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สรุปจุดทีเ่ ป็น “วิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
1. ให้บริการเกษตรกรชาวสวนยางที่มาขอรับการสงเคราะห์ปลูกแทนและปลูกใหม่ผ่านระบบค้นหาพิกัด
พื้นที่สวนเพื่อตรวจสอบสถานะการดําเนินการขอรับการสงเคราะห์
2. ใช้แผนที่แสดงข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายในองค์กร
3. ใช้สําหรับการวิเคราะห์ คาดการณ์ ตลอดจนวางแผนหรือปรับปรุงการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
สภาวะการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การบริการขอรับการสงเคราะห์มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน
ในอนาคต
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
1. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานในพื้นที่การอนุมัติขอรับการสงเคราะห์จากเดิม 45 วันเหลือ 20 วัน
2. ติดตามการดําเนินงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงจากเดิมติดตามการดําเนินงานจากเอกสาร
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[ X ] อนุญาต
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[ X] อนุญาต
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บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสงเคราะห์สวนยางโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เกิดจากการรวม 3หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวน
ยาง องค์การสวนยางและสถาบันวิจัยยาง ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ในวันที่
15 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้ง
ระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราโดยจัดให้มี
การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พั ฒนา เผยแพร่ข้ อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพาราและดําเนินการให้ ระดั บราคายางมี
เสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน
ยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม
การตลาด การประกอบธุรกิจและการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บริหารงาน
โดยคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้บริหารสูงสุด
ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนําระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ บนพื้นฐานพันธกิจ
ที่มีต่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางสร้างความเข้มแข็ง
ให้ กั บสถาบั นเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ ประกอบกิ จการยางในการส่ งเสริ มการค้ าให้ เกิ ดความเป็ นธรรมเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขันรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้าและนวัตกรรม
ด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง ภายใต้ค่านิยม
ขององค์กร ดังนี้
R = Responsibility
รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร
และสังคม

A= Advance to Excellence
ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ

O = Ownership
ผูกพันเป็นเจ้าของร่วมกัน

T = Trust
มีความน่าเชื่อถือ

เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (front office) กยท. ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ
สนับสนุนการดําเนินงานในหลายกิจกรรมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการบริหารจัดการด้านการประกอบกิจการ
ยางพารา ด้วยบริการที่รวดเร็วและแม่นยําอันเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญของการให้บริการ ในอดีตที่ผ่านมาการ
ยางแห่งประเทศไทยไม่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบในการดําเนินงานให้ทุนสงเคราะห์ปลูกแทนหรือปลูกใหม่
ส่งผลต่อการรายงานพื้นที่ให้การสงเคราะห์มีความคาดเคลื่อนและทับซ้อนกัน การคํานวณหาปริมาณผลผลิตยางและ
การรายงานผลจึงเป็นการรายงานในรูปแบบเอกสารเบื้องต้น เมื่อกระแสโลกาภิวัฒน์ได้สร้างการเปลี่ยนผ่านของ
กระบวนการทํางานประกอบกับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้บริหารได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนี้
จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้รับบริการสามารถ
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างต้นแบบของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information
System) ที่สามารถรองรับฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์รวมทั้งฐานข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้ฐานข้อมูล
เดียวกัน

2

รับคําขอ

ตรวจเอกสาาร
รายงานผลล

ลงข้อมูลในระบบบ
ติดตามการโโค่นและปลูกแทน
โดยกการลงพื้นที่

สํารวจรังวัด
โดยการลงพื้นที่

ทําแผนที
า
่สํารวจ
รังวัดพร้
ด อมรายงานน

อนุมัติ

ด้วยปั
ว ญหาดังกลล่าวการยางแหห่งประเทศไททยจึงดําเนินกาารพัฒนากระบบวนการดําเนินนงานโดยประะยุกต์ใช้ระบบบ
สารสนเทศศทางภูมิศาสตตร์ (GIS) สนับสนุ
บ นการดําเนิ
เ นงานเพื่อใหห้เกิดการบูรณาการของข้
ณ
ออมูลทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และะ
ข้อมูลเชิงสถิ
ส ติ เพื่อใช้ในการวิ
น เคราะหห์ คาดการณ์ วางแผนการดําเนินงาน การติ
ก ดตามผลลการดําเนินงาานแบบ Reall
Time และะสรุปผลการดํําเนินงาน นออกจากจะเกิดประโยชน์
ป
แก่ผูผู้รับบริการแล้ล้วยังเป็นประโโยชน์สําหรับผู้ให้บริการทั้ง
ระดับเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานใในพื้นที่ ตลอดดจนผู้บริหารทีที่ควบคุมดูแลการดําเนินงานให้บรรลุเป้าาหมายเพื่อให้้สอดคล้องกับ
นโยบายกาารพัฒนาระบบบสารสนเทศในนการบริหารจัจัดการยางพารราของ กยท.
ย ่มเติมของวิธปี ฏิบัติทเป็
เี่ นแบบอย่างที่ดีเยีย่ มทีสอดคล้
ส่
องกับค่คาประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
า
รายละเอียดเพิ
ระะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตตร์ (GIS) เป็นระบบที
ร
่พัฒนาาขึ้นเพื่อเป็นฐาานข้อมูลพื้นที่ปลูกยางและรายละเอียดทีที่
เกี่ยวข้องกัับพื้นที่ปลูกยาางทั่วประเทศศ โดยอ้างอิงตําแหน่
า งทางภูมิมิศาสตร์ ทําใหห้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลกาารทําสวนยางง
ในมิติต่างๆๆ ได้ละเอียดมาากยิ่งขึ้น แม่นยํ
น าขึ้นเพื่อบริหารจั
ห ดการข้อมู
อ ลสวนยางทัทั่วประเทศ ข้ออมูลแปลงสวนนยางที่เข้าร่วม
โครงการต่างๆ
า และการขขอรับการสงเคคราะห์รวมทั้งข้อมูลเกษตรกกรสวนยาง โดดยผู้ใช้งานโปรรแกรมจะเป็นเจ้
เ าหน้าที่ของง
กยท. เริ่มตัั้งแต่การทํารังวั
ง ดพื้นที่เจ้าหนน้าที่สามารถนนําข้อมูลมาค้นหาพิ
น กัดด้วยรระบบ GIS โดยยใช้งานแผนทีในการบริ
ใ่
หารร
จัดการแปลลงสวนปลูกแททน คือ การสสร้าง ปรับปรุงแก้
ง ไข ลบแปปลงสวนฯ ใช้สํสาหรับออกราายงานและพิมพ์
ม แผนที่เป็น
ข้อมูลการวิวิเคราะห์เชิงพื้นที่และสถิติและใช้ในการรบริการจัดการรข้อมูลเชิงระบบ สามารถติติดตามสถานะะการโค่นและะ
ปลูกแทนแแบบ Real Time
T
และราายงานผลด้วยข้
ย อมูลเชิงพื้นที
น ่และสถิติต่อผู
อ ้บริหารผ่านนระบบสารสนนเทศ เพื่อการร
วางแผนในการปลูกแทนดด้วยยางหรือพืชอื่นต่อไป โดดยระบบ GIS จะดึงข้อมูลจาากระบบ A คือ ระบบรับคําขอและอนุมัติติ
การปลูกแททนสนับสนุนการบริ
ก การรับคําขอและอนุนุมัติการปลูกแทนให้
แ
แก่เกษษตรกรผู้ที่ยื่นคคําขอรับการปปลูกแทน และะ
ระบบ Fคือ ระบบตรวจสสวนและติดตามสวนปลูกแทน
แ ติดตามตตรวจสวนปลูกแทน
ก ตั้งแต่งวดที่ 1 เริ่มเตตรียมดิน/โค่น
งวดที่ 2 ปลลูกแทนด้วยยาางพันธุ์ดี หรือไม้
อ ยืนต้นชนิดอื
ด ่น จนกระทัทั่งสวนที่อยู่ในความดูแลพ้นนการส่งเสริม ซึ่งมีการจัดทํา
ฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระะหว่างหน่วยงานส่วนกลางแและส่วนภูมิภาค
า ทั้งระบบ A และ ระบบบ Fถูกจัดเก็บ
ข้อมูลโดยใใช้หลักสถิติและประมวลผ
แ
ผลด้วยหลักสถิ
ส ติผ่านระบบบ GISแสดงผลข้อมูลเชิงสสถิติร่วมกับข้อมู
อ ลเชิงพื้นที่
เจ้าหน้าที่และผู
แ ้บริหารสสามารถค้นหาาพิกัดพื้นที่สํารวจพื
า ้นที่ที่เหมาะสมปลู
ห
กยางพารา
ย
ตรววจสอบอายุยาง
า คาดการณ์
ณ์
จํานวนผลผผลิตและข้อมูลทะเบียนของงเจ้าของสวนยางผ่านระบบบ GIS ล้วนเเป็นข้อมูลพื้นฐฐานที่จําเป็นต่ตอการบริหารร
โครงการต่างๆในการช่
า
วยใให้ราคายางมีเสถี
เ ยรภาพและส่งผลดีต่อทุกภาคส่
ก วนในแแวดวงยางพาราในอนาคต
ระบบ A
ร GIS
ระบบ
ระบบ F
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