization)  
ยุทธศำสตร์ที่  3 : เสริมสร้ำงค่ำนิยมและ
วัฒนธรรม กำรใฝ่เรียนรู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
สู่กำรสร้ำงนวัตกรรม ยุทธศำสตร์ที่ 4 : สร้ำง
องค์ควำมรู้และนวัตกรรม เพื่อมุ่งเน้นลูกค้ำ
และตลำด 

1. ลูกค้ำ 
2. พนักงำนกำรยำงแห่งประเทศไทย 

6. แผนบริหารจัดการนวัตกรรม ยุทธศำสตร์ที่  1 : เสริมสร้ำงวัฒนธรรมที่
มุ่งเน้น นวัตกรรม  
ยุทธศำสตร์ที่  2 : สร้ำงสรรค์งำนวิจัยและ
นวัตกรรม จำกควำมรู้สู่กำรใช้ประโยชน์  
ยุทธศำสตร์ที่  3 : พัฒนำกระบวนกำร
น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ  ผ ลั ก ดั น ผ ล ง ำ น ไ ป สู่ 
กำรใช้ประโยชน์ 

1. ลูกค้ำ 
2. พันธมิตร 
3. พนักงำนกำรยำงแห่งประเทศไทย 

7. แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำศักยภำพ นตส. 1. พนักงำนกำรยำงแห่งประเทศไทย 
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ปัจจัยยั่งยืนทีเ่กี่ยวข้องของการยางแห่งประเทศไทย 
ปัจจัยยั่งยืนจัดเป็นปัจจัยน ำเข้ำรำยกำรหน่ึงในกำรวิเครำะห์สถำนภำพองค์กร  โดย กยท. ใช้กรอบ  

กำรวิเครำะห์ตำมเครื่องมือ Triple Bottom Line ก ำหนดควำมยั่งยืนองค์กรเป็น 3 ด้ำน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อกำรพัฒนำและกำรเติบโตที่มีควำมสมดุลระหว่ำงควำมส ำเร็จ ในเชิงเศรษฐกิจขององค์กร 
สังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับทีน่้อยที่สุด ค ำนึงถึง
ควำมต้องกำร ควำมกังวล ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และถ่ำยทอดไปสู่แผนกำรด ำเนินงำนและกำรก ำหนดเปำ้หมำย
ขององค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทำน  

จำกกำรรวบรวมควำมเห็นของส่วนงำน/หน่วยงำนตำมหนังสอืฝ่ำยยุทธศำสตร์องค์กร ด่วนที่สุด ที่ กษ 2908.01/0084 
ลงวันที่ 3 มีนำคม 2564 สรุปประเด็นปัจจัยย่ังยืนของ กยท. มีดังนี้  

- ภำวะผู้น ำและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับศักยภำพองค์กร (กำรบริหำรจัดกำรองค์กร)  
- คุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำและบริกำร (ด้ำนสังคม)  
- ควำมมั่นคงทำงกำรเงินขององค์กร (เศรษฐกิจ) 
 - ควำมสำมำรถในกำรวิจัยและพัฒนำยำงอย่ำงต่อเนื่องเป็นระบบครบวงจร (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม)  
- พนักงำนและระบบงำนที่มีสมรรถนะสูง ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รองรับกับกำรแข่งขันและกำรเปลี่ยนแปลง

สถำนกำรณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ (กำรบริหำรจัดกำรองค์กร)  
- กำรด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมำภิบำล
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนที่สอดคล้องมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืน 
กำรพัฒนำควำมยั่งยืนตำม GRI Standards เป็นกระบวนกำรรำยงำน ซึ่งเริ่มต้นด้วยองค์กรก ำหนดหัวข้อที่เป็นสำระส ำคั จำกผลกระทบที่มีนัยส ำคั   

และรำยงำนข้อมูลต่อสำธำรณะเกี่ยวกับผลกระทบเหล่ำน้ี เพื่อช่วยให้องค์กรสำมำรถเปิดเผยผลกระทบขององค์กรต่อสำธำรณชนใน 3 ด้ำน คือ มิติด้ำนเศรษฐกิจ  
มิติด้ำนสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนของกำรยำงแห่งประเทศไทยได้มุ่งเน้น และให้ควำมส ำคั กับมิติทั้ง 3 ด้ำน และได้ท ำกำรประเมินประเด็นที่มีนัยส ำคั ต่อ 
กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนโดยน ำหลักกำรก ำหนดเนื้อหำของรำยงำนควำมยั่งยืน ของ GRI Standard มำคัดเลือกเป็นประเด็นที่มีควำมส ำคั ที่สุดซึ่งก็คือ มิติด้ำน
เศรษฐกิจ มิติด้ำนสังคม และมิติด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยทบทวนและพิจำรณำควำมเกี่ยวข้องจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และปัจจัยยั่งยืนของกำรยำงแห่งประเทศไทย รวมถึงควำมเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำควำมยั่งยืนทำงทั้ง มิติด้ำนเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และ มิติด้ำนสังคม สำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความคาดหวัง ปัจจัยยั่งยืนของการยาง
แห่งประเทศไทย 

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การพัฒนาความยั่งยืน 

1. หน่ วย งานเ ชิ ง
นโยบาย 

1. ต้องกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ 
ทั้งด้ำนกำรปลูกยำงพำรำ ผลิตภัณฑ์
ยำงพำรำพร้อมทั้งเครื่องมือที่เกี่ยวกับ
ยำงพำรำ 
2. ควรแสดงให้เห็นถึงกำรด ำเนินงำนที่
บรรลุ วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง ได้แก่ 
เป็นองค์กร กลำงรับผิดชอบดูแลกำร
บริหำรจัดกำร ยำงพำรำของประเทศ
ทั้ ง ร ะบ บ อย่ ำ ง ค ร บ วง จ ร  รั กษำ
เสถียรภำพรำคำตลอดจนส่งเสริม 

1. เป็นหน่วยงำนของภำครัฐ ที่ขับเคลื่อน 
งำนวิจัยเชิงพำณิชย์มำกข้ึน 
2. เป็นองค์กรที่มีนักวิชำกำรที่มีสมรรถนะ
สูง มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำง
ไทย มำกขึ้น 
3. กยท. ควรมีระบบฐำนข้อมูลยำงพำรำ
ครบ วงจรทั้งระบบ 
4. บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่นได้เป็น 
อย่ำงด ี
5. กยท .  ค วร ยก ระดับตนเอง ให้ เ ป็ น 
ผู้เช่ียวชำ ในแต่ละด้ำนอย่ำงแท้จริง 

ปร ะ เ ด็ นภำ วะผู้ น ำและ
วิสัยทัศน์ที่ สอดคล้องกับ
ศักยภำพองค์กร 

- มิติด้ำนเศรษฐกิจ 
- มิติด้ำนสังคม 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความคาดหวัง ปัจจัยยั่งยืนของการยาง
แห่งประเทศไทย 

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การพัฒนาความยั่งยืน 

สนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลำง 
อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำง 
3. ควรเร่งน ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำ
พัฒนำ ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจ กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
และกำรจัดกำร ฐำนข้อมูล รวมทั้ งใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสำร และสร้ำงกำร
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. ตอบสนองและให้ควำมร่วมมือ 
ในนโยบำย ของรัฐ 
5. สร้ำงนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปั หำ
รำคำยำง อย่ำงยั่งยืน 
6. ควรให้ควำมส ำคั กับยุทธศำสตร์ที่ 
เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำรำยได้ หรือ
งำนวิจัย และพัฒนำที่เพิ่มมูลค่ำเพิ่ม
ให้กับโซ่อุปทำน ระดับปลำยน้ ำ 
7. ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมี
ส่วนร่วม ในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์
ของ กยท. 

6. กยท. ต้องให้ควำมช่วยเหลือสนับสนุน
ด้ำน นวัตกรรมยำงที่ยั่งยืน 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความคาดหวัง ปัจจัยยั่งยืนของการยาง
แห่งประเทศไทย 

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การพัฒนาความยั่งยืน 

8. ค ว ร พั ฒ น ำ ม ำ ต ร ฐ ำ น ใ น ก ำ ร
ให้บริกำร โดยเฉพำะด้ำนตลำดยำงให้
มีกำรส่งมอบจริง ได้ทั่วโลก 

2. พันธมิตร 1. มี ก ำ ร บู ร ณำก ำ ร จั ดท ำ ข้ อ มู ล 
และนโยบำย ร่วมกัน 
2. ต้องกำร ข้อมูลทั้ งด้ ำนนโยบำย 
และผลกำร ด ำเนินงำน ด้ำนกำรผลิต 
บริกำร ตลำด งำนวิจัย และนวัตกรรม 
3. ต้ อ ง ก ำ ร ควำม ร วด เ ร็ ว ใ นกำร
ให้บริกำร ประสำงำนให้ค ำแนะน ำกำร
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 

1. พัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์จำกยำง 
ธรรมชำติในรูปแบบต่ำงๆ 
2. คำดหวังข้อมูลวิชำกำรในด้ำนกำรผลิต 
ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์ 
3. เป็นองค์กรที่มีนักวิชำกำรด้ำนยำงที่มี 
สมรรถนะสูง  มีส่ วนร่วมในกำรพัฒนำ 
อุตสำหกรรมยำงไทย 
4. สำมำรถตอบสนองข้อมูลได้ทันที 
5. เ ว็ บ ไ ซ ต์ ค ว ร มี ห ล ำ กห ล ำ ย ภำษำ 
โดยเฉพำะ ภำษำจีน 
6. คำดหวังควำมรวดเร็ว ถูกต้อง  ยินดี  
ให้บริกำร 

- ป ร ะ เ ด็ น คุ ณ ภ ำ พ 
และมำตรฐำนของสินค้ำ 
และบริกำร 
 

- มิติด้ำนเศรษฐกิจ 
- มิติด้ำนสังคม 
 

3. คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ 1. ประสำนงำนสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกบั
กำร จัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรสั  ำ
กำรแก้ไข สั  ำกับกรมบั ชีกลำง 

1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นธรรมและโปร่งใส 
2. กำรจ่ำยค่ำจ้ำงตำมสั  ำและตรงตำม 
เวลำ 

-ประเด็นกำรด ำเนินงำนด้วย
ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
ธรรมำภิบำล 

- มิติด้ำนเศรษฐกิจ 
- มิติด้ำนสังคม 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความคาดหวัง ปัจจัยยั่งยืนของการยาง
แห่งประเทศไทย 

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การพัฒนาความยั่งยืน 

2.  ต้ อ ง ก ำ ร ค ว ำ ม ร ว ด เ ร็ ว ข อ ง
กระบวนกำร ข้ันตอนกำรขออนุมัติ
และกำรติดต่อสื่อสำร  ผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ 
3. ควำมโปร่ ง ใส  ถูกต้อง  รวดเร็ ว 
ตรวจสอบ ได้ 

4. ลูกค้า/ 
ผู้รับบริการ 

1. ต้องกำรให้กยท. บริกำรด้ำนวิชำกำร 
ค ว ำ ม รู้  ธุ ร กิ จ  ก ำ ร ต ล ำ ด แ ล ะ 
กำรแปรรูป 
2. ให้ผู้ที่ไม่มีเอกสำรสิทธ์ิสำมำรถเข้ำ
ร่วม โครงกำรของ กยท. ได้ 
3. ต้องกำรให้เพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อ
ผ่ำน ช่องทำงออนไลน์มำกข้ึน เพื่อลด
ระยะเวลำ และค่ำใช้จ่ำย 
4. ต้องกำรให้มีกำรส่งเสริมกำรขำย
ผลิตภัณฑ์ 
5. ควรมีงำนวิจัยใหม่ๆ ในทุกปีที่ช่วย
แก้ไข ปั หำของเกษตรกร สถำบัน

1. ควำมรวดเร็ว กำรอ ำนวยควำมสะดวกใน 
ข้ันตอนต่ำง ๆ 
2. ขยำยช่องทำงกำรตลำด สำมำรถรวบรวม 
และส่งออกผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ยำงได้เอง 
3. มีควำมคำดหวังว่ำจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ที่ สำมำรถน ำยำงพำรำไปใช้ประโยชน์ได้  
หลำกหลำย 
4. ควำมหวังด้ำนบริกำร ให้ค ำปรึกษำ  
และ สนับสนุนงบประมำณ 
5. รำคำเป็นธรรม สำมำรถเปิดเผยรำคำ 
หรือ ข้อมูลกำรประมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
6. ผู้ใช้บริกำรตลำดยำงคำดหวังให้เปิดกำร
ซื้อ ขำยยำงชนิดอื่นๆ เพิ่มข้ึนที่สอดคล้อง

ประเด็นควำมสำมำรถใน
กำรวิจัยและพัฒนำยำงอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นระบบครบวงจร 

- มิติด้ำนเศรษฐกิจ  
- มิติด้ำนสังคม  
- มิติด้ำนสิ่งแวดล้อม 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความคาดหวัง ปัจจัยยั่งยืนของการยาง
แห่งประเทศไทย 

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การพัฒนาความยั่งยืน 

เกษตรกรชำวสวนยำง และผู้ประกอบ
กิจกำรยำง 
6. ต้องกำรเครื่องมือทดสอบที่เพียงพอ
ต่อกำร รับรองมำตรฐำนยำง 
7. ผู้ใช้บริกำรตลำดยำงต้องกำรยำงที่มี 
คุณภำพได้มำตรฐำน ไม่มีสิ่งปลอมปน
ปริมำณตรงตำมต้องกำร 
8. ผู้ใช้บริกำรตลำดยำงต้องกำรให้กำร 
ประมูลมีควำมเป็นธรรม โปร่งใส 
9. ผู้ใช้บริกำรตลำดยำงต้องกำรบริกำร
ที่ด ีสะดวก รวดเร็ว 

กับกำร  ผลิตของเกษตรกรและสถำบัน
เกษตรกร ชำวสวนยำง 

5. พนักงานการยาง
แห่งประเทศไทย 

1. อั ต ร ำ ก ำ ลั ง  ค ว ร ว ำ ง แ ผ น ให้
สอดคล้องกับ ปริมำณงำน สรรหำและ
คั ด เ ลื อ ก บุ ค ล ำ ก ร ที่ มี  ค ว ำ ม รู้
ควำมสำมำรถ รวมถึงกำรแต่ง ต้ัง 
โ ย ก ย้ ำ ย ค ว ร พิ จ ำ ร ณ ำ ค ว ำ ม รู้
ควำมสำมำรถ เป็นส ำคั  
2. จั ด อ บ ร ม ห รื อ พั ฒ น ำ ค ว ำ ม รู้
ควำมสำมำรถ ให้แก่พนักงำนและ

1. ปฏิบัติงำนตำมระเบียบอย่ำงมีมำตรฐำน 
และคุณภำพ ลดกำรใช้ดุลยพินิจ 
2. สุ ขภำพจิ ตที่ ดี และควำมสุ ข ในกำร 
ปฎิบัติงำน 
3. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วย 
ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อควำมรวดเร็ว 

ป ร ะ เ ด็ น พ นั ก ง ำ น แ ล ะ
ระบบงำนที่มีสมรรถนะสูง 
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รองรับกับกำรแข่งขัน 
แ ล ะ ก ำ ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ 

- มิติด้ำนสังคม 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความคาดหวัง ปัจจัยยั่งยืนของการยาง
แห่งประเทศไทย 

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การพัฒนาความยั่งยืน 

ลู กจ้ ำ งที่ ต ร งกั บ  ควำม  ต้อ งกำร
ครอบคลุมในทุกสำยงำน 
3. ร ะ บ บ ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ค วร มี
หลักเกณฑ์ที่ ชัดเจน ยุติธรรม และผล
กำรประเมินสำมำรถ น ำไปใช้ในกำร
พัฒนำบุคลำกร รวมถึงใช้เพื่อ สร้ำง
แรงจูงใจทั้งผลตอบแทนในรูปแบบตัว 
เงินและไม่ใช่ตัว 
4. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วย
ในกำร  ปฏิบั ติงำน รวมถึงเพิ่มช่อง
ทำงกำร ติดต่อสื่อสำรที่สะดวกมำกข้ึน 

6. ชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม 

1. กำรด ำเนินกิจกำรโดยเฉพำะในส่วนของ 
โรงงำนต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น น้ ำเสียที่ปล่อยจำกโรงงำน 
2. ควำมต้องกำรให้ เกิดกำรจ้ำงงำนใน 
แหล่ง ชุมชน 

1. กำรได้รับกำรสนับสนุนกิจกรรมด้ำน 
สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเกิดประโยชน์ต่อ 
ชุมชน 

ป ร ะ เ ด็ น คุ ณ ภ ำ พ แ ล ะ
มำตรฐำนของสินค้ำและ
บริกำร  

- มิติด้ำนสังคม 
- มิติด้ำนสิ่งแวดล้อม 
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ควำมต้องกำรควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีที่มำจำกแผนยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกำรยำงแห่งประเทศไทย 
ประจ ำปี 2564 – 2566 และแผนสร้ำงควำมสัมพันธ์และบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกำรยำงแห่งประเทศไทยประจ ำปี 2565 จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้
ว่ำแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังแตกต่ำงกันออกไป  โดยสำมำรถอธิบำยควำมสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

1. หน่วยงานเชิงนโยบาย มีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่มีควำมเกี่ยวข้องในเชิงนโยบำย เช่น มีควำมต้องกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำน 
กำรปลูกยำงพำรำ ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำพร้อมทั้งเครื่องมือที่เกี่ยวกับยำงพำรำ กำรด ำเนินงำนที่บรรลุวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง ได้แก่ เป็นองค์กรกลำงรับผิด ชอบดูแล 
กำรบริหำรจัดกำร ยำงพำรำของประเทศทั้งระบบอย่ำงครบวงจร  รักษำเสถียรภำพรำคำตลอดจนส่งเสริม  สนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยำง อีกทั้งมีควำมคำดหวังให้ กยท. เป็นหน่วยงำนของภำครัฐที่ขับเคลื่อนงำนวิจัยเชิงพำณิชย์มำกขึ้น  เป็นต้น ซึ่งควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของ
หน่วยงำนเชิงนโยบำยมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งในกำรจะตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของหน่วยงำนเชิ งนโยบำยต้องอำศัยปัจจัย
ยั่งยืนในประเด็นภำวะผู้น ำและวิสัยทัศน์สอดคล้องกับศักยภำพองค์กร เพื่อช่วยให้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของหน่วยงำนเชิงนโยบำยบรรลุผลส ำเร็จ  
ซึ่งกำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรก ำหนดนโยบำยของหน่วยงำนเชิงนโยบำยตำมควำมคำดหวังและควำมต้องกำร มีผลท ำให้ภำคเศรษฐกิจเดินหน้ำก้ำวไปต่อได้ 
พร้อมทั้งมีกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อเป็นนักวิชำกำรที่มีสมรรถนะสูง  ดังนั้นควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงำนเชิงนโยบำยจึงส่งผลกระทบต่อมิติด้ำนเศรษฐกิจ และมิติด้ำนสังคม 

2.พันธมิตร มีควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง เช่น ต้องกำรให้มีกำรบูรณำกำรจัดท ำข้อมูลและนโยบำยร่วมกัน ต้องกำรข้อมูลทั้งด้ำนนโยบำย  
และผลกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรผลิต บริกำร ตลำด  งำนวิจัย และนวัตกรรม ต้องกำรควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร  และมีควำมคำดหวังพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำง
กำรแพทย์จำกยำงธรรมชำติในรูปแบบต่ำงๆ คำดหวังข้อมูลวิชำกำรในด้ำนกำรผลิตยำงพำรำและผลิตภัณฑ์ คำดหวังควำมรวดเร็วถูกต้อง ยินดีให้บริกำร เป็นต้น 
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของพันธมิตรมีควำมสัมพันธ์กับปัจจัยยั่งยืนของ กยท. ประเด็นคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำและบริกำร เมื่อองค์กรสำมำรถ
ตอบสนองได้ตำมควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของพันธมิตรอำจส่งผลให้องค์กรมีผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่ำง ๆ มำกยิ่งขึ้นจะส่งผลให้มิติด้ำนเ ศรษฐกิจของ
องค์กรเป็นไปให้ทำงที่ดีมำกยิ่งขึ้น พร้อมนี้จะต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กรเพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชำ ด้ำนยำงพำรำและพัฒนำกำรบริกำรให้มีควำมสะดวก
รวดเร็ว เพื่อรองรับมิติด้ำนสังคม 

3. คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ มีควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง เช่น ประสำนงำนสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรสั  ำกำรแก้ไขสั  ำ
กับกรมบั ชีกลำงต้องกำรควำมรวดเร็วของกระบวนกำร  ข้ันตอนกำรขออนุมัติและกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส  
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ตรวจสอบได้ ซึ่งควำมต้องกำรและควำมคำดหวังเหล่ำนี้เกี่ยวข้องปัจจัยยั่งยืนของกำรยำงแห่งประเทศไทย ประเด็นกำรด ำเนิ นงำนด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
มีธรรมำภิบำล กล่ำวคือ คู่ค้ำ/ผู้ส่งมอบตระหนักถึงควำมส ำคั ของควำมโปร่งใสว่ำเป็นมำตรกำรส ำคั ที่จะท ำให้หน่วยงำนและผู้ปฏิบัติมีควำมรับผิดชอบและ
บริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สร้ำงควำมเป็นธรรมแก่ คู่ค้ำและผู้รับบริกำรอย่ำงทั่วถึง ดังนั้น ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขั้นตอนกำรขอ
อนุมัติที่เปลี่ยนแปลงไปตำมต้องกำรและควำมคำดหวัง เพื่อก่อให้เกิดกำรยอมรับและน่ำเชื่อถือ อำจท ำให้เกิดผลกระทบทำงมิติด้ำนเศรษฐกิจ และมิติด้ำนสังคม 
ขององค์กรในกำรปรับตัวให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึน 

4. ลูกค้า/ผู้รับบริการ มีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่หลำกหลำย เช่น ต้องกำรให้กยท. บริกำรด้ำนวิชำกำร  ควำมรู้ ธุรกิจ กำรตลำดและ
กำรแปรรูป ต้องกำรงำนวิจัยใหม่ๆ ในทุกปีที่ช่วยแก้ไขปั หำของเกษตรกร ต้องกำรยำงที ่มีคุณภำพได้มำตรฐำน ไม่มีสิ ่งปลอมปนปริมำณตรงตำมต้องกำร  
มีควำมคำดหวังว่ำจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ สำมำรถน ำยำงพำรำไปใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย มีควำมหวังด้ำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนงบประมำณ และ
คำดหวังรำคำเป็นธรรม สำมำรถเปิดเผยรำคำหรือ  ข้อมูลกำรประมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว  เป็นต้น ซึ่ งมีควำมสอดคล้องกับปัจจัยยั่งยืนในประเด็นควำมสำมำรถใน 
กำรวิจัยและพัฒนำยำงอย่ำงต่อเนื่องเป็นระบบครบวงจร  ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำหำกองค์กรสำมำรถวิจัยและพัฒนำยำงอย่ำงต่อเนื่องเป็นระบบครบวงจรตอบสนอง
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ/ผู้รับบริกำรได้จะท ำให้เกิดกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรตรงกับกับข้อก ำหนดของลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร ส่งผลให้ช่วยลด
และแก้ไขปั หำของเกษตรกรได้ จำกกิจกรรมขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปตำมควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร จะสนับสนุนให้องค์กร
ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืนทั้งในมิติด้ำนเศรษฐกิจ มิติด้ำนสังคม และมิติด้ำนสิ่งแวดล้อม  

5. พนักงานการยางแห่งประเทศไทย มีควำมต้องกำรในด้ำนอัตรำก ำลัง จัดอบรมหรือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่พนักงำนและลูกจ้ำงที่
ตรงกับควำมต้องกำรครอบคลุมในทุกสำยงำน ระบบกำรประเมินผลควรมีหลักเกณฑ์ที ่ช ัดเจนยุ ติธรรม และกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยใน  
กำรปฏิบัติงำน และคำดหวังให้ปฏิบัติงำนตำมระเบียบอย่ำงมีมำตรฐำน  และคุณภำพ ลดกำรใช้ดุลยพินิจ กำรมีสุขภำพจิตที่ดีและควำมสุขในกำรปฎิบัติงำน รวมทั้ง
มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรปฏิบัติงำนเพื่อควำมรวดเร็ว มีควำมสัมพันธ์กับปัจจัยยั่งยืนของกำรยำงแห่งประเทศไทยประเด็นพนักงำนและ
ระบบงำนที่มีสมรรถนะสูง ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รองรับกับกำรแข่งขัน  และกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเนื่องจำกทรัพยำกร
บุคคล (พนักงำนกำรยำงแห่งประเทศไทย) เป็นทุนมนุษย์ท่ีสำมำรถเพิ่มมูลค่ำในกำรท ำงำน และสำมำรถบ่งบอกถึงศักยภำพภำยในองค์กรซึ่งถือเป็นปัจจัยส ำคั 
อย่ำงหนึ่งที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจและกำรบริหำรจัดกำรองค์กรได้จึงส่งผลกระทบต่อมิติด้ำนสังคม  

 

6. ชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีควำมต้องกำรด ำเนินกิจกำรโดยเฉพำะในส่วนของโรงงำนต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  กำรได้รับกำรสนับสนุน
กิจกรรมด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเกิดประโยชน์ต่อชุมชน  เกี ่ยวข้องกับประเด็นคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำและบริกำร  มิติด้ำนสังคม และมิติด้ำน
สิ่งแวดล้อม กล่ำวคือ กำรด ำเนินธุรกิจของกำรยำงแห่งประเทศไทยมีควำมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งใน  ฐำนะผู้สร้ำงผลกระทบและผู้ได้รับผลกระทบ หำกมี 
กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนของสินค้ำและบริกำรจะช่วยลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้ อมตำมควำมต้องกำรคำดหวังของชุมชน 
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การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ความส าคัญ 
กำรยำงแห่งประเทศไทย (กยท.) ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมส ำคั ต่อกำรบริหำรสิทธิและควำมเท่ำเทียมกัน 

ของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล ควำมซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม  
และกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง จึงต้องกระท ำด้วยควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ควำมรอบคอบ และระมัดระวัง 
เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำย รวมทั้งยังสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือและผลประโยชน์สูงสุดแก่กยท. ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย  

วัตถุประสงค์  
เพื่อให้กำรบริหำรสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพโปร่งใส โดยค ำนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้น คือ กระทรวงกำรคลัง ซึ่ งมีผู้ แทนท ำหน้ำที่ เป็นคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย  
ในกำรก ำกับดูแลให้กำรยำงแห่งประเทศไทยด ำเนินงำนบรรลุตำมภำรกิจ วัตถุประสงค์ นโยบำยของภำครัฐ และมีส่วนร่วมใน  
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคั  จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
 ซึ่งประกอบด้วยนโยบำยกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน และนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรเกิด
รำยกำรเกี่ยวโยงกัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในทำงมิชอบ และสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
1. คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย  

1) ก ำหนดให้มีนโยบำยและแนวทำงตำมนโยบำยกำรบริหำรสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น  
2) ก ำกับดูแลให้มีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  

2. ผู้บริหาร  
1) จัดให้มีระเบียบปฏิบัติให้ เหมำะสมกับบริบทของ กยท. โดยให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำย 

และแนวปฏิบัติของ กยท.  
2) จัดให้มี โครงสร้ำงผู้รับผิดชอบ เช่น หน่วยงำนหรือบุคคลผู้รับผิ ดชอบ เพื่อดูแลและ ควบคุมให ้

กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบปฏิบัติ  
3) ก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติตลอดจนหำแนวทำงพัฒนำ

ปรับปรุงเพื่อให้กำรน ำไปปฏิบัติมีประสิทธิภำพมำกข้ึน  
4) สื่อสำรและให้ค ำแนะน ำแก่บุคลำกรเพื่ อปฏิบัติตำมนโยบำย แนวปฏิบัติและระเบียบปฏิบัติ 

ในกำรบริหำรสิทธิ และควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
5) พิจำรณำกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อคณะกรรมกำร  

3. บุคลากรของ กยท.  
1) รับทรำบและปฏิบัติตำมนโยบำย แนวปฏิบัติ  และระเบียบปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบริหำรสิทธิ 

และควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น  
2) ศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยและเป้ำหมำยตำมนโยบำยกำรบริหำรสิทธิ และควำมเท่ำเทียมกันของ 

ผู้ถือหุ้น  
3) รำยงำนข้อมูลหรือแจ้งเบำะแสต่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบ หรือช่องทำงกำรแจ้ง เบำะแสตำมที่ก ำหนดไว้  

หำกพบเห็นหรือทรำบเหตุกำรณ์กำรใช้ข้อมูลภำยในที่ไม่สุจริต  
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เพ่ือความครบถ้วนของนโยบายการบริหารสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กยท. จึงก าหนดนโยบาย
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน 
ส าหรับเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ กยท. ทุกระดับปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดดังนี   

1. นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  
กยท. ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมส ำคั ต่อกำรก ำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน

ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเอื้อต่อผู้อื่น ซึ่งก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในกำรด ำเนินกิจกำรและกระทบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียทุกภำคส่วน กยท. จึงจัดท ำนโยบำยกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน เพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน
และลูกจ้ำงของ กยท. ใช้ข้อมูลภำยในขององค์กร เพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในทำงมิชอบ และให้เป็นไปตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

แนวปฏิบัต ิ 
1. กยท. ให้ควำมส ำคั ต่อกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ใน ทำงมิชอบ  

หรือก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
2. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงของ กยท. ทุกระดับ จะต้องไม่ใช้ข้อมูลภำยในของ กยท. ที่ยัง

มิได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ ในกำรแสวงหำผลประโยชน์ที่เป็นกำรเอื้อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในทำงตรงและทำงอ้อม  
ไม่ว่ำจะไดร้ับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม หรือด ำเนินกำรใดๆ ในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ขององค์กร  

3. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงของ กยท. ทุกระดับ มีหน้ำที่เก็บรักษำควำมลับ/หรือข้อมูลภำยใน
ของ กยท. ที่ได้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ และห้ำมมิให้น ำข้อมูลควำมลับหรือข้อมูลภำยในของ กยท. ไปใช้ประโยชน์หรือแสวงหำ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น แม้กำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวจะไม่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ กยท. ก็ตำม  

4. กยท. จ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพำะผู้บริหำรระดับสูงสุดเท่ำที่จะท ำ
ได้ และเปิดเผยต่อพนักงำนของ กยท. ตำมควำมจ ำเป็นเพียงเท่ำที่ต้องทรำบเท่ำนั้น และแจ้งให้พนักงำนทรำบว่ำเป็นสำรสนเทศที่
เป็นควำมลับและมีข้อจ ำกัดในกำรน ำไปใช้ โดยกำรจัดระบบรักษำควำมปลอดภัยในที่ท ำงำนเพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงกำรใช้ข้อมูล 
และเอกสำรลับ  

5. กยท. ให้ควำมส ำคั ในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลในระบบสำรสนเทศ โดยกำรควบคุม/หรือป้องกัน
กำรเข้ำถึงข้อมูลของ กยท. จำกบุคคลภำยนอก และก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลให้กับคณะกรรมกำรผู้บริหำร  
และผู้ปฏิบัติงำนในระดับต่ำงๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่และตำมควำมรับผิดชอบ 

6. กยท. มีหน้ำที่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่ส ำคั ของ กยท. ให้สำธำรณชนทรำบ 
โดยทันที และอย่ำงทั่วถึง โดยผ่ำนสื่อในช่องทำงต่ำงๆ และนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลของ กยท. ตำมระบบกำรประเมินผล  
กำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจตำมระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) และกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อให้เกิด
ควำมเช่ือมั่นว่ำข้อมูลข่ำวสำรของ กยท. สำมำรถเข้ำถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ำทุกกลุ่มได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมทันท่วงที  
และเท่ำเทียมกัน  

7. กำรเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลำกรของ กยท. ที่มีอ ำนำจหน้ำที่ บุคลำกรทั่วไป ไม่มีหน้ำที่เปิดเผย
ข้อมูล เมื่อถูกถำมให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้ำที่ ปิดเผยให้แนะน ำผู้ถำมสอบถำมผู้ที่มีหน้ำที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้กำรให้ข้อมูล
ถูกต้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
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2. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน 
กยท. มี เจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินกิจกำรอย่ำงมี ธรรมำภิบำล โดยปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ  

และข้อบังคับด้วยควำมโปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่วำงไว้ โดยให้ถือเป็นหน้ำที่ของ
บุคลำกรของ กยท. ทุกระดับในกำรหลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปมีส่วนได้ เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมใดๆ  
ในลักษณะที่ เป็นกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับ กยท. อันจะส่งผลให้ กยท. เสียประโยชน์ หรือท ำให้กำรปฏิบัติงำน 
มีประสิทธิภำพลดลง ด้วยเหตุน้ี เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนอย่ำงเท่ำเทียมกัน คณะกรรมกำร 
กยท. จึงได้ก ำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรเกิดรำยกำรเกี่ยวโยงกัน โดยมีสำระส ำคั  ดังนี้ 

1. หลักปฏิบัติในกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
1.1 กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงของ กยท. ทุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้ำที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุด

ของ กยท. โดยไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวรวมทั้งสอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปั หำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดข้ึน  
1.2 กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำง กยท. ทุกระดับ พึงละเว้นกำรประกอบ กิจกำรอันมีสภำพ

เดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ กยท. ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นซึ่งอำจก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อ กยท.  
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม กำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ หรือคณะกรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำร
ที่เป็นกำรแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับ กยท.  

1.3 กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำง กยท. ทุกระดับ ต้องเปิดเผยรำยกำรที่เป็นควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ (Conflict of interest) ตำมแบบรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่ กยท. ก ำหนด และไม่เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ในกำรตัดสินใจกระท ำกำรเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเองมีผลประโยชน์อยู่ด้วย หำกพบว่ำมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ให้จัดท ำรำยงำนเสนอต่อผู้บังคับบั ชำต้นสังกัดทันที รวมทั้งต้องมีกำรรำยงำนเป็นประจ ำทุกปี โดยฝ่ำยทรัพยำกร
มนุษย์สรุปรำยงำนควำมขัดแย้งทำง ผลประโยชน์ในภำพรวมเพื่อเสนอต่อผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย  

1.4 กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำง กยท. ทุกระดับจะต้องไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นโดยอำศัยข้อมูลอันเป็นควำมลับของ กยท. เพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ว่ำจะท ำให้ กยท. เสียหำยหรือไม่ก็ตำม รวมถึงจะต้อง
ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในของ กยท. อย่ำงเคร่งครัด 

1.5 กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำง กยท. ทุกระดับ เมื่อต้องตัดสินใจ หรืออนุมัติรำยกำร 
ที่มีหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้รำยงำนผู้บังคับบั ชำ หรือผู้มีอ ำนำจอนุมัติ และถอนตัว จำกกำรมีส่วนร่วม  
ในรำยกำรนั้น  

1.6 กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำง กยท. ทุกระดับ ต้องไม่รับของขวั หรือผลประโยชน์จำก
บุคคลอื่น ซึ่งมิใช่ ำติหรือบุคคลในครอบครัวที่ ไม่เป็นปกติประเพณีนิยมที่มีมูลค่ำสูงเกินกว่ำที่คณะกรรมกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนด รวมทั้งต้องไม่ยินยอมรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวั ซึ่งมีมูลค่ำเกิน
กว่ำที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ต้องไม่ให้ของขวั ที่มีรำคำหรือมูลค่ำเกินกว่ำที่
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนด แก่ผู้บังคับบั ชำหรือบุคคลในครอบครัวผู้บังคับบั ชำ  

3. หลักปฏิบัติในการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน  
- รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หมำยถึง กำรท ำรำยกำรระหว่ำง กยท. กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ของ กยท.  
- บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หมำยถึง บุคคลที่อำจท ำให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรของ กยท. มี ควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ในกำรตัดสินใจด ำเนินงำนว่ำจะค ำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือ ประโยชน์ สูงสุดของ กยท. เป็นส ำคั  ได้แก่  
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3.1 กรรมกำร ผู้บริหำร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและ ำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว  
3.2 นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรำยให ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมเป็นบุคคลตำมข้อ 3.1 
3.3 บุคคลใด  ๆที่พฤติกำรณ์บ่งช้ีได้ว่ำเป็นผู้กระท ำกำรแทน หรืออยู่ภำยใต้อิทธิพลของ ข้อ 3.1 และข้อ 3.2  
3.4 กรรมกำรของนิติบุคคลที่มีอ ำนำจควบคุมกิจกำร  
3.5 คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุ ธรรม ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรตำมข้อ 3.4 
3.6 นิติบุคคล บุคคลตำมข้อ 3.4 หรือข้อ 3.5 มีอ ำนำจควบคุมกิจกำร  
3.7 บุคคลใดกระท ำกำรด้วยควำมเข้ำใจ หรือควำมตกลงว่ำ หำก กยท. ท ำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทำงกำรเงิน

แก่บุคคลดังกล่ำว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทำงกำรเงินด้วย 
3.7.1 กรรมกำรของ กยท.  
3.7.2 ผู้บริหำรของ กยท.  
3.7.3 บุคคลที่มีอ ำนำจควบคุมกิจกำรของ กยท.  
3.7.4 กรรมกำรของบุคคลที่มีอ ำนำจควบคุมกิจกำรของ กยท  
3.7.5 คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุ ธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลตำมข้อ 3.7.1 ถึงข้อ 3.7.4 

- รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ  
(1) รำยกำรค้ำที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รำยกำรธุรกรรมกำรค้ำเกี่ยวกับสินทรัพย์/ บริกำรอันเป็นธุรกิจปกติของ 

กยท. ที่ท ำเป็นประจ ำ และเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป เช่น กำรซื้อขำยผลิตภัณฑ์ กำรซื้อวัตถุดิบ กำรให้บริกำร เป็นต้น  
(2) รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำรอื่น  
(3) รำยกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับ กยท. เช่น เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ กำรให้ กู้ยืม  

ค้ ำประกัน เป็นต้น ซึ่ง กยท. จะต้องได้รับผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด  
(4) รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอื่นนอกจำกรำยกำรตำม (1) ถึง (3) 

ทั งนี  สามารถก าหนดแนวปฏิบัติการป้องกันรายการเกี่ยวโยง ได้ดังนี   
1. กรรมกำรผู้บริหำร ต้องเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในกิจกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ และจะต้องแจ้งให้ กยท. ทรำบ เพื่อให้ กยท. มีข้อมูลส ำหรับใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับ 
กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน  

2. กยท. ต้องหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับองค์กร ในกรณีที่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรเกี่ยวโยงนั้นต้องด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย 
ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติโดยไม่ยกเว้น  

3. ห้ำมกรรมกำรผู้บริหำร ที่มีรำยกำรเกี่ยวโยงกัน มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม ในกำรพิจำรณำอนุมัติ 
หรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่ำวได้  

4. ในกรณีกรรมกำร ผู้บริหำร จะต้องท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันนั้นให้ด ำเนินกำร ดังนี้  
(1) กรณีกรรมกำรเห็นเองว่ำตนเป็นผู้มีรำยกำรเกี่ยวโยงกันให้หยุดกำรพิจำรณำเรื่ องนั้น 

ไว้ก่อนและให้แจ้งคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจพิจำรณำทรำบ 
(2) ผู้บริหำรเห็นเองว่ำตนเป็นผู้มีรำยกำรเกี่ยวโยงกันให้หยุดกำรพิจำรณำเรื่องนั้นไว้ก่อน  

และให้แจ้งผู้บังคับบั ชำเหนือช้ันตนข้ึนไปหนึ่งช้ันทรำบ  
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(3) ในกรณีที่มีผู้คัดค้ำนว่ำกรรมกำร ผู้บริหำร มีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หำกผู้นั้นเห็นว่ำตนไม่มีเหตุตำมที่
คัดค้ำนนั้น ผู้นั้นจะท ำกำรพิจำรณำเรื่องต่อไปก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจ พิจำรณำ หรือผู้บังคับบั ชำเหนือช้ันตน
ข้ึนไปช้ันหนึ่งทรำบ แล้วแต่กรณี 

(4) ผู้บังคับบั ชำของผู้นั้น หรือคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจพิจำรณำซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมกำรอยู่มีค ำสั่งหรือ
มติโดยไม่ชักช้ำแล้วแต่กรณีว่ำให้ผู้นั้นมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำเรื่องนั้นหรือไม่  

5. กยท. ต้องมีกำรก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยหน่วยงำน ตรวจสอบภำยใน ซึ่ง
ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และก ำหนดให้มีมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบดูแล ให้มีกำรสุ่มสอบทำนกำรท ำรำยกำร  

6. กยท. ต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรหำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยกำรเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี
ของ กยท. 

4. ระบบการบริหารจัดการ ระบบกำรบริหำรจัดกำร ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
4.1 คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย มีหน้ำที่ อนุมัติเห็นชอบ/รับทรำบ นโยบำยคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

แผนกำรด ำเนินงำน/ โครงกำร และรับทรำบ/ติดตำมรำยงำนผลตำมนโยบำยบริหำรสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น  
4.2 คณะอนุกรรมกำรกำรก ำกับดูแลที่ดี กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนำกิจกำร

เพื่อควำมยั่งยืน มีหน้ำที่ ดังนี้  
4.2.1 ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำย และแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลที่ดี กำรบริหำรจัดกำร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ำ กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนำกิจกำรเพื่อควำมยั่งยืน และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย  

4.2.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรยำง 
แห่งประเทศไทย 

4.2.3 ทบทวนนโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำย และแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลที่ดี กำรบริหำรจัดกำร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ำ กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนำกิจกำรเพื่อควำมยั่งยืน และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย  

4.2.4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำน เกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลที่ดี  
กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้ำ สังคม สิ่งแวดล้อม และพัฒนำกิจกำรเพื่อควำมยั่งยืน 

4.2.5 ก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้งประเมินควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
ของแผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องตำมเกณฑ์ประเมินผลรัฐวิ สำหกิจ ด้ำนกำรก ำกับดูแลที่ดีและกำรน ำำอง ค์กร  
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ำ น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย  

4.2.6 พิจำรณำกลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืน รำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืน  
4.2.7 แต่งตั้งคณะท ำงำนได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม  
4.2.8 ด ำเนินกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสนับสนุนให้เกิดกำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็นรูปธรรมของกำรก ำกับดูแล

ที่ดีกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้ำ สังคม สิ่งแวดล้อม และพัฒนำกิจกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
4.3 คณะท ำงำนกำรก ำกับดูแลที่ดี กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำกิจกำร

เพื่อควำมยั่งยืน ซึ่งองค์ประกอบของคณะท ำงำน ประกอบด้วย ผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นประธำนคณะท ำงำน  
รองผู้ว่ำกำร เป็นรองประธำนคณะท ำงำน และส่วนงำนทุกส่วนงำนของกำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นคณะท ำงำน โดยมีหน้ำที่ ดังนี้  



รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2565 การยางแห่่งปีระเทศไทย96

 

 

4.3.1 ด ำเนินกำรจัดท ำและ/หรือ ทบทวนนโยบำย กลยุทธ์ เป้ ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน  
ด้ำนกำรก ำกับดูแลที่ดี กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำกิจกำรเพื่อควำมยั่งยืน น ำเสนอต่อ 
คณะอนุกรมกำรกำรก ำกับดูแลที่ดี กำรแสดงควำมรับขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำกิจกำรเพื่อควำมยั่งยืน  
เพื่อพิจำรณำรับทรำบ  

4.3.2 ด ำเนินกำรจัดท ำและ/หรือ ทบทวนกฎบัตรและคู่มือกำรก ำกับดูแลที่ดี กำรแสดงควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำกิจกำรเพื่อควำมยั่งยืน  

4.3.3 สนับสนุนและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลที่ดี กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำถึงกำรเพื่อควำมยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ  

4.3.4 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้งประเมินควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผน 
กำรด ำเนินงำน ให้สอดคล้องตำมเกณฑ์ประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ ด้ำนกำรก ำกับดูแลที่ดีและกำรน ำองค์กร น ำเสนอต่อ
คณะอนุกรรมกำรกำรก ำกับดูแลที่ดี กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำกิจกำรเพื่อควำมยั่งยืน 
เพื่อพิจำรณำรับทรำบ  

4.3.5 ด ำเนินกำรอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกันกำรสนับสนุนให้ เกิดกำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็นรูปธรรม  
ของกำรก ำกับดูแลที่ดี กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำกิจกำรเพื่อควำมยั่งยืน  

4.3.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ระบบการส่งเสริมการด าเนินงาน  
กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน และนโยบำยเกี่ยวกับ 

กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรเกิดรำยกำรเกี่ยวโยงกัน โดยกำรบรรจุนโยบำยและแนวปฏิบัติดังกล่ำวไว้เป็นส่วน
หนึ่งของคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ กยท. และเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบโดยทั่วถึง  

ระบบติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงาน  
กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย  

และแนวปฏิบัติในกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน และนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรเกิดรำยกำร
เกี่ยวโยงกันเป็นประจ ำก่อนสิ้นปีงบประมำณ  

ระบบการรายงานผลการด าเนินงาน  
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนก ำหนดให้มีระบบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โดยให้คณะท ำงำนกำรก ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำกิจกำรเพื่อควำมยั่งยืนพิจำรณำทบทวน 
ควำมครบถ้วนของกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในและนโยบำยเกี่ยวกับ 
กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรเกิดรำยกำรเกี่ยวโยงกันน ำเสนอคณะอนุกรรมกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  
กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนำกิจกำรเพื่อควำมยั่งยืน เพื่อพิจำรณำและรับทรำบ ตลอดจนมอบ
ข้อสังเกตหรือให้ข้อเสนอแนะในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และเสนอคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยเพื่อทรำบพร้อมทั้ง
ติดตำมผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ  

นโยบำยที่กล่ำวมำนี้  ได้รับควำมเห็นชอบโดยมติคณะอนุกรรมกำรกำรก ำกับดูแลที่ดี  กำรแสดง 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำกิจกำรเพื่อควำมยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2515 โดยให้
มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
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โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
กำรยำงแห่งประเทศไทยก ำหนดโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีโดยให้ควำมส ำคั กับองค์ประกอบของ

คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย จ ำนวน 16 คน ประกอบด้วย 
1) ประธำนกรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้ซึ่งมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำ  และประสบกำรณ์สูง 

ทำงด้ำนกำรเกษตร วิทยำศำสตร์ อุตสำหกรรม หรือกำรบริกำร จ ำนวน 1 คน 
2) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน

กระทรวงพำณิชย์ ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย ผู้แทนกระทรวงอุตสำหกรรม และผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จ ำนวน 6 คน 

3) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 7 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้แทนเกษตรกรชำวสวนยำงจ ำนวน  
3 คน ผู้แทนสถำบันเกษตรกรชำวสวนยำงจ ำนวน 2 คน ผู้แทนผู้ประกอบกิจกำรยำงซึ่งมีควำมเช่ียวชำ ด้ำนกำรผลิต
อุตสำหกรรมยำงจ ำนวน 1 คน 

4) มีผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
ล าดับ รายนามคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ต าแหน่ง 

1 นำยกุลเดช พัวพัฒนกุล  ประธำนกรรรมกำร กยท. 
2 นำยเจริ  นำคะสรรค์  ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย 
3 นำยประยูร อินสกุล  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
4 นำงวรวรรณ ชิตอรุณ  ผู้แทนกระทรวงอุตสำหกรรม 
5 นำยอุดม   ศรีสมทรง   ผู้แทนกระทรวงพำณิชย์ 
6 นำงสำววรชยำ ลัทธยำพร  ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง 
7 นำยนที ขลิบทอง   ผู้แทนส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชำติ 
8 นำยสังข์เวิน ทวดห้อย  ผู้แทนเกษตรกรชำวสวนยำง 
9 นำงสำวอรอนงค์ อำรินวงค์  ผู้แทนเกษตรกรชำวสวนยำง 
10 นำยสง่ำ ขันค ำ  ผู้แทนสถำบันเกษตรกรชำวสวนยำง 
11 นำยสุนทร รักษ์รงค์  ผู้แทนเกษตรกรชำวสวนยำง 
12 นำยณัฐพล ณัฐฏสมบูรณ์  ผู้ แทนผู้ประกอบกิจกำรยำงซึ่ งมีควำม

เช่ียวชำ ด้ำนกำรผลิตอุตสำหกรรมยำง 
13 นำยประสิทธ์ิ สืบชนะ   ผู้แทนสถำบันเกษตรกรชำวสวนยำง 
14 นำงสำวสุจิตรำ เลำหวัฒนภิ โ   ผู้ แทนผู้ประกอบกิจกำรยำงซึ่ งมีควำม

เช่ียวชำ ด้ำนกำรค้ำ 
15 นำยณกรณ์ ตรรกวิรพัท   ผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 



รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2565 การยางแห่่งปีระเทศไทย98

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
เพื่อให้คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย มีทักษะและควำมเช่ียวชำ ที่เพียงพอต่อบริหำรกำรยำง  

แห่งประเทศไทย จึงจะก ำหนดเพิ่มควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัล และกำรบริหำรจัดกำร
น วัตก ร ร ม ร ะบุ เ ป็ น ส่ วนห น่ึ ง ขอ ง  Skill Matrix ขอ งคณะกร ร มก ำ ร ก ำ ร ย ำ ง แห่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทย  โ ดยก ำ ร ย ำ ง 
แห่งประเทศไทยจะน ำมำใช้ส ำหรับกำรสรรหำ  และพัฒนำคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย ให้มีองค์ประกอบ 
ที่หลำกหลำยและคุณสมบัติที่เพียงพอต่อกำรก ำกับดูแลกำรยำงแห่งประเทศไทยให้เติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้สภำวกำรณ์
ทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรุนแรงและรวดเร็วต่อไป  
ความหลากหลายของทักษะความรู้ความสามารถของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
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เพ่ือให้คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยปฏิบัติงำนในระหว่ำงปีได้อย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิผล  
การยางแห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือกลั่นกรองและพิจารณางานท่ีต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบในล าดับสุดท้ายประกอบด้วย 

คณะกรรมการ อ านาจหน้าท่ี 

1 .  คณะกรรม ก า ร
ตรวจสอบการยา ง
แห่งประเทศไทย 

อ านาจหน้าท่ี ดังนี  
คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

และหน่วยตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2555 และให้ถือปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรัฐวิสำหกิจ  
ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

2. คณะอนุกรรมการ 
ด้านบริหารทรัพยากร
บุคคลของการยาง 
แห่งประเทศไทย 

อ านาจหน้าท่ี ดังนี  
1. ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
2. พิจำรณำกลั่นกรองแผนงำนด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกำรยำง 

แห่งประเทศไทย ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย 
3. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเสนอคณะกรรมกำร 

กำรยำงแห่งประเทศไทย 
4. ก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล เสนอคณะกรรมกำร

กำรยำงแห่งประเทศไทย 
5. ก ำหนดและก ำกับกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของกำรยำงแห่งประเทศไทย 
6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ เพื่อยกระดับกำรจัดกำรควำมรู้ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
7. ให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและแผนแม่บทกำรจัดกำรควำมรู้ 
8. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงน้อยเป็นรำยไตรมำส เพื่อให้

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีบรรลุได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
9. แต่งตั้งคณะท ำงำนอื่นได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
10. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย 

3. คณะอนุกรรมการ 
การก ากั บดู แล ท่ี ดี   
ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนา
กิจการเพ่ือความยั่งยืน 

 

อ านาจหน้าท่ี ดังนี  
1. ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำย และแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลที่ดี   

กำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ำ กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และพัฒนำกิจกำรเพื่อควำมยั่งยืน และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย 

2. ก ำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรยำง 
แห่งประเทศไทย 

3. ทบทวนนโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำย และแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลที่ดี   
กำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ำ กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และพัฒนำกิจกำรเพื่อควำมยั่งยืน และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย 
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4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลที่ด ี
กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้ำ สังคม สิ่งแวดล้อม และพัฒนำกิจกำรเพื่อ 
ควำมยั่งยืน 

5. ก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน พร้อมท้ังประเมินควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
ของแผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องตำมเกณฑ์ประเมินผลรัฐวิสำหกิจ ด้ำนกำรก ำกับดูแลที่ดี  
และกำรน ำองค์กรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ำ น ำเสนอต่อคณะกรรมกำร  
กำรยำงแห่งประเทศไทย 

6. พิจำรณำกลั่นกรองเรือ่งที่เกีย่วกับกำรบรหิำรจัดกำรควำมยั่งยืน รำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืน 
7. แต่งตั้งคณะท ำงำนได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
8. ด ำเนินกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสนับสนุนให้เกิดกำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็นรูปธรรมของ 

กำรก ำกับดูแลที่ดี กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้ำ สังคม สิ่งแวดล้อม  
และพัฒนำกิจกำรเพื่อควำมยั่งยืน 

4. คณะอนุกรรมการ
จัดท าแผนวิสาหกิจและ
งบประมาณ 

อ านาจหน้าท่ี ดังนี  
1. จัดท ำและทบทวนแผนวิสำหกิจ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของกำรยำงแห่งประเทศไทย

เสนอคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยให้ควำมเห็นชอบก่อนเริ่มปีบั ชีของแผนดังกล่ำว 
2. พิจำรณำ กลั่นกรอง ประมำณกำรรำยรับ รำยจ่ำย และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
3. ติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบดูแลของกำรยำงแห่งประเทศไทย  

รวมถึงประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผน 
4. แต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมจ ำเป็น และเหมำะสม 
5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

5. คณะอนุกรรมการ
บ ริหา รความ เสี่ ย ง 
และควบคุมภายใน 
ข อ ง ก า ร ย า ง แ ห่ ง
ประเทศไทย 

อ านาจหน้าท่ี ดังนี  
1. ก ำหนด/ทบทวน นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

และกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของกำรยำงแห่งประเทศไทย ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย  
และกลยุทธ์ขององค์กร โดยผ่ำนคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีฯ ของ กยท. และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อแผนจัดกำรควำมเสี่ยงและมำตรกำรควบคุมภำยในขององค์กร 
3. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ของกองบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อใช้เป็น

แนวทำงในกำรด ำเนินงำน  
4. ติดตำมประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในขององค์กร ตลอดจนให้

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไขแก่คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน เจ้ำของควำม
เสี่ยงหรือคณะท ำงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรยำงแห่งประเทศไทยมีกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรอย่ำงเหมำะสม 
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5. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในระดับองค์กร ให้แก่คณะกรรมกำรกำรยำงแหง่
ประเทศไทยรับทรำบและให้ข้อเสนอแนะอย่ำงน้อย ไตรมำสละ 1 ครั้ ง และในกรณีที่มีปัจจัย 
เสี่ยงหรือเหตุกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร ต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรกำรยำง 
แห่งประเทศไทยรับทรำบโดยเร็ว 

6. ส่งเสริมให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำระบบ 
กำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

7. ให้มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสีย่งและควบคุมภำยใน
ทั่วทั้งองค์กร 

8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยมอบหมำย 

6. คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดกาสารสนเทศ
และการสื่ อสารของ 
การยางแห่งประเทศไทย 

อ านาจหน้าท่ี ดังนี  
1. ก ำหนดทิศทำง กลยุทธ์ และนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกำรยำงแหง่

ประเทศไทยให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกำรยำงแห่งประเทศไทย 
2. พิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรขององค์กร  

และนโยบำยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
3. ติดตำมและทบทวนควำมเพียงพอของระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่สนับสนุนกำรบริหำร

จัดกำรของกำรยำงแห่งประเทศไทย สนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยง สนับสนุนกำรควบคุมภำยใน  
และตรวจสอบภำยใน สนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และที่สนองตอบต่อควำมต้องกำร  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 

4. ติดตำมและทบทวนให้มีกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในองค์กรด้ำนทักษะและ
ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

5. ติดตำมและทบทวนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อ
รองรับกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขององค์กรให้มีประสิทธิภำพ 

7. คณะอนุกรรมการ 
ด้านวิจัย นวัตกรรมและ
การจัดการความรู้ของ
การยางแห่งประเทศไทย 

อ านาจหน้าท่ี ดังนี  
1. ก ำหนดนโยบำย แนวทำง มำตรกำร หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในกำรบริหำรโครงกำรวิจัย  
2. กลั่นกรองข้อเสนอชุดโครงกำรวิจัย โครงกำรวิจัย งำนจัดสรรงบประมำณ เพื่อน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย พิจำรณำอนุมัติ กำรระงับโครงกำรวิจัย หรือขยำยระยะเวลำ
ด ำเนินกำรวิจัย และกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  

3. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรจัดสรรผลประโยชน์ จำกกำรน ำผลงำนวิจัย 
และนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพำณิชย์  

4. เสนอแนะแนวทำง นโยบำย และมำตรกำรที่จ ำเป็นที่เกี่ยวกับประเด็นวิจัย กำรน ำผลงำนวิจัย
และนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพำณิชย์ รวมถึงกำรจัดสรรผลประโยชน์จำกกำรน ำผลงำนวิจัย 
และนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพำณิชย์ 
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5. พิจำรณำกลั่นกรอง ประเมิน และตรวจสอบผลงำนวิจัยที่จะเสนอขอรบักำรจดัสรรผลประโยชน์
จำกกำรน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพำณิชย์ 

6. ประเมินคุณค่ำเชิงพำณิชย์ของงำนอันเป็นทรัพย์สินทำงปั  ำของกำรยำงแห่งประเทศไทยทั้ง
ที่จดทะเบียน และมิได้จดทะเบียนตำมกฎหมำย  

7. พิจำรณำร่ำงสั  ำระหว่ำงผู้วิจัยกับกำรยำงแห่งประเทศไทย และกำรแบ่งปันสิทธิประโยชน์ 
จำกผลกำรวิจัย  

8. ด ำเนินกำรอื่นใดที่จ ำเป็นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย  
9. แตง่ตั้งคณะท ำงำนเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

8. คณะอนุกรรมการ
ด้ านกฎหมาย  และ
ระเบียบของการยาง
แห่งประเทศไทย 

อ านาจหน้าท่ี ดังนี  
1. ศึกษำ วิเครำะห์ ยกร่ำง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ  
2. เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย ในกำรออกระเบียบข้อบังคับ 

หรือประกำศ ตำมพระรำชบั  ัติกำรยำงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
3. ให้ค ำปรึกษำหรือให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย แก่คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย  

และกำรยำงแห่งประเทศไทย 
4. แต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม  
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

9 .  คณะกรรม ก า ร
กิจการสัมพันธ์ 

อ านาจหน้าท่ี ดังนี  
1. พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ 

ตลอดจนส่งเสริมและกำรพัฒนำกำรแรงงำนสัมพันธ์ 
2. หำทำงปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสำหกิจนั้น 
3. พิจำรณำปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในกำรท ำงำนอันจะเป็นประโยชน์ต่อนำยจ้ำง ลูกจ้ำง 

และรัฐวิสำหกิจนั้น 
4. ปรึกษำหำรือเพื่อแก้ปั หำตำมค ำร้องทุกข์ของลูกจ้ำงหรือสหภำพแรงงำนรวมถึง 

กำรร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับกำรลงโทษทำงวินัย 
5. ปรึกษำหำรือเพื่อพิจำรณำปรับปรุงสภำพกำรจ้ำง 

การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำรได้พัฒนำศักยภำพตนเองในกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรยำงแห่งประเทศไทยได้จัดให้

มีกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งจัดท ำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 
กยท. ข้ึน ซึ่งได้น ำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ และหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ
ตำมระบบประเมินผลใหม่ (SE - AM) เป็นหลักในกำรปรับปรุงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย 
ให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมและบริบทขององค์กร 
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กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร กยท. แบบรำยบุคคล และแบบรำยคณะ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 สรุปได้ดังนี้ 
1. การประเมินตนเองแบบรายบุคคล ในภำพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่ำงมำกมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 

4.735 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนสรุปได้ตำมตำรำง ดังนี้ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. ควำมโดดเด่นในควำมรู้ควำมสำมำรถ 4.786 เห็นด้วยอย่ำงมำก 

2. ควำมเป็นอิสระ 4.786 เห็นด้วยอย่ำงมำก 

3. ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติภำรกจิ 4.786 เห็นด้วยอย่ำงมำก 

4. ควำมเอำใจใส่ต่อหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 4.708 เห็นด้วยอย่ำงมำก 

5. กำรปฏิบัตหิน้ำที่ในคณะกรรมกำร 4.747 เห็นด้วยอย่ำงมำก 

6. กำรมีวิสัยทัศน์ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่กจิกำรในระยะยำว 4.600 เห็นด้วยอย่ำงมำก 

คะแนนเฉลี่ย 4.735  

 
2. การประเมินตนเองแบบรายคณะ ในภำพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่ำงมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.674  

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนสรุปได้ตำมตำรำง ดังนี้ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร  4.743 เห็นด้วยอย่ำงมำก 

2. บทบำท หน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร  4.694 เห็นด้วยอย่ำงมำก 

3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมกำร  4.607 เห็นด้วยอย่ำงมำก 

4. กำรสื่อสำรของคณะกรรมกำร  4.750 เห็นด้วยอย่ำงมำก 

5. ควำมสัมพันธ์ของคณะกรรมกำรกบัฝ่ำยบรหิำร  4.631 เห็นด้วยอย่ำงมำก 

6. กำรจัดเตรียมและด ำเนินกำรประชุม 4.621 เห็นด้วยอย่ำงมำก 

คะแนนเฉลี่ย 4.674  

 
สรุปผลการวิเคราะห์ 

ผลกำรประเมินข้ำงต้น สรุปได้ ว่ำ  ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร อยู่ ในระดับเห็นด้วย 
อย่ำงมำก มีคะแนนเฉลี่ย รำยบุคคล อยู่ที่ 4.735 และรำยคณะ อยู่ที่ 4.674 จะเห็นได้ว่ำ คณะกรรมกำรได้ให้ควำมส ำคั  
และใช้เวลำอย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำเรื่องส ำคั ที่เกี่ยวกับนโยบำย ทิศทำง ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้ง  
ให้ควำมส ำคั และส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงกำรพัฒนำควำมยั่งยืน อีกทั้ง ยังผลักดนั
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และติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดต่ำงๆ ให้บรรลุผลส ำเร็จ ตลอดจนก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยมีองค์ประกอบ
ครบถ้วนและเป็นมำตรฐำนเพียงพอต่อกำรก ำกับดูแลองค์กร 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
กำรยำงแห่งประเทศไทย ได้ก ำหนดอัตรำและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุมกรรมกำร

รัฐวิสำหกิจและกรรมกำรอื่นในคณะกรรมกำรชุดย่อย คณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนอ่ืน ตำมมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่  24 เมษำยน 2562 เรื่อง อัตรำและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุมกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ 
และกรรมกำรอื่นในคณะกรรมกำรชุดย่อย คณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนอื่นและตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรยำง 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2562 ดังนี้ 

 1. ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

2. ค่าเบี ยประชุม 
(บาท/ครั ง) 

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ประธำนกรรมกำร     20,000 
กรรมกำร               10,000 

ประธำนกรรมกำร 25,000 
กรรมกำร 20,000 

คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ 
หรือคณะท างานอ่ืน  

- ประธำน 12,500 
กรรมกำร 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ (คณะกรรมการ 
ชุดย่อย) จ่ายเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือน 
ในอัตราเท่ากับค่าเบี ยประชุม
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 

ประธำน                25,000 
กรรมกำร               20,000 
เลขำนุกำร              10,000 

- 

โดยมีหลักเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี ยประชุมกรรมการ ดังนี  
1. ค่าตอบแทนรายเดือน กยท. จ่ำยค่ำตอบแทนรำยเดือนใหก้ับผู้ทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย 

ตำมสัดส่วนระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง โดยจ่ำยให้ประธำนกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยในอัตรำ 2 เท่ำของค่ำตอบแทน  
รำยเดือนกรรมกำร 

2. เบี ยประชุม กยท. จ่ำยเบี้ยประชุมให้ประธำนในที่ประชุมในอัตรำเพิ่มข้ึนร้อยละ 25 ของเบี้ยประชุมกรรมกำร 
 - กรณีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย จ่ำยเบี้ยประชุมกรรมกำรเป็นรำยครั้ง เดือนละ  

1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควรอำจพิจำรณำจ่ำยเบี้ยประชุมได้เกินกว่ำ 1 ครั้ง/เดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี 
 - กรณีกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย คณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนอื่นที่แต่งตั้งโดยบทบั  ัติแห่ง

กฎหมำย ระเบียบ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์กลำง มติคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ และต้องมีขอบเขตหน้ำที่ใน 
กำรสนับสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรกำรยำงแหง่ประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำด ำเนินกำรเพื่อประโยชนข์อง 
กยท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย กยท. จ่ำยเบี้ยประชุมให้กับกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยและกรรมกำรอื่นท่ีไม่ใช่
บุคลำกรของ กยท. ที่เข้ำร่วมประชุมเป็นจ ำนวนเท่ำกันรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน เว้นแต่กฎหมำย 
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ได้ก ำหนดอัตรำหรือหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนเป็นอย่ำงอื่น ทั้งนี้ ส ำหรับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ กยท. ให้เหมำจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือน 
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สรุปผลในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการการก ากับดูแลกิจการท่ีดีฯ  
ประกอบด้วย 2 ยุทธศำสตร์ 3 โครงกำร 10 กิจกรรม โดยมีร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนงำนอยู่ที่ร้อยละ 93 

7 ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ร้อยละความส าเร็จ 
ยุทธศำสตรท์ี่ 1 3 100 
ยุทธศำสตรท์ี่ 2 10 90.4 

ภาพรวมของแผนงาน ฯ 13 93 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างบุคลากรขององค์กรให้เกิดความตระหนักในการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส และ
มีคุณธรรม มีแผนกำรด ำเนินงำนทั้งสิ้น 3 โครงกำร ประกอบด้วย  

1.1 องค์กรมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงของ (ITA)  
1.2 องค์กรคุณธรรม  
1.3 ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 กยท. สำมำรถบริหำรโครงกำร/กิจกรรมให้สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้ตำมแผนงำน 

ที่วำงไว้และสำมำรถด ำเนินกำรได้ร้อยละ 100 ของแผนงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ดังกล่ำว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาระบบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลท่ีดีและการน าองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
มีแผนกำรด ำเนินงำนทั้งสิ้น 10 กิจกรรม ประกอบด้วย 

2.1 บทบำทของภำครัฐ  
2.2 สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น  
2.3 คณะกรรมกำร  
2.4 บทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2.5 ควำมยั่งยืนและนวัตกรรม  
2.6 กำรเปิดเผยข้อมูล  
2.7 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  
2.8 จริยธรรม จรรยำบรรณ  
2.9 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  
2.10 บทบำทของของกำรยำงแห่งประเทศไทยเพื่อกำรตลำดที่เป็นธรรม 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 กยท. สำมำรถบริหำรโครงกำร/กิจกรรมให้สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จ ร้อยละ 93 

ประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง ผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 4 ประจ าปี 2565 
ประเด็นปัญหา/อุปสรรค 
ในส่วนของยุทธศำสตร์ที่ 2 กิจกรรมที่ด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ดังนี้ 
1) หัวข้อที่ 2.5 ควำมยั่งยืนและนวัตกรรม “กิจกรรม กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำร

นวัตกรรม ประจ ำปี 2565” ซึ่งก ำหนดให้จะต้องมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรนวัตกรรมต่อ
คณะกรรมกำร กยท. อย่ำงน้อยเป็นรำยไตรมำส  โดยไม่สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้ครบถ้วนตำมรำยไตรมำส  
ในไตรมำสที่ 1 และ 2 
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2) “กิจกรรมประเมินคุณภำพ/ประสิทธิผลของกระบวนกำร/ระบบงำน” ซึ่งก ำหนดให้มีกำรประเมินผล
คุณภำพ/ประสิทธิผลของกระบวนกำร/ระบบงำนฯ ต่อคณะกรรมกำร กยท. ภำยในเดือนกันยำยน 2565 ซึ่ง กยท. ยังไม่ได้มีกำร
ประเมินคุณภำพ/ประสิทธิผลของกระบวนกำร/ระบบงำนฯ จ ำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

1. หัวข้อที่ 2.1   บทบำทของภำครัฐ 
2. หัวข้อที่ 2.2   สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
3. หัวข้อที่ 2.3   คณะกรรมกำร 
4. หัวข้อที่ 2.9   กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
5. หัวข้อที่ 2.10 บทบำทของ กยท. เพื่อกำรตลำดที่เป็นธรรม 

3) กยท. ขำดข้อมูล/ควำมรู้ในกำรจัดท ำแบบประเมินผลคุณภำพ/ประสิทธิผลของกระบวนกำร ซึ่งเป็นคะแนนประเมินผล 
ระดับ 4 รัฐวิสำหกิจประเมินคุณภำพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนกำร/ระบบงำนฯ 

แนวทางแก้ไข   

(1) ยุทธศำสตร์ที่  2 ในกิจกรรมหัวข้อที่  2.5 ควำมยั่งยืนและนวัตกรรม “กิจกรรม กำรรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรนวัตกรรม ประจ ำปี 2565” กยท. ได้น ำเสนอคณะกรรมกำร กยท. รับทรำบแล้ว 
ในไตรมำสที่ 3 

(2) กยท. ได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนย่อยด้ำนกำรก ำกับดูแลที่ดีฯ โดยมีส่วนงำนทุกส่วนงำนเป็นคณะท ำงำน
ย่อย ซึ่งจะมีกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดกับผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรก ำกับ 
และติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพย่ิงข้ึน 

( 3 )  ใ น ปี ง บ ป ร ะม ำ ณ  2 5 6 6  ก ย ท .  ไ ด้ มี ก ำ ร ด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร จ้ ำ ง ที่ ป รึ ก ษ ำ เ พื่ อ ยก ร ะดั บ  
กำรประเมินประสิท ธิภำพกำรด ำ เนินงำนตำม Core Business Enablers (กำรก ำกับดูแลที่ ดีและกำรน ำองค์กร)  
เพื่อยกระดับผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลที่ดีและกำรน ำองค์กรให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่ง ข้ึน  
อันจะน ำไปสู่บรรลุถึงเป้ำหมำยขององค์กรได้ต่อไป และในส่วนของ“กิจกรรมประเมินคุณภำพ/ประสิทธิผลของกระบวนกำร/
ระบบงำนฯ” สผว. จะหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนเรื่อง “กำรประเมินคุณภำพ/ประสิทธิผลของกระบวนกำร/ระบบงำนฯ”  
กับบริษัทที่ปรึกษำฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทรำบต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างบุคลากรขององค์กรให้เกิดความตระหนักในการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และมีคุณธรรม  โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้การยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส และด าเนินงานด้วยความสุจริตอย่างเป็น
ธรรมทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยแผนการด าเนินงานทั้งสิ้น 3 โครงการ สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานทั้ง 3 โครงการ กยท. สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน/ตัวชี้วัด 3 โครงการ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1: เสริมสร้างบุคคลากรขององค์กรให้เกิดความตระหนักในการด าเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริตโปร่งใส และมีคุณธรรม  

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดแผน 
 

เป้าหมาย 
ของโครงการ/กิจกรรม เมื่อด าเนินการ

แล้วเสร็จตามแผนงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของ กิจกรรม

เทียบตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตามแผนงาน 

องค์กรมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตามแนวทางของ (ITA) 

1. วิ เคราะห์ รายงานผลการ
ประเมิน  ITA ปี 2564 

รายงานผลการวิเคราะห์ GAP มี ก า รวิ เค ราะห์ จุ ด อ่ อน /จุ ด แ ข็ งข อ ง
กระบวนการด าเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานตามแนวทางของ 
(ITA) เพ่ือน าไปพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

พ.ย. 64 –  
ธ.ค. 64 

ฝทม. ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานการประเมินองค์
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) เพ่ือน าข้อมูลไปก าหนดแนวทางการด าเนินงานในปี พ.ศ.2565 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว 

ฝทม. 20/20 100 

2. ก าหนดแนวทางการปรับปรงุ 
โดยร่วมรับฟังค าชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมิน ITA และแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเครือข่ายรัฐวิสาหกจิ 
รวมทั้งผลการวิเคราะห์ GAP 

การยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส และด าเนินงานด้วยความสุจริต และ
เป็นธรรม (ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อยู่
ในระดับ A 90 คะแนน) 

ม.ค.-ก.พ.65 กยท. ได้ด าเนินการลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่ระบบประเมินผลและระบุ
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเรียบร้อยแล้ว 

20/20 

3. ด าเนนิงานตามแนวทางการ
ปรับปรุง ทั้งในส่วนของการ
เปิดเผยข้อมูลและการสรา้งการ
รับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 

มี.ค.-พ.ค.65 ฝทม. ได้ด าเนินการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน 
ITA เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรียบร้อยแล้ว ตาม
หนังสือที่ กษ 2904.08/0101 ลงวันที่ 7 มีนาคม  2565 

30/30 

4. จัดท าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียเข้า
สู่ระบบและประชาสัมพันธใ์ห้ผู้มี
ส่วนไดเ้สียด าเนินการประเมิน 
ITA 
 

มี.ค.-ก.ค.65 ฝทม. ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด าเนินการ
ตอบแบบตอบรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การประเมิน ITA) 
เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ กษ 2904.08/0121 ลงวันที่ 11 มี.ค 65 

20/20 

5. จัดท ารายงานผลการประเมิน 
ITA 

ก.ย. 65 ฝทม. ได้ด าเนินการรายงานคะแนนผลประเมิน ITA ประจ าปี 2565 
เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ กษ 2904.08/0461 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 
2565 

10/10 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: เสริมสร้างบุคลากรขององค์กรให้เกิดความตระหนักในการด าเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์  สุจริตโปร่งใส และมีคุณธรรม  

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ตัวช้ีวัดแผน 
 
 

เป้าหมาย 
ของโครงการ/กิจกรรม เมื่อด าเนินการ

แล้วเสร็จตามแผนงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของ กิจกรรม

เทียบตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตามแผนงาน 

องค์กรคุณธรรม 
1. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ด้านวินัย จริยธรรม คุณธรรม 
แ ล ะ ก า ร ขั ด กั น ร ะ ห ว่ า ง
ป ระ โยช น์ ส่ ว น บุ ค ค ลแ ล ะ
ประโยชน์ส่วนรวม 

มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้ านวินัย
จริยธรรม คุณธรรม และการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
จ านวน 2 ครั้ง 

พนักงานกระท าผิดวินัยลดลง มี.ค.,มิ.ย. 65 
 

ฝทม. ได้ด าเนินการจัดบรรยายให้ความรู้ด้านวินัย จริยธรรม คุณธรรม 
และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
ครั้งที่  1/2565 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  16 มีนาคม 2565 โดย
ด าเนินการผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้ เข้าร่วมรับฟังการ
บรรยายเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (3 -5/6) จ านวน 143 ราย  
และได้จัดบรรยายให้ความรู้  และจรรยาบรรณ  ครั้งที่  2/2565  
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยให้พนักงานเข้ารับการอบรมผ่าน
ระบบ OCSC Learning Portal ของส านักงาน ก.พ. หลักสูตรการ
พัฒนาองค์ความรู้ รายวิชาวินัยและจรรยาข้าราชการ กลุ่มเป้าหมาย 
คือ พนักงานระดับหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไป หน่วยงานละ  
1 คน รวม 120 คน  

ฝทม. 20/20 100 

2. กิจกรรมโรงงานสีขาว มีการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง ยกระดับคุณภาพของแรงงานให้ห่ างไกล 
ยาเสพติด 

มี.ค.-ก.ย. 65 ฝ ท ม . ได้ จั ด ท า สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  เนื่ อ ง ใน วั น ต่ อ ต้ า น  
ยาเสพติดโลกในวันท่ี 26 มิถุนายน 2565 โดยได้เผยแพร่ข้อมูลให้แก่
พนักงานและลูกจ้างของ กยท. ทราบเรียบร้อย  

20/20 

3. กิ จ ก ร ร ม  ก า ห น ด แ ล ะ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรม
ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  ที่ น า ไ ป สู่
วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร เรี ย น รู้  มี
ความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม
อย่างยั่งยืน 

มีการด าเนินการ 1 ครั้ง บุคลากรมีพฤติกรรมที่น าไปสู่วัฒนธรรมการ
เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมอย่าง
ยั่งยืน 

มี.ค. 65 กยท. ได้ด าเนินการให้ทุกส่วนงานและหน่วยงานด าเนินการพัฒนา
บุ ค ล า ก ร โด ย ก ร ะ บ ว น ก า ร  Unit School ต า ม ห นั ง สื อ ที่  
กษ 2904.07/0032 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง พัฒนา
บุคลากรโดยกระบวนการ Unit School ประจ าปีงบประมาณ 2565 

20/20 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: เสริมสร้างบุคลากรขององค์กรให้เกิดความตระหนักในการด าเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์  สุจริตโปร่งใส และมีคุณธรรม  

โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดแผน 

 
 

เป้าหมาย 
ของโครงการ/กิจกรรม เมื่อด าเนินการ

แล้วเสร็จตามแผนงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของ กิจกรรม

เทียบตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตามแผนงาน 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป้องกันการกระท าผิดวินัยและ
ต่อต้านการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

กยท. มีการส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกับ กษ. ผู้ปฏิบัติงานมีองค์ความรู้ด้านวินัยและป้องกัน
การทุจริต 

มิ.ย.-ก.ย. 65 1. กยท. ได้เข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การป้องกันการกระท า
ความผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง 
line official ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลการด าเนินงานกับหน่วยงานอ่ืน  ๆ
2. กยท. ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเด็นต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565  โรงแรมแกรนด์
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  

ฝทม. 20/20  

5. กิจกรรมยกย่องเชิดชูคนดีมี
คุณธรรม 

มีการด าเนินงาน 1 ครั้ง มีการประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลากรที่
ได้รับการคัดเลือก 

ก.ค. 65 ฝทม. ได้ด าเนินการการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือยก
ย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม ประจ าปี 2565 จ านวนทั้งสิ้น 6 ราย โดยแบ่งเป็น
พนักงาน 5 ราย และลูกจ้างประจ า 1 ราย   

20/20 

ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. ป ระกาศ เจตจ าน งของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ เพื่ อ มุ่ งสู่
องค์กรธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใส 

มีการด าเนินงาน 1 ครั้ง มีประกาศเจตจ านงผู้บริหารในการต่อต้าน 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

มี.ค. 65 การประกาศเจตจ านงของผู้ บริหารจะมี การเปลี่ ยนแปลงเมื่ อ 
มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด ซึ่ง กยท. มีการประกาศเจตจ านงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิ
บาลและความโปร่งใส โดยนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. แล้วใน
ปี 2564 แต่เนื่องจากมีการปรับปรุงเนื้อหาเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  จึงได้มีการประกาศเจตจ านงฉบับใหม่ในปี  
พ.ศ. 2565  

ฝทม. 10/10 100 

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่ อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

มีการด าเนินงาน 1 ครั้ง พนักงานมีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมการ
ป้ องกั นและปราบปราม การทุ จริ ต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ธ.ค. 64 ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือ เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อบังคับให้แก่พนักงาน และลูกจ้างประจ าไตรมาส 1/2565 เรียบร้อยแล้ว 
โดยการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กยท. ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กยท. พ.ศ. 2559 ผ่านช่องทางข่าวสาร 
ฝทม. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: เสริมสร้างบุคคลากรขององค์กรให้เกิดความตระหนักในการด าเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์  สุจริตโปร่งใส และมีคุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดแผน 

 
 

เป้าหมาย 
ของโครงการ/กิจกรรม เมื่อด าเนินการ

แล้วเสร็จตามแผนงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ 
กิจกรรมเทียบ
ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ
ความส าเร็จตาม

แผนงาน 

3. กิจกรรมการพัฒนาความรู้
เฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ การตรวจสอบภายใน 
วินัย และนิติการ 

มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้เฉพาะทาง
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การตรวจสอบ
ภายใน วินัย และนิติการ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
เพ่ือการป้องกันการทุจริต 

ก.ย. 65 
 

กยท. ได้ด าเนินการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ดังนี้ 
1. การบังคับคดีส าหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง 
รุ่นที่ 4 และ 5 จ านวน 4 ราย ระหว่างวันท่ี 21 ก.พ.- 4 มี.ค. 
65 และระหว่างวันที่ 21 มี.ค. – 1 เม.ย. 65 
 2. ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ กยท. ระหว่างวันที่ 20-21 เม.ย.65 
ผ่านระบบ Zoom Meeting 
3. จัดอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย โดยส านักงาน 
ก.พ. ในระหว่างวันที่ 22-26 ส.ค. 2565 

ฝทม. 40/40  

4. กิจกรรมพัฒนาระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส 

มีการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้มีความโปร่งใส อย่างน้อย 1 ครั้ง 

การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

ก.ย. 65 กยท. ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรข้อควรรู้และข้อควรระวัง
เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารสัญญา ตามหนังสือ 
ว 845 ว 693 การจัดท าเอกสารการซื้อและจ้างแต่ละวิธี และ
การจ าหน่ายพัสดุ กับส านักบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ระหว่างวันที่ 24-26 ธ.ค. 64 ณ โรงแรมคริสตัส หาดใหญ่ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  โดยมีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างระบบการด าเนินงานที่สอดรับกับมาตรฐานการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
ประกอบด้วยแผนการด าเนินงานทั้งสิ้น 10 กิจกรรม กยท.สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน หรือเป็นไปตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด จ านวน 10 กิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดแผน 
 

เป้าหมาย 
ของโครงการ/กิจกรรม เมื่อด าเนินการ

แล้วเสร็จตามแผนงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ 
กิจกรรมเทียบ
ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ
ความส าเร็จตาม

แผนงาน 

1. บทบาทของภาครัฐ 
1.สื่อสารนโยบายการยางแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยแนวปฏิบัติที่
ดี ใ น ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

มีการประกาศนโยบายผ่าน 
1. ระบบงานองค์กร 
2. km.raot.co.th 

บุคลากรของ กยท. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ 
ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

ต.ค. 64 กยท. ได้มีการประกาศนโยบายการยางแห่งประเทศไทย 
ว่าด้ วยแนวปฏิบัติที่ ดี ในการรายงานผลการปฏิบัติ งาน 
ต่อผู้ถือหุ้นภาครัฐผ่านระบบงานองค์กรและ km.raot.co.th 
เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยด าเนินการตั้งแต่ตุลาคม 2564 และได้มี
การทบทวนอีกครั้งในคราวประชุมคณะกรรมการ กยท. ครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65 

สผว 20/20 80 

2 .ด า เนิ น งาน ต าม น โย บ าย 
การยางแห่งประเทศไทยว่าด้วย
แนวปฏิบัติที่ดีในการรายงานผล
การปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นภาครัฐ 
1. การรายงานผลการด าเนินงาน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 
2. การรายงานการปฏิบัติตาม
แนวทางการก ากับดูแลที่ดีตาม
มาตรฐานสากล 
3. การรายงานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ กิ จ ก า ร  
(Compliance ) 

มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น  
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

ผู้ ถื อหุ้ นภาครัฐ  มี ความ เชื่ อมั่ น ในการ
ด าเนินงานของ กยท. 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

(ไตรมาสละ 1 
ครั้ง) 

(CU ก.พ.
,ส.ค.) 

1. การรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน กยท. มี
การรายงานการด าเนิ นงานก าหนดแนวทางการติ ดตามผล 
การด าเนินงานทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงินต่อคณะกรรมการ กยท. 
ในคราวประชุ ม ครั้ งที่  3/2565 เมื่ อวั นที่  24 ก.พ. 65 และ  
ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 65 (รอบ 6 เดือน) 
2. การรายงานการปฏิบัติ ตามแนวทางการก ากับดูแลที่ ดีตาม
มาตรฐานสากล กยท. มี การรายงานต่ อคณะกรรมการ กยท.  
ไตรมาสที่ 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65 ไตร
มาสที่ 2 ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 65 ไตรมาสที่ 
3 ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 65 
3. ได้ด าเนินการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบั งคับที่ เกี่ ยวข้องกับกิจการ  (Compliance ) ของ กยท. ต่อ
คณะกรรมการ กยท. ไตรมาสที่ 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อ
วันที่ 24 ก.พ. 65 ไตรมาสที่ 2 ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 
26 พ.ค. 2565 ไตรมาสที่ 3 ได้รายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน (RMC) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อ
วันที่ 26 ก.ค. 2565 และรายงานต่อคณะกรรมการ กยท. ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2565 ไตรมาสที่ 4 ได้รายงานต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMC) ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2565  

1. ทุกส่วนงาน 
2. สผว. 
3. ฝยศ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดแผน 
 

เป้าหมาย 
ของโครงการ/กิจกรรม เมื่อด าเนินการ

แล้วเสร็จตามแผนงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของ กิจกรรม

เทียบตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตามแผนงาน 

3.ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผล
ของกระบวนการ/ระบบงาน 

 

มีการประเมินคุณภาพ /ประสิทธิผลของ
กระบวนการ/ระบบงาน เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรายงานผลการปฏิบัติงาน
แก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

มีการทบทวนนโยบายฯ ให้สอดคล้องกับ
ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ าพ /ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
กระบวนการ/ระบบงาน 

ก.ย. 65 ไม่ได้ด าเนินการ คณะท างาน 0/20  

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

1.สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ
ว่าด้วยการบริหารสิทธิและความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
 

มีการประกาศนโยบายผ่าน 
1. ระบบงานองค์กร 
2. km.raot.co.th 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
กยท.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของตนในการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติว่าด้วยการบริหารสิทธิและความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

ต.ค. 64 กยท. ได้มีการประกาศนโยบายการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วย
แนวปฏิบัติที่ดีในการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้น
ภาครัฐผ่ าน ระบบงานองค์ กร  และ km.raot.co.th เพ่ื อ
ผู้บริหาร พนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยด าเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 64 

สผว. 20/20 80 

2.ด าเนินงานตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติว่าด้วยการบริหาร
สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้
ถือหุ้น 
1. การปอ้งกันการใช้ข้อมูล
ภายใน 
2. การป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
3. การป้องกันการเกิดรายการ
เกี่ยวโยง 

มีการด าเนินงานปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
กยท. สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจาก
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ทับซ้อนกับองค์กร และสามารถ
แสดงให้ผู้ถือหุ้นภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียรับทราบ อันจะเป็นการสร้างความไว้ใจ
และเชื่อม่ันในการปฏิบัติงาน 

ส.ค. 65 - ฝทส. ได้ด าเนินการบริหารสิทธิในการใช้ข้อมูลภายในตาม
ต าแหน่งและสังกัดของ ฝทม. ในแต่ละระบบงานสารสนเทศ
ของ กยท. 
- ฝทม. ได้ด าเนินจัดท ารายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของพนักงานและลูกจ้างของ 
กยท. เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 64 

1. ฝทม./ฝทส. 
2. ฝทม. 
3. สตส. 

60/60 

3.ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผล
ของกระบวนการ/ระบบงาน 

 

มีการประเมินคุณภาพ /ประสิทธิผลของ
กระบวนการ/ระบบงาน เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินการตาม นโยบาย
และแนวปฏิบัติว่าด้วยการบริหารสิทธิและ
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

มีการทบทวนนโยบายฯ ให้สอดคล้องกับ
ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ าพ /ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
กระบวนการ/ระบบงาน 

ก.ย. 65 ไม่ได้ด าเนินการ คณะท างาน 0/20 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดแผน 
 

เป้าหมาย 
ของโครงการ/กิจกรรม เมื่อด าเนินการ

แล้วเสร็จตามแผนงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของ กิจกรรม

เทียบตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตามแผนงาน 

3. คณะกรรมการ 

1.จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพการ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการที่
สอดคล้องกับผลประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ ประจ าปี 
2564 และ Skill Matrix 
 

1. คณะกรรมการฯ เห็นชอบ/รับทราบแผนฯ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ด าเนินการตามแผนฯ 

คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ม ากยิ่ งขึ้ น และสามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ กยท.เพ่ือ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ธ.ค. 64 - 
ม.ค. 65 

1. แผน เพ่ิ มประสิทธิภ าพการก ากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 
2565 คณะกรรมการ กยท.มีมติเห็นชอบแผนฯ ในคราว
ประชุ ม คณ ะกรรมการฯ  ครั้ งที่  13 /2564  เมื่ อ วันที่  
28 ตุลาคม 2564 
2. การด าเนินงานตามแผนงานฯ กยท. ได้ด าเนินการตาม
แผนฯ โดยได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กรรมการใน
หัวข้อหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามระบบ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ (SE-AM) 
และส่งกรรมการเข้าศึกษา ณ  สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษั ท ไท ย  (IOD) โด ยปั จ จุ บั น ได้ ศึ กษ าจบ 
หลักสูตรแล้ว 

สผว. 40/40 90 

2 .ก า ร ป ระ เมิ น ต น เอ งข อ ง
คณ ะกรรมการก ารยางแ ห่ ง
ประเทศไทยประจ าปีงบประมาณ 
2565 

 

1. คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแบบ
ประเมิน 
2. คณะกรรมการด าเนินการประเมินฯ 
3. คณะกรรมการอภิปรายผลการประเมิน 

ผ ล จ า ก ก า ร ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง ข อ ง
คณะกรรมการน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนา
ศักยภาพการก ากับดูแลที่ ดี  เพ่ือใช้ เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคณะกรรมการ กยท. 

มิ.ย. - ส.ค. 
65 

คณะกรรมการ กยท. เห็นชอบแบบประเมินตนเอง ฯ ในคราว
ประชุม คกก.กยท. ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 23 มิ.ย. 2565 
และด าเนินการรายงานผลประเมินตนเองฯ ผ่านความ
เห็นชอบ ในคราวประชุม คกก.กยท. ครั้งที่  10/2565  
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2565 

สผว. 30/30 

3.ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผล
ของกระบวนการ/ระบบงานการ
ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ข อ ง
คณะกรรมการ 

 

มีการประเมินคุณภาพ /ประสิทธิผลของ
กระบวนการ/ระบบงาน เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการและกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาศักยภาพการก ากับดูแลที่ดี 

มีการทบทวน/ปรับปรุงหลักการ วิธีการ
ด า เนิ นการ ให้ สอดคล้ องกับป ระเมิ น
คุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ/
ระบบงาน 

ก.ย. 65 ไม่ได้ด าเนินการ คณะท างาน 0/10 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดแผน 

 
 

เป้าหมาย 
ของโครงการ/กิจกรรม เมื่อด าเนินการ

แล้วเสร็จตามแผนงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของ กิจกรรม

เทียบตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตามแผนงาน 

4.การก ากับการปฏิบัติงานของ 
Compliance Unit ของ กยท. 

รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กยท.และคณะกรรมการ กยท. ปี
ละ 2 ครั้ง 

เพ่ือให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีความแน่ใจว่าการ
ปฏิบัติงานของ กยท.จะเป็นไปตาม กฎ 
ระ เบี ยบ  ข้ อ บั งคั บ  แล ะก ฎ ห ม าย ที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือ
กระท าการอันจะน าไปสู่การสร้างความไม่
ไว้เนื้อ เชื่อใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ก.พ. - ส.ค. 
65 

กยท. ได้ด าเนินการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ
ควบ คุ มภ าย ใน ของ ก ยท .  ต่ อค ณ ะกรรม การ  กยท . 
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2565 ไต ร ม า ส ที่  1  ใน ค ร า ว ป ร ะ ชุ ม  
ครั้ งที่  3 /2565  เมื่ อ วั น ที่  24  กุ มภ าพั น ธ์  2 565  แล ะ
ปี งบ ป ระม าณ  2 5 6 5  ไต รม าส ที่  2  ใน ค ราวป ระชุ ม  
ค รั้ ง ที่  6 / 2 5 6 5  เมื่ อ วั น ที่  2 6  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 5  
ไต รม าสที่  3  ได้ ราย งานต่ อคณ ะอนุ ก รรมการบ ริห าร 
ความ เสี่ ย งและควบคุมภ าย ใน  (RMC) ในคราวประชุ ม  
ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 และรายงานต่อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ก ย ท .  ใ น ค ร า ว ป ร ะ ชุ ม  
ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 65 ไตรมาสที่ 4 ได้
รายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภ า ย ใ น  (RMC) ใ น ค ร า ว ป ร ะ ชุ ม  ค รั้ ง ที่  9 / 2 5 6 5  
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 65 และอยู่ระหว่างการจัดท าวาระเพ่ือ
ทราบเสนอคณะกรรมการ กยท. ในเดือนตุลาคม 65 

ฝยศ. 20/20  

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 .ก าหนดน โยบายและแนว
ปฏิบัติด้านบริหารจัดการผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 

มีการประกาศนโยบายผ่าน 
1. ระบบงานองค์กร 
2. km.raot.co.th 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
กยท. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของตนในการปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านบริหารจัดการผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

มี.ค. 65 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ กยท. ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565 เผยแพร่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป 

ฝพก. 20/20 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดแผน 
 

เป้าหมาย 
ของโครงการ/กิจกรรม เมื่อด าเนินการ

แล้วเสร็จตามแผนงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของ กิจกรรม

เทียบตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตามแผนงาน 

2 .ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการผู้มี
ส่ วน ได้ส่ วน เสี ย  ของ กยท . 
ประจ าปี 2564 – 2566  (แผน
สร้างความสัมพันธ์และบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วยเสียของ
ก าร ย า งแ ห่ งป ระ เท ศ ไท ย 
ประจ าปี 2565) 

รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 
กยท. ทุกไตรมาส 

กยท.สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสร้างความพึง
พอใจแก่ ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย  ต่ อการ
ด าเนินงานของ กยท. อันจะเป็นการสร้าง
ความมั่นคง ให้แก่ กยท.ได้อย่างยั่งยืน 

พ.ย. 64 - ก.ย. 
65 

(ไตรมาสละ 1 
ครั้ง) 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กยท. ประจ าปี 2564 – 2566 และแผน
สร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
การยางแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565 ไตรมาสที่1 เสนอ 
คกก.กยท. ทราบแล้วในคราวประชุมครั้งที่3/2565เมื่อวันที่24 
ก.พ.2565 ไตรมาสที่ 2 เสนอ คกก.กยท. ทราบแล้วในคราว
ประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565  

ฝพก. 
 

20/20  

3.ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ข อ ง  ก ย ท . ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2564-2566 และ 
(แผนสร้างความสัมพันธ์และ
บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วย
เสียของการยางแห่งประเทศ
ไทย ประจ าปี 2565) 

 

คณ ะอนุ กรรมการการก ากับฯ ให้ความ
เห็นชอบแผนฯ และคณะกรรมการ กยท. 
รับทราบแผนฯ  

 

กยท.มีแผนระยะยาวบริหารจัดการผู้มี
ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยของ กยท . ประจ าปี
งบประมาณ 2564-2566 และ (แผนสร้าง
ความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้
ส่วยเสียของการยางแห่งประเทศไทย 
ป ระจ าปี  2565) เป็ น ปั จ จุ บั น  แ ล ะ
สอดคล้องกับสถานการณ์ ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

มี.ค. 65 กยท. ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กยท.ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 
แ ล ะ แ ผ น ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กยท. ประจ าปี 2565 โดยผ่านความ
เห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 
เมื่อวันที่4เม.ย.2565 และด าเนินการเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
การก ากับดูแลที่ดีฯให้ความเห็นชอบ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 
11 พ.ค.65 และด าเนินการ เสนอต่อ คกก.กยท. เพ่ือทราบ 
ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.65 

40/40 

4.จัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
กยท. ประจ าปี งบประมาณ 
2566-25670 และ (แผนสร้าง
ค ว าม สั ม พั น ธ์ แ ล ะบ ริ ห า ร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วยเสียของ
ก าร ย า งแ ห่ งป ระ เท ศ ไท ย 
ประจ าปี 2566) 
 

คณ ะอนุ กรรมการการก ากับฯ ให้ความ
เห็นชอบแผนฯ และคณะกรรมการ กยท.
รับทราบแผนฯ ก่อนเริ่มปีบัญชี 2566 
 

กยท. มีแผนระยะยาวบริหารจัดการผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของ กยท. ประจ าปีงบประมาณ 
2566-2570 และ (แผนสร้างความสัมพันธ์
และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วยเสียของการ
ยางแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2566) เป็น
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ ความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ 
สังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ก.ค.,ก.ย. 65 กยท. ได้จั ดท าแผนระยะยาวบริหารจัดการผู้ มี ส่ วน ได้ 
ส่วนเสียของ กยท. ประจ าปีงบประมาณ 2566 -2570 และ 
แผนสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย
ของการยางแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2566 ให้เป็นปัจจุบัน 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม ที่ เปลี่ยนแปลงไปโดยเสนอให้
คณะอนุกรรมการการก ากับ ฯ พิจารณาเห็นชอบเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เมื่อครั้งประชุมวันที่ 8 ก.ย. 2565 และได้เสนอ
ให้คณะกรรมการ กยท. พิจารณาเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อครั้งที่ 11/2565 ประชุมวันที่ 12 ก.ย. 2565 

20/20 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดแผน 

 
 

เป้าหมาย 
ของโครงการ/กิจกรรม เมื่อด าเนินการ

แล้วเสร็จตามแผนงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของ กิจกรรม

เทียบตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตามแผนงาน 

5. ความยั่งยืนและนวัตกรรม 

1.สื่ อสารนโยบายและคู่มื อ
ปฏิบัติ งาน ด้านการพัฒนา
ความยั่ งยืนและการบริหาร
จัดการนวัตกรรม 

มีการประกาศนโยบายผ่าน 
1. ระบบงานองค์กร 
2. km.raot.co.th 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของ กยท.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของตนในการปฏิบัติตาม
นโยบาย ด้านการพัฒนาความยั่งยืนและ
การบริหารจัดการนวัตกรรม 

ต.ค. 64 1 .น โ ย บ า ย ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม ยั่ ง ยื น  ก ย ท . 
ได้ ด า เนิ น ก าร  ป ระก าศน โยบ ายฯ  ผ่ าน  km.raot.co.th 
เพ่ือผู้บริหาร พนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
2. นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรม 
กยท. ได้ด าเนินการ ประกาศนโยบายฯ ผ่าน 
1) ระบบงานองค์กร 
2) km.raot.co.th 
เพ่ือผู้บริหาร พนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

สวย./สผว. 20/20 90 

2.จัดท า/ทบทวนแผนแม่บท
นวัตกรรมระยะยาวและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2566  

คณะกรรมการ กยท. ให้ความเห็นชอบแผนฯ 
ก่อนเริ่มปีบัญชี 2566 

เพ่ือให้การก าหนดทิศทางการขับเคลื่อน
นวัตกรรมของ กยท.สอดคล้องกับทิศทาง
นโยบายขององค์กร และสอดคล้องกับ
บ ริ บ ท ทั้ ง ท า ง เศ รษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม  ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ส.ค. 65 กยท. ได้จัดท าแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมของ กยท. 
ประจ าปีงบประมาณ 2566-2570 และ แผนบริหารจัดการ
นวัตกรรมประจ าปี 2566 และด าเนินการเสนอให้ คกก.กยท. 
โดยผ่านความเห็นชอบ เมื่อครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 
2565 

สวย. 20/20 

3.ก าหนด/ทบทวนปัจจัยยั่งยืน
ขององค์ กร เพ่ื อน า ไป เป็ น
ปัจจัยน าเข้าในการจัดท าหรือ
ทบทวนแผนวิสาหกิจการยาง
แห่งประเทศไทย 

กยท . มีปัจจัยยั่งยืนที่ เป็นไปตามที่พร้อม
น าไป เป็ นปั จจั ยน า เข้ า  ( input) ในการ
ทบทวนแผนวิสาหกิจ 

เพ่ื อ ให้ ก ารจั ดท าห รื อท บ ทวน แผน
วิสาหกิจของ กยท. สอดคล้องกับทิศ
ทางการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนใน
ทุกมิต ิ

มี.ค. 65 ฝยศ. ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลปัจจัยยั่งยืนขององค์กรเพ่ือ
น าไปเป็นปัจจัยน าเข้าในการทบทวนแผนวิสาหกิจ กยท. ตาม
หนังสือที่ กษ 2908.01/0084 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 เรื่อง 
รวบรวมข้อมูลปัจจัยน าเข้าเพ่ือทบทวนแผนวิสาหกิจของ กยท. 
ปี 2566-2570 โดยได้น าไปเป็นปัจจัยน าเข้าปัจจัยยั่งยืนของ
องค์กรในแผนวิสาหกิจของ กยท. ปี 2566 - 2570 

ฝยศ 20/20 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดแผน 

 
 

เป้าหมาย 
ของโครงการ/กิจกรรม เมื่อด าเนินการ

แล้วเสร็จตามแผนงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของ กิจกรรม

เทียบตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนงาน 

5. ความยั่งยืนและนวัตกรรม (ต่อ) 

4.การรายงานผลกาด าเนินงาน
ต า ม แ ผ น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
นวัตกรรม  ประจ าปี  2565 
พร้อมทั้งการประเมินผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานงานตาม
แผนนวัตกรรมประจ าปี 

1.รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 
กยท.ทุกไตรมาส 
2.รายงานการประเมินความส าเร็จของการ
ด าเนินงานงานตามแผนนวัตกรรมประจ าปี 
2565 

กยท. สามารถขับเคลื่อนการและส่งเสริม
การน านวัตกรรมกรรมมาใช้งานได้ อย่าง
เป็นระบบ อันจะเป็นการสร้างความ
มั่นคง ให้แก่ กยท. ได้อย่างยั่งยืน 

พ.ย. 64 - ก.ย. 
65 

(ไตรมาสละ 1 
ครั้ง) 

1. ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการ
นวัตกรรม ปี 2565 จากฝ่ายยุทธศาสตร์ทุกไตรมาสเพื่อจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแผนการจัดการนวัตกรรม 
ปี 2565 
2. รายงานการติดตามผลการด าเนินงานการจัดการนวัตกรรม 
ปี 2565 มีการรายงานต่อคณะกรรมการ กยท. ไตรมาสที่ 3 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 ไตร
มาสที่ 4 มีรายงานต่อคณะอนุกรรมการด้านวิจัยนวัตกรรม
และการจัดการความรู้ของ กยท. ในคราวประชุม ครั้งที่ 
10/2565 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 65 และจะมีการน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ กยท. ในเดือน พ.ย. 65 เพ่ือทราบต่อไป 

สวย. 10/20  

5.จัดท ารายงานการพัฒนา
ความยั่งยืนประจ าปี 2564 

สามารถด าเนิ นการให้ แล้ ว เสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2565 

กยท. มีการเปิดเผยรายงานความยั่งยืน
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยรายงานการพัฒนาความยั่งยืน
จะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสื่อสาร
ผลการด าเนินงานขององค์กรให้แก่ผู้มี
ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย รั บ ท ร าบ ผ ล ก า ร
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

กยท. ได้จัดท ารายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจ าปี 2564 
เรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่ลงในเว็บไซค์ของ กยท. ในเดือน 
เม.ย. 65 

สผว. 20/20 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดแผน 
 

เป้าหมาย 
ของโครงการ/กิจกรรม เมื่อด าเนินการ

แล้วเสร็จตามแผนงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ 
กิจกรรมเทียบ
ตามเป้าหมาย 

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนงาน 

6. การเปิดเผยข้อมูล 

1 .ก า ร ร ว บ ร ว ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานให้ครบถ้วนทั้ง 14 
ป ร ะ เด็ น เ พ่ื อ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบในการเปิดเผยผ่าน
รายงานประจ าปีของ กยท. 

กยท. สามารถเปิดเผยรายงานประจ าปีได้
ตามระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ก าหนด 

รายงานประจ าปีของ กยท . ที่มีสาระ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  เพ่ือใช้ เป็น
เ ค รื่ อ ง มื อ / ช่ อ ง ท า ง สื่ อ ส า ร ผ ล 
การด าเนินงานในรอบปี งบประมาณ 
2 5 6 4  ข อ ง อ ง ค์ ก ร กั บ ผู้ มี ส่ ว น ได้ 
ส่วนเสีย 

ธ.ค. 64 - มี.ค. 
65 

1. กยท. ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านรายงานประจ าปี และ Website การยางแห่งประเทศ
ไทย ประจ าปี 2565 โดยด าเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 64 
2. กยท. ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2564 ขององค์กร โดย
ได้ เปิดเผยในเว็บไซต์ www.raot.co.th ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานแล้ว 

สผว. 40/40 100 

2 .ก า ร ร ว บ ร ว ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานให้ครบถ้วนทั้ง 8 
ป ร ะ เด็ น เ พ่ื อ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบในการเปิดเผยผ่าน
รายงานประจ าปีของ กยท. 

กยท. สามารถเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ได้
ตามระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ก าหนด 

กยท . มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์
อ งค์ ก รอ ย่ า งค รบ ถ้ ว น  เ พ่ื อ ใช้ เป็ น
เ ค รื่ อ ง มื อ / ช่ อ ง ท า ง สื่ อ ส า ร 
ผลการด าเนินงาน/ข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์ ก ร  รวมทั้ ง เป็ น ช่ อ งท างในการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานที่ เป็น
ปัจจุบันระหว่าง กยท. กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ธ.ค. 64 - มี.ค. 
65 

1. กยท. ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านรายงานประจ าปี และ Website การยางแห่งประเทศ
ไทย ประจ าปี 2565 เพ่ือด าเนินการปรับปรุงข้อมูลบน 
Website ของ กยท . ให้ เป็ น ไปตามหลัก เกณ ฑ์ และ
องค์ประกอบการประเมินผลการด าเนินงานแล้ว 
2. ฝทส. และ สผว. ได้มีการปรับปรุงข้อมูลบน Website 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ประเมินผลการด าเนินงาน
สามารถเข้าถึงข้อมูลผลการด าเนินงานของ กยท.อย่าง
ครบถ้วนในทุกมิติ 

สผว./ฝทส. 40/40 

3.ประเมินคุณภาพ/
ประสิทธิผล/กระบวนการ
ของระบบงานการเปิดเผย
ข้อมูล 

มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
กระบวนการ/ระบบงานเพ่ือน าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินการเปิดเผยข้อมูล
ของ กยท.ผ่านทั้ งรายงานประจ าปี  และ
เว็บไซต์ องค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

มีการทบทวน/ปรับปรุงหลักการ วิธีการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน
การเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับการ
ป ระ เมิ น คุณ ภ าพ /ป ระสิ ท ธิ ผ ล ขอ ง
กระบวนการ/ระบบงาน 

พ.ค. - มิ.ย. 65 สผว. ได้มีการจัดท าแบบประเมินประสิทธิผลของรายงาน
ประจ าปี 2564 

คณะท างานฯ 20/20 

7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
1 .ก ารน า เส น อ แ ผ น ก าร
ด าเนินงานด้านการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในให้
คณะกรรมการ กยท. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

คณะกรรมการ กยท. ให้ความเห็นชอบก่อน
เริ่มปีบัญชี 

คณะกรรมการ กยท . ให้ความเห็นชอบ
แผนการบริห ารความเสี่ ย งและการ
ควบคุมภายใน ประจ าปี 2566 ก่อนเริ่มปี
บัญชี 

ส.ค. - ก.ย. 65 ฝยศ. ได้ด าเนินการเสนอแผนบริหารความเสี่ยงฯ ต่อ 
คกก.กยท. ได้รับความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 
11/2565 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2565 

ฝยศ. 40/40 100 

 
 
 



รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2565 การยางแห่่งปีระเทศไทย132 133 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2565 การยางแห่่งปีระเทศไทย

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดแผน 
 

เป้าหมาย 
ของโครงการ/กิจกรรม เมื่อด าเนินการ

แล้วเสร็จตามแผนงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ 
กิจกรรมเทียบ
ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ
ความส าเร็จตาม

แผนงาน 

7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ต่อ) 

2.รายงานผลการด าเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ทั้ งใน
ภาวะปกติ และเมื่อเกิดกรณี
พิ เศษ  ให้ คณ ะกรรมการ
รั บ ท ร า บ พ ร้ อ ม ทั้ ง ใ ห้
ข้อสังเกต 

รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 
กยท. ทุกไตรมาส 

กยท. มีการจัดการด้านการบริหารความ
เสี่ ย ง แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน ที่ มี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ในการสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
เป็นระบบ 

พ.ย. 64 - ก.ย. 
65 

(ไตรมาสละ 1 
ครั้ง) 

1. ได้ด าเนินการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของ กยท. ต่อ คกก. กยท. ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส
ที่ 1 ใน คราวประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565 
และปี 2565 และปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565 ไตรมาสที่ 3 ได้
รายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน (RMC) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 26 ก.ค.
2565 และรายงานต่อคกก. กยท. ในคราวประชุม ครั้ งที่ 
10/2565 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2565 ไตรมาสที่ 4 ได้รายงานต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMC) 
ในคราวประชุม ครั้งที่9/2565 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2565และอยู่
ระหว่างการจัดท าวาระเพ่ือทราบเสนอคกก.กยท.ในเดือน ต.ค.
2565 
2. ได้ด าเนินการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของ กยท. เม่ือเกิดกรณีพิเศษ  
2.1 ในคราวประชุมคณะกรรมการ กยท. ครั้งที่  1/2565  
เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565 ที่ประชุมฯได้มีมติรับทราบคู่มือการ
ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในภายใต้
เหตุการณ์พิเศษ ประจ าปี 2565 
2.2 ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของ กยท. (RMC) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 
มี.ค. 2565 และในคราวประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลที่ดีฯ 
(CG) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565 ที่ประชุมฯ ได้มีมติ
รับทราบเรื่องร้องเรียนคัดค้านจากกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย   

ฝยศ. 40/40  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดแผน 
 

เป้าหมาย 
ของโครงการ/กิจกรรม เมื่อด าเนินการ

แล้วเสร็จตามแผนงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ 
กิจกรรมเทียบ
ตามเป้าหมาย 

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนงาน 

7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ต่อ) 

3 .ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ /
ประสิทธิผล/กระบวนการ
ของระบบการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

มีการทบทวน/ปรับปรุงหลักการ วิธีการ
ด าเนินการเกี่ ยวกับการด าเนิ นงานให้
สอดคล้ อ งกั บ การป ระ เมิ น คุณ ภ าพ /
ประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบงาน 

มีการทบทวน/ปรับปรุงหลักการ วิธีการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ/
ระบบงาน 

ส.ค. - ก.ย. 65 กยท. ได้ด าเนินการรายงานผลการประเมินประสิทธิผล 
การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจ าปี 2565 ได้น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  (RMC) ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

คณะท างานฯ 20/20  

8. จริยธรรม จรรยาบรรณ 

1.เผยแพร่คู่ มื อจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และคู่มือการ
ก ากับดูแลกิจการที่ ดี ของ 
กยท. ให้บุคลากรขององค์กร
รับทราบและถือปฏิบัติ 

มีการเผยแพร่ผ่าน 
    1.ระบบงานองค์กร 
    2.km.raot.co.th 

บุ คล าก รขอ ง ก ยท . รั บ ท ราบ คู่ มื อ
จริยธรรม จรรยาบรรณ และคู่มือการ
ก ากับดูแลกิจการที่ ดีของ กยท . และ
ส า ม า ร ถ น า ไป ป ฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ต.ค. 64 กยท. มีการเผยคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ และคู่มือการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท . ให้บุคลากรขององค์กร
รับทราบและถือปฏิบั ติ  ผ่ านระบบงานองค์กรและ 
km.raot.co.th 

สผว. 20/20 100 

2.จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้าง
บรรยากาศและพฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับคู่มือจริยธรรม
จรรยาบรรณ และคู่มือการ
ก ากับดูแลกิจการที่ด ี
 

ด าเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง บุคลากรของ กยท. จะสามารถเข้าใจถึง
แน วท างป ฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อจ ริ ย ธรรม 
จรรยาบรรณ และคู่มือการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของ กยท . และสามารถน า
ความรู้ที่ ได้รับจากการจัดกิจกรรมไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เม.ย. 65 ฝทม. ได้ด า เนิ นการจัดบรรยายให้ ความรู้ด้ านวินั ย 
จริยธรรม คุณธรรม และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่ วนบุ คคลและประโยชน์ ส่ วนรวม ครั้ งที่  1 /2565 
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยด าเนินการ
ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้ เข้าร่วมรับฟังการ
บรรยายเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (3-5/6) จ านวน 
143 ราย 

ฝทม. 20/20 

3.ประเมินการรับรู้จริยธรรม
ของบุคคลากรหลังจากจัดให้
มี กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง
บรรยากาศและพฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับคู่มือจริยธรรม
จรรยาบรรณ และคู่มือการ
ก ากับดูแลกิจการที่ด ี

ด าเนินการ 1 ครั้ง พนั กงานขององค์ กรมี ก ารรับ รู้ และ
สามารถปฏิบัติตามจริยธรรมตามคู่มือ
จริยธรรมจรรยาบรรณ และคู่มือการ
ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ส.ค. 65 ฝทม. ได้ท าการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ หลังจากการ
จัดบรรยายให้ความรู้  ด้านวินัยฯ ผ่านระบบ Google 
Forms ซึ่งผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 
48.40 และผลการท าแบบทดสอบหลัง คิดเป็นร้อยละ 
87.65 

ฝทม. 20/20 

4.น าเสนอผลการเสริมสร้าง
พฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรม 
จรรยาบรรณ แก่ คกก.กยท. 

ด าเนินการ 1 ครั้ง กยท . มีการรายงานผลการประเมิน
จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้บริหารและ
พนักงาน กยท. ต่อคณะกรรมการ 

ส.ค. 65 กยท. ได้ด าเนินการรายงานผลฯ เสนอ คกก.กยท.  
เพ่ือทราบแล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่  
26 พ.ค. 2565 

ฝทม./สผว. 40/40 
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โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดแผน 
 

เป้าหมาย 
ของโครงการ/กิจกรรม เมื่อด าเนินการ

แล้วเสร็จตามแผนงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ 
กิจกรรมเทียบ
ตามเป้าหมาย 

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนงาน 

9. การติดตามผลการด าเนินงาน 

1 .มี ก ารติ ด ต าม ผล ก าร
ด าเนินงานทางด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงินที่ส าคัญ 
ค ร บ ถ้ ว น ใ น        3 
ประเด็น อันได้แก ่
1. ส า เ ห ตุ ข อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงหรือผลการ
ด า เนิ น ง า น เที ย บ กั น
เป้าหมาย 
2. ปัญหา/อุปสรรค ในการ
ด าเนินงาน 
3. แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข
ปัญ ห า/อุป สรรค ในการ
ด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 
กยท. ทุกไตรมาส 

คณะกรรมการ กยท. สามารถติดตามผล
การด าเนินงานทั้งทางด้านการเงินและ
ไม่ ใช่การได้ที่ มี รายละเอียดครบถ้วน 
เพียงพอต่อการน าใช้ในการก าหนดทิศทาง 
น โย บ า ย  แ ล ะ ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น ก า ร
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มี.ค. - ก.ย.65 
(ทุก 6 เดือน) 

1. กยท. มีการรายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน ต่อคณะกรรมการ กยท. ไตรมาส
ที่ 1/2565 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 16/2564 เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2564 
2. กยท. ได้มีการทบทวนนโยบาย กยท. ว่าด้วยการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นภาครัฐ โดยก าหนดให้ สผว. มี
การติดตามการรายงานผลการติดตามผลการด าเนินงาน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ต่อคณะกรรมการ กยท. โดย
ก าหนดให้มีการรายงานทุก 6 เดือน จึงท าให้ กยท. จะต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานผลฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย
บายดังกล่าว โดยจะเริ่มด าเนินการในรายงานผลการ
ด าเนินงานทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงินรอบ 6 เดือน 
ต่อคณะอนุกรรมการการก ากับฯ และคณะกรรมการ กยท. 
ในเดือน พฤษภาคม 2565 และ เดือนกันยายน 2565 ซึ่งได้
เข้า คกก.กยท. แล้ว 

สผว. รวบรวม 80/80 80 

2 .ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ /
ประสิทธิผล/กระบวนการ
ของระบบการติดตามผล
ก า ร ด า เนิ น ง า น  (ก า ร
ติดตามผลการด าเนินงาน
ทางด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน) 

 

มีการทบทวน/ปรับปรุงหลักการ วิธีการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการ
ติดตามผลการด าเนินงาน (การติดตามผล
การด าเนินงานทางด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน ) ให้ สอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ/
ระบบงาน 

มีการทบทวน/ปรับปรุงหลักการ วิธีการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการ
ติดตามผลการด าเนินงาน (การติดตามผล
การด าเนินงานทางด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน) ให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ/
ระบบงาน 

ส.ค.-ก.ย.65 ไม่ได้ด าเนินการ คณะท างานฯ 0/20 
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โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดแผน 

 

เป้าหมาย 
ของโครงการ/กิจกรรม เมื่อด าเนินการ

แล้วเสร็จตามแผนงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละความส าเร็จ
ของ กิจกรรมเทียบ

ตามเป้าหมาย 

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนงาน 

10. บทบาทของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อการตลาดที่เป็นธรรม 

1 .ก า ร ร า ย ง าน ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามนโยบาย 
การแข่งขันทางการตลาดที่
เป็นธรรมของ กยท. 

การเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานทางด้าน
การตลาดที่เป็นธรรมในรายงานประจ าปี
ของ กยท. 

กยท. มีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงาน
ทางด้านการตลาดที่เป็นธรรมในรายงาน
ประจ าปีของ กยท. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารผลการด าเนินงานกับผู้มี
ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย  ให้ รับทราบถึ งแนว
ทางการด าเนินงานด้านการตลาดที่เป็น
ธรรมของ กยท. 

ก.พ.65 กยท. มีการเปิดเผยรายงานประจ าปี  2564 เมื่อวันที่  
31 มีนาคม 2565 โดยได้เปิดเผยการด าเนินงานในหัวข้อ
การตลาดที่เป็นธรรม ในรายงานประจ าปี  

สผว. 
รวบรวม 

80/80 80 

2 .ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ /
ประสิทธิผล/กระบวนการ
ของระบบการด าเนินงาน
ตามบทบาทของการยาง
แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย เ พ่ื อ
การตลาดที่เป็นธรรม 
 

มีการทบทวน/ปรับปรุงหลักการ วิธีการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบ
การด าเนินงานตามบทบาทของการยางแห่ง
ประเทศไทยเพ่ือการตลาดที่เป็นธรรม ให้
สอดคล้ อ งกั บ การป ระ เมิ น คุณ ภ าพ /
ประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบงาน 

มีการทบทวน/ปรับปรุงหลักการ วิธีการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบ
การด าเนินงานตามบทบาทของการยาง
แห่งประเทศไทยเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม 
ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ/
ประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบงาน 

ส.ค.-ก.ย.65 ไม่ได้ด าเนินการ คณะท างานฯ 0/20 
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ระบบการบริหารจัดการเพื่อป้องกนัความขัดแยง้ทางผลประโยชนแ์ละต่อต้านการทุจรติคอรร์ัปชั่น 
กำรยำงแห่งประเทศไทย ได้ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคล 

และประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 13 ก ำหนดให้พนักงำน 
และลูกจ้ำงกำรยำงแห่งประเทศไทยจัดท ำรำยงำนขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
เมื่อได้รับกำรบรรจุหรือจ้ำงเข้ำท ำงำน ทุกเดือนตุลำคมของทุกปี ทุกครั้งที่ได้รับกำรแต่งตั้งโยกย้ำย และทุกครั้งที่มี
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง  
ตำมระเบียบกำรยำงแห่งประเทศไทย ว่ำด้วยกำรขัดกันฯ และเพื่อเป็นมำตรกำรในกำรป้องกันมิให้มีกำรกระท ำ 
อันเป็นกำรขัดกันฯมีควำมชัดเจนมำกยิ่งข้ึนจึงให้พนักงำนและลูกจ้ำง (เฉพำะลูกจ้ำงประจ ำ) จัดท ำรำยงำน 
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรยำงแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมบรรยำยพิเศษ  
เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย จรรยาบรรณจริยธรรม คุณธรรม และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม”การยางแห่งประเทศไทย” ตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 ก ำหนดให้มีโครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนวินัย 
จริยธรรม คุณธรรม และกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมจ ำนวน 2 ครั้ง   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม  
ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่กำรงำน กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน ตลอดจน  
กำรสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่บุคลำกรขององค์กร  มีควำมละอำยต่อกำรกระท ำผิด
ไม่เพิกเฉยอดทนต่อกำรทุจริต และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้และกำรป้องกันกระท ำผิดวินัย และต่อต้ำนกำรทุจริต 

 กำรยำงแห่งประเทศไทย ได้ก ำหนดจัดกิจกรรมบรรยำยพิเศษ เรื่อง  “กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ 
ด้ำนวินัย จรรยำบรรณจริยธรรม คุณธรรม และกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม”   
โดยมีวิทยำกรจำกภำยนอก คือ นำยนิพนธ์ อภิรัตน์วรกิจ และนำยสง่ำ ทองทิพย์ รวมกิจกรรมบรรยำยพิเศษ
จ ำนวน 1 ครั้ง ดังนี้   

 1. กิจกรรมกำรบรรยำยครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2565 เวลำ 08.30 – 16.00 น.                   
ณ ห้องประชุมยำงทอง 1 โดยมี กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วยพนักงำนระดับหัวหน้ำแผนกหรือเทียบเท่ำข้ึนไป                  
และพนักงำนระดับปฏิบัติกำร จ ำนวน 143 คน และเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนำ 2019 จึงต้องอบรมผ่ำนระบบ Video Conference System เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
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ระบบการบริหารจัดการเพื่อป้องกนัความขัดแยง้ทางผลประโยชนแ์ละต่อต้านการทุจรติคอรร์ัปชั่น 
กำรยำงแห่งประเทศไทย ได้ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคล 

และประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 13 ก ำหนดให้พนักงำน 
และลูกจ้ำงกำรยำงแห่งประเทศไทยจัดท ำรำยงำนขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
เมื่อได้รับกำรบรรจุหรือจ้ำงเข้ำท ำงำน ทุกเดือนตุลำคมของทุกปี ทุกครั้งที่ได้รับกำรแต่งตั้งโยกย้ำย และทุกครั้งที่มี
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง  
ตำมระเบียบกำรยำงแห่งประเทศไทย ว่ำด้วยกำรขัดกันฯ และเพื่อเป็นมำตรกำรในกำรป้องกันมิให้มีกำรกระท ำ 
อันเป็นกำรขัดกันฯมีควำมชัดเจนมำกยิ่งข้ึนจึงให้พนักงำนและลูกจ้ำง (เฉพำะลูกจ้ำงประจ ำ) จัดท ำรำยงำน 
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรยำงแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมบรรยำยพิเศษ  
เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย จรรยาบรรณจริยธรรม คุณธรรม และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม”การยางแห่งประเทศไทย” ตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 ก ำหนดให้มีโครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนวินัย 
จริยธรรม คุณธรรม และกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมจ ำนวน 2 ครั้ง   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม  
ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่กำรงำน กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน ตลอดจน  
กำรสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่บุคลำกรขององค์กร  มีควำมละอำยต่อกำรกระท ำผิด
ไม่เพิกเฉยอดทนต่อกำรทุจริต และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้และกำรป้องกันกระท ำผิดวินัย และต่อต้ำนกำรทุจริต 

 กำรยำงแห่งประเทศไทย ได้ก ำหนดจัดกิจกรรมบรรยำยพิเศษ เรื่อง  “กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ 
ด้ำนวินัย จรรยำบรรณจริยธรรม คุณธรรม และกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม”   
โดยมีวิทยำกรจำกภำยนอก คือ นำยนิพนธ์ อภิรัตน์วรกิจ และนำยสง่ำ ทองทิพย์ รวมกิจกรรมบรรยำยพิเศษ
จ ำนวน 1 ครั้ง ดังนี้   

 1. กิจกรรมกำรบรรยำยครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2565 เวลำ 08.30 – 16.00 น.                   
ณ ห้องประชุมยำงทอง 1 โดยมี กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วยพนักงำนระดับหัวหน้ำแผนกหรือเทียบเท่ำข้ึนไป                  
และพนักงำนระดับปฏิบัติกำร จ ำนวน 143 คน และเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนำ 2019 จึงต้องอบรมผ่ำนระบบ Video Conference System เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
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การส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั่น 
เพื่อส่งเสริมมำตรกำรป้องกัน และต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน กยท. ของดรับของขวั  ของก ำนัลใด ๆ  

ในโอกำสปีใหม่ หรือโอกำสอื่นใด จำกบุคคล หรือหน่วยงำนภำยนอก 
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ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 



รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2565 การยางแห่่งปีระเทศไทย144

 

 

การรับร้องเรียนเบาะแส 
กำรยำงแห่งประเทศไทยได้มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้เปน็ไปตำมหลักธรรมำภิบำล บริหำรงำน                         

ด้วยควำมโปร่งใส มีมำตรฐำน โดยยึดหลักเกณฑ์กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้จัดท ำคู่มือกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนของกำรยำง 
แห่งประเทศไทย  

ช่องทำงกำรร้องเรียน  
1. ทำงจดหมำย เรียนผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย ส่งมำที่กำรยำงแห่งประเทศไทย 

ส ำนักงำนให ่ เลขที่ 67/25 ถนนบำงขุนนนท์ แขวงบำงขุนนนท์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
2. ผ่ำนเว็บไซต์กำรยำงแห่งประเทศไทย (www.raot.co.th) หัวข้อ ช่องทำงกำรร้องเรียน 

เลือกร้องเรียน ผ่ำนระบบรับเรื่องร้องเรียน  
3. ผ่ำนทำงโทรศัพท์ หมำยเลข 0-2433-2222 ต่อ 141, 148 ติดต่อ ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  
4. ผ่ำนศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ณ กำรยำงแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนให ่ หรือ ส่วนภูมิภำค  
5. ผ่ำนทำงสำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
6. ผ่ำนระบบศูนย์ร้องเรียน ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
7. ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ  

 ช่องทำงอื่น ๆ  
1. ช่องทำงกำรร้องเรียนด้ำนลูกค้ำ จ ำนวน 3 ช่องทำง 
2. ผ่ำนทำงโทรศัพท์ หมำยเลข 0 2433 2222 ต่อ 425 - 6 ติดต่อหน่วยธุรกิจ 
3. ผ่ ำนทำงไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์  (E - mail) หน่วยธุรกิจ กำรยำงแห่ งประเทศไทย  

(raot.busunit @raot.mail.go.th) 
4. ผ่ำนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้ำนลูกค้ำ หน่วยธุรกิจ 
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การรับร้องเรียนเบาะแส 
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และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้จัดท ำคู่มือกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนของกำรยำง 
แห่งประเทศไทย  

ช่องทำงกำรร้องเรียน  
1. ทำงจดหมำย เรียนผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย ส่งมำท่ีกำรยำงแห่งประเทศไทย 

ส ำนักงำนให ่ เลขที่ 67/25 ถนนบำงขุนนนท์ แขวงบำงขุนนนท์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
2. ผ่ำนเว็บไซต์กำรยำงแห่งประเทศไทย (www.raot.co.th) หัวข้อ ช่องทำงกำรร้องเรียน 

เลือกร้องเรียน ผ่ำนระบบรับเรื่องร้องเรียน  
3. ผ่ำนทำงโทรศัพท์ หมำยเลข 0-2433-2222 ต่อ 141, 148 ติดต่อ ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  
4. ผ่ำนศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ณ กำรยำงแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนให ่ หรือ ส่วนภูมิภำค  
5. ผ่ำนทำงสำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
6. ผ่ำนระบบศูนย์ร้องเรียน ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
7. ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ  

 ช่องทำงอื่น ๆ  
1. ช่องทำงกำรร้องเรียนด้ำนลูกค้ำ จ ำนวน 3 ช่องทำง 
2. ผ่ำนทำงโทรศัพท์ หมำยเลข 0 2433 2222 ต่อ 425 - 6 ติดต่อหน่วยธุรกิจ 
3. ผ่ ำนทำงไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์  (E - mail) หน่วยธุรกิจ กำรยำงแห่ งประเทศไทย  

(raot.busunit @raot.mail.go.th) 
4. ผ่ำนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้ำนลูกค้ำ หน่วยธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต 
ด้วยกำรยำงแห่งประเทศไทย ได้ประกำศเจตจ ำนงสุจริต กำรยำงแห่งประเทศไทย โดยผู้ว่ำกำร  

กำรยำงแห่งประเทศไทยได้ลงนำมในประกำศ เมื่อวันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงถึงควำมมุ่งมั่น  
ของผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำง ของกำรยำงแห่งประเทศไทย ในกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลด้วย  
ควำมซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยินดีให้ควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรปรำบปรำม
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ โดยจะยึดถือและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนู  กฎหมำย และระเบียบข้อบังคับของกำรยำง 
แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัด น ำโดยผู้ว่ำกำรว่ำกำรยำงแห่งประเทศไทย รองผู้ว่ำกำรด้ำนปฏิบัติกำรพร้อมด้วย
ผู้บริหำรระดับสูงของ กยท. พนักงำน และลูกจ้ำง ร่วมกันประกำศเจตจ ำนงสุจริตของกำรยำงแห่งประเทศไทย  
โดยจัดให้มีกำรแสดงสั ลักษณ์ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ัน 
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การบริหารความเสี่ยง  
กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป นองคประกอบส ำคั ของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีซึ่งนอกจำก 

จะสนับสนุนให องคกรสำมำรถด ำเนินงำนไดบรรลุตำมเปำหมำยที่ก ำหนด ตอบสนองตอเหตุกำรณที่อำจสงผล 
ใหเกิดควำมเสี่ยง ทุกดำนไดอยำงเปนระบบและมีมำตรฐำน รวมทั้งยังสำมำรถสรำงมูลคำเพิ่มใหแกผูมีสวนได 
สวนเสียขององคกร (Stakeholders) ไดอีกทำงหนึ่ง ซึ่งผูบริหำรและพนักงำนขององคกร เปนสวนหนึ่งของ 
กำรพัฒนำกระบวนกำร บริหำรควำมเสี่ยง เพื่อสนับสนุนใหกำรด ำเนินงำนขององคกรเปนไปตำมที่ก ำหนดไวใน
แผนกลยุทธและแผนกำรด ำเนินงำน 

กำรยำงแหงประเทศไทย (กยท.) ไดพิจำรณำควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค กร ไดแก  
ควำมเสี่ยง ดำนกลยุทธ, ดำนกำรด ำเนินงำน, ดำนกำรเงิน, ดำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และกำรสรำงมูลคำเพิ่ม 
ใหองคกร ซึ่งควำมเสี่ยงเหลำน้ีอำจท ำใหเกิดควำมเสียหำย ควำมไมแนนอน และอำจสงผลกระทบตอวัตถุประสงค  
และควำมตองกำรของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งไดระบุควำมเสี่ยงโดยกำรน ำปจจัยเสี่ยงในปที่ผำนมำที่ไมสำมำรถ 
จัดกำรได , ตัวช้ีวัดตำม PA องคกร/แผนวิสำหกิจ/แผนปฏิบัติกำร , นโยบำยของรัฐบำล/กระทรวง/กยท. ,  
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคั ตำมวัตถุประสงคขององคกร, ปจจัยที่สงผลตอภำพลักษณและช่ือเสียงขององคกร  
และควำมคำดหวังและควำมตองกำรของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อจัดเตรียมแผนบริหำรควำมเสี่ยง (แผนจัดกำร 
ควำมเสี่ยงและมำตรกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน) ซึ่ งไดรับกำรสนับสนุนและมีสวนร่วมจำกทุกคนในองคกร  
ตั้งแตระดับกรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำนผำน 6 กระบวนกำรที่ส ำคั  คือ กำรระบุปจจัยเสี่ยง, กำรก ำหนด 
กิจกรรมกำรควบคุม , กำรประเมินระดับควำมรุนแรงของปจจัยเสี่ยง, กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง, กำรก ำหนด/ 
คัดเลือกวิธีกำรจัดกำรตอควำมเสี่ยงที่ระบุไวและกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบบูรณำกำร โดยในป  2565 กยท.  
ไดมีกำรก ำหนดปจจัยเสี่ยงระดับองคกร 25 ปจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

รหัสปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงองค์กร 
 SR01  ควำมสำมำรถในกำรบริหำรแผนลงทุน ไมเปนไปตำมเปำหมำย 

SR02 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรของกองนโยบำยและแผน ไมเปนไปตำมเปำหมำย 

SR03 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรรักษำเสถียรภำพรำคำยำงตลำดกลำงยำงพำรำของกำรยำง 
แหงประเทศไทย ไมเปนไปตำมเปำหมำย 

SR04 กำรด ำเนินงำนเพื่อสรำงประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไมเปนไปตำมเป้ำหมำย 

SR05 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสงเสริมกำรท ำสวนยำงในรูปแบบแปลงให  ไมเปนไปตำมเปำหมำย 

SR06 กำรสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรชำวสวนยำง สถำบันเกษตรกรชำวสวนยำงและผูประกอบกิจกำรยำง 
ไมเปนไปตำมเปำหมำย 
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รหัสปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงองค์กร 
SR07 กำรสงเครำะหใหควำมชวยเหลือเกษตรกรชำวสวนยำงเพื่อกำรปลูกแทน ไมเปนไปตำมเปำหมำย 

OR01 กำรด ำ เนินงำนตำมโครงกำรส่ ง เสริมกำรท ำสวนยำงตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรป ำไม ้
อยำงยั่งยืน ไมเปนไปตำมเปำหมำย 

OR02 กำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมพัฒนำตลำดกลำงไมยำงพำรำ ไมเปนไปตำมเปำหมำย 

OR03 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสงเสริมใหสถำบันเกษตรกรชำวสวนยำงน ำสินคำ ที่ไดมำตรฐำน GMP ไปขำยใน
ตลำดขอตกลงสงมอบจรงิ (Physical Forward Central Market : PFCM) ไมเปนไปตำมเปำหมำย 

OR04 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสนับสนุนเกษตรกรและผู ประกอบกำร ในกำรเพิ่ม ประสิทธิภำพ 
กำรแปรรูปยำง กำรยกระดับมำตรฐำนองคกรดำนอุตสำหกรรมยำงไมเปนไปตำมเปำหมำย 

OR05 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรวิจัยกำรพัฒนำมำตรฐำนและควำมสำมำรถหองปฏิบัติกำรอุตสำหกรรม
ยำงตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 ไมเปนไปตำมเปำหมำย 

OR06 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรแปรรูปผลผลิตยำง ไมเปนไปตำมเปำหมำย 

OR07 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสร ำงรำยไดจำกกำรจ ำหนำยผลิตภัณฑไมยำงพำรำ ไม เปนไปตำม 
เปำหมำย 

OR08 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรสวนยำง ไมเปนไปตำมเปำหมำย 

OR09 กำรด ำเนินงำนดำนกำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับยำงพำรำ ไมเปนไปตำมเปำหมำย 

OR10 กำรน ำงำนวิจัยไปใชประโยชน ไมเปนไปตำมเปำหมำย  

FR01 ผลกำรด ำเนินงำนดำนธุรกิจ ไมเปนไปตำมเปำหมำย  

FR02 กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนธุรกิจของหนวยธุรกิจ (Marketing Plan) ไมเปนไปตำมเปำหมำย  

FR03 งบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรองคกรไมเพียงพอ  

FR04 งบประมำณในกำรสนับสนุนกำรปลูกแทนไมเพียงพอ  

FR05 คำใชจำยบริหำรตอไร ไมเปนไปตำมเปำหมำย 

CR01 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน อยำงมีประสิทธิภำพ  

CR02 กำรไมปฏิบัติตำม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคูมือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
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รหัสปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงองค์กร 
IR01  กำรด ำเนินงำนโครงกำร Smart CESS ไมเปนไปตำมเปำหมำย 

ซึ่งจำกกำรด ำเนินงำนในป 2565 พบวำ สวนงำนสำมำรถจัดกำรควำมเสีย่งใหอยใูนระดับที่องคกร 
ยอมรับได จ ำนวน 18 ปจจัยเสี่ยง และไมสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงระดับองคกรใหอยูในระดับที่ยอมรับไดจ ำนวน 
7 ปจจัยเสี่ยง ซึ่งสำมำรถแสดงเปน Portfolio View of Risk ไดดังนี ้
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ประเดน็ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งกบัการยางแหง่ประเทศ  
ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ประจ ำปี 2565 ที่สอดคล้องกับด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
ด้านเศรษฐกิจ 
SR03 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรรักษำเสถียรภำพรำคำยำงตลำดกลำงยำงพำรำของกำรยำงแหงประเทศไทย  
         ไม่เป็นไปตำมป้ำหมำย 
OR02 กำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมพัฒนำตลำดกลำงไม้ยำงพำรำ ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
OR03  กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรส งเสริมใหสถำบันเกษตรกรชำวสวนยำงน ำสินค ำที่ ได้มำตรฐำน GMP  
          ไปขำยในตลำดขอตกลงสงมอบจรงิ (Physical Forward Central Market: PFCM) ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
OR04 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกำรในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรแปรรูปยำง    
         กำรยกระดับมำตรฐำนองคกรดำนอุตสำหกรรมยำง ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
OR06 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรแปรรูปผลผลิตยำง ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
OR07 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสรำงรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไม้ยำงพำรำ ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
OR08 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรสวนยำง ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
FR02 กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนธุรกิจของหน่วยธุรกิจ (Marketing Plan) ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
ด้านสังคม 
OR10 กำรน ำงำนวิจัยไปใชประโยชน์ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
SR04 กำรด ำเนินงำนเพื่อสรำงประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
OR01 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสงเสริมกำรท ำสวนยำงตำมมำตรฐำนกำร จัดกำรป ำไม้อย่ำงยั่งยืน  
          ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business continuity Management : BCM) 
เมื่อเกิดสภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ ซึ่งอำจส่งผลกระทบให้ส่วนงำน/หน่วยงำน   

ไม่สำมำรถด ำเนินงำนหรือให้บริกำรได้ตำมปกติ ดังน้ัน จึงมีควำมจ ำเป็นที่กำรยำงแห่งประเทศไทยต้องจัดแผน 
กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมรับภัย  ซึ่งกำรเตรียมควำมพร้อมจะให้ควำมส ำคั  
ในกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมของทรัพยำกร และควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่  
ที่เกี่ยวข้อง โดยมวัีตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติงำนในภำวะวิกฤต  
2. เพื่อให้ส่วนงำน/หน่วยงำนมีกำรเตรียมควำมพร้อมล่วงหน้ำในกำรรับมือกับภำวะวิกฤตหรือ

เหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ ที่อำจเกิดข้ึน  
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3. เพื่อลดผลกระทบจำกกำรหยุดชะงักในกำรด ำเนินงำน เช่น ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจกำรเงิน  
กำรให้บริกำรสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน เป็นต้น  

4. เพื่อบรรเทำควำมเสียหำยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
องค์ประกอบของการบริหารความต่อเน่ือง 

แนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองที่ได้รับกำรใช้อย่ำงแพร่หลำย คือ มำตรฐำน Business 
Continuity Standard (BS25999) ซึ่งก ำหนดโดย British Standards Institution : BSI มีส ำนักงำนให ่ตั้งอยู่ 
ในประเทศ อังกฤษ เป็นต้นแบบของกำรพัฒนำไปสู่มำตรฐำน ISO223011 ปัจจุบันพัฒนำเป็น ISO22301:2019  
มำตรฐำน BS25999 มี 6 องค์ประกอบหลัก เป็นวงจรกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ซึ่งหน่วยงำน
สำมำรถน ำไประยุกต์ใช้ได้ ตำมขอบเขตวิธีกำรบริหำรจัดกำร และทรัพยำกรที่ต้องใช้ใน BCM ของแต่ละองค์กร 
ที่แตกต่ำงกันไปตำมขนำด ภำรกิจ และทรัพยำกรที่ใช้งำน ดังนี้ 

1. กำรบริหำรโครงกำรจัดกำรควำมต่อเนื่อง (BCM Programme Management) 
โครงกำรจัดกำรควำมต่อเนื่ อง ถือ ว่ำเป็นอง ค์ประกอบหลักและเป็น ข้ันตอนแรก 

ของกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง เป็นกำรจัดท ำกรอบนโยบำย BCM โครงสร้ำง BCM หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ของบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหำรระดับสูงลงมำถึงเจ้ำหน้ำที่ระดับต่ำง ๆ รวมถึงกำรจัดต้ังทีมงำนด้ำน BCM  
กำรก ำหนด ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ ข้ันตอนกำรปรับระดับของเหตุกำรณ์ ( Incident Escalation 
Process) วิธีกำรบริหำรโครงกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง และกำรติดตำมพร้อมทั้งรำยงำนควำมคืบหน้ำ 
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2. กำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจองค์กร (Understanding the Organization) กำรเข้ำใจองค์กร
เป็นกระบวนกำรท ำควำมรู้จักกับหน่วยงำน ซึ่งหมำยถึงควำมรู้และควำมเข้ำใจในสภำพและกำรด ำเนินงำน  
ของหน่วยงำน ว่ำจะรับผลกระทบหรือควำมเสีย่งอย่ำงไร ผ่ำนวิธีกำรวิเครำะห์ ผลกระทบทำงธุรกิจ หรือผลกระทบ
ต่อกระบวนกำรท ำงำนหรือกำรให้บริกำร (Business Impact Analysis – BIA) และกำรประเมินควำมเสี่ยง  
(Risk Assessment - RA) เพื่อระบุควำมเร่งด่วนของกิจกรรมต่ำง ๆ และระดับ ควำมสำมำรถที่ต้องกำรเพื่อน ำไป
เป็นข้อมูลในกำรจัดระดับควำมส ำคั ของกระบวนงำน กำรก ำหนดแนวทำงและกำรก ำหนดกลยุทธ์ในข้อต่อไป  

3. กำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมต่อเน่ือง (Determining BCM Strategy) แนวทำงใน 
กำรตอบสนองต่อกำรหยุดชะงักของกำรด ำเนินงำนขององค์กร ได้แก่ กลยุทธ์กู้คืน  กำรด ำเนินงำน (Recovery 
Strategy) ซึ่งเป็นข้ันตอนที่ต้องจัดท ำก่อนกำรพัฒนำและเตรียมกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน  
และกลยุทธ์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรท่ีเหมำะสม ตำมข้อมูลที่ได้จำกผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำน 
หรือกำรให้บริกำร (BIA) โดยต้องก ำหนดในเรื่อง บุคลำกร (People) สถำนที่ปฏิบัติงำน (Premise) อุปกรณ์ 
และเครื่องมือ (Equipment) เทคโนโลยี (Technology) ข้อมูล (Information) และผู้ผลิต สินค้ำหรือผู้ให้บริกำร 
(Suppliers) 

4. กำรพัฒนำและเตรียมกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน (Developing and Implementing 
BCM Response) ภำยหลังกำรก ำหนดกลยุทธ์แล้ว จะต้องจัดท ำแผนงำนเตรียมตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉิน ให้เป็นไป
ตำมกรอบยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้โดยจัดท ำแผน ดังต่อไปนี ้ 

• Incident Management Plan (IMP) เพื่อจัดกำรกับวิกฤติฉุกเฉินที่เกิดข้ึน  
• Emergency/ Crisis Management Plan (CMP) เพื่อจัดกำรกับวิกฤติ ฉุกเ ฉินที่ เกิด ข้ึน  

และผลกระทบที่ขยำยไปในวงกว้ำง  
• Business Continuity Plan (BCP) เพื่อบริหำรภำรกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งท ำข้ันตอน 

งำนที่ส ำคั ต่อภำรกิจและใช้ทรัพยำกรหลักอย่ำงเหมำะสม พร้อมทั้งเตรียมแผนรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์  
• Recovery Plan (RP) แผนกู้คืนภำรกิจหลังภัยพิบัติผ่ำนพ้นไป 

5. กำรทดสอบ ปรับปรุ ง  และทบทวนแผน ( Exercising Maintaining and Reviewing)  
เป็นข้ันตอนที่ส ำคั  เนื่องจำกเป็นกระบวนกำรที่ท ำให้แน่ใจได้ว่ำ BCM ที่ได้จัดท ำข้ึนสำมำรถใช้ได้จริงรวมทั้ ง 
เพื่อเตรียมควำมพร้อม ตลอดจนตรวจสอบควำมสำมำรถของบุคลำกร และประสิทธิภำพของแผนในกำรตอบสนอง 
ต่อวิกฤติกำรณ์ โดยรูปแบบกำรทดสอบอำจมีตั้งแต่ระดับง่ำยไปหำยำก ดังนี้  

• Call Tree คือ กำรซ้อมกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมำชิกทีมงำนที่เกี่ยวข้องตำมผังรำยช่ือ  
ทำงโทรศัพท์ หรือช่องทำงอื่น ๆ ที่สำมำรถติดต่อและยืนยันกำรรับแจ้งเหตุได้อย่ำงทันกำรณ์  

• Tabletop Testing คือ กำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับทุกหน่วยที่ เกี่ยวข้อง   
โดยจ ำลองโจทย์สถำนกำรณ์ข้ึนมำ และทดลองน ำแผน BCP มำพิจำรณำว่ำ ใช้ตอบโจทย์แต่ละข้ันตอนได้หรือไม่  
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• Simulation คือ กำรทดสอบโดยจ ำลองสถำนกำรณ์เสมือนจริง และทดลองน ำแผน BCP  
มำประยุกต์ใช้ 

• Full BCP Exercise คือ กำรทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถำนกำรณ์จริงมำกที่สุด 

6. กำรปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the Organization’s 
Culture) กำรท ำให้ BCM ผสมกลมกลืนเข้ำจนเปน็วัฒนธรรมองค์กร เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลำและจติวิทยำ ที่จะท ำให้
เจ้ำหน้ำที่ทุกคนได้ซึมทรำบและเข้ำใจถึงควำมส ำคั ของ BCM ตลอดจนบทบำทหน้ำที่ที่ทุกคนพึงมี เพื่อให้ภำรกิจ
สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ในยำมที่เกิดเหตุวิกฤต 

การเตรียมความพร้อมการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจของการยางแห่งประเทศไทย 
กำรยำงแห่งประเทศไทยได้ด ำเนินกำรบริหำรควำมต่อเนื่องตำมมำตรฐำน Business Continuity 

Standard (BS25999) จึงได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรจดักำร ภำวะวิกฤต (Crisis Management Committee 
: CMC) โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบ  
(1) หัวหน้ำส่วนงำนหรือหน่วยงำน ประธำนกรรมกำร  
(2) ผู้ช่วยหัวหน้ำส่วนงำนหรือหน่วยงำน รองประธำนกรรมกำร  
(3) หัวหน้ำกอง/หัวหน้ำแผนก (บั ชี/กำรเงิน) กรรมกำร  
(4) หัวหน้ำกอง/หัวหน้ำแผนก (พัสดุ) กรรมกำร  
(5) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำรและเลขำนุกำร หรือเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

2. อ านาจหน้าท่ี  
(1) ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรควำมต่อเนื่องในภำวะวิกฤติ  
(2) มีอ ำนำจตัดสินใจสั่งกำร แก้ไขเหตุกำรณ์ และประกำศใช้แผนบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ  
(3) แต่งตั้งคณะท ำงำนย่อยเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม  
(4) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

การจัดท าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) 
 กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ  (Business Continuity Plan - BCP) เป็นข้ันตอน

ของกำรจัดท ำแผนงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้หน่วยงำนสำมำรถตอบสนองต่อสภำวะฉุกเฉินที่ส่งผลให้  
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต้องหยุดชะงักหรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง และลดผลกระทบ 
ในด้ำนต่ำง ๆ กำรจัดท ำแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องต้องก ำหนดไ ว้เป็นยุทธศำสตร์และได้รับกำรอนุมัติ  
มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

- ก ำหนดโครงสร้ำงและคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง 
- ก ำหนดกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
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- ก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองเหตุกำรณ์และกอบกู้กระบวนกำร เพื่อบริหำรควำมต่อเนื่อง
ในช่วงเกิดเหตุในระยะสั้น และกำรกลับคืนในระยะกลำง 

ทั้งนี้ ในครำวประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรภำวะวิกฤต ของกำรยำงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2565 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน/หน่วยงำนย่อย ของ กยท. ต้องด ำเนินกำร
จัดท ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ  (BCP) โดยมีสถำนกำรณ์ หรือเหตุกำรณ์วิกฤตที่ส ำคั  ประกอบด้วย 

1. โรคระบำด 
2. อุทกภัย 
3. ระบบสำรสนเทศของส่วนงำน/หน่วยงำน ขัดข้องไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

1. การก าหนดโครงสร้างและคณะบริหารความต่อเน่ือง 
เพื่อให้แผน BCP สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล กำรจัดต้ังคณะ

บริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team) ของหน่วยงำน จึงเป็นข้ันตอนแรกที่ต้องมีกำรพิจำรณำก ำหนดข้ึน โดยมีโครงสร้ำง ดังนี้  
1.1 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้บริหำรสูงสุดของส่วนงำน/หน่วย งำน  

มีหน้ำที่ในกำรประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติกำรณ์ที่เกิดข้ึน เพื่อตัดสินใจประกำศใช้แผนด ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง  

1.2 ทีมงำนด้ำนกำรด ำ เนินงำนตำมภำรกิจหลัก ได้แก่  ผู้ที่ ท ำห น้ำที่ก ำกับดูแลให ้
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง และด ำเนินกำรตำมข้ันตอนและแนวทำง 
กำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 

1.3 ทีมงำนด้ำนประสำนงำนและประชำสัมพันธ์ ได้แก่ ผู้ที่ท ำหน้ำที่ติดต่อและประสำนงำน
ภำยในหน่วยงำนและให้กำรสนับสนุนในกำรติดต่อสื่อสำรกับฝ่ำยงำน/ส่วนงำน ภำยในหน่วยงำนและองค์กร  
และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 

1.4 ทีมงำนด้ำนสนับสนุน ได้แก่ ผู้ที่มีหน้ำที่ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนสรรหำ
ทรัพยำกรตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 

1.5 ทีมงำนด้ำนข้อมูลและสถิติ ได้แก่ ผู้ที่มีหน้ำที่จัดเก็บรำยละเอียด ข้อมูล สถิติที่ส ำคั  
ที่ใช้ในกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจ หรือรำยงำนสถำนกำรณ์ และด ำเนินกำรตำมข้ันตอนและแนวทำงกำรบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 

2. การก าหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)  

กระบวนกำร Call Tree คือ กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมำชิกในคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง 
และทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องตำมรำยช่ือที่ปรำกฏในตำรำงข้อมูลรำยช่ือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำมำรถบริหำร
จัดกำรในกำรติดต่อบุคลำกรของหน่วยงำน ภำยหลังจำกมีกำรประกำศเหตุกำรณ์ฉุกเฉินหรือสภำวะวิกฤต  
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กระบวนกำร Call Tree จะเริ่มต้นที่หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสำนงำน 
คณะบริหำรควำมต่อเนื่องทรำบถึงเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ประสำนงำนฯ แจ้งให้หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนือ่ง
รับทรำบเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำรประกำศใช้แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ตำมสำยงำนกำรบังคับบั ชำ  
ของแต่ละงำน จำกนั้นหัวหน้ำฝ่ำยงำน/ส่วนงำนมีหน้ำที่แจ้งไปยังบุคลำกรภำยใต้กำรบังคับบั ชำเพื่อรับทรำบ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำรประกำศใช้แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องของหน่วยงำนตำมช่องทำงติดต่อสื่อสำรที่ได้
ระบุในแผน ทั้งนี้ อำจแจ้งเหตุผ่ำนเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้ในกรณีที่ไม่เร่งด่วน เช่น ระบบ Chat แต่ผู้แจ้งเหตุต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำผู้รับแจ้งได้อ่ำนและรับทรำบแล้ว โดยเฉพำะกำรแจ้งเป็นกลุ่ม ต้องตรวจสอบว่ำได้รับทรำบ
และตอบกลับทุกคน ดังนั้น กำรแจ้งผ่ำนโทรศัพท์ยังคงเป็นแนวทำงที่เหมำะสมหำกเป็นเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน 

3. การตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤติ 
กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำรกู้คืนระบบได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
หมวด ก : ส ำหรับทุกสถำนกำรณ์-กำรประกำศใช้ BCP (Plan Activation) 
หมวด ข : ควำมสู เสีย/เสียหำยต่อสถำนที่ท ำงำน (รวมถึงกำรสู เสยี/เสยีหำยของเอกสำรข้อมลู 

Loss of Workplace covering Loss of Vital Records) 
หมวด ค : กำรสู เสียบุคลำกรส ำคั  (Loss of Key Personnel) 
หมวด ง : ควำมล้มเหลวของระบบไอที (Loss of IT System) 
หมวด จ : ผู้ให้บริกำรที่ส ำคั ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ (Failure of Key Dependency) 

การบริหารความเสี่ยงและความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
1. กรอบมำตรฐำนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรยำงแห่งประเทศไทย โดยครอบคลุม

ถึงควำมเสี่ยงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรเป็นองค์กรที่ยั่งยืน 
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2. โครงสร้างผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 
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3. เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือความยั่งยืนของ (การยางแห่งประเทศไทย) 
ด้านเศรษฐกิจ   
SR03 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรรักษำเสถียรภำพรำคำยำงตลำดกลำง ยำงพำรำของกำรยำง 

แห่งประเทศไทย ไม่เป็นไปตำมป้ำหมำย 

 
OR02 กำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมพัฒนำตลำดกลำงไม้ยำงพำรำ ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
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OR03 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมให้สถำบันเกษตรกรชำวสวนยำงน ำสินค้ำท่ีได้
มำตรฐำน GMP ไปขำยในตลำดข้อตกลงส่งมอบจริง (Physical Forward Central Market: PFCM) ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

 
OR04 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกำรในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรแปรรูปยำง กำรยกระดับมำตรฐำนองคกรด้ำนอุตสำหกรรมยำงไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

 
 



รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2565 การยางแห่่งปีระเทศไทย162

 

 

OR06 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรแปรรูปผลผลิตยำง ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

 
OR07 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไม้ยำงพำรำ ไม่เป็นไป 

ตำมเป้ำหมำย 
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OR08 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรสวนยำง ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

 
FR02 กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนธุรกิจของหน่วยธุรกิจ (Marketing Plan)  ไม่ เป็นไป 

ตำมเป้ำหมำย 
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ด้านสังคม 
OR10 กำรน ำงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
SR04 กำรด ำเนินงำนเพื่อสร้ำงประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไม่เป็นไป 

ตำมเป้ำหมำย 
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OR01 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรส่ง เสริมกำรท ำสวนยำงตำมมำตรฐำนกำร จัดกำรป่ำไม้ อย่ำงยั่งยืน  
          ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

การรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูล และความเป็นส่วนตัวของลกูค้า 
กำรยำงแหง่ประเทศไทยได้ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำน สอดคล้องกบัพระรำชบั  ัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยหน่วยธุรกิจเป็นผู้รบัผิดชอบด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำน ดังนี้ 

  1. พระรำชบ ั ัติควบคุมยำง พ.ศ. 2542 
  2. มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ยำง 
  3. มำตรฐำน มอก.ผลิตภัณฑ์ยำง 
  4. มำตรฐำนยำงต่ำงประเทศ 
  5. มำตรฐำนไม้และไม้ยำงพำรำ 
  6. มำตรฐำนกำรบรหิำรงำน ISO 9001:2015 
  7. มำตรฐำน FSC/COC 

8. กฎบัตรและมำตรฐำนด้ ำนบริ กำร (Customer Service Charter และ Service Standard)    
กำรยำงแห่งประเทศไทย 
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โครงสร้างผู้รับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แนวปฏบิตัิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ทะเบียนผู้ซ้ือผู้ขำยจะมีกำรถูก
จัดเก็บและรวบรวมไว้ที่หน่วยธุรกิจ 

2. กำรเข้ำถึงข้อมูลอนุ ำตให้เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
เก่ียวข้องในกำรเข้ำถึงข้อมูลเท่ำน้ัน 

3. กำรยำงแห่งประเทศไทย น ำระบบกำรจัดกำรข้อมูลแบบส่วนรวมผำ่นระบบแอพลิเคชั่น 
เพื่อสร้ำงกำรเชื่อมโยงข้อมูลไว้ที่ส่วนกลำง ง่ำยกับกำรตรวจสอบกรณีมีกำรเรยีกใช้ข้อมูลต่ำง ๆ 
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การส่งเสรมิวัฒนธรรมการคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ 

การด าเนินงาน ปี กิจกรรม/โครงการ 
การด าเนินงาน 

ภายใน 
การยางแห่งประเทศไทย 

2565 กำรจัดท ำช่องทำงกำรฟังเสียงของลูกค้ำทั้งระบบออนไลน์ ระบบ
เอกสำร และจัดท ำคู่มือกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำเผยแพร่ให้ทุก
คนในหน่วยงำนทรำบและประกำศใช้บนเว็บไซต์ของ กยท. 

การด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

การยางแห่งประเทศไทย 

2565 กยท.มีกำรส่งวิทยำกรเฉพำะด้ำนของ กยท. ไปให้ควำมรู้กรณี
มีหน่วยงำนร้องขอควำมอนุเครำะห์ 

2565 มีแผนกำรออกพบปะลูกค้ำเพื่อฟังเสียงของลูกค้ำในแต่ละด้ำน 

การบริหารจัดการเทคโนโลยดีิจิทัลของการยางแห่งประเทศไทย 
กรอบแนวทางสากลด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล  

 

 

กยท.ได้มีแนวทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัลตำม
กรอบแนวคิด COBIT 5 (Control Objectives for Information 
and Related Technology)  

เป้าหมายความส าเร็จด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลระยะยาวและประจ าปี  

 

 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล “เป็นองค์กรที ่
ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรขับเคลื่อนสู่องค์กร
น ำด้ำนยำงพำรำ “  

โครงสร้างผู้ดูแลรับผิดชอบ 

 

โครงสร้ำงหนว่ยงำนที่รบัผดิชอบส ำหรบัปฏิบัติงำนและกำร
ให้บริกำรด้ำน IT แบ่งเป็นโครงสร้ำงเป็นทั้งหมด 4 กอง ดังนี้ 
1. กองแผนงำนและฐำนข้อมลู 
2. กองพัฒนำระบบงำนและโปรแกรม 1 
3. กองพัฒนำระบบงำนและโปรแกรม 2  
4. กองระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

ผลส าเร็จท่ีเกิดจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 

 

กำรได้รับมำตรฐำน ISO/IEC27001:2013 กำรก ำกับ 
ดูแลด้ำนสำรสนเทศและข้อมูลที่มีหลักกำรก ำกับ 
และกำรด ำ เนินงำนที่ มี กระบวนกำรเป็น ข้ันตอน  
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กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ผลักดันให้มีกำรสอบ 
Certification และมี ก ำรได้ รับ  Certification ที่ เ ป็น
สำกล   

มาตรฐานท่ีใช้บริหารเทคโนโลยีดิจิทัลพื นฐาน 

 

1. ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ โดยใช้มำตรฐำน 
ISO/IEC27001:2013 
2. ด้ำนกำรให้บริกำรสำรสนเทศของกยท. โดยกำรด ำเนินกำร
ตำม Best Practice ของ ITIL 
3. ด้ำนกำรร้องขอกำรเปลี่ยนแปลงและเหตุขัดข้อง  
มี ก ำ ร จั ด เ ต รี ย มก ร ะบว น ก ำ ร อยู่ ใ น ม ำตร ฐ ำน
ISO/IEC27001:2013 และก ำลังประยุกต์ใช้ในขอบเขต
เพิ่ ม เ ติ มด้ ำน  IT Governance เพื่ อ ให้ ด ำ เนิ นกำร
นอกเหนือจำกหัวข้อควำมมั่นควำมปลอดภัยสำรสนเทศ 
4. ด้ำนกำรจัดกำรสิทธ์ิเข้ำใช้งำน ด ำเนินกำรตำมกรอบ
มำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยในด้ำน Access Control 
โดยมีกำรระบุรอบด ำเนินกำรที่ชัดเจนและผู้ตรวจสอบสิทธ์ิใน
ระดับปฏิบัติกำร ฐำนข้อมูล และแอปพลิเคช่ัน 
5. ด้ ำนกำรรองรั บควำมต่ อเนื่ องทำงธุ รกิ จ กยท.  
มีกำรจัดท ำแผน BCP ขององค์กรซึ่งผนวกกับแผน BCP และ
แผน DRP โดยมีกำรวิเครำะห์ BIA จัดล ำดับควำมส ำคั ทำง
ธุรกิจ และมีกำรทดสอบประเมินเป็นประจ ำทุกปี  
6. ด้ำนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ฝทส.มีก ำหนดกำรวัดผลกำร
พัฒนำซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในเป้ำหมำย KPI ซึ่งกำรด ำเนินกำร
นั้นจะต้องมีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรจำกผู้ใช้งำน และ
ทดสอบระบบรวมถึงกำรบ ำรุงรักษำตำมรูปแบบ Waterfall 
Model 
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ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ีถูกพัฒนาโดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื นฐาน 

 

  

- โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรจัดเก็บ CESS (Smart CESS) 
- โครงกำรพัฒนำระบบตลำดยำงพำรำให้เป็น Digital 
Platform (Thai Rubber Trade) 

การติดตาม ประเมิน และแสดงผลส าเร็จท่ีเกิดจาก 
การพัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยี 

 

 

มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรทุกไตรมำส 
ต่ออนุกรรมกำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ
กำรยำงแห่งประเทศไทย 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีของการยางแห่งประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ช่วงต้น 
Digital 

Transformation 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ช่วงกลาง 
Digital 

Government 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ช่วงปลาย 

High Performance 
Organization 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  1 พัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ
เพ่ือการบริหารจั ดการ
องค์กรและสนับสนุนการ
ด าเนินธุ รกิ จสู่ อง ค์ กร
สมรรถนะสูง 

- ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล 
และข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
( Enterprise Data) ใ น 
ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
องค์กรและกำรวำงแผน
ธุรกิจ 

- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที ่
เ ป็ น ปั จ จุ บั น  ( Data 
Analytics) เพื่อกำรวำงแผน 
ติดตำมประเมินผล  
- กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
และกำรด ำเนินธุรกิจได้
แบบทุ กที่  ทุ ก เ วลำ  
ทุกอุปกรณ์ 

- ใ ช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
อัจฉริยะในกำรวิเครำะห์
ข้ อมู ลข่ ำวสำร ให้ เป็ น
องค์กรที่รับรู้และปรับตัว
ต ำ ม ส ภ ำ ว ก ำ ร ณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ 
พร้อมสร้ำงควำมได้เปรียบ
เชิงธุรกิจและกำรส่งเสริม
กำรพัฒนำองค์กร 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  2 พัฒนา
ทรั พยากรมนุษย์ ด้ วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

- บุ ค ล ำ ก ร บ ริ ห ำ ร
จัดกำรข้อมูลตนเองได้
ด้วยตนเอง 
- เ พิ่ ม ช่ อ ง ท ำ ง ก ำ ร
เรียนรู้ แบบไร้ข้อจ ำกัด 
ทั้งเวลำ และสถำนที่ 
- พั ฒ น ำ ศั ก ย ภ ำ พ
บุ ค ล ำ ก ร ใ น ก ำ ร ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

- พนักงำนมีศักยภำพ 
ในกำรใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัลปฏิบัติงำน ได้ทุก
ที่ทุกเวลำ 
- พัฒนำศักยภำพของ
บุ คลำกร ให้ สำมำรถ
ท ำงำนที่ซับซ้อนมำกข้ึน 
-บุคลำกรมีควำมรู้ควำม
เ ข้ ำ ใ จ ใ น ก ำ ร ใ ช้
เทคโนโลยีอย่ำงมีธรร
มำภิบำล 

- ใ ช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ส ม ร ร ถนะ
ควำมสำมำรถบุคลำกรและ
ทุนมนุษย ์
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่ม
ป ร ะสิ ท ธิภำพ ในก ำ ร
ท ำงำน 
- บุคลำกรมีประสิทธิภำพ
ก ำ ร ท ำ ง ำ น ที่ ดี ข้ึ น
ให้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนา
ส า ร ส น เ ทศ เ พ่ื อ ก า ร
บริหารจัดการองค์กร 
งานวิจัยและนวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อนสู่องค์กร
ดิจิทัล 

- พั ฒ น ำ ร ะ บ บ
สำรสนเทศให้รองรับทกุ
กระบวนกำร และกำร
ให้บริกำร 

- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหม่  เพื่ อพัฒนำ
องค์กรและรองรับกำร
ป ฏิ บั ติ ง ำ น อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ 

- เกษตรกร สถำบันเกษตร 
ผู้ประกอบกำร สำมำรถรับ
บริกำรจำก กยท. ได้แบบ
ทุกอุปกรณ์ ทุกที่ ทุกเวลำ 
- ลดระยะเวลำในกำร
ป ฏิ บั ติ ง ำ น  เ พิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ช่วงต้น 
Digital 

Transformation 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ช่วงกลาง 
Digital 

Government 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ช่วงปลาย 

High Performance 
Organization 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหาร
จัดการข้อมูลและพัฒนา
กระบวนการท างานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

- ป รั บ เ ป ลี่ ย น
กระบวนกำรท ำงำนให้
เป็น Digital Process 
- จั ด ท ำ ร ะ เ บี ย บ 
ข้อบั ง คับ  ให้ รองรับ
กระบวนกำรใหม่ 
- จั ดท ำมำตรฐำนกำร
เช่ือมโยงแลก เปลี่ ยน
ข้อมูลกำรเปิดเผยข้อมลู
มำตรฐำนข้อมูล 

 

- สร้ำงควำมเช่ือมั่นใน 
กำรใช้ข้อมูล 
- เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล 
ส ำ ม ำ ร ถ ใ ช้ ข้ อ มู ล
ร่วมกันได้   
- อ ำนวยควำมสะดวก 
รวดเร็ว ในกำรเช่ือมโยง
ข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว 
- มี ร ะบบ ศูนย์ ก ล ำ ง
ข้อมูลด้ำนยำงพำรำ 

- มีข้อมูลเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร 
- มีกระบวนกำรประเมิน 
ก ำ ร ท ำ ง ำ น อ ย่ ำ ง
สม่ ำเสมอ 
- ปรับปรุ งกระบวนกำร
ท ำงำน และกำรให้บริกำร
อย่ำงต่อเนื่อง 
- มีข้อมูลที่สำมำรถเข้ำถึง 
ไ ด้  ถู ก ต้ อ ง  แล ะ เ ป็น
ปัจจุบัน 
- มี ข้อมูล ในอดีต และ
ปัจจุบันให้ เพียงพอต่อ
กำรวิเครำะห์และพัฒนำ
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  5 พัฒนา
โครงสร้ างพื นฐานและ
ความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

- พั ฒ น ำ โ ค ร ง ส ร้ ำ ง
พื้นฐำนให้ครอบคลุม
ทุกภำคส่วนขององค์กร
อย่ำงเท่ำเทียม 
- พั ฒนำควำมมั่ นคง
ปลอดภัยสำรสนเทศให้
รองรั บภัยคุกคำมทำง 
ไซเบอร์ 
- มี อุ ป ก ร ณ์ ที่ มี
ประสิทธิภำพรองรับกำร
ปฏิบัติงำนให้เพียงพอ 

 

- กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่ทันสมัยและเหมำะสม  
เพื่ อพัฒนำโครงสร้ ำง
พื้นฐำนขององค์กร 
- ใช้เทคโนโลยีด้ำนควำม
มั่นคงปลอดภัยที่ทันสมัย
และเหมำะสมเพื่อป้องกัน
ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ที่
เกิดข้ึนใหม่ 
- ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย
และเหมำะสมต่อกำร
ปฏิบัติงำนในสภำวะที่
แตกต่ำงกัน 

- มี โครงสร้ ำงพื้ นฐำนที่
รองรับกำรปฏิบัติงำน และ
ใ ห้ มี ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ที่ มี
ประสิทธิภำพ รวดเร็ว และ
ตอบสนองภำรกิ จอย่ ำง
ทันท่วงที 
- มีโครงสร้ำงด้ำนควำม
มั่นคงปลอดภัยอัจฉริยะที่
รองรับกำรปฏิบัติงำน 
และให้บริกำรที่สำมำรถ
ตรวจจับภัยคุกคำมทำง
ไซเบอร์ได้ 
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ผลการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ ประจ าปี 2565 
ผลกำรด ำเนินงำนที่สะท้อนมูลค่ำเศรษฐกิจ และสังคม ที่ เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจ 

กำรยำงแห่งประเทศไทย 
      หน่วย:บำท 

รายการ  จ านวนเงิน  
มูลค่ำเศรษฐกิจทำงตรง   
  ฐำนะกำรเงิน   
   สินทรพัย์รวม            32,972,587,483.85  
   หนี้สินรวม              1,578,028,463.64  
   ส่วนของเจ้ำของ            31,394,559,020.21  
  รำยได้จำกผลกำรด ำเนินงำน   
   รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ                287,082,806.42  
   รำยได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย            12,198,745,930.13  
มูลค่ำเศรษฐกิจที่ถูกแจกจ่ำย   
   ค่ำใช้จ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำน              9,804,290,547.15  
   ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย                                  -    
   ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นๆ                  19,548,000.00  
   ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร              1,279,704,796.50  
   เงินน ำสง่คลงัประจ ำป ี                                  -    
   จ ำนวนเงินบรจิำคและสนับสนุนเพือ่กำรพัฒนำชุมชน                    1,335,371.50  
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ   

   รำยได ้            12,485,828,736.55  
   ค่ำใช้จ่ำย            11,104,878,715.15  

   ผลก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน 

               153,544,427.00  

    องค์ประกอบอื่นของกองทุนสะสม (1,948,482.49) 
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การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของการยางแห่งประเทศไทย 
กำรยำงแห่งประเทศไทยมีควำมมุ่งมั่นในเรื่องกำรสร้ำงค่ำนิยมแก่บุคลำกรเพื่อเป็นรำกฐำน 

ในกำรสร้ำงพฤติกรรมร่วมที่ดีของบุคลำกรทุกคนในองค์กรเพื่อเป็นแนวทำงหรือรำกฐำนในกำรสร้ำงพฤติกรรม
ร่วมที่ดีของบุคลำกรทุกคนในองค์กร ผ่ำนกระบวนกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้ เข้ำใจ ยอมรับ และยึดถือปฏิบัติตำม
อย่ำงต่อเนื่องจนกลำยเป็นแบบแผนเฉพำะขององค์กรในท่ีสุด กำรปลูกฝังค่ำนิยม กยท. ท่ีเหมำะสมทั่วถึง 
และมีประสิทธิภำพ จึงมีควำมจ ำเป็นที่บุคลำกรทุกระดับต้องให้ควำมส ำคั และประพฤติปฏิบัติตนตำมค่ำนยิม 
กยท. โดยเฉพำะผู้บริหำรที่เป็นต้นแบบและเป็นก ำลังส ำคั ในกำรผลักดันให้บุคลำกรเกิดพฤติกรรมร่วมกัน 
ทั่วทั้งองค์กร ตำมทิศทำงที่องค์กรก ำหนดแล้วถือปฏิบัติจนกลำยเป็นวิถีที่สืบทอดที่เข้มแข็งจำกรุ่นสู่รุ่น  
อันจะเป็นกำรช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในระดับบุคคล  ให้สำมำรถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำยได้ 
อย่ำงรำบรื่น 

ด้วยวิสัยทัศน์ของกำรยำงแห่งประเทศไทย (กยท.) “องค์กรน ำด้ำนยำงพำรำระดับโลก”  
โดยมีภำรกิจ ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดต้นทุน เพิ่มรำยได้ให้เกิดควำมคุ้มค่ำ เป็นไป
ตำมหลักธรรมมำภิบำล และตอบสนองสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งระบบ ซึ่งกำรจะผลักดันให้ภำรกิจและวิสัยทัศน์บรรลุผลส ำเร็จได้อย่ำงยั่งยืนนั้น กยท. จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
จะต้องก ำหนดค่ำนิยม 

นโยบายการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของ กยท.  
1. ผู้บริหำรทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมค่ำนิยมของ กยท. เพื่อสร้ำงควำม

เช่ือมั่น และสร้ำงแรงจูงใจในกำรประพฤติปฏิบัติตนของบุคลำกรในทำงที่ดี ตรงกับทิศทำงที่องค์กรมุ่งหวัง  
2. ถือเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ "บุคลำกรตั้งแต่ระดับหัวหน้ำแผนกข้ึนไปทุกคน"  

ในกำรให้ควำมส ำคั กับกำรเผยแพร่กำรประชำสัมพันธ์ กำรช้ีแจง กำรถ่ำยทอด กำรสังเกต กำรพัฒนำ  
และกำรปลูกฝังค่ำนิยม กยท. ให้กับผู้ใต้บังคับบั ชำทุกคน ตลอดจนทีมงำน หรือหน่วยงำนที่ตนเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งกำรปลูกฝังค่ำนิยม กยท. ในทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึน  

3. บุคลำกรทุกระดับต้องประพฤติตนอย่ำงเคร่งครัดและสม่ ำเสมอภำยใต้ค่ำนิยมของ กยท. 
ด้วยกำรปฏิบัติตนตำมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ “RUBBER” ดังนี ้ 

R = Rules ถูกต้องตำมกฎเกณฑ์  
U = Unity เป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน  
B = Be Innovative สร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่  
B = Beyond service ใส่ใจกำรให้บริกำร  
E = Expertise เช่ียวชำ งำนในหน้ำที่  
R = Responsibility มีควำมรับผิดชอบ  
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4. กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลทุกกระบวนกำร ต้องมีควำมสอดคล้องกับค่ำนิยม
ของ กยท. โดยให้ควำมส ำคั ตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรส่งเสริมกำรยกย่องชมเชยต่ำง ๆ เป็นต้น  

5. กิจกรรมอื่น ๆ สำมำรถประยุกต์ใช้ค่ำนิยมของ กยท. ได้ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องอยู่
ภำยใตวั้ตถุประสงค์แนวทำงและพฤติกรรมตำมที่องค์กรก ำหนด 
แนวทางการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของ กยท.  

อ้ำงอิงจำกทฤษฎีกำรบริหำรองค์กร 7S McKinsey เป็นกำรพิจำรณำ 7 องค์ประกอบหลัก  
คือ กลยุทธ์ (Strategy), โครงสร้ำงองค์กร (Structure), สไตล์ (Style), ระบบ (System), บุคลำกร (Staff),  
ทักษะ (Skill) และค่ำนิยม (Shared Value) ซึ่งค่ำนิยม เป็นตัวที่เช่ือมโยงทุก ๆ  องค์ประกอบ ดังนั้น กยท. จึงน ำ
หลักดังกล่ำวมำจัดท ำเป็นแนวทำงกำรเสริมสร้ำง ค่ำนิยมและวัฒนธรรมของ กยท. ทั้งนี้ กำรเสริมสร้ำงจ ำเป็นตอ้ง
พิจำรณำทุกองค์ประกอบและเสริมสร้ำง ให้เหมำะสมตำมทิศทำงองค์กร, พื้นที่กำรปฏิบัติงำน หรือลักษณะ 
ของกลุ่มบุคลำกร 

กรอบแนวคิดของ McKinsey 
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เพื่อให้นโยบำยกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมของ กยท. สำมำรถน ำไปใช้ใน  
กำรขับเคลื่อน ให้เกิดข้ึนจริง สำมำรถถ่ำยทอดนโยบำยกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมไปสู่บุคลำกรได้อย่ำงทั่วถึง  
และมีประสิทธิภำพ กยท. จึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร และก ำหนด 
กลุ่มผู้รับผิดชอบในกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมของ กยท. ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. ผู้บริหำร 
และผู้บังคับบั ชำ 2. บุคลำกร กยท. 3. หน่วยงำนส่งเสริมสนับสนุน 

ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา 

1. พูดตอกย  า  1.1 กล่ำวถึงค่ำนิยมและวัฒนธรรมในโอกำสต่ำง  ๆเสมอ 

2. ท าเป็นตัวอย่าง 2.1 ศึกษำค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรตำมคู่มือ
เสริมสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร และปฏิบัติ
ตำมจนเป็นนิสัย 

2.2 น ำอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ที่มีตรำสั ลักษณ์ กยท. 
หรื อ ค่ ำ นิยมและ วัฒนธรรม  อง ค์กรมำใ ช้ ใน
ชีวิตประจ ำวัน เช่น เสื้อ หมวก แก้วน้ ำ ปำกกำ ฯลฯ 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภำพลักษณ์ของ กยท. ให้
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

2.3 ประชำสัมพันธ์แนวทำงให้เกิดกำรปฏิบัติตนตำม
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลำกรใหม่หรือ
บุคคลภำยนอกให้เข้ำใจ โดยน ำเสนอผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  

3. สร้างผู้น า 3.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนใหบุ้คลำกรทีป่ฏิบัติตน
ตำมค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร ม ีกำรแสดงออก
เพื่อก้ำวสูก่ำรเป็นผู้น ำในโอกำสต่ำง ๆ 

3.2 ส่งเสรมิให้บุคลำกรที่มีภำวะผู้น ำ สำมำรถแสดง
ศักยภำพในกำรสง่เสริม สนับสนุน ค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรอย่ำงไมจ่ ำกัดแนวทำง และ
เผยแพร่แนวทำงต่ำง ๆ ทำง ช่องทำงสื่อสงัคม
ออนไลน์ต่ำง ๆ เพือ่เป็นตัวอย่ำงให้กบัส่วนงำน/
หน่วยงำนอื่น ๆ 
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บุคลากร กยท. 

1. เรียนรู ้ 1.1 เรียนรู้เกี่ยวกับค่ำนิยมและวัฒนธรรมของ กยท. 
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น คู่มือ  แผ่นพับ สื่อสังคม
ออนไลน์กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงำน กำรพูด
ตอกย้ ำและท ำเป็นตัวอย่ำงของผู้บริหำร เพื่อปฏิบัติ
ตนตำม ค่ ำ นิ ยม  แล ะ วัฒ นธร ร มขอ ง  ก ยท .  
อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

2. ลด - เลิก 2.1 ลด/เลิก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตำมค่ำนิยม
และวัฒนธรรมของ กยท. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทลีะ
น้อย จนก่อเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นนิสัย 

หน่วยงานส่งเสริม/สนับสนุน 

1. ส่งเสริม – สนับสนุน 1.1 จั ด ท ำ แ น ว ท ำ ง  วิ ธี ก ำ ร  เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่
ประชำสัมพันธ์ค่ำนิยมและวัฒนธรรมของ  กยท. 
ให้กับส่วนงำน/หน่วยงำนทุกแห่ง เพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำน 

1.2 ประสำนงำน ให้ ข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำน
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมของ กยท. ให้กำรเผยแพร่
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง  1.3 ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ 
เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมและวัฒนธรรม
ของ กยท. 

2. ติดตาม – รายงานผล 2.1 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำร 
ด้ำนค่ำนิยมและวัฒนธรรมของ กยท. ของแต่ละ 
ส่วนงำน/หน่วยงำน และน ำผลกำรติดตำมน้ันมำ
ปรับปรุงแนวทำงกำร ด ำเนินกำรด้ำนค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมของ กยท.ให้สอดคล้องกับบุคลำกร กยท.  

2.2 ส ำรวจกำรรับรู้ของบุคลำกรเกี่ยวกับค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมของ กยท.  

2.3 น ำเสนอผลกำรด ำเนินกำรด้ำนค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมของ กยท. ต่อ ผวก. 
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การบริหารทรัพยากรบคุคลของการยางแหง่ประเทศไทย  
กำรยำงแห่งประเทศไทยได้ตระหนักว่ำทรัพยำกรบุคคลเป็นทุนมนุษย์ที่สำมำรถเพิ่มมูลค่ำ  

ในกำรท ำงำนจึงได้กำรประมำณกำรกรอบอัตรำก ำลังของกำรยำงแห่งประเทศไทย ปีงบประมำณ 2564 - 2570 
สำมำรถประมำณกำรอัตรำก ำลังที่กำรยำงแห่งประเทศไทยมีในแต่ละปีและอัตรำกำรเกษียณอำยุ  
กำรท ำงำน เพื่อประมำณกำรส ำหรับกำรสรรหำบุคลำกรในแต่ละปี ซึ่งเป็นกำรพิจำรณำในเชิงปริมำณส ำหรับ
กำรพิจำรณำว่ำควรสรรหำบุคลำกรมำทดแทนเท่ำใดให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร และทิศทำงกำรบริหำรงำน
ของกำรยำงแห่งประเทศไทย เพ่ือให้กำรบริหำรอัตรำก ำลังส่วนขำดส่วนเกินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และมีควำมสมดุลจึงควรก ำหนดกรอบ ดังนี้ 

1. กรอบอัตรำก ำลังส่วนขำดของพนักงำน ก ำหนดให้มีกำรเปิดสอบแข่งขันลูกจ้ำงภำยในที่มี
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนในกรอบอัตรำก ำลังที่ว่ำง เนื่องจำกกำรยำงแห่งประเทศไทย 
มีอัตรำก ำลังลูกจ้ำงช่ัวครำวที่เกินจำกกรอบอัตรำก ำลังที่มีอยู่จำกกำรควบรวมองค์กรของ 3 หน่วยงำน  
คือ ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง สถำบันวิจัยยำง และองค์กำรสวนยำง ตำมพระรำชบั  ัติ  
กำรยำงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ให้ไว้ ณ วันท่ี 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 ดังนั้น จึงเป็นกำรบริหำร
อัตรำก ำลังส่วนที่เกินให้สอดคล้องกับภำรกิจและแผนสมดุลรำยได้/ค่ำใช้จ่ำย โดยสัดส่วนคนครองเมื่อเทียบกับ
กรอบอัตรำก ำลังของพนักงำนคิดเป็นร้อยละ 70.55 ซึ่งยังมีอัตรำว่ำงอยู่ 794 อัตรำ จำกจ ำนวนโครงสร้ำง
กรอบอัตรำก ำลังพนักงำนทั้งหมด 2,696 อัตรำ 

2. กรอบอัตรำก ำลังส่วนขำดของพนักงำนและลูกจ้ำง ก ำหนดให้สรรหำจำกบุคคลภำยนอก
เพิ่มเติม เนื่องจำกมีกำรปรับกรอบอัตรำก ำลังในส่วนของพนักงำนและลูกจ้ำงเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้ำง
องค์กร โดยสัดส่วนคนครองเมื่อเทียบกับกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนและลูกจ้ำงคิดเป็นร้อยละ 92.69  
โดยสรรหำจำกภำยนอกเพิ่มจ ำนวน 213 อัตรำ 

3. กรอบอัตรำก ำลังส่วนขำดของลูกจ้ำงช่ัวครำว ก ำหนดให้คงอัตรำก ำลังไว้ โดยไม่ให้
ด ำเนินกำรสรรหำจำกบุคคลภำยนอกเพ่ิมเติม แต่หำกมีลูกจ้ำงช่ัวครำวพ้นสภำพเน่ืองจำกเ กษียณอำยุ 
กำรท ำงำน หรือลำออก ฯลฯ ให้บรรจุลูกจ้ำงช่ัวครำวที่เกินจำกกรอบอัตรำก ำลังเพื่อทดแทน โดยสัดส่วน  
คนครองเมื่อเทียบกับกรอบโครงสรำ้งอัตรำก ำลงัลูกจ้ำงช่ัวครำวคิดเป็นร้อยละ 81.94 โดยมีอัตรำว่ำง 41 อัตรำ  
จำกจ ำนวนกรอบอัตรำก ำลังลูกจ้ำงช่ัวครำวทั้งหมด 227 อัตรำ 

4. ก ำหนดให้มีกำรจ้ำงลูกจ้ำงจ้ำงเหมำเพื่อทดแทนในกรอบอัตรำก ำลังส่วนที่ขำด 
ของพนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงช่ัวครำว ตำมควำมจ ำเป็นโดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑท์ี่ กยท. ก ำหนด 

5. ทุกสิ้นปีงบประมำณหลังจำกมีกำรแต่งตั้งโยกย้ำยพนักงำนในทุกระดับจะมีกำรทบทวน
ต ำแหน่งว่ำงรวมถึงต ำแหน่งว่ำงที่พนักงำนเกษียณอำยุ จะมีกำรสรรหำบุคลำกรทดแทนเพื่อให้ด ำเนินงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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การพัฒนาทรพัยากรบุคคลด้วยความเปน็ธรรม  

กำรยำงแห่งประเทศไทย มีกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรเพื่อสนับสนุนควำมยั่งยืนทำง 
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่ำนโครงกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำวิชำกำร ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ เช่น 

1. สัมมนำวิชำกำรส ำหรับผู้ปฏิบัติหน้ำที่ถ่ำยทอดเทคโนโลยียำงพำรำ 
2. กำรพัฒนำทักษะกำรเป็นที่ปรึกษำและผู้ตรวจประเมินด้ำนมำตรฐำน GAP/GMP 
3. กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อส่งเสริมกำรท ำสวนยำงตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน 
4. กำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนยำงพำรำ 
5. กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำในระดับปริ  ำโทและปริ  ำเอกให้กับบุคลำกรในสำขำวิชำ

ที่จ ำเป็นและขำดแคลน 
6. กำรจัดท ำต้นแบบควำมยั่งยืนของสถำบันเกษตรกรชำวสวนยำง และสนับสนุนเกษตรกรชำวสวนยำง

ต้นแบบ ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน 
7. กำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรเพื่อด ำเนินกำรโครงกำรน ำร่องกำรบริหำรจัดกำรคำร์บอน

เครดิตของกำรยำงแห่งประเทศไทย 
อีกทั้ง กยท. ได้ตระหนักว่ำทรัพยำกรบุคคลเปน็ทุนมนุษย์ที่สำมำรถเพิ่มมลูค่ำในกำรท ำงำนได้ 

ท ำให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นในลักษณะเชิงกลยุทธ์จึงได้น ำผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในงำน                    
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล ควำมผูกพันองค์กร และควำมสุขในที่ท ำงำนของบุคลำกร กยท. ในปีบั ชี 2565 รวมทั้ง
ได้น ำแผนวิสำหกิจ กยท. พ.ศ. 2563 - 2565 และหลักเกณฑ์ประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจตำมระบบ
ประเมินผลใหม่ (SE-AM) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) มำใช้ก ำหนดกรอบแนวทำง 
ในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเ ชิงกลยุท ธ์ขององค์กรทั้ ง ในระยะสั้นและระยะยำว 
ได้อย่ำงครอบคลุม และมีประสิทธิภำพ นอกจำกนั้นแล้วยังใช้เครื่องมือ HR Scorecard มำเป็นแนวทำง 
ในกำรจัดท ำแผน และประเมินผลงำนด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำ  
และเพิ่มขีดสมรรถนะ ก ำลังคนให้มีควำมเข้มแข็ง และสอดรับกับภำรกิจขององค์กร อีกทั้งสนับสนุนให้กำร
บริหำรจัดกำรองค์กร สำมำรถพัฒนำไปสู่ควำมเป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี (Good Governance) 
โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้สอดคล้องกับระบบกำรจัดสรรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน  
และพัฒนำระบบกำรประเมินผลตำมตัวช้ีวัดที่ได้ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและก่อให้เกิดป ระโยชน ์
ต่อองค์กรสูงสุด 

ความพึงพอใจในงานด้านทรัพยากรบุคคลและความผูกพันองค์กรของบุคลากรการยางแห่งประเทศไทย 

ควำมพึงพอใจในงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลและควำมผูกพันองค์กรของบุคลำกรกำรยำง 
แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพ่ือศึกษำระดับควำมพึงพอใจในงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
และควำมผูกพันองค์กรของบุคลำกรกำรยำงแห่งประเทศไทย (2) เพื่อศึกษำปัจจัยควำมพึงพอใจในงำน 
ด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่ส่งผลต่อควำมผูกพันองค์กรของกำรยำงแห่งประเทศไทย (3) เพื่อศึกษำควำมต้องกำร 
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และควำมคำดหวังในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของบุคลำกรกำรยำงแห่งประเทศไทย  โดยมีประชำกร  
คือ บุคลำกรกำรยำงแห่งประเทศไทยทั้งในส ำนักงำนให ่ กยท.เขตและหน่วยงำนภำยใต้ กยท.เขต  
ทั่วประเทศ โดยให้บุคลำกรท ำผ่ำนแบบสอบถำมออนไลน์ ซึ่งได้รับผลกำรส ำรวจและสำมำรถน ำมำใช้ได้จริง
จ ำนวนทั้งหมด 865 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บแบบสอบถำมประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ (1) แบบสอบถำมข้อมูล
ส่วนบุคคล (2) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล  (3) แบบสอบถำมควำมผูกพันองค์กร 
โดยสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ค่ำควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
กำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยพหุคูณแบบเป็นข้ันตอน โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจในงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล พบว่ำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.43 ซึ่งเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ควำมพึงพอใจในงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่อยู่ในระดับ
มำกมี 5 ด้ำน ดังนี้  

1.1 ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร  
1.2 ด้ำนกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
1.3 ด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  
1.4 ด้ำนกำรบริหำรผลตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์  
1.5 ด้ำนระบบสำรสนเทศของงำนทรัพยำกรบุคคล  

2. ส ำหรับควำมพึงพอใจในงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่อยู่ในระดับปำนกลำง มี 5 ด้ำน ดังนี้ 
2.1 ด้ำนนโยบำย  
2.2 ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  
2.3 ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม  
2.4 ด้ำนกระบวนกำรสื่อสำรของ ฝทม. 
2.5 ด้ำนกำรให้บริกำรงำนทรัพยำกรบุคคล  

ผลกำรศึกษำควำมผูกพันองค์กร พบว่ำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก ซึ่งเมื่อพิจำรณำรำย 
ด้ำนพบว่ำ อยู่ในระดับมำกมี 5 ด้ำน ดังนี้  

1. ด้ำนงำนในควำมรับผิดชอบ  
2. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  
3. ด้ำนผู้น ำและวัฒนธรรมองค์กร  
4. ด้ำนโอกำสและควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ  
5. ด้ำนคุณภำพชีวิต  

อยู่ในระดับปำนกลำงมีแค่ 1 ด้ำน คือ ด้ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร โดยสำมำรถวิเครำะห์
รูปแบบควำมผูกพันตำมแนวคิดของเมเยอร์และอัลเลน (Meyer, & Allen, 1991, p. 61) ทั้ง 3 ประกำรได้ 
ดังนี้ ควำมผูกพันต่อองค์กรด้ำนจิตใจ (Affective Commitment) ได้แก่ ด้ำนงำนในควำมรับผิดชอบ  
ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ด้ำนผู้น ำและวัฒนธรรมองค์กร ควำมผูกพันต่อองค์กรด้ำนกำรคงอยู่ 
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(Continuance Commitment) ได้แก่ ด้ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ด้ำนโอกำสและควำมก้ำวหน้ำทำง
อำชีพ และควำมผูกพันต่อองค์กรด้ำนบรรทัดฐำน (Normative Commitment) ได้แก่ ด้ำนคุณภำพชีวิต  

ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมพึงพอใจในงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่มีอิทธิพลต่อควำมผูกพัน
องค์กร พบว่ำ ปัจจัยควำมพึงพอใจในงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่มีอิทธิพลต่อควำมผูกพันองค์กรโดยรวม         
มี 8 ปัจจัย คือ  

1. ปัจจัยด้ำนกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร 1) ด้ำนควำมปลอดภัยสุขอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 2) ด้ำนระบบสำรสนเทศของงำนทรัพยำกรบุคคล 3) ด้ำนบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ 4) ด้ำนกำรบริหำรผลตอบแทนสวัสดิกำรและสทิธิประโยชน์ 5) ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 6) ด้ำนนโยบำย 
7) ด้ำนกำรให้บริกำรงำนทรัพยำกรบุคคล 

2. ปัจจัยควำมพึงพอใจในงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่มีอิทธิพลต่อควำมผูกพันองค์กรด้ำน
จิตใจมี 5 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้ำนกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร 2) ด้ำนควำมปลอดภัยสุขอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 3) ด้ำนบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 4) ด้ำนระบบสำรสนเทศของงำนทรัพยำกร
บุคคล5) ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 

3. ปัจจัยควำมพึงพอใจในงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่มีอิทธิพลต่อควำมผูกพันองค์กร 
ด้ำนกำรคงอยู่มี 6 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้ำนระบบสำรสนเทศของงำนทรัพยำกรบุคคล  2) ด้ำนกำรบริหำร
ผลตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 3) ด้ำนบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 4) ด้ำนควำมปลอดภัยสุขอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 5) ด้ำนนโยบำย 6) ด้ำนกำรให้บริกำรงำนทรัพยำกรบุคคล 

4. ปัจจัยควำมพึงพอใจในงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่มีอิทธิพลต่อควำมผูกพันองค์กร 
ด้ำนบรรทัดฐำน มี 5 ปัจจัย คือ 1 ) ปัจจัยด้ำนกำรให้บริกำรงำนทรัพยำกรบุคคล 2) ด้ำนควำมปลอดภัย
สุขอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 3) ด้ำนบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 4) ด้ำนกำรบริหำรผลตอบแทน
สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 5) ด้ำนกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร  

ผลกำรส ำรวจที่ได้สำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบคุคลขององค์กร
เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำ และเลือกวิธีที่เหมำะสมเพื่อเสริมสร้ำงควำมพึงพอใจในงำนและควำมผูกพัน
องค์กรให้กับบุคลำกรกำรยำงแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนส ำคั ในกำรสร้ำงควำมส ำเร็จให้กับองค์กร 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในงานด้านทรพัยากรบคุคลโดยภาพรวมของบุคลากร ปี 2565 
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สรุปผลการประเมินความผกูพนัองคก์ร 
 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบตัิต่อแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน 
กำรยำงแห่งประเทศไทยตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อแรงงำนด้วยควำมเป็นธรรม  

และกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนในกำรพัฒนำห่วงโซ่อุปทำนที่ยั่งยืนบนพื้นฐำนหลักกำรด้ำนควำมรับผิดชอบ  
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกฎหมำยท้องถ่ิน และควำมคำดหวังขององค์กรระหว่ำงประเทศ 
ตำมมำตรฐำนสำกล องค์กรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labour Organization) ในกำรไม่เลือก
ปฏิบัติในกำรจ้ำงงำนและอำชีพซึ่งสะท้อนอยู่ในเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 5 ควำมเท่ำเทียม
ทำงเพศ และข้อที่ 8 กำรจ้ำงงำนที่มีคุณค่ำและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจเป็นกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  
กำรแก้ปั หำควำมไม่เท่ำเทยีมกันทำงเพศ กำรจัดกำรข้อร้องเรยีน กำรให้ควำมเป็นธรรมและยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย สุขภำพอนำมัย ควำมปลอดภัย และสวัสดิกำรของพนักงำนและผู้รบัเหมำ
รวมถึงสภำพแวดล้อม ในกำรท ำงำนจำกแสงสว่ำง เสียง ฝุ่น และมลพิษทำงสิ่งแวดล้อมจำกพื้นที่ปฏิบัติกำร 
กำรได้มำซึ่งข้อมูลผ่ำนช่องทำงในกำรรับข้อร้องเรียนที่หลำกหลำยในกำรตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
ได้ก ำหนด กระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน ซึ่งในปีงบประมำณ 2565 กยท. ได้มีกำรจ้ำงงำนลูกจ้ำง 
ที่เป็นบุคคลพิกำรตำมพระรำชบั  ตัิส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ก ำหนดให้นำยจ้ำงหรือเจ้ำของสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนของรฐัจ้ำงงำนคนพกิำร 
เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรให้คนพิกำรได้มีส่วนร่วมในสังคม มีโอกำส 
ในกำรเข้ำถึงกำรประกอบอำชีพได้ใช้ศักยภำพของตนเอง และสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 

ผลการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2565 

จ ำนวนพนักงำน/ลูกจ้ำงที่เป็นบุคคลพิกำร 13 
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การดแูลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท างาน  
กองวินัยและแรงงำนสัมพันธ์ ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  (ฝทม./กวร.) ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล  

และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยฯ ในภำพรวมของทั้งองค์กร ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน  
ที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ท ำหน้ำที่ในกำรน ำนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยฯ มำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร  
และด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยฯ โดยประสำนควำมร่วมมือกับส่วนงำนและหน่วยงำนเพื่อกำรปฏิบัติงำน 
ที่มีประสิทธิภำพมีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยฯ ของแต่ละส่วนงำน/หน่วยงำน แบ่งออกเป็น  
2 ส่วน คือ กรณีส่วนงำน/หน่วยงำนที่มีจ ำนวนพนักงำนและลูกจ้ำงไม่ถึง 50 คน จะแต่งตั้งให้พนักงำนที่ผ่ำน
กำรอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้ำงำน (หัวหน้ำแผนกหรือเทียบเท่ำ) และ จป.บริหำร (หัวหน้ำกองข้ึนไป)  
และในส่วนงำน/หน่วยงำนที่มีจ ำนวนพนักงำนและลูกจ้ำงตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป หรื อสถำนประกอบกิจกำร
เฉพำะที่ส ำคั จะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยฯ (คปอ.) ของแต่ละส่วนงำน/หน่วยงำน รวมถึง
แต่งตั้ง จป.บริหำร และ จป.หัวหน้ำงำน เพื่อร่วมบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นโยบายความปลอดภัย สวัสดภิาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย สวัสดิภำพ อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม 

ในกำรท ำงำนของ กยท. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควบคู่ไปกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนและลูกจ้ำง  
จึงก ำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย สวัสดิภำพ อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ประกำศ 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ดังนี้  

1 .  ก ำ ร ย ำ งแห่ งประ เ ทศไทย  จ ะ พัฒ นำระบบกำรบริ ห ำรและกำรจั ดกำร 
ด้ำนควำมปลอดภัย สวัสดิภำพ อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกฎหมำย  
และมำตรฐำนสำกลเพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย  
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ในกำรท ำงำนให้แก่ผู้บริหำร พนักงำน ลูกจ้ำง ผู้รับเหมำ คู่ค้ำ รวมถึงผู้มำติดต่อรับบริกำรหรือผู้มำปฏิบัติงำน
ภำยในกำรยำงแห่งประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. กำรยำงแห่งประเทศไทย ก ำหนดให้ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเป็นหน้ำท่ีและ 
ควำมรับผิดชอบของพนักงำนและลูกจ้ำงทุกคนโดยต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของตนเองเพื่อนร่วมงำน
ตลอดจนทรัพย์สินของกำรยำงแห่งประเทศไทยตลอดเวลำที่ปฏิบัติงำน ผู้บริหำรทุกระดับต้องเป็นแบบอย่ำง 
ที่ดีเป็นผู้น ำในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนและลูกจ้ำงตระหนักถึงกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมปลอดภัย 
รวมทั้งก ำกับดูแลให้กำรปฏิบัติงำนของพนักงำน ลูกจ้ำง ผู้รับเหมำ คู่ค้ำ รวมถึงผู้มำติดต่อรับบริกำรหรือผู้มำ
ปฏิบัติงำนภำยในกำรยำงแห่งประเทศไทยปฏิบัติตำมข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัย สวัสดิภำพ อำชีวอนำมัย  
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของกำรยำงแห่งประเทศไทย  
เกิดควำมปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอน 

3. กำรยำงแห่งประเทศไทย จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 
พนักงำน ลูกจ้ำง ผู้รับเหมำ คู่ค้ำ รวมถึงผู้มำติ ดต่อรับบริกำรหรือผู้มำปฏิบัติงำนภำยในกำรยำง 
แห่งประเทศไทยในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย สวัสดิภำพ อำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

4. กำรยำงแห่งประเทศไทย จะให้ควำมส ำคั กับกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรป้องกัน
อันตรำย และจะด ำเนินกำรสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม รวมทั้งวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ปลอดภัย
ตลอดจนอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมำะสม 

5. กำรยำงแห่งประเทศไทย จะส่งเสริมและพัฒนำใหพ้นักงำนและลูกจ้ำงได้รบัควำมรู้ดำ้น
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้พนักงำนและลูกจ้ำงตระหนักถึงควำมส ำคั ในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัย 

6. กำรยำงแห่งประเทศไทย จะให้กำรสนับสนุนงบประมำณ บุคลำกร และทรัพยำกร 
ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมระบบบริหำรและกำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย สวัสดิภำพ อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

7. กำรยำงแห่งประเทศไทย จะติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  
ควำมปลอดภัย สวัสดิภำพ อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และที่ก ำหนดในแผนงำนประจ ำปี 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยเกิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

การสร้างและส่งเสริมการบริหารความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
กยท. มีแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย สวัสดิภำพ อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม (Safety 

Security Health and Environment : SSHE) กยท. พ.ศ. 2563 – 2567 (ฉบับปรับปรุง 2564) เพื่อใช้เป็น
ตัวก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยฯ ซึ่งประกอบด้วยแผนระยะยำวและแผนระยะสั้น  
โดยมีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด และก ำหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจน
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ครอบคลุมตำมมิติของ SSHE ทั้ง 4 ด้ำน และมีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมมำกข้ึน โดยได้ก ำหนด
ยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนควำมปลอดภัยฯ ที่ส ำคั  3 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำและยกระดับระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย สวัสดิภำพ 
อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนตำมกฎหมำย 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ปรับทัศนคติ พัฒนำพฤติกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมควำมปลอดภัย 
ทั้งนี้ ในส่วนของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย สวัสดิภำพ อำชีวอนำมัย  

และสิ่งแวดล้อม ประจ ำปงีบประมำณ 2565 มีผลลัพธ์รำยโครงกำร สรุปโดยสังเขป ดังนี้ 

ล าดั
บ 

โครงการ 
ตัวชี วัด ผลการ

ด าเนินงา
น ผลลัพธ์รายโครงการ หน่วย เป้าหมาย 

1 โครงกำรส่งเสริมควำม
ปลอดภัยส วัสดิภำพ  
อำ ชี วอนำมั ย  แล ะ
สิ่ งแวดล้อม (Safety, 
Security, Health & 
Environment : SSHE) 

ควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

ร้อยละ 90 74 

2 โครงกำร/กิจกรรมด้ำน
ค ว ำ ม ป ล อ ด ภั ย 
(Safety) 

1. อัตรำกำรประสบอันตรำยจำก
กำรท ำงำน (คิดจำกจ ำนวน
บุคลำกร ณ สิ้นปีงบประมำน) 
2. อัตรำควำมถ่ีกำรบำดเจ็บ 
(I.F.R.) (ต่อช่ัวโมงกำรท ำงำน 1 
ล้ำนช่ัวโมง) 
3 .  อั ตร ำควำมรุ นแร ง ข อ ง 
กำรบำดเจ็บ ( I.S.R) (ต่อช่ัวโมง 
กำรท ำงำน 1 ล้ำนช่ัวโมง) 

ร้อยละ 
 
 
 
 

ไม่เกิน 0.2 
 
 

ไม่เกิน 1 
 
 

ไม่เกิน 1 

0 
 
 
0 
 
 
0 

3 โครงกำร/กิจกรรมด้ำน
สวัสดิภำพ (Security) 

1. ร้อยละควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรที่มีต่อกำรป้องกันและ
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัย 
2 . จ ำ น ว น ก ำ ร เ กิ ด ปั  ห ำ
อำช ำกรรม ปั หำยำเสพติด 
ปั หำกำรลักทรัพย์ และภัย 
ต่ำง ๆ 

ร้อยละ 
 
 

ครั้ง 

90 
 
 

ไม่เกิน 1 

74.20 
 
 
1 
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ล าดั
บ 

โครงการ 
ตัวชี วัด ผลการ

ด าเนินงา
น ผลลัพธ์รายโครงการ หน่วย เป้าหมาย 

4 โครงกำร/กิจกรรมด้ำน 
อำชีวอนำมัย (Health) 

ร้อยละจ ำนวนพนักงำนและ
ลูกจ้ำงที่ได้รับกำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำปี 

ร้อยละ 80 72.39 

5 โคร งกำร /กิ จกรรม 
ด้ ำ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
(Environment) 

มีกำรตรวจสอบด้ำนสิ่งแวดล้อม
ครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ร้อยละ 100 67 
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ISO26000 

กำรยำงแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้น ำผลงำนวิจัยมำใช้ประโยชน์ โดยกำรผลิตผลิตภัณฑ์
ส ำหรับกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประกอบด้วย  

1) กิจกรรมบล็อกปูพื้นจำกยำงพำรำส ำหรับปูพื้นสนำมเด็กเล่นจำกยำงพำรำ  
2) กิจกรรมหุ่นยำงพำรำฝึกฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐำน 
ซึ่งมีหลักปฏิบัติด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ของกำรยำงแห่งประเทศไทย ตำมแนวทำง

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ISO26000  มีดังนี้ 

แนวปฏิบัติตาม 
มาตรฐาน ISO26000 

การด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย ท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตาม 
มาตรฐาน ISO26000 

ธรรมาภิบาล กยท. แสดงควำมมุ่งมั่นในกำรน ำผลิตภัณฑ์จำกยำงเข้ำร่วมในกิจกรรมรับผิดชอบ  
ต่อสังคม  (CSR)   ของ กยท. โดยยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร 
และปฏิบัติงำนมีควำมโปร่งใสในกำรจัดหำวัตถุดิบ และอุปกรณ์ที่ใช้ส ำหรับผลิตที่
ถูกต้องตำมระเบียบพัสดุและตำมกรอบงบประมำณที่ได้รับจัดสรรอีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในกิ จกรรม  CSR เป็ นผลิ ต ภัณฑ์ที่ มี คุณภำพเหมำะสมกับกำร ใ ช้ ง ำน ขอ ง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจำกนี้ กยท. มีข้ันตอนกำรคัดเลือกผู้ที่ต้องกำรผลิตภัณฑ์อย่ำง
เหมำะสม พยำยำมกระจำยผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึงตำมควำมต้องกำรเพื่อสร้ำงควำม
น่ำเช่ือถือให้กับองค์กรและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเป็นธรรม 

สิทธิมนุษยชน กยท. ด ำเนินกิจกรรม CSR  โดยค ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มมีกำรใช้บุคลำกรของ กยท. ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำง
เหมำะสมตั้งแต่กำรคิดสูตรยำงโดยนักวิทยำศำสตร์ที่มีควำมรู้กำรแปรรูปยำง กำรน ำ
สูตรยำงมำผลิตโดยผู้ช่วยนักวิจัยที่มีประสบกำรณ์ในกำรผลิตและมีกำรจ้ำงแรงงำน
อย่ำงถูกต้องและตำมหลักสิทธิมนุษยชน 

การปฏิบัติด้านแรงงาน ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำงส ำหรับกิจกรรม CSR กยท. ปฏิบัติต่อแรงงำนด้วยกำรเคำรพ
ต่อสิทธิของแรงงำนอย่ำงเป็นธรรมมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่บุคคลกรตำมอัตรำ
ค่ำจ้ำงแรงงำน และตำมสิทธิสวัสดิกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงของ กยท.    

สิ่งแวดล้อม กยท. ให้ควำมส ำคั ต่อกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม โดยค ำนึงถึงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร  
และกำรป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดข้ึนตัวอย่ำงเช่นในกิจกรรม CSR  
ของ กยท. ได้ผลิตหุ่นยำงพำรำฝึกฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐำน โดยค ำนึงกำรดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อม ใช้น้ ำยำงพำรำเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตและมีอำยุกำรใช้งำนได้นำนไม่เป็นพษิ
ต่อสิ่งแวดล้อม     
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แนวปฏิบัติตาม 
มาตรฐาน ISO26000 

การด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย ท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตาม 
มาตรฐาน ISO26000 

การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม กยท. ยึดหลักกำรด ำเนินกิจกรรมที่เป็นธรรมครอบคลุมพฤติกรรมต่อต้ำนกำรแข่งขัน  
กำรผูกขำดทำงกำรค้ำ หรือกำรใช้อ ำนำจเหนือกำรตลำดโดยเลือกกิจกรรมผลิตภัณฑ์
ยำงท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  และไม่มีกำรแข่งขันในเ ชิงพำณิชย์กับผู้ประกอบ 
กิจกำรยำงไม่ค้ำขำยหรือเรียกเก็บเงินจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

ประเด็นด้านผู้บริโภค กยท. ผลิตผลิตภัณฑ์ยำงส ำหรับกิจกรรม CSR ภำยใต้มำตรฐำนควำมปลอดภัย  
ตัวอย่ำงเช่น กิจกรรมหุ่นยำงพำรำฝึกฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐำนตัวหุ่นฝึกผลิตจำกยำง
ธรรมชำติ 100% โดยมีลักษณะคล้ำยคนจริงและมีควำมยืดหยุ่นเหมำะสมกับกำรฝึก
ปฏิบัติของบุคคลทั่วไปและกิจกรรมกำรผลิตบล็อกปูพื้นรูปตัวหนอนจำกยำงพำรำ
ส ำหรับปูพ้ืนสนำมเด็กเล่นเพื่อใช้ทดแทนบล็อกปูพื้นซีเมนต์ ซึ่งจำกสมบัติของยำง
ธรรมชำติที่มีควำมยืดหยุ่นสูงช่วยลดควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บจำกกำรกระแทก
ส ำหรับเด็กเล็กได้เป็นอย่ำงดีท ำให้เด็กเล็กมีควำมสนุกกับกำรเล่นช่วยสร้ำงพัฒนำกำร
ทำงร่ำงกำยของเด็กตำมวัยได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวสำมำรถ
น ำไปปรับใช้ปูพื้นทำงเดินส ำหรับผู้สูงวัยช่วยลดควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุของผู้สูงวัยได้อีกด้วย 

การมีส่วนร่วมของชุมชน
และการพัฒนาชุมชน 

กยท. มีควำมมุ่งมั่นในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน โดยกำรน ำผลิตภัณฑ์
ยำงมำใช้ส ำหรับกำรผลิตหุ่นยำงพำรำฝึกฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐำน กยท.น ำองค์ควำมรู้กำรผลิต
หุ่นยำงพำรำฯถ่ำยทอดสู่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภำพมีควำม
พร้อมในกำรแปรรูปยำง สำมำรถผลิตหุ่นยำงพำรำฯ ได้เองและมีคุณภำพได้ตำมมำตรฐำน
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจึงเป็นกำรสนับสนุนอำชีพของเกษตรกรชำวสวนยำง 
ในพื้นที่ช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมยั่งยืนของอำชีพกำรท ำสวนยำงของเกษตรกร
ชำวสวนยำง นอกจำกนี้ กลุ่มเกษตรกรยังสำมำรถน ำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรผลิตที่
ได้รับกำรถ่ำยทอดจำก กยท. ไปพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลติผลิตภัณฑ์ยำงของชุมนุมสหกรณ์
และจ ำหน่ำยให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ เองได้อีกด้วย      
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นโยบายสิ่งแวดลอ้ม 
กำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรกลำงในกำรบริหำรจัดกำรยำงพำรำของประเทศ  

ทั้งระบบครบวงจร มีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจให้สำมำรถเติบโตอย่ำงยั่งยืนควบคู่ไปกับกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงก ำหนดนโยบำยสิ่งแวดล้อม  
ประกำศเมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. มุ่งมั่นในกำรควบคุม ปกป้อง และลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นกำรป้องกัน
มลพิษที่แหล่งก ำเนิดจำกกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ พร้อมทั้งสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2. ปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมำตรฐำนสำกลอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนำ ทบทวน และปรับปรุงระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง 

3. ให้ควำมส ำคั กับกำรจัดซื้อและจัดจ้ำงผลิตภัณฑ์หรือบริกำร และกำรใช้เทคโนโลยี  
กำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วม และสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อม ให้กับบุคลำกร  
ในองค์กรและคู่ธุรกิจในกำรมีส่วนดูแลและรักษำสิ่งแวดล้อม 

5. สื่อสำรและเผยแพร่นโยบำยสิ่งแวดล้อมต่อบุคลำกรในองค์กร บุคคลภำยนอก และผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียให้ทรำบถึงควำมมุ่งมั่นในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์กร 
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กยท. ตระหนักถึงควำมส ำคั  
ในเรื่องกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมโดยกำรมุ่งเน้นกำร
ด ำ เนินกิจกรรมที่ ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม เ ช่น กำรหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรพิษ 
และสำรเคมีอันตรำยต่อสุขภำพและควำมเป็นอยู่
ของพนักงำน ลูกค้ำ ชุมชนและสังคมโดยรอบ 
มุ่งเน้นกำรใช้ทรัพยำกรทุกประเภทอย่ำงคุ้มค่ำ 
และรักษำสิ่งแวดล้อม โดยให้ควำมส ำคั กับกำร
จัดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้มีประสิทธิภำพ
สูงสุด มีกำรน ำผลพลอยได้หรือของเหลือจำกกำร
ผลิตกลับมำใช้ประโยชน์ให้ได้มำกที่สุด รวมทั้ง มีกำร
บ ำบัดของเสียหรือมลพิษ จำกกระบวนกำรผลิตที่มี
คุณภำพ ได้มำตรฐำน โดยมีกำรประเมินระบบ
บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องและไม่
ก่ อ ให้ เ กิ ดผลกระทบเ ชิ งลบต่อสิ่ ง แวดล้อม  
มีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. กำรป้องกันมลพิษ กำกของเสีย สำรพิษ 
และสำรเคมีอันตรำย  

1) กยท. ตระหนักถึงควำมส ำคั ในกำรบริหำร
จัดกำรของเสียทั่วไป และกำกของเสียจำกโรงงำน  
โดยมอบหมำยให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ก ำหนด 
แนวปฏิบั ติที่ ดี ในกำรก ำจัดของเสียที่ ถูกต้อง 
และได้มำตรฐำนโดยสอดคล้องกับกฎหมำยที่ส ำคั 
ต่ำงๆ เช่น พระรำชบั  ัติโรงงำน พ.ศ.2535
พระรำชบั   ั ติ วั ต ถุ อั นตร ำย  พ .ศ . 2551
พระรำชบั  ัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ พ.ศ. 2561 และพระรำชบั  ัติ กำร
สำธำรณสุข พ.ศ. 2535  

2) กยท. ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำร 
น้ ำเสียภำยในกองจัดกำรโรงงำนทั้ง 6 แห่ง อย่ำงเป็น
ร ะบบ  โ ดยมุ่ ง เ น้ น ก ระบวนกำร ส ำ คั  ทั้ ง 
กำรลด กำรใช้ซ้ ำ/กำรรีไซเคิล กำรบ ำบัด และกำรทิ้ง 
โดยระบุเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทจัดกำรน้ ำเสียที่มี
สำระส ำคั สอดคล้องกับกฎหมำยกำรจัดกำรน้ ำเสีย 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระรำชบั  ัติส่งเสริมและรักษำ
คุ ณภำพสิ่ ง แวดล้ อมแห่ งชำติ  พ .ศ .  2561 
พระรำชบั  ั ติ ควบคุมอำคำร พ.ศ.  2522  
และพระรำชบั  ัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2560 เป็นต้น  

3) กยท. ส่งเสริมกำรหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรพิษ 
โดยก ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้ในกำรควบคุมกำร
ด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบเชิงลบ 

ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
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และเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยของพนักงำน 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4) กยท. จัดให้ มีระบบติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของเสียทั่วไป 
เพื่อรวบรวมปั หำ อุปสรรค พร้อมทั้งน ำเสนอ
รำยงำนดังกล่ำวให้แก่ผู้บริหำรระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
รับทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอทั้ งปี  เพื่อก ำกับดูแล 
และสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนโดยรวมเกิด
ประสิทธิผลที่แสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยใน
และภำยนอกเห็น ถึงควำมมุ่ งมั่ นของ กยท.  
ในกำร เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่ำงชัดเจน   

2 กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน  
1 )  ก ย ท .  ส นั บ ส นุ น ใ ห้ พ นั ก ง ำ น  

และผู้เกี่ยวข้องเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม โดยก ำหนดเป็นนโยบำย แนวปฏิบัติ 
และแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกำร 
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ เ ชิ ง นิ เ ว ศ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  
(Eco-efficiency) ตำมมำตรฐำน ISO 26000 โดยกำร
มุ่งเน้นกำรใช้พลังงำนทดแทนที่หลำกหลำย และกำร
แลกเปลี่ยน วัสดุ พลังงำน น้ ำ ทรัพยำกรกำร 
ผลิตต่ำงๆ และของเสียที่เกิดจำกกำรผลิตและกำร
ให้บริกำร ระหว่ำงโรงงำน ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำว
นอกจำกจะท ำให้ กยท. เกิดกำรประมำณกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติต่อหน่วยที่ท ำให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม
จำกกำรผลิตและกำรให้บริกำรสูงสุดแล้วยังจะ
สนับสนุนให้เกิดกำรลดของเสียในระบบนิเวศ 
และท ำให้สิ่งแวดล้อมโดยรวมยั่งยืนได้ในระยะยำว
อีกทำงหนึ่ง  

2 )  กยท .  ประยุ กต์ ใ ช้ หลั กกำร 3Rs  
ซึ่งประกอบด้วย กำรลดกำรใช้ทรัพยำกร (Reduce)  
กำรน ำทรัพยำกรกลับมำใช้ซ้ ำ (Reuse) และกำรน ำ
ทรัพยำกรกลับมำใช้ใหม่โดยผ่ำนกระบวนกำรแปรรูป 
(Recycle) เพื่อท ำให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และลดจ ำนวนขยะหรือมูลฝอยที่เกิด
ภำยใน กยท.   

3) คณะกรรมกำร กยท. มุ่งมั่นเป็นสถำน
ประกอบกิจกำรที่สร้ำงประโยชน์ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรจัดท ำแผนกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น
กระบวนกำร (CSR in 
Process) ที่ ร ะ บุ ใ ห้ มี
ยุทธศำสตร์ และแผนกำร
ด ำเนินงำนระยะยำวและ
ประจ ำปีที่เกี่ยวข้องกับ
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน โดยคณะกรรมกำรได้
มอบหมำยให้คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
แ ล ะ ก ำ ร แ ส ด ง ค ว ำม รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม 
และสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำกิจกำรเพื่อควำมยั่งยนื 
พิจำรณำกลั่นกรองก่อนเริ่มปีบั ชี พร้อมติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอเปน็รำยไตรมำส  

4) กยท. สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่
อุปทำนโดยรวม โดยเฉพำะ คู่ค้ำ และผู้ส่งมอบต่ำงๆ 
น ำหลั กกำรแสดงควำมรับผิ ดชอบต่ อสั งคม 
และสิ่ งแวดล้อมในกระบวนกำร CSR in Process  
ไปปฏิบัติอย่ำงเป็นมำตรฐำนในทิศทำงเดียวกับ กยท. 
ดังนั้นจึงได้น ำหลักปฏิบัติดังกล่ำวมำประยุกต์ร่วมกับ
หลักกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงที่ยั่งยืน เช่น กำรจัดซื้อสีเขียว 
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ทั้งนี้ เพื่อท ำให้ กยท. มั่นใจได้ถึงกำรจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นกำรสนับสนุนให้ 
กยท. มีเครือข่ำยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทำนที่
มีแนวปฏิบัติที่ดีและพร้อมร่วมมือกับ กยท. เสริมสรำ้ง 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดได้ในที่สุด 

3. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรลด
ผลกระทบ และกำรปรับตัวให้เข้ำกับภำวะโลกร้อน  

กยท. ตระหนักถึงควำมส ำคั ต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยกำรส่งเสริมให้มีกำร
ประหยัดกำรใช้พลังงำนภำยในองค์กร รวมถึงจัดซื้อ
สินค้ำท่ีมีประสิทธิภำพทำงด้ำนพลังงำน และพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรใช้พลังงำน
อ ย่ ำ ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ  
และค ำนึงถึงสำเหตุ มำตรกำร
และแนวทำงปฏิบัติงำนจนถึง

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดยมีมำตรกำรใน
กำรป้องกันกำรลดหรือกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้
น้อยที่สุด และจัดท ำกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ ในกำรลด
หรือดูดกลับกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกรูปแบบต่ำง  ๆ
เพื่อท ำให้องค์กรสำมำรถชดเชยกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกบำงส่วน (Carbon Offset) หรือทั้ งหมดที่
องค์กรก่อให้เกิด (Carbon Neutral) ได้ในที่สุด 

4 .  ก ำ ร ป ก ป้ อ ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ค ว ำ ม
ห ล ำ ก ห ล ำ ย ท ำ ง ชี ว ภ ำ พ  แ ล ะ ก ำ ร ฟื้ น ฟู
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ  

1) กยท. มุ่งมั่นปกป้อง รักษำ และคงไว้ซึ่ง
ควำมสมดุลของสภำพแวดล้อมตำมธรรมชำติ 
และระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรเขต
พื้นที่ส ำหรับกำรประกอบกิจกำรให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล และส่งผลกระทบต่อชุมชน  
สังคม และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด  

2) กยท. หลีกเลี่ยงกำรเข้ำร่วมในกิจกรรม
ทุกประเภทที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมอยู่รอด 
ของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทั้งในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภำค และระดับโลก จึงให้ควำมส ำคั กับ
กำรป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตำม
ธรรมชำติ ผ่ำนควำมร่วมมือกับผู้เช่ียวชำ ภำยนอก
เสริมสร้ ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่พนักงำน 
และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมจัดท ำแผนงำนส่งเสริมกำรลด
กำรใช้ทรัพยำกร ลดกำรสู เสีย และกำรลด
ผ ล ก ร ะทบต่ อสิ่ ง แ วดล้ อม  ( ECO-Efficiency)  
ด้ ำน CSR in Process ขององค์กร น ำ เสนอให้
คณะอนุกรรมกำร/คณะกรรมกำร พิจำรณำให้ 
ควำมเห็นชอบอย่ำงเป็นล ำดับ ก่อนน ำไปปฏิบัติ 
และติดตำมผลส ำเร็จ 
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การลดคาร์บอนและลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
 กยท. ประกำศจุดยืน ผลักดัน Zero Carbon ในสวนยำง 
บ น เ ว ที  World Rubber Summit 2022 ว่ ำ  จ ำ ก ปั  ห ำ 
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะอำกำศของโลกส่งผลต่อผลผลิต 
ภำคกำรเกษตร ไม่เว้นแม้แต่ยำงพำรำ กยท. เป็นองค์กรที่บริหำร
จัดกำรยำงพำรำทั้ งระบบของประเทศไทย ซึ่ งมีพื้นที่กำร 
ปลูกยำงพำรำอยู่กว่ำ 18 ล้ำนไร่ทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงใน
เรื่องนี้โดยได้วำงเป้ำเป็นผู้น ำในกำรผลักดันนโยบำยกำรลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เพื่อเพิ่มกำรกักเก็บคำร์บอนจนน ำไปสู่
กำรจัดกำรคำร์บอนเครดิตในสวนยำงพำรำ เป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขันและโอกำสทำงกำรค้ำ 
ให้ กั บประ เทศไทย โดยได้ รั บควำมร่ วมมื อจำกสถำบั นกำร ศึกษำ  เ ช่น  มหำ วิทยำลั ยมหิ ด ล
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รวมไปถึงกำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนภำครฐั 
เช่น องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ควำมรู้ นวัตกรรมในกำรพัฒนำศักยภำพใน  
กำรจัดกำรสวนยำงพำรำอย่ำงยั่งยืนตำมมำตรฐำน โดยมีเป้ำหมำยให้เกษตรกรชำวสวนยำงสำมำรถสร้ำงรำยได้
จำกคำร์บอนเครดิตในสวนยำงพำรำได้อีกทำงหนึ่ง ผู้ว่ำกำรกยท. กล่ำวเสริมว่ำ นอกจำกนี้ กยท. ร่วมมือ
ภำคเอกชนน ำแพลทฟอร์มแอพพลิเคช่ัน RubberWay มำใช้เพื่อกำรส ำรวจวิเครำะห์ห่วงโซ่อุปทำนยำงพำรำ 
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ส ำคั ในกำรจัดกำรมำตรฐำนสวนยำงพำรำของประเทศไทย พร้อมกันนี้ กยท. ได้จัดท ำ
คู่มือกำรจัดกำรสวนยำงที่ดีให้สอดคล้องกับหลักจัดกำรมำตรฐำนสวนยำงสำกลเผยแพร่ควำมรู้ให้กับเกษตรกร
ชำวสวนยำง ซึ่งได้ด ำเนินกำรไปแล้วประมำณ 1 ล้ำนไร่ และมีเป้ำหมำยขยำยไปยังสวนยำงทั่วประเทศ  
ทั้งนี้ ได้จัดตั้งหน่วยงำนเฉพำะกิจและกองทุนเพื่อด ำเนินกำรเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คำดว่ำจะเป็นผลลัพธ์
ไปสู่กำรจัดท ำคำร์บอนเครดิตในสวนยำงพำรำอย่ำงยั่งยืน “ วันนี้ กยท. พร้อมน ำสวนยำงพำรำของไทยเข้ำสู่
กำรมำตรกำร Zero Carbon ยกระดับสวนยำงสู่มำตรฐำนสำกลด้ำนสิ่งแวดล้อม ที่สำมำรถเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ สร้ำงธุรกิจได้ และรักษ์โลกไปพร้อมๆ กัน” 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2565 การยางแห่่งปีระเทศไทย196

 

 

มาตรการประหยดัพลังงาน 
ด้วยกำรยำงแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนให ่ 

เป็นอำคำรควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กำรอนุรักษ์พลังงำน คณะท ำงำนด้ำนกำรจัด
กำรพลังงำน จึงเห็นควรให้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประหยัดพลังงำน เพื่อลดรำยจ่ำยของประเทศ 
โดยลดกำรน ำเข้ำไฟฟ้ำและน้ ำมันจำกต่ำงประเทศ 
โดยให้เน้นมำตรกำรลดใช้ไฟฟ้ำ และมำตรกำร 
ลดใช้น้ ำมันเช้ือเพลิง  

ในกำรนี้ กำรยำงแห่งประเทศไทย จึงได้จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประหยัดพลังงำนข้ึนเพื่อใช้เป็น
กรอบและแนวทำงปฏิบัติกำรลดใช้พลั งงำน 
ของกำรยำงแห่งประเทศไทย ให้มีประสิทธิภำพ
และเป็นรูปธรรม  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้กำรลดใช้พลังงำนของกำรยำง 

แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนให ่ เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม 

2. เพื่อให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำร
ใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

3. เพื่อส่งเสรมิกำรมีสว่นร่วม และตระหนักถึง
ควำมส ำคั ในกำรประหยัดพลังงำนของบุคลำกร
ทุกระดับ 

เป้าหมาย 
กำรยำงแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนให ่ ลด

ใช้พลังงำนอย่ำงน้อย 10% 
กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำและ

มีประสิทธิภำพ 

2. จัดสรรกำรใช้รถยนต์ส่วนกลำงอย่ำงเป็น
ระบบเพื่อลดใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. สร้ำงจิตส ำนึกกำรมีส่วนร่วมในกำรลดใช้
พลังงำนของทุกส่วนงำน 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติใน

กำรลดใช้พลังงำน 
1.1 มำตรกำรและแนวทำงในกำรลดใช้

พลังงำนไฟฟ้ำ 
1.2 มำตรกำรและแนวทำงในกำรลดใช้

พลังงำนน้ ำมันเช้ือเพลิง 
2. สร้ำงจิตส ำนึกกำรมีส่วนร่วมในกำรลดใช้

พลังงำนของทุกส่วนงำน 
2.1 เชิ ชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรลด

ใช้พลังงำน 
2.2 จัดอบรมเพื่อรณรงค์วิธีกำรลดใช้

พลังงำน 
2.3 ติดตำมมำตรกำรกำรลดใช้พลังงำน 
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แผนการประหยดัพลังงานของการยางแหง่ประเทศไทย (ส านักงานใหญ่)  
ประจ ารอบปี 2565 

ล าดับ กิจกรรม เดือน เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประหยัดพลังงำน 
กยท.(สน .)  และน ำเสนอแผนกำร
ประหยัดพลังงำน ของ กยท.(สน .) 
เสนอ ผวก.กยท. ให้ควำมเห็นชอบ 

พฤษภำคม 
 2565  

- เห็นชอบแผนปฏิบัติกำร
ประหยัดพลังงำน ของ กยท.
(สน .)   
  

ฝบท./กบพ. 

2 แจ้งเวียนมำตรกำรประหยัดพลังงำน
ของกำรยำงแห่งประเทศไทย 
(ส ำนักงำนให )่ 
1. มำตรกำรด้ำนไฟฟ้ำ 
    - ด้ำนระบบแสงสว่ำง 
    - ด้ำนเครื่องปรับอำกำศ     
    - ด้ำนลิฟต์ 
    - ด้ำนเครื่องคอมพิวเตอร์    
    - ด้ำนเครื่องถ่ำยเอกสำร 
2. มำตรกำรด้ำนน้ ำประปำ 
3. มำตรกำรประหยัดด้ำนน้ ำมัน 
4. มำตรกำรอื่น ๆ เช่น กำรประหยัด 
    กระดำษ 

พฤษภำคม -
มิถุนำยน
2565  

- เพื่อประชำสัมพันธ์สร้ำงกำร 
  รับรู ้ให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบ 

เป้ำหมำยและมำตรกำร
ประหยัดพลังงำน 

  ของกำรยำงแหง่ประเทศไทย  
  (ส ำนักงำนให ่)   
  ประจ ำรอบปี 2565 
- สร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจถึง  
  ควำมส ำคั ของกำรลดกำร 
  ใช้พลังงำนของพนักงำน/   
  ลูกจ้ำง ภำยในกำรยำงแห่ง   
  ประเทศไทย (ส ำนักงำนให ่) 

ฝบท./กบพ. 

3 ด ำเนินกำรตำมแผนมำตรกำรประหยัด
พลังงำน  

พฤษภำคม 
2565 - 
มีนำคม 
2566 

ลดกำรใช้พลังงำน ประจ ำรอบปี 
2565 

พนักงำน/
ลูกจ้ำงทกุคน/
ทุกส่วนงำน 

4 ติดตำมผลกำรลดกำรใช้พลังงำน  
ตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 

พฤษภำคม 
2565 - 
มีนำคม 
2566 

เพื่อตรวจติดตำมผลกำรลดกำร
ใช้พลังงำนตำมมำตรกำรที่
ก ำหนด 

ฝบท./กบพ. 

5 ร ำย ง ำนผ ล ตำมแผ นป ฏิบั ติ ก ำ ร 
ก ำ ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง ำ น ก ำ ร ย ำ ง 
แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนให ่  
ประจ ำรอบปี 2565 

กุมภำพันธ์ -
มีนำคม 
2566 

เพื่อทรำบ ฝบท./กบพ. 
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มาตรการประหยดัพลังงานของการยางแห่งประเทศไทย  
ส านักงานใหญ่ ประจ ารอบปี 2565 

ล ำดับที ่ รำยกำร มำตรกำรประหยัด ผู้รบัผิดชอบ 

1 มำตรกำรด้ำน
ไฟฟ้ำ 

1.1 ด้ำนระบบแสงสว่ำง 
1. เปลี่ยนหลอดประหยัดพลงังำนชนิดหลอด  
      LED แทนหลอดไฟที่ไม่ได้มำตรฐำน 
2. ปิดไฟทุกครัง้ เมื่อไมม่ีคนใช้งำน 
3. เปิดไฟเฉพำะจุดทีจ่ ำเป็น 
4. ไม่เปิดไฟบริเวณช่องทำงเดิน 
5. เปิด-ปิดไฟ บรเิวณรอบอำคำร ถนน ในอำคำร 
      จอดรถให้ตรงตำมเวลำ 

1.2 ด้ำนเครื่องปรบัอำกำศ 
1. ส ำนักงำนเปิดเครื่องปรบัอำกำศเวลำ 09.00 น. 

ปิดเวลำ 16.00 น. 
2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรบัอำกำศที่ 25 องศำ 
      เซลเซียส 
3. ส ำหรับห้องประชุมเปิดเครื่องปรับอำกำศก่อน    

กำรประชุมประมำณ 10 - 15 นำที และเมื่อ  
เลิกกำรประชุมให้เจ้ำหน้ำทีร่ับผิดชอบปิด
เครื่องปรบัอำกำศทันที และไม่ควรเปิด
เครื่องปรบัอำกำศครบทุกตัว 

4. ท ำควำมสะอำดล้ำงเครื่องปรบัอำกำศ ทุกๆ  
6 เดือน  

1.3 ด้ำนลิฟต์ 
1. ปิดกำรใช้งำนวันหยุดรำชกำร และปิดกำรใช้งำน

ลิฟต์บำงตัว 
2. ใช้บันไดกรณีเดินข้ึนลงช้ันเดียวแทนกำรใช้ลฟิต ์
3. ติดค ำชวนเชิ กำรประหยัดกำรใช้ไว้หน้ำลิฟต์

และในลิฟต ์
1.4 ด้ำนเครื่องคอมพิวเตอร ์

1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งำนเกิน 15 นำที 
และหลังเลกิใช้งำนให้ถอดปลั๊กไฟและปิดเครื่องส ำรองไฟ 

 
ฝบท./กบพ. 
 
ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน  
ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน 
ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน 
ฝบท./กบพ. 
 
 
ฝบท./กบพ. 
 
ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน  
 
ฝบท./กบพ. 
 
 
 
 
ฝบท./กบพ. 
 
ฝบท./กบพ. 
 
ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน  
ฝบท./กบพ. 
 
 
ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน  
 
ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน  
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ล ำดับที ่ รำยกำร มำตรกำรประหยัด ผู้รบัผิดชอบ 

 2.   ปิดหน้ำจอคอมพิวเตอรเ์มือ่ไม่ได้ใช้งำน 
3.   ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งำน 
4.   เจ้ำหน้ำที่ผูร้ับผิดชอบปิดส ำนักงำน ต้อง

ตรวจสอบดูแลกำรปิดเครือ่งใช้ไฟฟ้ำทุกชนิดในส ำนักงำน 

ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน  
ฝบท./กบพ. 

หมำยเหตุ : ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน หมำยถึง ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน ในส ำนักงำนให ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

มาตรการประหยดัพลังงานของการยางแห่งประเทศไทย  
ส านักงานใหญ่ ประจ ารอบปี 2565 

ล ำดับที ่ รำยกำร มำตรกำรประหยัด ผู้รบัผิดชอบ 

1 มำตรกำรด้ำนไฟฟ้ำ 
(ต่อ) 

1.5 ด้ำนเครื่องถ่ำยเอกสำร 
 1.  กดปุ่มพัก (Standby Mode) 
 2.  ปิดเครื่องถ่ำยเอกสำรหลังเลิกงำน และถอด

ปลั๊กเครื่องถ่ำยเอกสำรเมือ่ใช้งำนแล้วออกด้วย 

 
ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน  
ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน  
 

2 มำตรกำรประหยัด
ด้ำนน้ ำประปำ 

1.   ปิดก๊อกน้ ำให้สนิทหลงัใช้งำนแล้ว 
2. ซ่อมแซมบริเวณที่ช ำรุดเพื่อไม่ให้น้ ำรั่ว 
3. ช่วยกันสอดส่องดูแลกำรรั่วไหลซมึของน้ ำ  
      (หำกพบกำรรั่วไหลให้แจ้งสถำนที่  
      กองบริหำรพัสดุ ฝ่ำยบรหิำรทรพัย์สิน) 

ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน  
ฝบท./กบพ. 
ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน  
 

3 มำตรกำรประหยัด
ด้ำนน้ ำมัน 

1. ไม่ติดเครื่องยนต์คอย และดับเครื่องยนต์
ทุกครั้งเมื่อจอดรถยนต์เป็นเวลำนำน 

2. กำรใช้รถยนต์ ต้องได้รับอนุ ำตก่อนทุก
ครั้ง และเมื่อเสร็จภำรกิจแล้วให้น ำกุ แจ
เก็บไว้ที่เจ้ำหน้ำที่ผูร้ับผิดชอบ 

3. ตรวจเช็ค และบ ำรุงรักษำรถยนต์ให้อยู่ใน
สภำพใช้งำนเสมอ 

4. ก ำชับพนักงำนขับรถยนต์ให้ขับรถในอัตรำ
ควำมเร็วตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ฝบท./กบพ. 
 
ฝบท./กบพ. 
 
 
ฝบท./กบพ. 
 
ฝบท./กบพ. 
 

4 มำตรกำรอื่นๆ กำรประหยัดกระดำษ 
1. ถ่ำยเอกสำรเฉพำะที่จ ำเป็นเท่ำนั้น 
2. ใช้กระดำษโดยน ำกระดำษใช้แล้ว 1 หน้ำ 

มำท ำเอกสำรส ำเนำหรือเอกสำรที่ไมส่ ำคั ที่ใช้ใน    
ส ำนักงำน 

 
ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน  
ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน  
 

หมำยเหตุ : ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน หมำยถึง ทุกส่วนงำน/หน่วยงำน ในส ำนักงำนให ่ 
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มาตรการด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 

1. กำรเปลี่ยนหลอด LED ในพื้นที่ท ำงำน :  กำรเปลี่ยนหลอดประหยัดพลงังำนชนิดหลอด LED       
   ในพื้นที่ท ำงำน 

2. อุปกรณ์ทีป่รบัปรุง    :  หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
3. จ ำนวนอุปกรณ์ทีป่รบัปรุง   :  หลอด LED จ ำนวน 298 หลอด 
4. สถำนที่ปรบัปรุง    :  1. ส ำนักผู้ว่ำกำร อำคำร 2 ช้ัน 2 จ ำนวน 107 หลอด 
                                                                 2. ฝ่ำยกำรคลัง อำคำร 2 ช้ัน 3 จ ำนวน 191 หลอด 
5. สำเหตุกำรปรับปรงุ    :  ภำยในส่วนงำนทั้ง 2 ส่วนงำน มีกำรติดตั้งใช้งำนระบบ 

   แสงสว่ำง โดยติดตั้งโคมไฟฟ้ำส ำหรบัหลอดฟลูออเรสเซนต์   
6. สภำพหลงักำรปรบัปรุง :  ด ำเนินกำรถอดหลอดฟลูออเรสเซนต์ บลัลำสต์ และ    

สตำร์ทเตอร์ ออกจำกโคมไฟ และใส่หลอด 
LED แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดมิ 

7. กำรด ำเนินกำรและกำรตรวจสอบ  :  เปรียบเทียบกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำก่อนหลงักำรปรบัปรุง 
   โดยกำรค ำนวณผลกำรประหยัดพลงังำน 

8. เปรียบเทียบกำรใช้พลังงำนก่อนและหลังกำรปรบัปรุง 

 
 กิโลวัตต์ กิโลวัตต์ - ชั่วโมง/ปี ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี) 

การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง 13.70 28,934.40 150,748.22 

การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง 5.36 11,320.32 58,978.87 

พลังงานท่ีประหยัดได้ 8.34 17,614.08 91,769.35 

เงินลงทุน  29,800 บำท  

ระยะเวลาการลงทุน  0.32 ป ี  
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กิจกรรมพฒันาระบบนิเวศน์โรงงานเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
กยท. ได้มีกำรพัฒนำระบบนิเวศน์โรงงำนเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ณ กองจัดกำรโรงงำน 5 

(จ.อุดรธำนี) บ้ำนสมสวัสดิ์ ต ำบลผำสุก อ ำเภอวังสำมหมอ จังหวัดอุดรธำนี โดยได้ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบ
บ ำบัดปลำยปล่อง (BioFillter) ที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตยำงแท่ง STR 20 เพื่อบ ำบัดกลิ่นเหม็นและลด
ปริมำณควันในกระบวนกำรผลิตก่อนปล่อยควันออกมำสู่ภำยนอก

กิจกรรม เป้ำหมำย 
 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำนเชิงคุณภำพ 

ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนำระบบนิเวศน์โรงงำนเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

กิจกรรมพัฒนำ
ร ะบบนิ เ วศน์
โ ร ง ง ำ น เ พื่ อ
ชุ ม ช น แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

1 แห่ง 1 แห่ง 
(100 %) 

 

-  -สร้ำงควำมสัมพันธ์
อันดีระหว่ำง กยท. 
และชุมชน 

- ลดผลกระทบจำก
กลิ่นเหม็นใน
กระบวนกำรผลิตของ
โรงงำน เพื่อพัฒนำ
ระบบนิเวศน์ให้ดีข้ึน 
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กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
กำรยำงแห่งประเทศไทย โดยฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ ได้มีกำรด ำเนินกำรกิจกรรม  

ด้ำนกำรส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน จ ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 
ครั งท่ี 1  ได้มีกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ ำปี 2565 เพื่อให้ควำมรู้แก่

พนักงำนและลูกจ้ำง ในวันที่ 22 ธันวำคม 2564  
ครั งท่ี 2  กยท. ได้มีกำรส่งบุคลำกร จ ำนวน 2 รำย เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “คณะกรรมกำร

ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่ำงวันที่ 22 - 23 
มี.ค. 2565 และวันที่ 24 - 29 มี.ค. 2565 ของสมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยฯ 

กิจกรรม เป้าหมาย 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

กิจกรรมส่งเสริม
ด้ำนควำม
ปลอดภัยอำชีวอ
นำมัย และ
สภำพแวดล้อม 
ในกำรท ำงำน 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 
(100 %) 

 

- 
 

- -เพื่อให้พนักงำน
และลกูจ้ำงมี
ควำมปลอดภัย
และมี
สภำพแวดล้อมที่
ดีในกำร
ปฏิบัติงำน 
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- เกี่ยวกับรายงานฉบบันี  - 
 การยางแห่งประเทศไทย จัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืน เพื่อรวบรวมและน ำเสนอผล 

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืนของ กยท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมมิติส ำคั           
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืน ประจ ำปี 2565 ก ำหนด
รอบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565 ตำมกรอบ         
แนวทำงกำรรำยงำนควำมยั่งยืนของ Global Reporting Intiatives (GRI) โดยกำรยำงแห่งประเทศไทย       
ได้กลั่นกรอง และทบทวนเนื้อหำส ำคั อย่ำงรอบคอบและระมัดระวังจำกกำรด ำเนินงำนร่วมกันอย่ำงเป็น
ข้ันตอน ซึ่งรำยงำนฉบับนี้น ำเสนอข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนในปี 2565 ของทุกส่วนงำนภำยใต้สังกัดของ        
กำรยำงแห่งประเทศไทย ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่และสื่อสำรแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรควำมยั่งยืนและผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรให้แก่สำธำรณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทรำบ 

ด้วย กยท. มุ่งมั่นเป็นหนึ่งในผู้ประกอบกำรธุรกิจยำงพำรำระดับต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ 
ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน        
มีเป้ำหมำยสูงสุด คือ กำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม และตอบสนอง
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน กยท. จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืนฉบับนี้จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำด้ำนยำงพำรำเพื่อน ำไปสู่ควำมยั่งยืนต่อไป 

 
- สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรำยงำนฯ  

หำกมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณำติดต่อ ส ำนักผู้ว่ำกำร กำรยำงแห่งประเทศไทย 
ที่อยู่ 67/25 ถนนบำงขุนนนท์ แขวงบำงขุนนนท์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
อีเมล: CG.RAOT@gmail.com 
โทรศัพท์ 024332222 ต่อ 223 
 
ดำวน์โหลดรำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืนฉบับนี้ได้ที่ www.raot.co.th 
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แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน 
          แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาความยั่งยืนของการยางแห่งประเทศไทย 

1. ข้อมูลพื้นฐำนส่วนบุคคล 
เพศ  ชำย ห ิง  
อำยุ  ต่ ำกว่ำ 30 ปี 30-50 ปี มำกกว่ำ 50 ป ี
อำชีพ กรุณำระบุ ........................................................................................................................  

2. ในฐำนะผู้อ่ำน กรุณำระบุว่ำท่ำนอ่ำนจำกมมุมองไหน 
ลูกค้ำ พนักงำน ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน หน่วยงำนวิจัย 
สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนรำชกำร สื่อมวลชน อื่น ๆ ........................ 

3. ท่ำนเคยเห็นรำยงำนกำรพฒันำควำมยั่งยืนของกำรยำงแห่งประเทศไทย จำกที่ใดบ้ำง 
 เว็บไซต์ www. ขององค์กร Facebook : ขององค์กร 

 ส ำนักงำน/สำขำขององค์กร อื่น ๆ กรุณำระบุ .......................................... 
4. วัตถุประสงค์ในกำรอ่ำนรำยงำนกำรพฒันำควำมยั่งยืนฉบับนี้ 

 เพื่อท ำควำมรูจ้ักกำรยำงแห่งประเทศไทย 
 เพื่อหำข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจใช้บริกำรของกำรยำงแห่งประเทศไทย 
 เพื่อศึกษำโครงกำรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อกำรวิจัยและศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน 
 อื่น ๆ กรุณำระบุ ............................................................................................................ .. 

5. ท่ำนคิดอย่ำงไรกบัรำยงำนกำรพฒันำควำมยั่งยืนของกำรยำงแห่งประเทศไทย ฉบบันี้ 
ระดับควำมสมบรูณ์ของเนื้อหำรำยงำนฯ มำก ปำนกลำง น้อย  
ระดับควำมสวยงำมของกำรออกแบบรปูเล่ม มำก ปำนกลำง น้อย  
ระดับควำมน่ำสนใจของเนื้อหำรำยงำนและรปูแบบกำรน ำเสนอ มำก ปำนกลำง น้อย  
ระดับควำมพงึพอใจของท่ำน มำก ปำนกลำง น้อย  

6. ท่ำนคิดว่ำเนื้อหำของรำยงำนกำรพฒันำควำมยั่งยืนเรื่องใดมปีระโยชน์กบัท่ำนมำกทีสุ่ด 
 เกี่ยวกับกำรยำงแห่งประเทศไทย ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ 
 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสงัคม ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิง่แวดล้อม 

7. ท่ำนคิดว่ำเนื้อหำของรำยงำนกำรพฒันำควำมยั่งยืนเรื่องใดมปีระโยชน์กบัท่ำนน้อยที่สุด 
 เกี่ยวกับกำรยำงแห่งประเทศไทย ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ 
 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสงัคม ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิง่แวดล้อม 
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8. หลงัจำกอ่ำนรำยงำนกำรพฒันำควำมยั่งยืนฉบบันี้ ท่ำนรูส้ึกอย่ำงไรกบักำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนของ           
กำรยำงแหง่ประเทศไทย 
............................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... ..................................................... 
 

9. ท่ำนคิดว่ำกำรยำงแห่งประเทศไทยควรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนในเรื่องใดเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. ............................. 
10. ท่ำนมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิม่เตมิอื่น ๆ เกี่ยวกับรำยงำนฯ ฉบับนี้อย่ำงไรบ้ำง 

............................................................................................................................. ............................. 

................................................................................................ .......................................................... 
 

 
ข้อมูลจำกแบบส ำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนทีม่ีต่อรำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืนฉบับนี้ 

จะน ำมำใช้ในกำรปรบัปรุงและพัฒนำกำรจัดท ำรำยงำนฯ ฉบับต่อไป  
กำรยำงแหง่ประเทศไทยขอขอบพระคุณส ำหรบัควำมร่วมมอืของท่ำนเป็นอย่ำงสูง 

 
                                               ------------------------------- 
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