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1. โครงการพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรและส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม
1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง 3,720 

ราย
 ใช้

งบประมาณ
ฝพก.

วัตถุประสงค์  ของ ฝสผ.
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความรู้ความช านาญใน
การประกอบอาชีพ ตามท่ีเกษตรกรชาวสวนยางมีความต้องการ 
2. เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยาง ได้มีแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้มีรายได้เพียงพอ
ต่อการด าเนินชีวิต

ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. น าเสนอโครงการ/อนุมัติงบประมาณ ส ารวจและแบ่งกลุ่มตามความต้องการในการประกอบ
อาชีพ2. จัดสรรงบประมาณ
3. ด าเนินโครงการ
4. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศน์โรงงานเพ่ือชุมชน 1 แห่ง  ใช้

งบประมาณ
กจร./สผว.

วัตถุประสงค์  กจร. 1
เพ่ือให้เกิดความสมดุล รักษาส่ิงแวดล้อม และลดมลพิษในอากาศท่ีอยู่รอบโรงงาน
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. น าเสนอโครงการ/อนุมัติงบประมาณ
2. คัดเลือกสถานท่ี
3. ด าเนินโครงการ
4. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
2. โครงการนวัตกรรมยางพาราเพ่ือสังคมตามความสามารถพิเศษขององค์กร

2.1 กิจกรรมAnti Choking Model เพ่ือช่วยชีวิต 200 ตัว     400,000 ฝวอ./สผว.
วัตถุประสงค์
เพ่ือฝึกช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานอย่างถูกต้อง ในผู้ท่ีส าลักอาหาร
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. คัดเลือกโรงเรียนท่ีจะสับสนุน
2. เสนอโครงการ /อนุมัติงบประมาณ
3. ด าเนินการจัดท าหุ่น Anti Choking Model /สนับสนุนให้โรงเรียน
4. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2563

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับ

ผิดชอบ

เอกสารแนบ  5
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2.2 กิจกรรมสนามเด็กเล่นจากยางพารา 2 แห่ง     600,000 ฝวอ./สผว.

วัตถุประสงค์
1. เด็กในพ้ืนท่ีโครงการมีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัยเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการและสุขภาพ
2. เด็ก ๆ ในพ้ืนท่ีโครงการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการท่ีดี ลดความรุนแรงของ
การเกิดอุบัติเหตุในการเล่นของเด็ก ๆ

ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. คัดเลือกพ้ืนท่ี
2. เสนอโครงการ /อนุมัติงบประมาณ
3. ด าเนินโครงการ
4. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
2.3 กิจกรรมหุ่นยางพาราฝึกช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 100 ตัว     500,000 ฝวอ./สผว.
วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนางานด้านการช่วยชีวิตและการรักษาพยาบาลในภาวะวิกฤติให้มีประสิทธิภาพ
และมาตรฐานเท่านานาประเทศ

2. เพ่ือใช้ฝึกทักษะปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานและข้ันสูง ในการช่วยชีวิตทารกแรกเกิด 
เด็ก และผู้ใหญ่ เน่ืองจากโอกาสเกิดภาวะฉุกเฉินจากเหตุการณ์ต่างๆ สูงมาก ในปัจจุบัน

ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. เสนอโครงการ/อนุมัติงบประมาณ
2. อนุมัติงบประมาณ/ด าเนินโครงการ
3. ด าเนินโครงการมอบให้หน่วยงานท่ีขอรับการสนับสนุน
4. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
2.4 ห้องสันทนาการเด็กปฐมวัยจากยางพารา 1 แห่ง     100,000 ฝวอ./สผว.
วัตถุประสงค์
1. เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย
2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส าหรับเด็กๆ
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. เสนอโครงการ/อนุมัติงบประมาณ
2. อนุมัติงบประมาณ
3. ด าเนินโครงการ
4. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
2.5 กิจกรรมบล็อคตัวหนอนยางพารา 1 แห่ง  ใช้งบประมาณ
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วัตถุประสงค์  ของ ฝวอ.
1.  เพ่ือความปลอดภัยของเด็กๆ อนุบาลในการเล่นของเล่น
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. เสนอโครงการ/อนุมัติงบประมาณ
2. อนุมัติงบประมาณ
3. ด าเนินโครงการ
4. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน



Oct-62 Nov-62 Dec-62 Jan-63 Feb-63 Mar-63 Apr-63 May-63 Jun-63 Jul-63 Aug-63 Sep-63

แผนการด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2563

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย
งบประมาณ 

(บาท)
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับ

ผิดชอบ

เอกสารแนบ  5

3. โครงการพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน
3.1 กิจกรรมพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน 3 แห่ง     300,000 กจร./สผว.
วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงงาน
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานกับชุมชน
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. เสนอโครงการ/อนุมัติงบประมาณ
2. อนุมัติงบประมาณ/ด าเนินโครงการ
3. ด าเนินโครงการ
4. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
4. โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
4.1 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 คร้ัง  ใช้

งบประมาณ 
ฝทม./สผว.

วัตถุประสงค์  ฝทม.

1. เสริมสร้างความรู้ด้านวินัยจริยธรรม คุณธรรม และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

2. ฝึกอบรมให้พนักงานตระหนักถึงการทุจริต อันเป็นผลให้องค์กรเกิดความเสียหายและ
ความน่าเช่ือถือ

ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. เสนอโครงการ/อนุมัติงบประมาณ
2. ด าเนินการอบรมพนักงานเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต
3. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
4.2 กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ในการด าเนินงานด้าน CSR 1 คร้ัง     100,000 สผว.
วัตถุประสงค์

1. เพ่ืออบรมให้ความรู้ ในการด าเนินงานด้าน CSR ของ กจร. 1
2. เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานด้าน CSR ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรับ
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. เสนอโครงการ /อนุมัติงบประมาณ

2. จัดฝึกอบรมโครงการ
3. ประเมินผลการฝึกอบรม/รายงานผลการด าเนินงาน
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4.3 กิจกรรมสนับสนุนด้าน CSR 4 คร้ัง     700,000 สผว.
วัตถุประสงค์
1. เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการด าเนินงานด้าน CSR ให้หน่วยงานภายนอก และบุคคลท่ัวไป
รับรู้
2. เพ่ือติดตามโครงการ และเชิญคณะกรรมการ กยท. เข้าร่วมกิจกรรม
ข้ันตอนการด าเนินงาน

1. เสนอโครงการ และอนุมัติโครงการ

2. ท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์และติดตามโครงการ เชิญคณะกรรมการ กยท. เข้าร่วมกิจกรรม 

3. ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน
รวมงบประมาณ 2,700,000 


