
รายงานผลการดําเนนิงานของการยางแห่งประเทศไทย  

ประจําไตรมาสที ่1 (เดือนตุลาคม- ธนัวาคม 2559) 

แผนปฏิบติังานประจําปี 2560 และแผนงาน/โครงการทีสํ่าคญั 
 

ยุทธศาสตรที์ ่1 : การสรา้งรายไดจ้ากการบริการและดําเนนิธุรกิจ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน รอ้ยละ หมายเหตุ 

1. โครงการเพิม่ปริมาณผลผลิตดา้นโรงงาน 1-6 

1) ผลผลิตยาง 

    1.1) ผลผลิตยาง (ตัน) 

    1.2) ปริมาณสญูเสียจากกระบวนการผลิต 

    1.3) ร้อยละผลผลิตยางที่ได้มาตรฐาน  

2) การรับจ้างผลิตยาง (ตัน) 

 

 

97,000 ตัน 

ไม่เกนิร้อยละ 1 (ยางแทง่) 

ไม่เกนิร้อยละ 3.5 (นํา้ยางข้น) 

ร้อยละ 90 

- 

 

 

859.272  ตัน 

0.83 

3.15 

95.73 

702.436 ตัน 

 

 

3.40 

 

 

1. การรับซ้ือนํา้ยางกองจัดการโรงงาน 1 ราคา

ตํ่ากว่าเอกชน ทําให้วัตถุดิบรับเข้ามีปริมาณ

น้อย 

2. กองจัดการเขตภาคใต้ ประสบปัญหาฝนตก

เป็นเวลาติดต่อกันทาํให้ปริมาณวัตถุดิบรับเข้า

น้อย 

3. กองจัดการโรงงาน 3 ไม่ได้ดาํเนินการผลิต

อยู่ระหว่างช่วงการปรับปรุงโรงงาน คาดการณ์

ว่าจะสามารถดาํเนินการได้ในเดือนมกราคม 

4.โรงงานภาคอีสาน (กจร.4-6) ได้รับจัดสรร

งบประมาณในการดําเนินการผลิตยางในช่วง

เดือนธนัวาคม อยู่ระหว่างกระบวนการวางแผน 

และการวางระเบียบข้ันตอนการรับซ้ือวัตถุดิบ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน รอ้ยละ หมายเหตุ 

2. โค รงการการสร้างรายได้จากการ จําห น่ าย

ผลิตภณัฑไ์มย้างพารา 

1)ได้รับใบอนุญาตต้ังและประกอบกิจการโรงงานตาม

กฎหมาย 

2) ผลิตไม้แปรรูปชนิดต่างๆ  

 

 

ใบอนุญาต 

 

200,000 ลบ.ฟุต 

 

 

สํ า นั ก ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ 

สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด นาํเสนอ

รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องของกอง

จัดการโรงงานไม้ยางพ ารา ต่อ ผู้ ว่ า

ราชการจังหวัfนครศรีธรรมราช เพ่ือให้

ความเห็นชอบและลงนาม นําเสนอ

อธิบดีกรมโรงงาน ในฐานะประธาน

กรรมการพิจารณาอนุญาตต้ังโรงงาน

แปรรูปไม้ยางพาราโดยใช้เคร่ืองจักร 

 

 

- 

 

 

- 

3. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการสวน และ

ผลผลิต (สวนยาง 1, 2, 3) 

    สวนยางกรีดได ้ 

        1.1) ผลผลิตยาง (ตัน) 

        1.2) จาํนวนวันกรีด (วัน/แปลงกรีด) 

 

 

 

5,170 ตัน 

120 วัน/แปลงกรีด 

 

 

 

1,221.224 ตัน 

19 วัน 

 

 

 

23.62 

15.83 

 

 

 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้มี

ฝนตกชุก ทาํให้สามารถกรีด

ยางได้ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
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4. โครงการสรา้งรายไดเ้พิม่จากปาลม์นํ้ ามนั 

    - เป้าหมายการผลิต 

    - ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ ร้อยละ 95 

 

200,000 ต้น 

190,000 ต้น 

 

อยู่ระหว่างการผลิตกล้าปาล์มนํา้มัน 

 

- 

 

 

5. โครงการจดัการสวนยางอย่างยงัยืน  

ตามมาตรฐาน FSC 

    - ออกหนังสอืรับรองที่ของไม้ยางพารา 

 

 

40,000 ไร่ 

 

 

อยู่ในข้ันตอนการรับสมัครเกษตรกร

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

(ตค.-ธ.ค.59) จาํนวน 5,000 ไร่ 

 

 

- 

 

 

  

6. การผลิต การจ่ายพนัธุย์าง 

1) กิง่ตายางพนัธุดี์ 

    - เป้าหมายการผลิต 

    - ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ ร้อยละ 100 

2) ตน้ตอยางพนัธุดี์ 

    - เป้าหมายการผลิต 

    - ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ ร้อยละ 80 

3) ตน้ติดตาในถุง 

    - เป้าหมายการผลิต 

    - ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ ร้อยละ 70 

 

 

750,000 กิ่ง 

750,000 กิ่ง 

 

1,010,00 ต้น 

80,800 ต้น 

 

280,000 ต้น 

19,600 ต้น 
 

 

 

 

- อยู่ระหว่างบํารุงรักษากิ่ งตายาง 

คาดว่าจะจําหน่ายได้ในช่วงเดือน 

มี.ค. 60 

- อ ยู่ ใน ระห ว่างก ารดํ า เนิ น การ

บํารุงรักษา คาดว่าจะจําหน่ายได้ใน

เดือนมี.ค. – พ.ค. 60 

- อ ยู่ ใน ระห ว่างก ารดํ า เนิ น การ

บาํรุงรักษา คาดว่าจะจาํหน่ายได้ใน 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
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4) ตน้ยางชําถุง 

    - เป้าหมายการผลิต 

    - ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ ร้อยละ 80 

 

1,010,00 ต้น 

80,800 ต้น 
 

เดือนพ.ค. 60 

- อ ยู่ ใน ระห ว่างก ารดํ า เนิ น การ

บํารุงรักษา คาดว่าจะจําหน่ายได้ใน

เดือนมิ.ย. 60 

 

- 

- 

 

 

 


