
 

  1 

ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร  TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทํา Abstract, Presentation Slide เท่าน้ัน) 
ประเภทองค์กร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   
ชื่อเรื่องนําเสนอ การเพิ่มประสทิธิภาพการดําเนนิงานสงเคราะห์สวนยางโดยใช้ระบบสารสนเทศทาง 

ภูมิศาสตร ์ 
เป็น “วิธปีฏิบติัที่เปน็แบบอย่างที่ดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการ 
 ความรู้  
ชื่อหน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย 
ที่อยู่   67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700  
โทรศัพท์  0-2433-2222 ต่อ 341  โทรสาร 0-2433-6490    
เว็บไซต์  http://www.rubber.co.th 
ช่ือผู้เขียน (ผู้นําเสนอ) นายสุนนัท์ นวลพรหมสกุล ตําแหน่ง รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 
โทรศัพท์  0-2433-2222 ต่อ 343  โทรสาร - 
มือถือ  081-9349337   อีเมล  Sunan2476@gmail.com 
 
สรุปจุดทีเ่ปน็ “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. ให้บริการเกษตรกรชาวสวนยางที่มาขอรับการสงเคราะห์ปลูกแทนและปลูกใหม่ผ่านระบบค้นหาพิกัด
พ้ืนที่สวนเพ่ือตรวจสอบสถานะการดําเนินการขอรับการสงเคราะห์ 

2. ใช้แผนที่แสดงข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิงสถิติ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
ภายในองค์กร 

3. ใช้สําหรับการวิเคราะห์ คาดการณ์ ตลอดจนวางแผนหรือปรับปรุงการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
สภาวะการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้การบริการขอรับการสงเคราะห์มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน
ในอนาคต 
 
ประสิทธผิล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานในพ้ืนที่การอนุมัติขอรับการสงเคราะห์จากเดิม 45 วันเหลอื 20 วัน 
2. ติดตามการดําเนินงานได้ตลอด 24 ช่ัวโมงจากเดิมติดตามการดําเนินงานจากเอกสาร 

 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดใหผู้้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   
 [ X ] อนุญาต    
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 
 [ X] อนุญาต    
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนนิงานสงเคราะห์สวนยางโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์(GIS) 

การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand) 
 
ประวัติและความเปน็มาโดยย่อ : 

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เกิดจากการรวม 3หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวน
ยาง องค์การสวนยางและสถาบันวิจัยยาง ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 
15 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้ง
ระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราโดยจัดให้มี
การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับยางพาราและดําเนินการให้ระดับราคายางมี
เสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน
ยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม 
การตลาด การประกอบธุรกิจและการดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บริหารงาน
โดยคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้บริหารสูงสุด 

ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ันนําระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ บนพ้ืนฐานพันธกิจ
ที่มีต่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางในการส่งเสริมการค้าให้เกิดความเป็นธรรมเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขันรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้าและนวัตกรรม
ด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง ภายใต้ค่านิยม
ขององค์กร ดังน้ี 

R = Responsibility 
รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร

และสังคม 

A= Advance to Excellence  
ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

O = Ownership 
ผูกพันเป็นเจ้าของร่วมกัน 

T = Trust 
มีความน่าเชื่อถือ 

 
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (front office) กยท. ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ

สนับสนุนการดําเนินงานในหลายกิจกรรมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการบริหารจัดการด้านการประกอบกิจการ
ยางพารา ด้วยบริการที่รวดเร็วและแม่นยําอันเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญของการให้บริการ ในอดีตที่ผ่านมาการ
ยางแห่งประเทศไทยไม่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบในการดําเนินงานให้ทุนสงเคราะห์ปลูกแทนหรือปลูกใหม่ 
ส่งผลต่อการรายงานพื้นที่ให้การสงเคราะห์มีความคาดเคล่ือนและทับซ้อนกัน การคํานวณหาปริมาณผลผลิตยางและ
การรายงานผลจึงเป็นการรายงานในรูปแบบเอกสารเบ้ืองต้น เมื่อกระแสโลกาภิวัฒน์ได้สร้างการเปลี่ยนผ่านของ
กระบวนการทํางานประกอบกับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้บริหารได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญน้ี 
จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้รับบริการสามารถ
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างต้นแบบของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information 
System) ที่สามารถรองรับฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์รวมทั้งฐานข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้ฐานข้อมูล
เดียวกัน 
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บ Fถูกจัดเก็บ
อมูลเชิงพ้ืนที่
าง คาดการณ์
ต่อการบริหาร

าแผนท่ีสํารวจ
ดพร้อมรายงาน
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