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ความเป็นมา
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เกิดจากการ 

รวม 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์ 
การท�าสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง 
โดยมพีระราชบญัญัตกิารยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
ได้ประกาศลงในราชกจิจานเุบกษา ณ วนัท่ี 14 กรกฎาคม 
2558 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 
มีวัตถุประสงค์ให้การยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กร
กลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของ
ประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับ
เงินของกองทุน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยจัดให้มี
การศึกษา วเิคราะห์ วจิยั พฒันา เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ
เกี่ยวกับยางพารา และด�าเนินการให้ระดับราคายาง 
มีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปลูกแทน
และการปลูกใหม่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบ
กิจการยางด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป 
การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และ 
การด�าเนินการอื่นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได  ้
และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บริหารงานโดยคณะกรรมการ 
การยางแห่งประเทศไทย มีผู ้ว ่าการการยางแห่ง
ประเทศไทย

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรน�ำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรยำงพำรำ 

ท้ังระบบ เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของเกษตรกร 
ชำวสวนยำง และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ของผู้ประกอบกิจกำรยำง 

ค่านิยมองค์กร
REST = (ความสงบร่มเยน็/ร่มยาง) เป็นทีพ่ึง่ของ

เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
และผู้ประกอบกิจการยางพารา
 R = Responsibility   รับผิดชอบ
 E = Ethical มีจริยธรรม
 S = Service น�าบริการ
 T = Trust ด�าเนินงานด้วย
  ความน่าเชื่อถือ

พันธกิจ
1)  บริหารจัดการเกี่ ยวกับเ งินของกองทุน 

 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศ 
 เป็นศูนย์กลางการผลิตและอุตสาหกรรม 
 ผลิตภัณฑ์ยางพารา

2)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการศึกษา วิเคราะห ์ 
 วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
 เกี่ยวกับยางพารา

3) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ 
 เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อยกระดับรายได้  
 รวมทัง้คณุภาพชวีติ และเพิม่ขดีความสามารถ 
 ในการแข่งขันให้แก่สถาบันเกษตรกรชาว 
 สวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง

4) สร ้างกลไกในการรักษาเสถียรภาพราคา 
 ยางพารา

5)  ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ 
 ปลูกแทนและการปลูกใหม่

6)  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา และสร้าง 
 ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ยางของไทยใน 
 ตลาดโลก
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วัตถุประสงค์ 
1) เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหาร 

 จัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่าง 
 ครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงิน 
 ของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน 
 ให ้ประเทศเป ็นศูนย ์กลางอุตสาหกรรม 
 ผลิตภัณฑ์ยางพารา  

2) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา 
  วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูล 
 และสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา 

3) ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ 
 เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร 
 ชาวสวนยาง และผู ้ประกอบกิจการยาง 
 ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป 
 การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบ 
 ธุรกิจและการด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ 
 ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

4)  ด�าเนนิการให้ระดบัราคายางพารามเีสถียรภาพ 
5) ด�าเนนิการส่งเสรมิและสนบัสนุนให้มีการปลกู 

 แทนและการปลูกใหม่
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อัตราก�าลังพนักงานและลูกจ้างการยางแห่งประเทศไทย

พนักงาน 2,526 อัตรา ลูกจ้างประจ�า 478 อัตรา

อัตราก�าลัง กยท.
3,004 อัตรา

ส่วนกลาง
460 อัตรา

พนักงาน
426 อัตรา

พนักงาน
2,100 อัตรา

ลูกจ้างประจ�า
34 อัตรา

ลูกจ้างประจ�า
444 อัตรา

ส่วนภูมิภาค
2,544 อัตรา

ข้อมูล  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559





คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ



012 รายงานประจ�าปี 2559 • การยางแห่งประเทศไทย

รายชื่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ประจ�าปีบัญชี 2559

ชื่อ - สกุล  ต�าแหน่งในคณะกรรมการ เข้ารับต�าแหน่ง  สิ้นสุด

 1. นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ   ประธานกรรมการ 1-ต.ค.-58 11-ม.ค.-59

 2. พล.อ. ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข  ประธานกรรมการ 12-ม.ค.-59 ปัจจุบัน

 3. นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ  (ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย) รองประธานกรรมการ 1-ต.ค.-58 26-พ.ย.-58

 4. ร.ต.ท. อาทิตย์  บุญญะโสภัต   รองประธานกรรมการ 27-พ.ย.-58 ปัจจุบัน

  (ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย)

 5. นายสุรพล  จารุพงศ์   รองประธานกรรมการ 5-ม.ค.-59 ปัจจุบัน

  (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

 6. นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์   กรรมการ 1-ต.ค.-58 24-ม.ค.-59

  (ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์)

 7. นางกุลณี  อิศดิศัย  (ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์) กรรมการ 25-ม.ค.-59 ปัจจุบัน

 8. นายเอด  วิบูลย์เจริญ  (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ 29-ก.ค.-58 11-ม.ค.-59

 9. นายชุติวัฒน์  วรรธนผล (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ 29-ก.ค.-58 30-ก.ย.-59

 10. นายปณิธาน  จินดาภู (ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม) กรรมการ 17-ก.ย.-58 ปัจจุบัน

 11. นางสาวลดาวัลย์  ค�าภา   กรรมการ 29-ก.ค.-58 ปัจจุบัน

  (ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

  เศรษฐกิจและสังคม)

 12. นายธนวรรธน์  พลวิชัย  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 12-ม.ค.-59 ปัจจุบัน

 13. นายพิชัย  ถิ่นสันติสุข  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 12-ม.ค.-59 ปัจจุบัน

 14. นายประสิทธิ์  หมีดเส็น  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 12-ม.ค.-59 ปัจจุบัน

 15. นายธีรพงศ์  ตันติเพชราภรณ์  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 12-ม.ค.-59 ปัจจุบัน

 16. นายสังข์เวิน  ทวดห้อย  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 12-ม.ค.-59 ปัจจุบัน

 17. นายเสนีย์  จิตตเกษม  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 12-ม.ค.-59 ปัจจุบัน

 18. นายสาย  อิ่นค�า  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 12-ม.ค.-59 ปัจจุบัน

 19. นายธีธัช  สุขสะอาด (ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย) กรรมการและเลขานุการ 23-มี.ค.-59 ปัจจุบัน

 20. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง กรรมการและเลขานุการ 26-ก.ค.-58 11-พ.ย.-58

  (ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย) 

 21. นายเชาว์  ทรงอาวุธ กรรมการและเลขานุการ 12-พ.ย.-58 22-มี.ค.-59

  (ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย)
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รายชื่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ประจ�าปีบัญชี 2559



คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
(1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)

นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ
ประธานกรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด
19 กันยายน 2501   อายุ 58 ปี 

ประวัติการศึกษา
- Bachelor of Science (Civil Engineering) from Central New England College of
 Technology USA.
-  Master of Business Administration from Florida Institute of Technology USA.
-  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
-  รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน
-  รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน
-  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-  เลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
-  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-  อธิบดีกรมชลประทาน

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
1 ตุลาคม 2558  –  11 มกราคม 2559
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คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
(1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)

พล.อ. ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข
ประธานกรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด
7 กรกฎาคม 2498  อายุ  61 ปี 

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
- เสนาธิการทหารบก กองทัพบก
- รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
- ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ กองทัพบก

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- ข้าราชการบ�านาญ
- กรรมการบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
12  มกราคม  2559 –  ปัจจุบัน
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นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
รองประธานกรรมการ

นายสุรพล  จารุพงศ์ 
ผู้แทนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
รองประธานกรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด
8 เมษายน 2503   อายุ  56  ปี 

ประวัติการศึกษา
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์)
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
- ปลัดอ�าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 5) อ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
- ปลัดอ�าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 5) อ�าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6
 ส�านักงานจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6
 ส�านักงานจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
1  ตุลาคม  2558 –  26 พฤศจิกายน 2558

วัน/เดือน/ปีเกิด
   7 กันยายน  2500  อายุ  59 ปี 

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาเกษตรทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง รัฐประศาสนศาสตร์ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
- ผู้อ�านวยการส�านัก (ผู้อ�านวยการเฉพาะด้านวิชาการเกษตร)
 ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
- เกษตรจังหวัดนราธิวาส  ส�านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
- หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตรที่สูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
5 มกราคม  2559 –  ปัจจุบัน
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ร.ต.ท. อาทิตย์  บุญญะโสภัต
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
รองประธานกรรมการ 

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ 
กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด
13  กันยายน 2502   อายุ  57 ปี

ประวัติการศึกษา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.25)
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  (NIDA)

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
- รักษาการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- อธิบดีกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
- กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
27  พฤศจิกายน  2558 –  ปัจจุบัน

วัน/เดือน/ปีเกิด
13  กันยายน 2502   อายุ  57  ปี

ประวัติการศึกษา
- Master of Business Administration Oklahoma University U.S.A.
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
- รองอธิบดีกรมการค้าภายใน
- รักษาการที่ปรึกษาการพาณิชย์  ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- อธิบดีกรมการค้าภายใน
- เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจ�าองค์การการค้าโลก
 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
1 ตุลาคม 2558 –  24 มกราคม 2559
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นายเอด  วิบูลย์เจริญ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
กรรมการ

นายชุติวัฒน์  วรรธนผล
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด
1 กุมภาพันธ์  2506   อายุ  53 ปี

ประวัติการศึกษา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.57)
-  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
- รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการช�าระหนี้และสารสนเทศ 
 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- เลขานุการกรม ส�านักงานเลขานุการกรม
 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- ทีป่รกึษาด้านหนีส้าธารณะ  ส�านกับรหิารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลัง
- กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในบริษัท ปตท. (กัมพูชา) จ�ากัด

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
29  กรกฎาคม  2558 –  11 มกราคม 2559

วัน/เดือน/ปีเกิด
11  ธันวาคม 2498   อายุ  61 ปี

ประวัติการศึกษา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารการตลาด มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- รองอธิบดีกรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
29  กรกฎาคม  2558 –  30 กันยายน  2559
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นายปณิธาน  จินดาภู
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2500  อายุ  59 ปี

ประวัติการศึกษา
- การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23    

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
- รองอธบิดีกรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร่ 
- ผู้อ�านวยการส�านักเหมืองแร่และสัมปทาน
 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- ผู้อ�านวยการกองการเหมืองแร่ (วิศวกรเหมืองแร่ 8)
 กรมทรัพยากรธรณี
- ผู้อ�านวยการกองสัมปทาน
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรธรณี 8) กรมทรัพยากรธรณี
- เลขานุการกรม (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8)
 กรมทรัพยากรธรณี
- ทรัพยากรธรณีจังหวัดตาก
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรธรณี 8) กรมทรัพยากรธรณี

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- กรรมการองค์การจัดการน�้าเสีย

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
17 กันยายน  2558 –  ปัจจุบัน
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นางสาวลดาวัลย์  ค�าภา
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด
27 กุมภาพันธ์ 2500  อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา
- M.A. (Agricultual Development Economics), Australia
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.52) ปี พ.ศ. 2552
- สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรนโยบายเศรษฐกิจสาธารณะฯ
 (ปศส.6) ปี พ.ศ. 2550
- วิทยาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
- กรรมาธิการวิสามัญการบริหารจัดการน�้าเพื่อการพลังงานและ
 อุตสาหกรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
 และแผน 10 ชช. ) ทรงคุณวุฒิ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ผู้อ�านวยการส�านักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�านักวางแผนการเกษตร
  ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- คณะกรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
  (องค์การมหาชน)
- คณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
29 กรกฎาคม  2558 –  ปัจจุบัน
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นางกุลณี  อิศดิศัย  
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์    
กรรมการ

นายธนวรรธน์  พลวิชัย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน/เดือน/ปีเกิด
19 ตุลาคม 2500  อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบัน West Virginia University
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
- รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นักบริหารระดับต้น)
- รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นักบริหารระดับต้น)
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
25 มกราคม 2559 –  ปัจจุบัน

วัน/เดือน/ปีเกิด
20 ตุลาคม 2508  อายุ 51 ปี

ประวัติการศึกษา
-  ปริญญาเอก ด้าน Applied Statistics and Research Methods,
 University of Northern Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-  พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA)
-  เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
-  เศรษฐกร ฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์
-  เศรษฐกร ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-  อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-  อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-  ผูช่้วยผูจ้ดัการและวเิคราะห์หลกัทรพัย์ บริษทัเงนิทุนหลกัทรพัย์ไทยฟจิู

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- ผูอ้�านวยการศนูย์พยากรณ์เศรษฐกจิและธรุกจิมหาวทิยาลัยหอการค้าไทย
- กรรมการส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
12 มกราคม 2559 –  ปัจจุบัน
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นายพิชัย  ถ่ินสันติสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประสิทธิ์  หมีดเส็น 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน/เดือน/ปีเกิด
5 พฤศจิกายน 2495  อายุ 63 ปี

ประวัติการศึกษา
-  ปริญญาโทบริหารธุรกิจและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
-  ปริญญาตรีวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
- กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
-  ประธานคณะท�างานสบู่ด�า พืชน�้ามันเพื่อชาติ
 (สถาบันสิ่งแวดล้อมเพื่ออุตสาหกรรม
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
-  คณะกรรมการคัดเลือกโครงการวิจัย (สภาวิจัยแห่งชาติ)  

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
-  ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
12 มกราคม 2559 –  ปัจจุบัน

วัน/เดือน/ปีเกิด
27 กรกฎาคม 2498  อายุ 61 ปี

ประวัติการศึกษา
-  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-  บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
-  ผูอ้�านวยการส�านักงานกองทนุสงเคราะห์การท�าสวนยางจังหวดัยะลา
-  ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาสวนสงเคราะห์ 
-  รองผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง
-  รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสงเคราะห์ 

  การท�าสวนยาง
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

-  เกษตรกรชาวสวนยาง
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด

12 มกราคม 2559 –  ปัจจุบัน
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นายธีรพงศ์  ตันติเพชราภรณ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสังข์เวิน  ทวดห้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน/เดือน/ปีเกิด
21 ตุลาคม 2512   อายุ 47 ปี

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเกษตรกรรมทั่วไป
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
- ประธานกองทุนหมู่บ้าน
-  ประธานสหกรณ์ปาล์มน�้ามันจังหวัดพังงา
-  อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดพังงา
-  ประธานชมรมไม้ผลจังหวัดพังงา
-  รองประธานเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
-  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา
-  ประธานคณะกรรมการยางพารา สภาเกษตรแห่งชาติ
-  คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
-  ประธานเครือข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดพังงา

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
12 มกราคม 2559 –  ปัจจุบัน

วัน/เดือน/ปีเกิด
11 พฤศจิกายน  2503   อายุ 55 ปี

ประวัติการศึกษา
-  อนุปริญญา สาขาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพอ�าเภอแกลง
 จังหวัดระยอง

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
-  บริหารกลุ่มเกษตรกรและส่งยางอัดก้อนออกต่างประเทศ
-  วิทยากรให้ความรู้เรื่องยางพารา
-  ประธานเครือข่ายชาวสวนยาง

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
-  ก�านันต�าบลห้วยทับมอญ อ�าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
-  คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)
-  เกษตรกร

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
12 มกราคม 2559 –  ปัจจุบัน
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นายเสนีย์  จิตตเกษม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสาย  อิ่นค�า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน/เดือน/ปีเกิด
20 กุมภาพันธ์ 2497 อายุ 62 ปี

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)    

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
-   กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

  บริษัท ศิครินทร์ จ�ากัด (มหาชน)
-   ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
-   ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
-   ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
-  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดอุดรธานี

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
-  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จ�ากัด
-  ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี
 (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
-  ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ผู้ประสานงาน
 โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล
 (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
-  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ศคิรินทร์ จ�ากดั (มหาชน)
-  ประธานมูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม)
-  ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาเมืองน่าน (มพน.)

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
12 มกราคม 2559 –  ปัจจุบัน

วัน/เดือน/ปีเกิด
1 มกราคม 2508  อายุ 51 ปี

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
- ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุ่งผาสุก ยางพาราและพืชผล
-  นายทะเบยีนสมาคมเครอืข่ายเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรยางพาราไทย
-  ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนยางพาราจังหวัดพะเยา

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
-  เกษตรกร

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
12 มกราคม 2559 –  ปัจจุบัน

-   ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
-   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
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ดร. ธีธัช  สุขสะอาด
คณะกรรมการและเลขานุการ

วัน/เดือน/ปีเกิด
30 กรกฎาคม 2511  อายุ 48 ปี

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจ Victoria University,
  Australia (ผลงานวจิยัเร่ืองการบรหิารกจิการร่วมภาครฐัและเอกชน
  กรณีศึกษาการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย)
- ปริญญาโท มหาบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 The University of Melbourne, Australia
-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
-  กรรมการบริหารองค์การค้าของ สก.สค. องค์การค้าของส�านักงาน
 สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรด้านการศึกษา
 (หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ผลิตและจ�าหน่ายแบบเรียน
 และอุปกรณ์การศึกษาภายใต้ตราสินค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์)
-  ที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ สนช. 
 ปี พ.ศ. 2547 – 2549 ที่ปรึกษากรรมาธิการพิจารณางบประมาณ
  วุฒิสภา
- อนุกรรมการ บริหารกองทุนและพัฒนาทรัพยากร
 ส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
-  ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการอ�านวยการพื้นที่พิเศษ
 เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
 เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
-  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
23 มีนาคม 2559 –  ปัจจุบัน
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วัน/เดือน/ปีเกิด
2 มกราคม 2503  อายุ 56 ปี

ประวัติการศึกษา
-  รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สถาบันบณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
-  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมการผลิต (ภาคเหนือ)
 ศูนย์ควบคุมการผลิต ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย
-  ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนอ้อยและน�้าตาลทราย

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
-  ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนอ้อยและน�้าตาลทราย

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
16 กรกฎาคม 2558 –  11 พฤศจิกายน 2558

นายวีระศักดิ์  ขวัญเมือง  
กรรมการและเลขานุการ

วัน/เดือน/ปีเกิด
15 มีนาคม  2500  อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา
-  ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิต   

  พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
-  ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
-  ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง 

  จังหวัดนครพนม
-  ผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริมการสงเคราะห์
 ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง
-  รองผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง
-  ผู้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
-  รองผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง
 รกัษาการในต�าแหน่งรองผูว่้าการด้านอตุสาหกรรมยางและการผลิตยาง

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
-  รองผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง
 รกัษาการในต�าแหน่งรองผูว่้าการด้านอตุสาหกรรมยางและการผลิตยาง

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
12 พฤศจิกายน 2558  –  22 มีนาคม 2559

นายเชาว์  ทรงอาวุธ
กรรมการและเลขานุการ
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นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทน

ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2556 

เห็นชอบเรื่องอัตราและค ่าเบี้ยประชุมกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ และ หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด 

กค 0805/1654 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เรื่อง 

การปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ความเห็น

ชอบก�าหนดอัตราเบ้ียกรรมการรัฐวิสาหกิจใหม่ โดย 

น�าเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์การท�าสวนยาง 

ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 

2558  มีมติดังนี้

อัตราค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ (ขนาดปานกลาง)

- กรณีค่าตอบแทนรายเดอืนไม่เกนิ 8,000.- บาท/ 

 คน/เดือน โดยให้ประธานกรรมการได้รับ 

 ค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการ

- กรณี เบี้ยประชุมให ้คณะกรรมการได ้ รับ 

 เบี้ยประชุมไม่เกิน 8,000.- บาท/คน/ครั้ง 

 ในกรณีประธานกรรมการ และรองประธาน 

 กรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการ 

 ในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ของเบี้ยประชุม 

 ดังกล่าว และจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการ 

 ที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

- กรณคีณะกรรมการชดุย่อย/คณะอนกุรรมการ/ 

 คณะท�างานอื่นที่แต่งต้ังโดยบทบัญญัติแห่ง 

 กฎหมายมติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ 

 รัฐวิสาหกิจให้ได้รับเบ้ียประชุมเท่ากับเบ้ีย 

 ประชุมกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 

 โดยได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 2 คณะ คณะละ 

 ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

อนึง่ในการปรับปรุงอตัราเบีย้กรรมการรัฐวสิาหกจิ

ในคร้ังนี้ กระทรวงการคลังมีข ้อเสนอแนะเก่ียวกับ 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดังนี้

1. ในการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 เห็นสมควรให้กรรมการมีระยะเวลาในการ 

 เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ 

 ระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่งในรอบปีบัญชีนั้น

2. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีส ่วนร่วม 

 ในการก�าหนด/ให้ความเห็นชอบ/ทบทวน 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค ์

  กลยทุธ์ นโยบายในการด�าเนินงานและแผนงาน 

 ต่างๆ

 รวมถึงแผนเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ 

นอกเหนือจากอ�านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ตามกฎหมาย หรือ

ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี
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ตารางสรุปการเข้าประชุม/เบี้ยประชุม และค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเป็นรายบุคคล

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

จ�านวนครั้งเข้าประชุม/
ประชุมทั้งหมดชื่อ - สกุล

 1. นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ   11/11 60,000 51,612.90
 2. พล.อ. ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข 12/13 80,000 154,322.58

 3. นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ  7/7 26,000 14,933.33

 4. นายสุรพล  จารุพงศ์   29/33 190,000 70,193.55

 5. ร.ต.ท. อาทิตย์  บุญญะโสภัต   18/26 132,000 81,066.67

 6. นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์   3/6 16,000 30,193.55

 7. นายเอด  วิบูลย์เจริญ  7/8 44,000 27,096.77

 8. นายชุติวัฒน์  วรรธนผล  15/20 92,000 68,903.23

 9. นายปณิธาน  จินดาภู  38/41 152,000 152,000.00

10.  นางสาวลดาวัลย์  ค�าภา   36/42 184,000 208,000.00

 11. นางกุลณี  อิศดิศัย   31/32 176,000 65,806.45

 12. นายธนวรรธน์  พลวิชัย   30/38 158,000 125,161.29

 13. นายพิชัย  ถิ่นสันติสุข   26/28 166,000 69,161.29

 14. นายประสิทธิ์  หมีดเส็น   43/49 218,000 69,161.29

15.  นายธีรพงศ์  ตันติเพชราภรณ์   33/35 190,000 69,161.29

 16. นายสังข์เวิน  ทวดห้อย   23/24 144,000 69,161.29

 17. นายเสนีย์  จิตตเกษม   18/28 96,000 125,161.29

 18. นายสาย  อิ่นค�า   27/28 168,000 69,161.29

 19. นายเชาว์  ทรงอาวุธ 14/20 74,000 34,744.09

 20. นายธีธัช  สุขสะอาด  16/24 122,000 50,322.58

21.  นายวีระศักดิ์  ขวัญเมือง 4/4 16,000 10,933.33

028 รายงานประจ�าปี 2559 • การยางแห่งประเทศไทย



ตารางสรุปการเข้าประชุม/เบี้ยประชุม และค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเป็นรายบุคคล
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ตารางสรุปการเข้าประชุม/เบี้ยประชุม และค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเป็นรายบุคคล
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จ�านวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บาท)

ร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดต�าแหน่งรายชื่อคณะกรรมการ

การยางแห่งประเทศไทย

จ�านวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บาท)

ร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดต�าแหน่งรายชื่อคณะกรรมการ

การยางแห่งประเทศไทย

ตารางสรุปการเข้าประชุม/เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
(ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559)

มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
1) ศึกษาและเสนอแนะแนวทางบูรณาการ ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิก ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�าสั่ง 

  ของส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง และองค์การสวนยาง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม 
 พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2558

2) เสนอความเห็นในการออกระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือค�าส่ังตาม พระราชบญัญติัการยางแห่งประเทศไทย 
   พ.ศ. 2558

3) ยกร่างระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินงาน การบริหารงานของ 
 การยางแห่งประเทศไทย

4) แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจ�าเป็น และเหมาะสม
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คณะอนุกรรมการติดตามการด�าเนินการโอนกิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพันและ 
 งบประมาณของกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ไปเป็นของ 
 การยางแห่งประเทศไทย

1.  คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบของการยางแห่งประเทศไทย

1.  ร.ต.ท. อาทิตย์  บุญญะโสภัต ประธานอนุกรรมการ 6/12 60,000

2.  นายประสิทธิ์  หมีดเส็น อนุกรรมการ 9/11 40,000

1.  นายเอด  วิบูลย์เจริญ ประธานอนุกรรมการ 2/2 20,000

2.  นางสาวลดาวัลย์  ค�าภา อนุกรรมการ 3/3 24,000

3.  นายชุติวัฒน์  วรรธนผล ประธานอนุกรรมการ 1/1 10,000

4.  นายสาย  อิ่นค�า อนุกรรมการ 1/1 8,000

มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
ศึกษาและเสนอแนะแนวทางบูรณาการ ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิก ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�าสั่ง 

ของส�านกังานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง และองค์การสวนยาง เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ตามพระราชบญัญตัิ
การยางแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2558
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ตารางสรุปการเข้าประชุม/เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
(ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559)

3.  คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

จ�านวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บาท)

ร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดต�าแหน่งรายชื่อคณะกรรมการ

การยางแห่งประเทศไทย

1.  นายชุติวัฒน์  วรรธนผล ประธานอนุกรรมการ 2/2 10,000

2.  นายปณิธาน  จินดาภู อนุกรรมการ 2/2 8,000

โดยมีอ�านาจหน้าท่ี พิจารณาค่าตอบแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยชั่วคราว เสนอคณะกรรมการการยาง 
แห่งประเทศไทย

4.  คณะอนกุรรมการด้านการจดัการโครงสร้างองค์กร โครงสร้างอัตราเงนิเดอืน ต�าแหน่ง และอัตราก�าลงั 
 ของการยางแห่งประเทศไทย

จ�านวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บาท)

ร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดต�าแหน่งรายชื่อคณะกรรมการ

การยางแห่งประเทศไทย

1.  นายเชาว์  ทรงอาวุธ ประธานอนุกรรมการ 3/3 10,000

2.  ดร. ธีธัช  สุขสะอาด ประธานอนุกรรมการ 1/1 10,000

มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
1) พิจารณาและให้ความเห็นข้อเสนอด้านโครงสร้างองค์กร โครงสร้างอัตราเงินเดือน ต�าแหน่ง และอัตราก�าลัง 

 ของการยางแห่งประเทศไทย เพือ่ให้สอดคล้องกบัอ�านาจหน้าทีต่ามพระราชบญัญติัการยางแห่งประเทศไทย 
  พ.ศ. 2558

2) พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องของการบรรจุ แต่งต้ัง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และ 
 ประโยชน์อย่างอื่น ในการโอนเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของการยางแห่งประเทศไทย

3) พิจารณาและให้ความเห็นข้อเสนอด้านอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานและหน่วยงาน เพื่อให้ 
 ครอบคลมุครบถ้วน โดยค�านงึถึงประสทิธภิาพ ประสิทธผิล ความไม่ซ�า้ซ้อน ความประหยดั และความรวดเร็ว 
 เป็นหลัก

4) แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจ�าเป็น และเหมาะสม
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยให้คณะอนุกรรมการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

031Annual Report 2016 • Rubber Authority of Thailand



5.  คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสารของการยางแห่งประเทศไทย

ให้คณะอนุกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
1) ก�าหนดทิศทางกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการยางแห่งประเทศไทย 

  ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการยางแห่งประเทศไทย
2) พิจารณากลั่นกรองแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ 

 และการสื่อสาร ให้ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร และนโยบายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน 
 และภายนอกองค์กร

3) ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สนับสนุนการบริหารจัดการของ 
 การยางแห่งประเทศไทย สนบัสนนุการบริหารความเส่ียง สนบัสนนุการควบคมุภายในและตรวจสอบภายใน 
  สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่สนองตอบต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและ 
 ภายนอกองค์กร

4) ติดตามและทบทวนให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรด้านทักษะ และความสามารถ 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5) ติดตามและทบทวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับ 
 การใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

6.  คณะกรรมการตรวจสอบการยางแห่งประเทศไทย

จ�านวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บาท)

ร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดต�าแหน่งรายชื่อคณะกรรมการ

การยางแห่งประเทศไทย

1.  นายธนวรรธน์  พลวิชัย ประธานอนุกรรมการ 3/3 30,000

2.  นายพิชัย  ถิ่นสันติสุข อนุกรรมการ 3/3 24,000

3.  นายธีรพงศ์  ตันติเพชราภรณ์ อนุกรรมการ 3/3 16,000

จ�านวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บาท)

ร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดต�าแหน่งรายชื่อคณะกรรมการ

การยางแห่งประเทศไทย

1.  นางสาวลดาวัลย์  ค�าภา ประธานกรรมการ 7/7 112,000

2.  นายปณิธาน  จินดาภู กรรมการ 7/7 56,000

3.  นายเสนีย์  จิตตเกษม กรรมการ 6/7 56,000

4.  นายธนวรรธน์  พลวิชัย กรรมการ 6/7 56,000
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จ�ำนวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บำท)

ร่วมประชุม/
กำรประชุมทั้งหมดต�ำแหน่งรำยชื่อคณะกรรมกำร

กำรยำงแห่งประเทศไทย

1.  นายประสิทธิ์  หมีดเส็น ประธานอนุกรรมการ 7/7 40,000

2.  นางกุลณี  อิศดิศัย อนุกรรมการ 7/7 48,000

3.  นายสาย  อิ่นค�า อนุกรรมการ 6/7 48,000

4.  นายเชาว์  ทรงอาวุธ อนุกรรมการ 0/2 -

5.  ดร. ธีธัช  สุขสะอาด อนุกรรมการ 3/5 24,000

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอ�านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและ 
หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 และให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด โดยให้มีอ�านาจ 
ตรวจสอบภารกิจเดิมของส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง และองค์การสวนยางด้วย

7.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการยางแห่งประเทศไทย

ให้คณะอนุกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร 

ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมไม่ต�่ากว่า 4 ประการดังนี้
 1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
 1.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
 1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
 1.4 ความเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk)
 1.5 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ (Compliance Risk)
2) ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา 

 ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
3) ก�าหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับ 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางภารกิจของการยางแห่งประเทศไทย
4) ก�าหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 

 เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภท
5) ก�ากับดูแล ตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 

 ได้น�าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
6) รับผิดชอบการติดตามการควบคุมภายในองค์กร และติดตามความก้าวหน้าของแผนการด�าเนินงาน 

 การจัดวางระบบควบคุมภายในของการยางแห่งประเทศไทย
7) แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
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จ�ำนวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บำท)

ร่วมประชุม/
กำรประชุมทั้งหมดต�ำแหน่งรำยชื่อคณะกรรมกำร

กำรยำงแห่งประเทศไทย

1.  นายสุรพล  จารุพงศ์ ประธานอนุกรรมการ 6/6 60,000

2.  นายประสิทธิ์  หมีดเส็น อนุกรรมการ 4/6 16,000

3.  นางสาวลดาวัลย์  ค�าภา อนุกรรมการ 5/6 40,000

4.  นายเชาว์  ทรงอาวุธ อนุกรรมการ 1/1 8,000

5.  ดร. ธีธัช  สุขสะอาด อนุกรรมการ 4/5 32,000

8.  คณะอนุกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย

จ�ำนวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บำท)

ร่วมประชุม/
กำรประชุมทั้งหมดต�ำแหน่งรำยชื่อคณะกรรมกำร

กำรยำงแห่งประเทศไทย

1.  นายธนวรรธน์  พลวิชัย ประธานอนุกรรมการ 4/4 40,000

2.  นายพิชัย  ถิ่นสันติสุข อนุกรรมการ 4/4 32,000

3.  นายธีรพงศ์  ตันติเพชราภรณ์ อนุกรรมการ 3/4 34,000

4.  นายเชาว์  ทรงอาวุธ อนุกรรมการ 1/2 8,000

5.  ดร. ธีธัช  สุขสะอาด อนุกรรมการ 1/2 8,000

ให้คณะอนุกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแล ประจ�าปีบัญชีท่ีชัดเจน 

 เป็นรูปธรรม และสอดคล้องไปกับการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการการยาง 
 แห่งประเทศไทย

2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการก�ากับดูแล 
 กิจการที่ดี

3) ตดิตามและรายงานผลการด�าเนนิงาน พร้อมทัง้ประเมนิผลส�าเร็จทีเ่ป็นรูปธรรม และรายงานให้คณะกรรมการ 
 การยางแห่งประเทศไทยทราบ

9.  คณะอนุกรรมการทบทวนและจัดท�าแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564

ให้คณะอนุกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ทบทวนและจัดท�าแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 รวมถึงจัดท�าแผนงานโครงการ 

 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
2) ศึกษาวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะ ในการทบทวนแผนวิสาหกิจเป็นประจ�าทุกปี
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จ�ำนวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บำท)

ร่วมประชุม/
กำรประชุมทั้งหมดต�ำแหน่งรำยชื่อคณะกรรมกำร

กำรยำงแห่งประเทศไทย

1.  นายเสนีย์  จิตตเกษม ประธานอนุกรรมการ 4/4 40,000

2.  นายสาย  อิ่นค�า อนุกรรมการ 4/4 32,000

3.  นายสังข์เวิน  ทวดห้อย อนุกรรมการ 4/4 32,000

4.  นายเชาว์  ทรงอาวุธ อนุกรรมการ 0/1 -

5.  ดร. ธีธัช  สุขสะอาด อนุกรรมการ 0/3 -

จ�ำนวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บำท)

ร่วมประชุม/
กำรประชุมทั้งหมดต�ำแหน่งรำยชื่อคณะกรรมกำร

กำรยำงแห่งประเทศไทย

1.  นายประสิทธิ์  หมีดเส็น ประธานอนุกรรมการ 4/4 30,000

2.  นายสุรพล  จารุพงศ์ อนุกรรมการ 4/4 24,000

3.  นายธีรพงศ์  ตันติเพชราภรณ์ อนุกรรมการ 4/4 24,000

3) ด�าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในวันที ่30 กรกฎาคม 2559 และน�าเสนอคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
  เพื่อให้ความเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคม 2559

4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

10.  คณะอนุกรรมการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบ (CSR) ของการยางแห่งประเทศไทย

ให้คณะอนุกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
1) ติดตามการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการยางแห่งประเทศไทยอย่างสม�่าเสมอ 

 อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
2) ก�ากบัการด�าเนนิงานด้านการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของการยางแห่งประเทศไทย ให้บรรลุผลส�าเรจ็ 

  ตามเป้าหมายของแผนการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
3) ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�ารายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการยางแห่งประเทศไทย 

 ต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยทราบ

11.  คณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคลของการยางแห่งประเทศไทย

โดยให้คณะอนุกรรมการ มีอ�านาจหน้าที่กลั่นกรองการก�าหนดกลยุทธ์และแผนงานด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของการยางแห่งประเทศไทย เสนอคณะกรรมการการยาง
แห่งประเทศไทย
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จ�ำนวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บำท)

ร่วมประชุม/
กำรประชุมทั้งหมดต�ำแหน่งรำยชื่อคณะกรรมกำร

กำรยำงแห่งประเทศไทย

1.  นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ ประธานอนุกรรมการ 2/2 10,000

2.  นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ  อนุกรรมการ 2/2 8,000

12.  คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

โดยให้คณะอนุกรรมการมีอ�านาจหน้าที่สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

13.  คณะอนุกรรมการจัดท�างบประมาณและการบริหารเงินกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา 49

จ�ำนวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บำท)

ร่วมประชุม/
กำรประชุมทั้งหมดต�ำแหน่งรำยชื่อคณะกรรมกำร

กำรยำงแห่งประเทศไทย

1.  นายธีรพงศ์  ตันติเพชราภรณ์ ประธานอนุกรรมการ 3/3 20,000

2.  นายประสิทธิ์  หมีดเส็น อนุกรรมการ 3/3 18,000

3.  นายสังข์เวิน  ทวดห้อย อนุกรรมการ 3/3 16,000

4.  นายสาย  อิ่นค�า อนุกรรมการ 3/3 16,000

5.  นายเชาว์  ทรงอาวุธ อนุกรรมการ 1/2 8,000

6.  ดร. ธีธัช  สุขสะอาด อนุกรรมการ 0/1 -

ให้คณะอนุกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
1)  เพื่อท�าหน้าท่ีกลั่นกรองรายละเอียด ประมาณการรายรับ รายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี

 ของ กยท. ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ให้ความเหน็ชอบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
 ของ กยท. ต่อไป

2) แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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จ�ำนวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บำท)

ร่วมประชุม/
กำรประชุมทั้งหมดต�ำแหน่งรำยชื่อคณะกรรมกำร

กำรยำงแห่งประเทศไทย

1.  นายพิชัย  ถิ่นสันติสุข ประธานอนุกรรมการ 4/4 30,000

2.  นางกุลณี  อิศดิศัย อนุกรรมการ 4/4 24,000

3.  นายเสนีย์  จิตตเกษม อนุกรรมการ 1/4 8,000

4.  นายธีรพงศ์   ตันติเพชราภรณ์ อนุกรรมการ 3/4 16,000

5.  นายธนวรรธน์  พลวิชัย อนุกรรมการ 3/4 16,000

6.  นายปณิธาน  จินดาภู อนุกรรมการ 3/4 24,000

14.  คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุน

จ�ำนวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บำท)

ร่วมประชุม/
กำรประชุมทั้งหมดต�ำแหน่งรำยชื่อคณะกรรมกำร

กำรยำงแห่งประเทศไทย

1.  นางกุลณี  อิศดิศัย ประธานอนุกรรมการ 4/4 20,000

2.  นายสุรพล  จารุพงศ์ อนุกรรมการ 1/4 8,000

3.  นายชุติวัฒน์  วรรธนผล อนุกรรมการ 1/4 8,000

4.  นายประสิทธิ์  หมีดเส็น อนุกรรมการ 2/4 -

5.  นายธีรพงศ์  ตันติเพชราภรณ์ อนุกรรมการ 4/4 16,000

6.  นายสังข์เวิน  ทวดห้อย อนุกรรมการ 4/4 32,000

ให้คณะอนกุรรมการศกึษาแนวทางการจดัหาปุ๋ย ในปี 2559 – 2560 มหีน้าทีศ่กึษาแนวทางการบรหิารจดัการปุ๋ย 
โดยก�ากับดูแลการจัดหาปุ๋ยให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ด้วยคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน และราคาท่ีเป็นธรรม ด้วย 
ความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ และน�าเสนอคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณา

ให้คณะอนุกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
1) ก�าหนดนโยบาย และพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการด้านการค้าและการลงทุนของการยาง 

 แห่งประเทศไทย
2) ติดตาม ก�ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานด้านการค้าและการลงทุนของการยาง 

 แห่งประเทศไทย
3) รายงานผลการด�าเนินงาน เสนอคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
4) แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

15.  คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดหาปุ๋ย ในปี 2559 – 2560
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16.  คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบการส่งออกยางพารา

จ�ำนวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บำท)

ร่วมประชุม/
กำรประชุมทั้งหมดต�ำแหน่งรำยชื่อคณะกรรมกำร

กำรยำงแห่งประเทศไทย

1.  นางกุลณี  อิศดิศัย ประธานอนุกรรมการ 4/4 20,000

2.  นายสุรพล  จารุพงศ์ อนุกรรมการ 3/4 16,000

3.  นายพิชัย  ถิ่นสันติสุข อนุกรรมการ 3/4 16,000

4.  นายธนวรรธน์  พลวิชัย อนุกรรมการ 1/4 8,000

ให้คณะอนุกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
1) พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ การตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม ก�ากับปริมาณการส่งยางพารา 

 ออกนอกราชอาณาจักร
2)  ติดตามตรวจสอบ ควบคุม ก�ากับปริมาณการส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร และเสนอแนะแนวทาง 

 วิธีการควบคุมปริมาณ การส่งยางออกนอกราชอาณาจักร
3) รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
4) แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
5)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

17.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

จ�ำนวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บำท)

ร่วมประชุม/
กำรประชุมทั้งหมดต�ำแหน่งรำยชื่อคณะกรรมกำร

กำรยำงแห่งประเทศไทย

1.  นายสุรพล  จารุพงศ์ ประธานอนุกรรมการ 2/2 10,000

2.  นายธนวรรธน์  พลวิชัย อนุกรรมการ 2/2 8,000

3.  นายปณิธาน  จินดาภู อนุกรรมการ 2/2 8,000

โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยมีอ�านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย โดยค�านึงถึง 

 เป้าหมาย ระดับความส�าเร็จ (Benchmark) ของเป้าหมายหรือพันธกิจ รวมทั้งตัวชี้วัดที่ชัดเจน อันเป็น 
 ความรับผิดชอบของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แล้วเสนอคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
 ให้ความเหน็ชอบ เพือ่จดัส่งหลกัเกณฑ์และวธิกีารดังกล่าวให้ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิทราบ

2) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยครั้งแรก จากผลการปฏิบัติงาน 
 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งต่อไปทุก 6 เดือน

3) พิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนคงที่ประจ�าปี ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างผู้บริหารในต�าแหน่งผู้ว่าการการยาง 
 แห่งประเทศไทย และน�าเสนอคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา
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18.  คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 

จ�ำนวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บำท)

ร่วมประชุม/
กำรประชุมทั้งหมดต�ำแหน่งรำยชื่อคณะกรรมกำร

กำรยำงแห่งประเทศไทย

1.  นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ ประธานกรรมการ 3/3 20,000

2.  นายปณิธาน  จินดาภู กรรมการ 6/7 24,000

3.  นางสาวลดาวัลย์  ค�าภา กรรมการ 7/7 32,000

ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคล ผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสม
จะเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ เพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และพิจารณาก�าหนด 
อัตราเงินเดือนของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย โดยให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน แล้วน�าเสนอ 
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

19. คณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า (นักบริหารระดับ 9) และ 
 รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10)

จ�ำนวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บำท)

ร่วมประชุม/
กำรประชุมทั้งหมดต�ำแหน่งรำยชื่อคณะกรรมกำร

กำรยำงแห่งประเทศไทย

1.  นายประสิทธิ์  หมีดเส็น ประธานกรรมการ 1/1 10,000

2.  นายธนวรรธน์  พลวิชัย กรรมการ 1/1 8,000

3.  ดร. ธีธัช  สุขสะอาด กรรมการ 1/1 8,000

ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
1) ก�าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายหรือ 

 เทียบเท่า (นักบริหารระดับ 9) และรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10)
2) คัดเลือกผู้สมัครเข้าด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า (นักบริหารระดับ 9) และรองผู้ว่าการ 

 การยางแห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10)
3) เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า (นักบริหารระดับ 9) และ 

 รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10) ต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
 เพื่อพิจารณา
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นโยบำยและโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (CG) 
และนโยบำยและโครงสร้ำงกำรแสดงควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคม (CSR)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตระหนักถึง 
ความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 
Good Government) อันเป ็นป ัจจัยหลักส�าคัญ 
ในการเสริมสร้างพัฒนาองค์กร เชื่อมโยงแนวทาง 
การปฏบิตักิารก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ตามหลกัธรรมาภบิาล
กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกส่วนของ กยท. 
เพื่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติ 
ได ้จริง เ พ่ือส ่งเสริมให ้ กยท. เป ็นหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน มีการก�ากับดูแลกิจการ
และบริหารจัดการท่ีดีเลิศ ท�าให้เกิดการยึดเหนี่ยว และ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจและความคาดหวัง 
ของประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ และตรวจสอบได้  
รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการส่งเสริมให้
บุคลากรในองค์กรเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรม 
และธรรมาภิบาล ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับ
บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยก�าหนด 

ให ้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของการยาง 
แห่งประเทศไทย เพือ่เป็นนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่
ขององค์กร และเป็นแนวทางส่งเสริมให้การด�าเนินงาน
ของ กยท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตามหลักการ 
สากลในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และตามแนวทาง 
การประเมินผลการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจของ
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยม ี
คณะอนุกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของการยาง
แห่งประเทศไทย ท�าหน้าทีก่�ากบั ดูแล ติดตามและรายงาน
ผลการด�าเนินงาน พร้อมทั้งประเมินผลส�าเร็จที่เป็น 
รูปธรรมเสนอต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
ทราบ พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานเกีย่วกบัการส่งเสรมิให้มกีารก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

กยท. ได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วย 
การให้บคุลากรภายในองค์กรทัง้ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง 
รวมถงึคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มส่ีวนร่วม
ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างจิตส�านึก 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้องค์กรเจริญเติบโต
อย่างยัง่ยนืต่อไป ซึง่นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ของ
การยางแห่งประเทศไทยจะครอบคลุมนโยบายหลัก 
4 ด้าน ประกอบด้วย

1. ด ้ านบทบาทและความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

2.  ด้านการบริหารจัดการองค์กร
3.  ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.  ด้านบุคลากร

1.  ด้ำนบทบำทและควำมรับผิดชอบของ
 คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญั ติการยางแห ่ งประ เทศไทย 
พ.ศ. 2558 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 
กรกฎาคม 2558 บัญญัติให้คณะกรรมการคณะหนึ่ง  
เรียกว่า “คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย” โดย
คณะกรรมการฯ จะต้องยดึมัน่ในหลกัการและปฏบิตัติาม
แนวทางทีก่�าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 7 ประการ และมีบทบาท
ส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
กยท. มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อ 
ผู้เกี่ยวข้องและเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

ในปี 2559 กยท. มีการด�าเนินงานด้านบทบาท 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการยาง 
แห่งประเทศไทย ดังนี้

นโยบำยและโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (CG)

042 รายงานประจ�าปี 2559 • การยางแห่งประเทศไทย



   การบรรยายเรื่อง บทบาทคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และการประเมินการยางแห่งประเทศไทย

	 คณะกรรมการมีส ่วนร ่วมในกิจกรรมการ
บรรยายในที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห ่ง
ประเทศไทย เรื่อง บทบาทคณะกรรมการการยางแห่ง
ประเทศไทย และการประเมินการยางแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ง กยท. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ

องค์กรการยางแห่งประเทศไทย และได้เชิญ ดร.ไวฑูรย์ 
โภคาชยัพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากัด เพื่อมาบรรยายเก่ียวกับบทบาทคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
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	 คณะกรรมการ นายธนวรรธน ์  พลวิชัย 
นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ นายพิชัย ถิ่นสันติสุข 
ผู ้ว ่าการ กยท. และคณะอนุกรรมการทบทวนและ 
จัดท�าแผนวิสาหกิจ กยท. พ.ศ. 2560-2564 ได้ลงพื้นที่    
จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2559 
เพื่อเยี่ยมชมการด�าเนินงานของตลาดกลางยางพารา 

การจัดการด ้านโรงงานและสวนยางในพ้ืนที่  และ 
การด�าเนินการด้านการผลิต แปรรูป และการตลาด 
เพื่อรับทราบข้อมูลและกระบวนการปฏิบัติงานจริง และ
ร่วมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็น 
ที่ส�าคัญในการจัดท�าแผนวิสาหกิจแก่คณะอนุกรรมการฯ

   คณะกรรมการเยี่ยมชมการด�าเนินงานของตลาดกลางยางพารา การจัดการด้านโรงงานและสวนยางในพื้นที่
และการด�าเนินการด้านการผลิต แปรรูป และการตลาด

ตามแนวทางท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 7 ประการ และมี

บทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชนสูงสุดของ กยท. มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาท่ี

ตอผูเก่ียวของและเปนอิสระจากฝายบริหาร 

ในป 2559 กยท. มีการดําเนินงานดานบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการยางแหง

ประเทศไทย ดังนี้ 

● คณะกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมการบรรยายในท่ีประชุมคณะกรรมการการยางแหง

ประเทศไทย เรื่อง บทบาทคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย และการประเมินการยางแหงประเทศไทย 

เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2559 ซ่ึง กยท. ไดชี้แจงเก่ียวกับองคกรการยางแหงประเทศไทย และไดเชิญ ดร.

ไวฑูรย โภคาชัยพัฒน กรรมการผูจัดการบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด เพ่ือมาบรรยายเก่ียวกับบทบาท

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

   
การบรรยายเรื่อง บทบาทคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย และการประเมินการยางแหงประเทศไทย 

● คณะกรรมการ นายธนวรรธน พลวิชัย นายธีรพงศ ตันติเพขราภรณ นายพิชัย ถ่ินสันติสุข 

ผูวาการ กยท. และคณะอนุกรรมการทบทวนและจัดทําแผนวิสาหกิจ กยท. พ.ศ.2560-2564 ไดลงพ้ืนท่ี    

จ.นครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2559 เพ่ือเยี่ยมชมการดําเนินงานของตลาดกลางยางพารา การ

จัดการดานโรงงานและสวนยางในพ้ืนท่ี และการดําเนินการดานการผลิต แปรรูป และการตลาด เพ่ือรับทราบ

ขอมูลและกระบวนการปฏิบัติงานจริง และรวมใหขอสังเกต และขอเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นท่ีสําคัญในการ

จัดทําแผนวิสาหกิจแกคณะอนุกรรมการฯ 

   
คณะกรรมการเยี่ยมชมการดําเนินงานของตลาดกลางยางพารา การจัดการดานโรงงานและสวนยางในพ้ืนที ่ 

และการดําเนินการดานการผลิต แปรรปู และการตลาด 
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ตามแนวทางท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 7 ประการ และมี

บทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชนสูงสุดของ กยท. มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาท่ี

ตอผูเก่ียวของและเปนอิสระจากฝายบริหาร 

ในป 2559 กยท. มีการดําเนินงานดานบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการยางแหง

ประเทศไทย ดังนี้ 

● คณะกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมการบรรยายในท่ีประชุมคณะกรรมการการยางแหง

ประเทศไทย เรื่อง บทบาทคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย และการประเมินการยางแหงประเทศไทย 

เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2559 ซ่ึง กยท. ไดชี้แจงเก่ียวกับองคกรการยางแหงประเทศไทย และไดเชิญ ดร.

ไวฑูรย โภคาชัยพัฒน กรรมการผูจัดการบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด เพ่ือมาบรรยายเก่ียวกับบทบาท

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

   
การบรรยายเรื่อง บทบาทคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย และการประเมินการยางแหงประเทศไทย 

● คณะกรรมการ นายธนวรรธน พลวิชัย นายธีรพงศ ตันติเพขราภรณ นายพิชัย ถ่ินสันติสุข 

ผูวาการ กยท. และคณะอนุกรรมการทบทวนและจัดทําแผนวิสาหกิจ กยท. พ.ศ.2560-2564 ไดลงพ้ืนท่ี    

จ.นครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2559 เพ่ือเยี่ยมชมการดําเนินงานของตลาดกลางยางพารา การ

จัดการดานโรงงานและสวนยางในพ้ืนท่ี และการดําเนินการดานการผลิต แปรรูป และการตลาด เพ่ือรับทราบ

ขอมูลและกระบวนการปฏิบัติงานจริง และรวมใหขอสังเกต และขอเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นท่ีสําคัญในการ

จัดทําแผนวิสาหกิจแกคณะอนุกรรมการฯ 

   
คณะกรรมการเยี่ยมชมการดําเนินงานของตลาดกลางยางพารา การจัดการดานโรงงานและสวนยางในพ้ืนที่  

และการดําเนินการดานการผลิต แปรรปู และการตลาด 

 

- 2 - 
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	 นายสงัข์เวนิ ทวดห้อย กรรมการ กยท. ลงพืน้ที่ 
จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เพื่อ
เยี่ยมชมการด�าเนินงานและการจัดการด้านโรงงาน 

ในพื้นที่ กยท. อ.ช้างกลาง เพื่อรับทราบข้อมูลและ 
เข ้าชมการปฏิบัติงานจริง รวมถึงการด�าเนินงาน 
ด้านการผลิต-แปรรูปยาง

   กรรมการ กยท. ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมการด�าเนินงานและการจัดการด้านโรงงานในพื้นที่ กยท. อ.ช้างกลาง
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   งานสัมมนา “ยางพารา สู่คุณค่าพลังงานชีวมวล”

	 การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกบัสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “ยางพาราสู ่คุณค ่า 
พลังงานชีวมวล” น�าเสนอแนวทางการเพิ่มมูลค ่า 
ยางพาราของประเทศ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
ณ ห้อง GH202 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา โดย 
พลเอกฉัตร เฉลิม  เฉลิมสุข  ประธานกรรมการ 

การยางแห่งประเทศไทย กล่าวเป็นประธานเปิดงาน 
พร ้อมบรรยายพิเศษในหัวข ้อ “อัศจรรย ์พันธุ ์พืช 
ยางพารา” โดยการสัมมนาครั้งนี้น�าเสนอแนวทาง 
การเพิ่มมูลค่ายางพารา พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการสัมมนา
มองเห็นถึงจุดแข็งโอกาสทางการค ้า การลงทุน 
ด้านอุตสาหกรรมยาง และการผลิตยาง

	 คณะกรรมการ นายเสนย์ี จติตเกษม นายสงัข์เวนิ 
ทวดห้อย และนายสาย อิ่นค�า เยี่ยมชมกิจการบริษัท  
ส.กิจชัย บึงกาฬ จ�ากัด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่  
10 มิถุนายน 2559 เพื่อศึกษากระบวนการแปรรูป 
ไม้ยางพารา และเดินทางไปหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

บ้านดงกระพง หมู่ที่ 5 ต.น�้าจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ  
เพือ่เยีย่มชมและรับทราบการด�าเนนิงานโครงการทีช่มุชน
จัดขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราต้นยาง โครงการปลูกยางนาผสม 
เชื้อเห็ดระโงกในสวนยาง เป็นต้น

   คณะกรรมการเยี่ยมชมกิจการบริษัท ส.กิจชัย บึงกาฬ จ�ากัด และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดงกระพง
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	 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษา

ดูงานและมอบนโยบาย ณ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 8-9 

กรกฎาคม 2559 เพื่อศึกษาดูงานการปลูกพืชผสมผสาน

และเศรษฐกิจพอเพียง ณ ไร่สวนเวียนมา อ.เมือง

จ.อุดรธานี และศึกษาดูงาน ตรวจสอบสภาพปัญหา  

พร้อมมอบนโยบาย ณ กองจัดการโรงงาน 5 อ.วงัสามหมอ 

จ.อุดรธานี
	 คณะกรรมการ พร้อมด้วยผูว่้าการ กยท. ลงพืน้ที่

พบปะพนักงาน กยท. และตรวจเยี่ยมกิจการของ 

กองจัดการโรงงาน 1, 2, 3 และกองจัดการโรงไม้  

ณ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559  

เพื่อน�าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับไปแก้ไขและพัฒนาเครื่องจักร

ของแต่ละโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 

เพื่อรองรับการซื้อขายยางจากเกษตรกรให้มากขึ้นด้วย
	 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษา

ดูงาน ณ สถาบันวิจัยยาง บางเขน กรุงเทพฯ และ บริษัท 

แสงไทย ผลิตยาง จ�ากัด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการได้

เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า

ยางพารา และท�าให้เห็นสถานการณ์จริง ปัญหาและ

อุปสรรค เพื่อหาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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   กยท. เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตร ประเทศเวียดนาม

   คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของ กยท.
เข้าร่วมประชุม ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย

	 นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานกรรมการ 
การยางแห่งประเทศไทย และผูว่้าการ กยท. เข้าเยีย่มคารวะ
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตร ประเทศเวียดนาม 

	 คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อม
ด้วยคณะยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของ กยท. เข้า
ร่วมประชุม ณ เมืองนวิเดลี ประเทศอนิเดยี ร่วมกบัผูแ้ทน
สภาอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์ยางอนิเดยี (All India Rubber 
Inclustries Association : AARIA) ผู ้แทนสมาคม 

เพื่อสอบถามความเห็นต่อร่าง MOU เรื่องการชักชวน
ประเทศเวียดนามเข้าร ่วมกลุ ่มภาคีประเทศผู ้ปลูก
ยางพารา เพื่อผลักดันราคายางพาราให้สูงขึ้นทั้งระบบ

ผู้ผลิตยางล้อประเทศอินเดีย (Automotive Tyre  
Manufacturers Association : ATMA) ผู้แทนบริษัท 
ผลิตล้อรถยนต์ และผู้แทนบริษัทผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ  
เพื่อเป็นไปตามนโยบายภาครัฐและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ทีม่แีผนการส่งเสริมตลาดยางพาราในต่างประเทศ
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 	 คณะกรรมการมกีารประเมนิตนเองและร่วมกนั
อภิปรายผลการประเมิน ในคราวการประชุมคณะ
กรรมการการยางแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11/2559  เมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เพื่อน�าข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินผล มาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของการก�ากับดูแลของ กยท.

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
2.1  การจัดท�าแผนวิสาหกิจ

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยส่งเสรมิให้
มีการจัดท�าแผนวิสาหกิจ ประกอบด้วย ทิศทาง นโยบาย 
กลยทุธ์ แผนงาน ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถงึวสิยั
ทัศน์และพันธกิจของ กยท. ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบาย
ของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Director : SOD) 
โดยแผนดังกล่าวมีความชัดเจน ครบถ้วน และมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกันและให้ความส�าคัญกับบทบาท 
การมีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแผน 
การด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปี 2559 กยท. มีการด�าเนินงานด้านการจัดท�า
แผนวิสาหกิจ ดังนี้

	 คณะกรรมการเห็นชอบแผนวิสาหกิจการยาง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ตามมติการประชุม
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11/2559 
เมื่อวันที่วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

	 มกีารรายงานผลการด�าเนินงานตามยทุธศาสตร์ 
ปี 2559 และผลการด�าเนินงานด้านธุรกิจของ กยท. 
ให้คณะกรรมการ กยท. ประจ�าปี 2559 (ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2558 - สิงหาคม 2559) ในคราวประชุม 
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14/2559 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

2.2  การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีการ

ก�าหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงของ กยท. เพื่อ
ให้ด�าเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายการด�าเนินงานประจ�าปีและใช้เป็นแนวทาง 
ในการพฒันาตามเกณฑ์ประเมนิผลด้วยการเชือ่มโยงและ
บูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร และ
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ให้ผลการด�าเนนิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 
รวมทั้งปลูกฝังการบริหารจัดการเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับ กยท. อีกทางหนึ่งด้วย

ในปี 2559 กยท. มีการด�าเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้

	 คณะท�างานบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในรับทราบแผนปฏบิติัการด้านการบริหารความเสีย่ง
และควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558

	 ทกุส่วนงานมกีารประเมนิและควบคมุความเสีย่ง
ด้วยตนเองโดยมคีณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายในเป็นผู้ก�ากับดูแล และสรุป/ทบทวนผล 
การบริหารความเสี่ยง ประจ�าปี 2559 รายงานต่อ 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ในการประชุม 
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

	 มีการฝึกอบรมบุคลากรของ กยท. ในเรื่อง
บริหารความเสี่ยง โดยจัดโครงการพัฒนาพนักงานตาม
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เมื่อ 
วนัที ่29 - 30 สงิหาคม 2559 ณ ห้องประชมุสถลสถานพิทกัษ์ 
เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจในเรื่องบริหารความเสี่ยงแก่
พนักงานในองค์กรทุกระดับ และรณรงค์ให้ตระหนัก 
และให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง

2.3 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ก�ากบัดแูล

ให้ กยท. มรีะบบควบคมุภายในเพ่ือช่วยให้การด�าเนนิงาน
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้องค์กรมีหลักการก�ากับดูแล
กจิการทีดี่ ช่วยสนบัสนนุให้การด�าเนนิงานบรรลุเป้าหมาย
ทีก่�าหนดไว้ และสามารถตอบสนองความต้องการของผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสยีอย่างเหมาะสม โดยยดึหลกัการปฏบิตัติาม
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ว่าด้วย
การก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

ในปี 2559 กยท. มกีารด�าเนนิงานด้านการควบคมุ
ภายใน ดังนี้

	 มีการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านควบคุมภายใน
ตามหลักสูตรการค้นหาจุดอ่อน/ประเด็นเสี่ยงและการใช้
ระบบสารสนเทศมาสนบัสนนุการตดิตามและการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2559  
มีผู้เข้ารับการอบรมจาก กยท. เขต และ กยท. ส่วนกลาง

	 มี ก า รบ ร ร ย า ยพิ เ ศ ษ ก ่ อ นก า ร ป ร ะชุ ม 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง  
การบรหิารจดัการส�าหรบัผูบ้รกิารด้านการควบคมุภายใน
เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct)

	 จดัตัง้คณะท�างานบรหิารความเสีย่งและควบคมุ
ภายในของ กยท. ตามค�าสั่งการยางแห่งประเทศไทย  
ที่ 112/2559 สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558 และ 
คณะอนุท�างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ตามค�าสั่งการยางแห่งประเทศไทย ที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 
21 มกราคม 2559 เพื่อติดตามผลการควบคุมภายใน 
ขององค์กร โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายในเป็นผู้ก�ากับดูแล

	 มีการทบทวนพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
และทบทวนคู่มือควบคุมภายในประจ�าปี 2559

2.4  การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ก�ากับดูแล

ให้ กยท. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงรายงานตรง 
ต ่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งนี้  คณะกรรมการ 
ตรวจสอบปฏิบัติตามคู ่ มือการปฏิบัติ งานส� าห รับ 
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ โดยสอดคล้อง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2555 ก�าหนด เพื่อให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระและ 
เท่ียงธรรมเก่ียวกับการบรหิารจดัการองค์กรในแต่ละด้าน 
ซึง่จะช่วยให้องค์กรบรรลุวตัถปุระสงค์และมกีารปรบัปรงุ

พัฒนาอย่างต ่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมมูลค ่าและปรับปรุง 
การด�าเนินงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อการบริหารความเสี่ยง 
การควบคมุภายในและกระบวนการก�ากับดูแลกิจการทีด่ี 

ในปี 2559 กยท. มีการด�าเนินงานด้านการ 
ตรวจสอบภายใน ดังนี้

	 ด�าเนินงานตามขอบเขตที่ก�าหนดในกฎบัตร 
ส�านักตรวจสอบภายใน กยท. รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ

	 จัดท�าแผนการตรวจสอบเชงิกลยทุธ์ ปี 2559 - 
2563 และปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 
2559

	 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อาทิเช่น

 - หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารงานตรวจสอบ
ภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ารับการอบรมของสถาบันพระปกเกล้า 
หลักสูตร การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน  
รุ่นที่ 15 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559

 - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนงาน
หลักและกระบวนงานสนับสนุน โดยมีการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพ่ิมความรู้กระบวนการ
หลัก (Core Process)” เมื่อวันที่ 9 - 15 สิงหาคม 2559 
ณ กองจัดการสวนยาง 1-3 และกองจัดการโรงงาน  
1-3 อ.นาบอน และ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช และ
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การตรวจสอบภายใน” เมื่อวันที่ 15 - 16 กันยายน 2559 
ณ ห้องประชุมส�ารวจพฤกษาลัย กยท.

2.5  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กยท. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการประยุกต ์

ใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร (Information and  
Communication Technology : ICT) เพือ่การบรหิารจดัการ

ในปี 2559 กยท. มีการด�าเนินงานด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
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	 ทบทวน พัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้
รองรับภารกิจหลัก และระบบการบริหารจัดการของ
องค์กร รวมทั้งตอบสนอง และรองรับการตัดสินใจของ 
ผู้บริหาร

	 ใช้ระบบ ICT เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการ
ความเสี่ยง และควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ

	 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และ
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐาน

	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.6  การขัดแย้งของผลประโยชน์
กยท. ได้ให้ความส�าคญักบัการพจิารณาเรือ่งทีเ่กดิ

หรืออาจเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ โดยจัดให้มีการ
ควบคมุดแูลและป้องกนัเกีย่วกบักรณทีีม่คีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ในปี 2559 กยท. มีการด�าเนินงานด้านการขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ ดังนี้

	 สอบทานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดกันทาง
ผลประโยชน์ของพนักงานทุกระดับตามข้อก�าหนดใน
ระเบยีบ กยท. ว่าด้วยการขดักันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ร่วมกับส�านักตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการปฏิบัติ 
ตามระเบียบฯ ในช่วงเดือนมีนาคมและสิงหาคม 2559 

	 ทบทวนระเบยีบ กยท. ว่าด้วยการขัดกนัระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยน�า
ระเบียบฯ ของทั้ง 3 หน่วยงาน (สกย. อ.ส.ย. และ ส.วย.) 
มาบูรณาการเป็นระเบียบฯ ว่าด้วยการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของ กยท. 
และประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

	 เผยแพร่ระเบียบ กยท. ว่าด้วยการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบคุคลและประโยชน์ส่วนรวมให้
พนักงาน ลูกจ้าง ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดย
ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ระเบียบฯ ผ่านการติดบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 และอาคาร 2 ของ 
กยท. ส�านักงานใหญ่ และมีหนังสือที่ กษ 2008/1/0529 
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 แจ้งเวียนให้พนักงานทราบ
และถือปฏิบัติ

2.7  จริยธรรมและจรรยาบรรณ
กยท. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับในองค์กร 

รวมถึงคณะกรรมการ ยึดมั่นในระบบคุณธรรม จริยธรรม 
และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพ่ือสอดคล้อง 
ตามหลักธรรมาภิบาล

ในปี 2559 กยท. มีการด�าเนินงานด้านจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ดังนี้

	 จัดฝึกอบรม/บรรยายให้ความรู้ในเร่ือง “การ
เสรมิสร้างวนิยั คณุธรรม จรยิธรรม และการขดักนัระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบคุคลและประโยชน์ส่วนรวม” เมือ่วนัที ่31 
สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 ณ กยท. เขตภาคใต้ 
ตอนกลาง และตอนล่าง มีพนักงานเข้าร่วม 217 คน และ
มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เพิ่มพูนความรู ้
พนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 5 - 7 กันยายน 2559 ณ โรงแรม
เดอะเวโรน่า เอท ทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี 
จ.ปราจนีบรุ ีโดยมพีนกังานเข้ารบัการอบรมทัง้สิน้ 294 คน 

	 จัดบรรยายธรรมในหัวข้อ “ธัมมจรณกถา  
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่” โดยพระครูปลัดนายกวัฒน์ 
ดร. เจ้าอาวาสวัดเทพนารี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

2.8  การรายงานทางด้านการเงินและการบริหาร
กยท. ได้จดัท�ารายงานทางการเงินและการบรหิาร

เพื่อให้ผู ้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยรายงาน
ทางการเงินของ กยท. ได ้ผ ่านการตรวจสอบจาก 
ส�านักงานการตรวจเงินแผ ่นดิน ซึ่งสามารถสร ้าง 
ความมั่นใจ น่าเชื่อถือว ่าข ้อมูลท่ีแสดงในรายงาน 
ทางการเงิน มีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับทั่วไป

ในปี 2559 กยท. มกีารด�าเนนิงานด้านการรายงาน
ทางด้านการเงินและการบริหาร ดังนี้
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	 การจัดท�างบทดลองรายเดือน งบการเงินราย
ไตรมาส และงบการเงนิประจ�าปีงบประมาณ 2559 กยท. 
อยูร่ะหว่างด�าเนนิการเจรจากบั สคร. เพือ่ขยายระยะเวลา
ส่งงบการเงนิประจ�าปี 2559 เนือ่งจากอยูร่ะหว่างการโอน
ทรัพย์สิน และต้องแก้ไขความถูกต้องให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบัญชี

	 การ เป ิด เผยงบการ เ งินรายไตรมาส/ป ี  
ลงเว็บไซต์ www.raot.co.th ไม่สามารถส่งรายงาน
ทางการเงินเปิดเผยลงเว็บไซต์ได้ เนื่องจากการรับรอง 
งบการเงินประจ�าปี 2559 ยังไม่เสร็จสิ้น

2.9  การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริม 

ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ กยท.  
ทั้งข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้เพียงพอ สม�่าเสมอ  
ทันเวลาและเข้าถึงได้ง่าย ผ่านช่องทางข้อมูลสารสนเทศ 
เพือ่ให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอืผูเ้กีย่วข้องได้รบัทราบข้อมลู
อย ่างเท ่าเทียมและเป ็นธรรมและด�าเนินการตาม 
พระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2559 กยท. มกีารด�าเนนิงานด้านการเปิดเผย
ข้อมูลความโปร่งใสในการด�าเนินงาน ดังนี้ 

	 เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ กยท. 
(www.raot.co.th) โดยเปิดเผยข้อมลูตามข้อก�าหนดของ
ผู ้บริหารในส่วนของผลการด�าเนินงานโครงการตาม
นโยบายรัฐบาล และเปิดเผยข้อมูลบัญชีเจ้าของสวน 
ผ่านระบบบริการข้อมูลส�าหรับเกษตรกรชาวสวนยาง

	 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�าปี สามารถ
ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของ กยท. (www.raot.co.th)  
หัวข้อรายงานประจ�าปี กยท.

	 มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก�าหนดของ สคร. 
ผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีข้อมูลประวัติ ภารกิจขององค์กร  
ทีอ่ยูแ่ละเบอร์โทรศพัท์ ข่าวทัว่ไป และข่าวของหน่วยงาน 
link ทั่วไป และ link ท่ีเกี่ยวข้อง มีข้อมูลกฎระเบียบ  
ขัน้ตอน บรกิารแบบฟอร์มดาวน์โหลด มีค�าแนะน�าเวบ็ไซต์ 

หรือผังเว็บไซต์ มีการเปิดเผยรายงานประจ�าปี และ 
มีการเปิดเผยข้อมูลด้านผลการด�าเนินงาน (Operation)

	 เผยแพร่ความรูด้้านยางพาราผ่านช่องทางต่างๆ 
ดังนี้

	 จดัรายการวทิยโุดยน�าสาระความรู ้ข่าวสาร 
ในแวดวงยางพารา รวมถึงการด�าเนินงาน กิจกรรมและ
ข้อมลูเกีย่วกบัการซือ้-ขายวสัดปุลกูและผลผลติยางพารา
ของ กยท. โดยเผยแพร่ให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ 
ผู ้ สนใจทั่ ว ไป ผ ่ านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
แห่งประเทศไทย นครศรีธรรมราช F.M. 93.5 MHz  
ทุกวันจันทร์ เวลา 15.10 น. - 16.00 น. และสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุ่งสง F.M. 97.0 MHz 
เวลา 14.10 น. – 15.00 น. เป็นประจ�าทุกวันพุธ

	 จัดรายการเสียงตามสายเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และน�าเสนอข้อมูลที่กลุ ่ม 
เป้าหมายภายในหน่วยงานควรทราบ ทางสถานีวิทยุ
ครอบครัวเสียงตามสายกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ 
ส�านกังานนาบอนและชมุชนรอบๆ ตัง้แต่วนัจนัทร์ - เสาร์

	 น�าเสนอเนื้อหาและภาพข่าว ข ้อมูลที ่
เป็นประโยชน์ เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์กร 
ผ่านเว็บไซต์ กยท. และผ่านระบบ social media เช่น 
facebook, youtube เป็นต้น

	  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู ้
ด้านยางพารา การก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยน�าเสนอ
เนือ้หา และภาพกจิกรรม เผยแพร่สูก่ลุม่เป้าหมายภายใน
องค์กร

	 กยท. ได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงกับส�านักงาน
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(ปปช.) ในการ
เข้าร่วมการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการ
ท�างาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
และมกีจิกรรมในการให้ความรู ้และเสรมิสร้างความเข้าใจ
ให้บุคลากรของ กยท. ได้ตระหนักถึงผลกระทบของ 
การทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล
เพือ่ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ โครงการดลูะครย้อนดเูรา
ไม่เอาการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น 
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   โครงการ “ดูละครย้อนดูเรา ไม่เอาการทุจริตคอร์รัปชั่น”

3. ด้ำนบทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยให้ความ

ส�าคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มหรือ 

ผู้เก่ียวข้องอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยสนับสนุนให้ม ี

จ�ำนวน (เรื่อง)ประเภท

ข้อร้องเรียนประเภทให้ข้อเสนอแนะ 2
ข้อร้องเรียนจากบุคคลทั่วไป 1
ข้อร้องเรียนจากเกษตรกร 57
รวม 60

การมีส่วนร่วมกันระหว่าง กยท. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการ 

ให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ในปี 2559 กยท. มีการด�าเนินงานด้านบทบาท 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

	 การจัดการเรื่องร้องเรียน ประจ�าปีงบประมาณ 

2559 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 60 เรื่อง มีระยะเวลาในการ

จัดการโดยเฉลี่ย 12 วัน และยังไม่พบการรายงานปัญหา

และอุปสรรคในการด�าเนินการตอบผู้ร้องแต่อย่างใด
	 การด�าเนนิการและบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม 

โดยไม่ให้กระทบต่อชุมชนโดยรวม และการด�าเนิน

กิจกรรมต่างๆ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม (ได้รายงาน

ในหัวข ้อ นโยบายและโครงสร ้างการด�าเนินงาน 

ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม) 
	 มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า กยท.  

ผ่านแบบส�ารวจความพึงพอใจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

คือ ด้านสินค้า ด้านการให้บริการ และด้านแนวโน้ม 

ในการสั่งซื้อสินค้า 
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4. ด้ำนบุคลำกร
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ให้ความ

ส�าคญักบัการพฒันาด้านบรหิารทรพัยากรบุคคล โดยส่งเสริม

ให้มีการยกระดับความรู ้ความสามารถของบุคลากร 

ทุกระดับ ให้โอกาสความก้าวหน้าแก่พนักงานด้วยความ

ยุติธรรมและเสมอภาคของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจน

สร้างจิตส�านึกเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ

งาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ในปี 2559 กยท. มีการด�าเนินงานด้านบุคลากร 

ดังนี้
	 พัฒนาบุคลากรเพื่อให ้บุคลากรมีความรู  ้

ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร  

โดยการอบรมและสัมมนา และการบรรยาย เช่น

 - การสัมมนาให้ความรู้ด้านการด�าเนินงาน 

ตามตวัชีว้ดัด้านการหลอมรวมองค์กรแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู

ของ กยท. โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

 - การบรรยายให้ความรู ้เรื่องการวิเคราะห์

สถานการณ์และการวางแผนพฒันาการเกษตรแก่ผูบ้รหิาร

ระดับสูงของ กยท. โดยอธิบดีกรมนหลวงและการบิน

เกษตร (นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์) 

 - การฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการท�างาน เมื่อวันที่ 7 - 9 มกราคม 2559

 - การฝึกอบรม หลักสูตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 

10 กุมภาพันธ์ 2559

 - การฝึกอบรม หลักสูตรครบเคร่ืองเร่ืองพธิกีร 
เมื่อวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2559

 - การฝึกอบรม หลักสูตรการบูรณาการเพื่อ
การหลอมรวมเป็นหนึ่ง เมื่อวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2559 
ให้แก่พนักงานจ�านวน 100 คน

 - การฝึกอบรม หลักสูตรการผลิตเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book & e-Magazine) เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2559 

 - การฝึกอบรม หลกัสตูรกฎหมายและระเบียบ
ส�าหรับงานการคลัง เมื่อวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2559

 - การฝึกอบรม ประชุมวิชาการยางพารา  
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 

 - การฝ ึ กอบรม  หลั กสู ต รการบริ หาร 
ยทุธศาสตร์ให้เกดิผลสัมฤทธ์ิ เมือ่วันที ่5 - 7 กนัยายน 2559 

	 การติดตามผลการด�าเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  
ตามค�าสั่งคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย  
ที่ 29/2559 สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งเป็น 
กรรมการทวิภาคี ประกอบด้วยผู ้แทนฝ่ายบริหาร  
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ทุกเดือน เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับ 
การปรับปรุงสภาพการจ้าง ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ 
ในการท�างานและอื่นๆ ตาม มาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. 
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 โดยมีการประชุม 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  
28 กันยายน 2559 มีนายสุรพล จารุพงศ์ เป็นประธาน
กรรมการกิจการสัมพันธ์
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โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของกำรยำงแห่งประเทศไทย

อ�านาจและหน้าที่
• ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และ 

แผนงานการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีประจ�าป ีบัญชีที่ชัดเจน เป ็น 
รปูธรรม และสอดคล้องไปกบัการด�าเนนิงาน
ของรฐัวสิาหกจิ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
กยท.

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานเก่ียวกับการส่งเสริม
ให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• ติดตามและรายงานผลการด�าเนนิงาน พร้อม
ทั้งประเมินผลส�าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมเสนอต่อ
คณะกรรมการ กยท. ทราบ

อ�านาจและหน้าที่
• จดัท�าและทบทวนกฎบตัรและคูมื่อการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของ กยท.
• จัดท�าและทบทวนแผนงานการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของ กยท. 
• ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดูแล

กิจการที่ดีของ กยท. ให้เป็นไปตามแผนงาน
• ติดตามรายงานผลการด�าเนินงานด ้าน 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ต่อ 
คณะอนุกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของ กยท.

คณะกรรมกำร
กยท.

คณะอนุกรรมกำร
กำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี ของ กยท.

คณะท�ำงำน
กำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี ของ กยท.
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นโยบำยกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตระหนกัถงึความ
ส�าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งในปี 2559 การยาง
แห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สงัคมในด้านการพฒันาชมุชนและสงัคม ซึง่ได้แต่งต้ังคณะ
อนกุรรมการด�าเนนิงานด้านการแสดงความรบัผดิชอบต่อ
สังคม เพื่อก�ากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
คณะอนกุรรมการ ได้จดัให้มกีารประชมุอย่างน้อยไตรมาส
ละ 1 ครัง้ เพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิงานและพจิารณาเร่ือง
ต่างๆ ตามนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม และกฎบัตรของคณะอนุกรรมการด�าเนินงานด้าน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้การยางแห่ง
ประเทศไทยจะค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่  
เกษตรกรชาวสวนยาง ชุมชนโดยรอบโรงงาน และ
พนักงาน-ลูกจ้างของ กยท. โดยการด�าเนินกิจกรรม CSR 
ของ กยท. มุ ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนท่ัวไป 
ตั้งแต่กระบวนการคิดค้นและการออกแบบการด�าเนิน
กิจกรรมไปจนถึงการมีส่วนร่วมในผลลัพธ์การด�าเนินงาน 
รวมถงึการด�าเนนิงานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานและ
มกีารจดัสรรการใช้ทรพัยากรร่วมกนั ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้

1. กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนความหมายของกจิการ

ทีม่คีวามรับผดิชอบต่อสงัคม หมายถงึ   การจดัให้มรีะบบ
บริหารจัดการอย่างรู้หน้าท่ีและมีความรับผิดชอบในการ
จัดการอย ่างโปร ่งใส เท ่าเทียม เป ็นธรรมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าพร้อม
รับการตรวจสอบได้

2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจดูแลการบริหารจัดการยางพารา 
ของประเทศทั้งระบบครบวงจร เป็นไปตามวัตถุประสงค์
แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

ซ่ึงการบริหารจัดการดังกล่าวต้องอยู ่ภายใต้ระบบ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร และการมีจิตส�านึก 
ในด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีกลไกและระบบ 
การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการยางแห่งประเทศไทย มีการจัดท�าระเบียบ
ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
พนกังาน และลกูจ้างการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 
ซึ่งมีมาตรฐานดังนี้

5.1 มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก
ผู ้ว ่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องยึดมั่นใน

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) การยึดมั่ น ในระบบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
3) มีจิตส�านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
4) การยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนอืกว่า

ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีการกระท�าที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

5) การยืนหยัดท�าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และ
ถูกกฎหมาย

6) การให้บรกิารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี
อัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ

7) การให้ข ้อมูลข ่าวสารแก่ประชาชนอย่าง 
ครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

8) การมุ ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน  
มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
โดยถือตามระเบยีบ ข้อบงัคบัของการยางแห่งประเทศไทย

5.2 มำตรฐำนจริยธรรมขององค์กร
1) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องจงรักภักดี

ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
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2) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องเป็นแบบ
อย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

3) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องเป็นแบบ
อย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด

4) ผูว่้าการ พนักงาน และลกูจ้างต้องปฏิบัตหิน้าท่ี
อย่างเต็มก�าลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติ
ปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส�าเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

5) ผูว่้าการ พนักงาน และลกูจ้างต้องปฏิบัตตินอยู่
ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลัก
ศาสนา ทั้งโดยส่วนตัวและโดยความรับผิดชอบต่อ
สาธารณชน ตลอดจนละเว้นจากอบายมุขและความชั่ว 
ทั้งปวง

6) ผู้ว่าการ พนกังาน และลกูจ้างต้องมุง่แก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางด้วยความเป็น
ธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
การยางแห่งประเทศไทยและเกษตรกรชาวสวนยาง

7) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องปฏิบัติต่อผู้
ร่วมงาน และบุคคลอื่นด้วยความสุภาพ เรียบร้อย และ
อัธยาศัยดีงาม

8) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษาและ
เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

9) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างระดับผู้บังคับ
บญัชาต้องปฏิบติัต่อผูใ้ต้บังคบับัญชาด้วยความเมตตาและ
ยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี
ความรู้ความสามารถและก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
สนับสนุนให้มีการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์อยู่เสมอ 
ยึดถือหลักความรับผิดชอบ ผลส�าเร็จของงาน และ 
ระบบคุณธรรมอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
และความก้าวหน้าของการยางแห่งประเทศไทย

10) ผู ้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษา 
ความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูล 
ที่เป็นความลับ จะกระท�าได้ต่อเมื่อมีอ�านาจหน้าที่และ 
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมาย
ก�าหนดเท่านั้น

11) พนักงานและลูกจ ้างต ้องไม ่น�าผลงาน 
ของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

12) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่ใช้
สถานะหรือต�าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น

5.3 มำตรฐำนจริยธรรมขององค์กรต่อคู่ค้ำ
1) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องปฏิบัติต่อ 

คู ่ค้า โดยยึดหลักความซ่ือสัตย์และยุติธรรม รวมทั้ง 
เปิดเผยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้อง
ครบถ้วนแก่คู่ค้า โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

2) ผู ้ว ่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องปฏิบัต ิ
ตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
ตลอดจนให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน�้าใจ

3) ค�าร้องเรียนของลกูค้าพงึได้รบัการเอาใจใส่และ
ด�าเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการ
ของคู่ค้าอย่างรวดเร็ว

4) ผู ้ว ่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษา 
ความลับทางการค้าของคู ่ค ้าและไม่น�าไปใช ้ เพื่อ 
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

5) พนกังาน และลกูจ้างต้องผลติสนิค้าท่ีมคีณุภาพ
และได้มาตรฐานอย่างสม�่าเสมอ

6) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่ค้าก�าไร
เกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้า และ 
หลีกเลี่ยงการก�าหนดเง่ือนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม 
ต่อคู่ค้า
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5.4 กลไกและระบบกำรบงัคบัใช้ประมวลจรยิธรรม
1) ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องประพฤติ

ปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่อง
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป

2) การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ 
จะถอืเป็นการฝ่าฝืนจรยิธรรมร้ายแรงหรอืไม่ ให้พิจารณา
พฤตกิรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรอืเจตนา มลูเหตจุงูใจ 
ความส�าคัญและระดับต�าแหน ่ง ตลอดจนหน ้าที่ 
ความรบัผดิชอบของผูฝ่้าฝืน อาย ุประวตัแิละความประพฤติ
ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจาก 
การฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรน�ามาประกอบพิจารณา

5.5 กำรลงโทษผู้ฝ่ำฝืน
1)  กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่าผู้ว่าการ

ประพฤตปิฏิบตัฝ่ิาฝืนประมวลจรยิธรรม ให้คณะกรรมการ
การยางแห่งประเทศไทยเป็นผูร้บัผดิชอบพจิารณาด�าเนนิ
การ

กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่าพนักงาน
ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้ว่าการเป็น
ผู้รับผิดชอบด�าเนินการ

2)  การด�าเนินการตามข้อ 1 ให้ผู ้รับผิดชอบ
พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ�านวนไม่น้อย
กว่าสามคน แต่ไม่เกนิห้าคนเป็นผูด้�าเนนิการสอบสวนทาง
จริยธรรม

หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด�าเนินการตามข้อ 28 
ว่ากล่าวตักเตือน ท�าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือน�า 
ไปประกอบการพจิารณาแต่งตัง้การเข้าสูต่�าแหน่ง การพ้น
จากต�าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาความดี
ความชอบ หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร

3) การสั่งตามข้อ 2 ของผู้รับผิดชอบพิจารณา
ด�าเนินการนั้น กรณีส่ังยุติเรื่องให้ถือเป็นท่ีสุด เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท�าให้ผลการนั้น
เปลี่ยนแปลงไป กรณีสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
ผู้ถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษได้ตามข้อบังคับ

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวินัยและ
การลงโทษพนักงานและลูกจ้างประจ�า

3. กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน
การยางแห่งประเทศไทย ตระหนักเสมอว่า

พนกังานทกุคนเป็นทรพัยากรทีท่รงคณุค่า เป็นปัจจยัแห่ง
ความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของการยางแห่ง
ประเทศไทย ต้องเคารพและปฏบิตัติามกฎหมาย และหลัก
จริยธรรม เพื่อสร้างความยุติธรรม ความมั่นคงและความ
สงบสุขในสังคม การยางแห่งประเทศไทยจึงให้การดูแล
และการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน 
การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม

1) การยางแห่งประเทศไทย ให้การดแูลข้อมูลส่วน
ตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือ
กระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

2) การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
จะกระท�าเมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

3) บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
หรอืใช้สทิธแิละเสรภีาพของตนได้เท่าทีไ่ม่ละเมิดสทิธแิละ
เสรีภาพของบุคคลอื่น

4) การยางแห่งประเทศไทย ปฏิบัติต่อพนักงาน
ทกุคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏบิติั ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และ
การศึกษา

5) พนกังานต้องปฏบิตัต่ิอกนัด้วยความเคารพ ให้
เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การ
งานตามระเบียบ ข้อบังคับของการยางแห่งประเทศไทย 
และตามขนมธรรมเนยีมประเพณ ีโดยไม่สร้างความเสือ่ม
เสียต่อภาพลักษณ์ของการยางแห่งประเทศไทย

6) การยางแห่งประเทศไทย ให้โอกาสพนกังานใน
การแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยก�าหนดผล
ตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของการยางแห่ง
ประเทศไทย และให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งใน
ระดบัอดุมศกึษา และการอบรมในระยะสัน้และระยะยาว
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7) การด�าเนนิการพจิารณาผลงานความดีความชอบ 
ต้องด�าเนินอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

8) ในการปฏิบัติหน้าท่ีพึงหลีกเลี่ยงการแสดง
ความคดิเหน็เกีย่วข้องกบัความแตกต่างทางกายและจติใจ 
เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือ
เรื่องอื่นใดที่อาจน�าไปสู่ความขัดแย้ง

9) ช่วยกันสอดส่องดแูลให้สภาพการท�างานปลอด
จากการกดขี่ข่มเหงหรือการกระท�าที่ไม่เป็นธรรม

10) ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกัน 
และกัน

4. สิ่งแวดล้อม
การป้องกันมลภาวะการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปกป้อง 
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟื้นฟู
ถิ่นที่อยู่ทางธรรมชาติ

5. กำรปฏิบัติด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นธรรม
การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินธุรกิจและบริหาร

งานด้วยความเป็นธรรมโดยน�าหลักการบริหารกจิการบ้าน
เมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ เพ่ือส่งเสริม 
สนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บรหิาร พนกังานของการยางแห่ง
ประเทศไทย ได้ยึดถือปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติงาน 
และการด�าเนินธุรกิจของการยางแห่งประเทศไทย  
โดยส่งเสริมให ้มีการด�าเนินงานด้วยความโปร ่งใส  
ตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรเป็นคนเก่ง 
และเป็นคนด ีมจีรยิธรรมและธรรมาภบิาล ซึง่จะช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  
เช่น เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 
และผู ้ประกอบกิจการยาง รวมไปถึง การยางแห่ง
ประเทศไทยยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  
ซ่ึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีจะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ
อย่างยั่งยืน

6. ประเด็นต่อผู้บริโภค
การยางแห่งประเทศไทย ได้ให้ความส�าคัญในการ

ส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค
โดยมีนโยบายต่างๆ ที่ส�าคัญ ดังนี้

1. จ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ในราคาที่เป็นธรรมให้แก่ลูกค้า

2. จัดให้มีการบริการหลังการขายเพื่ออ�านวย
ความสะดวกกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

3.   มกีารส�ารวจความคดิเหน็ และความพึงพอใจ 
ของลูกค้า และมีช่องทางที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ ได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะได้
แก้ปัญหาให้ทางลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงสินค้า / บรกิาร 
ดังกล่าวต่อไป

4. จัดให้มีการเยี่ยมเยียนลูกค้า เพ่ือรักษาความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้า และการยางแห่งประเทศไทย

5. ให้ข้อมลูทีถ่กูต้องแก่ลกูค้า รวมไปถึงการรกัษา
ความลับของลูกค้า ไม่น�าข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผยเพื่อ
หาประโยชน์โดยมิชอบ

059Annual Report 2016 • Rubber Authority of Thailand



7. กำรร่วมกันพัฒนำชุมชนและสังคม
การยางแห ่ งประ เทศไทย  จั ดตั้ ง ขึ้ นตาม 

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
 ได้ประกาศลงในราชกจิจานเุบกษา ณ วนัที ่14 กรกฎาคม 
2558 และมีผลบังคับใช้ ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 
ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากการควบรวมของ 3 หน่วยงาน  
โดยมีวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 8 ดังนี้

1)  เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหาร
จัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร 
บรหิารจัดการเก่ียวกบัการเงนิของกองทุนพฒันายางพารา
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 

2) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์  วิจัยพัฒนา เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ยางพารา

3)  ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง และ

ผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต 
การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบ
ธุรกิจ และการด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือยกระดับ 
รายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

4) ด�าเนนิการให้ระดบัราคายางพารามเีสถยีรภาพ 
5) ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูก

แทนและการปลูกใหม่ 
ในปีงบประมาณ 2559 การยางแห่งประเทศไทย 

ได้ด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏบิติั โดยมคีณะอนกุรรมการ
ด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต ่อสังคม 
มีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม และติดตาม
ผลการด�าเนนิงาน พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทาง
ในการปรบัปรุง แก้ไข ให้ผลการด�าเนนิงานมีประสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น ตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
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1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยคัดเลือก
เกษตรกร รวมทั้งสิ้น 225 ครัวเรือน สนับสนุนครัวเรือน
ละ 5,000 บาท ให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยที่มี 

สวนยางไม่เกิน 50 ไร่ มีการด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปได้ 
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2. โครงการหมู่บ้านชาวสวนยางพัฒนา (CSR) มี
เป้าหมาย 4 หมูบ้่าน หมูบ้่านละ 50,000.-บาท  ในจงัหวดั
บึงกาฬ ตราด ระนอง และสงขลา  เพื่อพัฒนาหมู่บ้านฯ 
ไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน และเกิดการรวมตัวของคน 

ในชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยใช้ภูมิปัญญา 
ท้องถ่ิน พัฒนาศกัยภาพชมุชนในต้นทุนทางสังคม ร่วมกบั
เทคโนโลยไีด้อย่างคล่องตัว ด้วยการท�างานแบบมส่ีวนร่วม
ของชุมชน และบูรณาการกับหน่วยงานอื่น  
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3. โครงการบริจาคเงินสมทบและร่วมปลูกฟื้นฟู
ป่าและปลูกหวายกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ ์พืช เป ็นโครงการที่ด�าเนินการ 3 ปีต ่อเนื่อง 

(2558-2560) ส�าหรบัปีงบประมาณ 2559 เป็นการตดิตาม 
ผลการด�าเนินงาน และการบ�ารุงรักษา ซ่ึงมีอัตราการ 
รอดตาย 85%
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4. โครงการปลูกป่าในพื้นท่ีป่าชุมชน หรือหน่วย
งานราชการ หรือที่สาธารณประโยชน์ที่อยู่รอบโรงงาน 
โดยด�าเนินการปลูกป ่าในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์  

เพือ่สร้างความสมัพนัธ์อนัด ีความสามคัคีระหว่างพนกังาน 
โรงงานและคนในชุมชน และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 
เสริมสร้างชุมชนที่น่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

064 รายงานประจ�าปี 2559 • การยางแห่งประเทศไทย



5. โครงการทุนการศึกษา กยท. ได้มอบทุน 
การศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ ซึ่ง
ตระหนักถึงความส�าคัญด้านการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน ถือเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาให้เด็กและ
เยาวชนเติบโตเป็นผู ้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต เพื่อ
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการช่วยเหลือดูแล 

ส่งเสรมิให้เดก็และเยาวชนเหน็คณุค่าของการศกึษา  และ
เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัวเกษตรกร
ชาวสวนยาง จึงได้จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุน 
การศึกษาแก ่บุตรของเกษตรกรชาวสวนยาง ท่ี มี 
ความประพฤติดีแต่ยากจน จ�านวน 82 ทุน
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6. โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณะต่างๆ 
ของชมุชน โดยได้จดักจิกรรมวนัเด็กแห่งชาต ิกจิกรรมการ
ร่วมแข่งขันกีฬาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กิจกรรมเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว สานสัมพันธ์กับ

ชุมชน กิจกรรมปรับปรุงป้อมยามต�ารวจ สี่แยกลุงปี ้ 
กิจกรรมปรับปรุงสนามเด็กเล่นและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและชุมชน 
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7. โครงการบริจาคโลหิต กยท. ได้รณรงค์ให้
บคุลากรของ กยท. บคุคลในครอบครวัและผูม้ส่ีวนได้เสีย 
(Stakeholders) กบั กยท.  ร่วมกนับรจิาคโลหิตช่วยเหลอื

สังคมด้วยจิตส�านึกสาธารณะ โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน  
เป้าหมาย 1,200 ราย ผลการด�าเนินงานได้ตามเป้าหมาย
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9. การยางแห่งประเทศไทย กองจดัการโรงงาน 4 
ร่วมกับชุมชนรอบโรงงาน ด�าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทางเข้ากองจัดการโรงงาน 4 เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร 

8. โครงการประชาสัมพันธ์การด�าเนินกิจกรรม 
CSR ไปสู่สาธารณชน ได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ 
ชิงรางวัล จ�านวน 15 รางวัล  โดยให้เยาวชนทั่วไป 

อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งภาพประกวดชิงรางวัล เพื่อเป็น 
การประชาสัมพันธ์องค์กร ให้บุคคลทั่วไปทราบอย่าง 
ทั่วถึง

โดยผ ่านทางหมู ่บ ้านโนนปัญญา บ ้านหนองใหญ่  
บ้านซ�าสะโหมง
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โครงสร้างการด�าเนินงาน
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

อ�ำนำจหน้ำที่

1.	จัดท�ำและทบทวนแผนกำรด�ำเนินงำนระยะสั้นหรือแผนประจ�ำปี	 และ 

แผนระยะยำวหรือแผนวิสำหกิจด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม

2.	จัดท�ำและทบทวนคู่มือกำรด�ำเนินงำนเพื่อกำรมอบหมำยและถ่ำยโอน 

ด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงเป็นรูปธรรม

3.	สนับสนุนและส่งเสริมพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนกำรแสดง 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

4.	ติดตำมและจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	เสนอต่อ

	 คณะอนุกรรมกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม

5.	ปฏิบัติงำนอื่นๆ	ตำมที่ได้รับมอบหมำย

อ�ำนำจหน้ำที่

1.	ติดตำมกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบ 

ต่อสงัคมของ	กยท.	อย่ำงสม�ำ่เสมออย่ำงน้อยรำยไตรมำส

2.	ก�ำกับกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบ 

ต่อสังคมของ	 กยท.	 ให้บรรลุผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย

ของแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรแสดงควำมรบัผดิชอบ 

ต่อสังคม

3.	ก�ำกับดูแลให้มีกำรจัดท�ำรำยงำนด้ำนกำรแสดงควำม

รบัผดิชอบต่อสงัคมของ	กยท.	เสนอต่อคณะกรรมกำร 

กำรยำงแห่งประเทศไทย

คณะกรรมกำรกำรยำง
แห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคม (CSR)

คณะท�ำงำนด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคม (CSR)
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รายงานผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
ประจ�าปี 2559



รายงานผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ประจ�าปี 2559

	 2.	 สวนที่อยู ่ระหว่ำงให้กำรปลูกแทนเดือนตุลำคม	 2558	 –	 กันยำยน	 2559	 จ�ำนวน	 204,119	 รำย 
เนื้อที่	2,022,458.55	ไร่
					 3.		สวนระงับกำรปลูกแทน	เดือนตุลำคม	2558	–	กันยำยน	2559		จ�ำนวน	675	รำย		เนื้อที่	4,855.75	ไร่
					 4.		สวนพ้นกำรปลูกแทน	เดือนตุลำคม	2558	–	กันยำยน	2559		จ�ำนวน	20,475	รำย		เนื้อที่	197,221	ไร่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1.1 กิจกรรม  : 		 ส่งเสริม	สนับสนุน	และให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรชำวสวนยำงเพื่อกำรปลูกแทน
 วัตถุประสงค์ : 		 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชำวสวนยำงเก่ำในกำรปลูกแทนด้วยยำงพันธุ์ดี	 หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่น 
	 	 	 ที่มีควำมส�ำคัญทำงเศรษฐกิจ
 ผลกำรด�ำเนินงำน : 

ร้อยละผลการด�าเนินงานเป้าหมายกิจกรรม

-		รับค�ำขอ	(ไร่)	 470,000	 402,493.31	 85.64

-		อนุมัติ	(ไร่)	 408,900	 362,092.95	 88.55

-		โค่น	(ไร่)	 400,000	 364,327.55	 91.08

-		ปลูกแทน	(ไร่)	 400,000	 364,123.00	 91.03

-		จ่ำยเงินสวนปลูกแทน	(ล้ำนบำท)	 6,406.95	 5,174.38	 80.76

1.2 กิจกรรม  : 		 ติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนและให้ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีสวนยำง 
	 	 	 มำก่อนในแหล่งปลูกยำงใหม่
 วัตถุประสงค์ : 		 เพื่อติดตำมดูแลให้ค�ำแนะน�ำกำรปลูกสร้ำงสวนยำงอย่ำงถูกวิธี
 ผลกำรด�ำเนินงำน : 

ร้อยละผลการด�าเนินงานเป้าหมายกิจกรรม

-		จ�ำนวนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร	(รำย)	 231,000	 208,217	 90.14

-		จ�ำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่ำงกำรรับบริกำร	(ไร่)	 2,000,000	 1,975,470	 98.77

-		เนื้อที่สวนที่เข้ำร่วมโครงกำรใหม่	(ไร่)	 300,000	 190,111	 63.37

หมำยเหตุ : ผลกำรอนุมัติเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรปี	 2559	 น้อยกว่ำเป้ำหมำย	 เนื่องจำกรำคำยำงตกต�่ำเกษตรกร 
	 	 จึงหันไปปลูกพืชอื่นแทนยำงพำรำ
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2. โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.1 กิจกรรม  : 		 ให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรในกำรปลูกยำงพำรำใน	1,377	หมู่บ้ำน
 วัตถุประสงค์ : 		 ช่วยเหลือเกษตรกรยำกจนใน	1,377	หมู่บ้ำน	
 ผลกำรด�ำเนินงำน : 

ร้อยละผลการด�าเนินงานเป้าหมายกิจกรรม

-		จ�ำนวนเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ	(รำย)	 4,126	 4,126	 100

-		จ�ำนวนเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ		(ไร่)	 24,419.8	 24,419.8	 100

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดและโลจิสติกส์
 ผลผลิต : กำรจัดกำรตลำดประมูลยำงแบบครบวงจร
1.1 กิจกรรม  : 		 จัดตลำดประมูลยำง
 วัตถุประสงค์ : 		 เพื่อพัฒนำธุรกิจชุมชนของเกษตรกรชำวสวนยำงให้สำมำรถขำยผลผลิตในรำคำที่เป็นธรรม
 ผลกำรด�ำเนินงำน : 

-		จ�ำนวนตลำดเปิดด�ำเนินกำร	(ตลำด)	 108	 108	 100

-		ปริมำณยำงเข้ำสู่ตลำด	(ตัน)	 915,000	 854,458.73	 93.38

1.2 กิจกรรม   : 		ส่งข้อมูลข่ำวสำรรำคำยำงทำง	SMS	
 วัตถุประสงค์  : เพื่อให้เกษตรกร	 พนักงำนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนตลำดยำงพำรำได้รับทรำบ 
	 	 	 	 ข้อมูลควำมเคลื่อนไหวของรำคำยำงและน�ำไปใช้ประโยชน์
 ผลกำรด�ำเนินงำน : 

1.3 กิจกรรม   : 		จัดตลำดประมูลยำงอิเล็กทรอนิกส์	
 วัตถุประสงค์  :  เพือ่พฒันำระบบตลำดยำงพำรำและเป็นทำงเลอืกให้ผูซ้ื้อและผูข้ำยยำงสำมำรถขำยยำงพำรำ 
	 	 	 	 ได้อย่ำงสะดวก	รวดเร็ว	และได้รำคำเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขำย

-  จ�ำนวนพนักงำนเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง	 5,500	 5,798	 105.42

   ได้รับ	SMS	รำคำยำง

ร้อยละผลการด�าเนินงานเป้าหมายกิจกรรม

ร้อยละผลการด�าเนินงานเป้าหมายกิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง และผูป้ระกอบกจิการยาง 
1.  โครงการจัดการศูนย์เรียนรู้
 วัตถุประสงค์  :   
	 1.		เพ่ือถ่ำยทอดควำมรูสู้เ่กษตรกรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรน�ำไปปรบัใช้และสำมำรถลดต้นทนุกำรผลติและสร้ำงรำยได้ 
	 	 เพิ่มขึ้น
	 2.		เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	กำรเพิ่มมูลค่ำยำงพำรำให้กับเกษตรกรชำวสวนยำงและผู้สนใจมำค้นคว้ำด้ำนยำงพำรำ
 ผลกำรด�ำเนินงำน : 

3.  โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.
 วัตถุประสงค์  :   
	 1.		เพื่อให้สมำชิกรำยใหม่สมัครเข้ำกลุ่มเพิ่มมำกขึ้น
	 2.		เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กลุ่มชำวสวนยำง	กยท.	โดยสมำชิกมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกิจกรรม

-		จ�ำนวนตลำดที่ด�ำเนินกำรซื้อขำยในระบบ	 30	 30	 100
	 ตลำดยำงอิเล็กทรอนิกส์	(ตลำด)	

ร้อยละผลการด�าเนินงานเป้าหมายกิจกรรม

ร้อยละผลการด�าเนินงานเป้าหมายกิจกรรม

-		ถ่ำยทอดเทคโนโลยี	เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร	 780	 845	 108.33
	 (รำย)

-		พัฒนำศูนย์เรียนรู้	ผู้ใช้บริกำรศึกษำเข้ำเรียนรู้	 900	 1,589	 176.56
	 และดูงำน	(รำย)

2.  โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรผู้รับกำรสงเครำะห์เข้ำถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่ำเพื่อประกอบอำชีพเสริม 
	 	 	 	 หรือลดต้นทุนกำรผลิต
 ผลกำรด�ำเนินงำน : 

-		จ�ำนวนผู้กู้รำยใหม่	(รำย)	 130	 246	 189.23

ร้อยละผลการด�าเนินงานเป้าหมายกิจกรรม

 ผลกำรด�ำเนินงำน : 
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ร้อยละผลการด�าเนินงานเป้าหมายกิจกรรม

-	 จ�ำนวนเกษตรกรรำยใหม่สมัครเข้ำกลุ่ม	(รำย)	 25,000	 5,018	 20.07

-		 ดูแลกลุ่ม/สถำบันเกษตรกรต่อเนื่อง	(กลุ่ม)	 6,000	 6,564	 109

-		 จ�ำนวนกลุ่มที่มีควำมเข้มแข็งและสำมำรถ	 10	 64	 640
	 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	(กลุ่ม)	

4.  โครงการหมู่บ้านชาวสวนยางพัฒนา
 วัตถุประสงค์  : 	เพื่อพัฒนำหมู่บ้ำนชำวสวนยำงไปสู่ควำมเข้มแข็งและยั่งยืน	
 ผลกำรด�ำเนินงำน : 

ร้อยละผลการด�าเนินงานเป้าหมายกิจกรรม

-	 จ�ำนวนกิจกรรมที่สร้ำงรำยได้ให้กับสมำชิก	 40	 62	 155	 	
	 (กิจกรรม)	

-		 จ�ำนวนหมู่บ้ำนที่จัดต้้งใหม่	(หมู่บ้ำน)	 17	 17	 100

-		 ดูแลหมู่บ้ำนต่อเนื่อง	(หมู่บ้ำน)	 20	 20	 100

5.  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชาวสวนยาง
 วัตถุประสงค์  :   
	 1.		 เพื่อให้เกษตรกรชำวสวนยำง	 ระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตสำมำรถลดต้นทุนในกำรผลิต	 และดูแลรักษำ 
	 	 สวนยำงอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร	ทั้งในระยะก่อนเก็บเกี่ยว	ระยะเก็บเกี่ยว	และระยะเตรียมกำรโค่น
	 2.		 เพื่อให้ผู้น�ำเกษตรกรชำวสวนยำงได้รับควำมรู้ที่สำมำรถน�ำไปปรับใช้กับกลุ่ม/สหกรณ์ของตนเองให้เข้มแข็ง
	 3.	 เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ทักษะด้ำนยำงพำรำให้ครูยำงในพื้นที่ปลูกยำงเดิมสำมำรถปฏิบัติงำนภำคสนำมได้	 
	 	 และสำมำรถช่วยให้ค�ำแนะน�ำแก่เกษตรกรรำยอื่นได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
 ผลกำรด�ำเนินงำน : 

ร้อยละผลการด�าเนินงานเป้าหมายกิจกรรม

1.		กำรดูแลรักษำสวนยำงระยะ	ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต		 26,210	 28,290	 107.94
	 (รำย)	

2.		กำรดูแลรักษำสวนยำงระยะ	เก็บเกี่ยวผลผลิต	 27,176	 29,131	 107.19
	 (รำย)

3.		กำรดูแลรักษำสวนยำงระยะ	เตรียมกำรก่อนโค่น	 6,840	 7,207	 105.37
	 (รำย)

 ผลกำรด�ำเนินงำน : 
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ร้อยละผลการด�าเนินงานเป้าหมายกิจกรรม

4.		พัฒนำเกษตรกรชำวสวนยำง	
	 4.1	 พัฒนำผู้น�ำเกษตรกรชำวสวนยำง	(รำย)	 2,470	 2,413	 97.69
	 4.2		เสริมสร้ำงเกษตรกรยุคใหม่	(รำย)	 1,140	 1,477	 129.56

5.	พัฒนำครูยำง	
					5.1	สัมมนำครูยำง	(รำย)	 12,000	 10,952	 91.27
					5.2	กำรสร้ำงวิทยำกรกรีดยำงจำกครูยำง	(รำย)	 920	 936	 101.74

6.  โครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์
 วัตถุประสงค์  :  เพื่อพัฒนำหมู่บ้ำนไปสู่ควำมเข้มแข็งและยั่งยืน		
 ผลกำรด�ำเนินงำน : 

7.  โครงการตลาดน�้ายางสดระดับท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์  :  เพื่อติดตำมให้ค�ำแนะน�ำในกำรติดตำมตลำดท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ	
 ผลกำรด�ำเนินงำน : 

8.  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
 วัตถุประสงค์  :  เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำง	 กำรบริหำรจัดกำรโรงงำน 
	 	 		 	 	 เพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิตและพัฒนำอุตสำหกรรมยำง	
 ผลกำรด�ำเนินงำน : 

-		 จ�ำนวนกิจกรรมที่สร้ำงรำยได้ให้กับสมำชิก	 102	 178	 174.51
	 (กิจกรรม)

ร้อยละผลการด�าเนินงานเป้าหมายกิจกรรม

-		ดูแลกลุ่มเดิมต่อเนื่อง	 452	 452	 100

ร้อยละผลการด�าเนินงานเป้าหมายกิจกรรม

-		จ�ำนวนกิจกรรม		(กิจกรรม)	 1	 1	 100

-		จ�ำนวนเกษตรกรที่เข้ำร่วม	(รำย)	 360	 279	 77.50

ร้อยละผลการด�าเนินงานเป้าหมายกิจกรรม
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9.  โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง (ตามโครงการลุ่มน�้าปากพนัง ตามพระราชด�าริ)
 วัตถุประสงค์  :  เพื่อเพิ่มแรงงำนกรีดยำงที่สำมำรถกรีดยำงได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร	ท�ำให้เก็บเกี่ยวผลผลิต 
	 	 	 ได้อย่ำงคุ้มค่ำ
 ผลกำรด�ำเนินงำน : 

หมำยเหตุ : ผลกำรฝึกอบรมน้อยกว่ำเป้ำหมำย	 เนื่องจำก	 กยท.จ.ระยอง	 ไม่ได้ฝึกอบรมเกษตรกรเนื่องจำกโรงงำน 
	 ต้นแบบฯ	ไม่พร้อมใช้ในกำรฝึกอบรม

2. โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่า
 วัตถุประสงค์ : 
	 1.		 เพื่อปฏิบัติตำมนโยบำยรัฐบำลว่ำด้วยกำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
	 2.		 เพื่อเพิ่มพื้นที่ในกำรจัดเก็บยำงแผ่นรมควันอัดก้อนตำมโครงกำรรัฐบำล	4,000	ตัน
	 3.		 เพื่อลดต้นทุนด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำโกดัง
 ผลกำรด�ำเนินงำน :

-		จ�ำนวนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร	(รำย)	 180	 217	 120.56

ร้อยละผลการด�าเนินงานเป้าหมายกิจกรรม

-		ระดับรำคำยำงในตลำดสูงกว่ำชี้น�ำ	(กก./บำท)	 60	 59.74

-		 พัฒนำตลำดและแปรรูปยำงเพื่อเพิ่มมูลค่ำตำม	 1	 -		 ประกวดรำคำจ้ำงเขียนแบบเสร็จสิ้นแล้ว
	 นโยบำยรัฐบำล	(โกดัง)	 	 		 อยู่ระหว่ำงจัดท�ำแบบก่อสร้ำงโกดัง

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

เป้าหมาย

เป้าหมาย

กิจกรรม

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : ยทุธศาสตร์สนบัสนุนนโยบายแห่งรฐั
1.  โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
 วัตถุประสงค์  :   
	 1.		 เพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำยำงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม
	 2.		 เพื่อรวบรวมยำงสร้ำงมำตรกำรเสริมจัดกำรตลำดยำงให้กับสถำบันเกษตรกรภำยใต้กำรด�ำเนินงำน
	 3.		 โครงกำรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถำบันเกษตรกร
	 4.		 เพื่อพัฒนำกรรมวิธีกำรซื้อขำยยำงในตลำดยำงพำรำของไทย	รองรับกำรเป็นตลำดโลก
 ผลกำรด�ำเนินงำน : 
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3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
 วัตถุประสงค์ :  เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรชำวสวนยำงรำยย่อยน�ำไปลงทุนประกอบอำชีพเสริม 
	 	 	 ด้ำนกำรเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องกำรเกษตรเพื่อเพิ่มรำยได้
 ผลกำรด�ำเนินงำน :

-	จ�ำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รบักำรถ่ำยทอดเทคโนโลย	ี(รำย)	 100,000	 69,768	 69.77

ร้อยละผลการด�าเนินงานเป้าหมายกิจกรรม

หมำยเหตุ :	 โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชำวสวนยำงรำยย่อยเพื่อประกอบอำชีพเสริมเป็นโครงกำรต่อเนื่องถึง 
	 	 ปี	2560

โครงการตามนโยบายรัฐบาล
1. รายงานผล โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
 วัตถุประสงค์  :   
	 1.		 เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตของเกษตรกรชำวสวนยำง
	 2.	 เพื่อช่วยเหลือค่ำครองชีพคนกรีดยำง	
 ผลกำรด�ำเนินงำน : 

2. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
 วัตถุประสงค์  :   
	 1.	 เพื่อส่งเสริมกำรใช้ผลิตภัณฑ์ยำงในหน่วยงำนภำครัฐ
	 2.	 เพื่อลดอุปทำนยำงพำรำที่เข้ำสู่ตลำด
	 3.	 เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำงในประเทศ
	 4.	 เพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับเกษตรกรชำวสวนยำง

ครัวเรือนกิจกรรมล�าดับ

1	 รับแจ้งเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ	 808,981
2	 เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ	 718,622
3	 ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกคณะท�ำงำนตรวจสอบสิทธิ์ฯ	ระดับต�ำบล	 714,355
4	 คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรฯ	ระดับอ�ำเภอรับรองสิทธิ์	 714,281
5	 คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรฯ	ระดับอ�ำเภอส่งข้อมูลให้	กยท.	และธ.ก.ส.	 714,266

6	 ผลกำรจ่ำยเงินให้แก่เกษตรกรชำวสวนยำงรวมทั้งสิ้น	10,461,784,875	บำท
	 -	เจ้ำของสวนยำง	(ครัวเรือน)	 710,749
	 -	คนกรีดยำง	(รำย)	 673,728
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2.1 ปริมำณยำงที่รับซื้อระยะแรก ตั้งแต่วันที่ 25 มกรำคม – 30 มีนำคม 2559

มูลค่า (ล้านบาท)ปริมาณยาง (ตัน)ชนิดยางที่รับซื้อ

ยำงแผ่นดิบคุณภำพ	3	 533.97	 24.03

ยำงก้อนถ้วย	 1,561.65	 64.03

น�้ำยำงสด	 		 796.57	 33.45

                                รวม 2,892.19 121.51

2.2  ระยะที่สอง ตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2559 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีกำรรับซื้อเนื่องจำกรำคำยำงในท้องตลำดสูงกว่ำ 
 รำคำยำงโครงกำรฯ ก�ำหนด

กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรส่งออกยำง แยกตำมอัตรำกำรจัดเก็บ	ดังนี้
	 1.	 ยอดจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรส่งออกยำง	ตั้งแต่เดือนตุลำคม	58	-	กันยำยน	59	สำมำรถจัดเก็บค่ำธรรมเนียม 
	 	 กำรส่งออกยำง	ได้		5,564,217,278.92	บำท	จำกปริมำณยำงสุทธิ	3,973,392,951	กิโลกรัม
	 2.	แยกตำมอัตรำกำรจัดเก็บ	
	 	 -	 อัตรำ	3	บำท	ปริมำณยำง	1,248	กิโลกรัม		 มูลค่ำ		 3,744		บำท
	 	 -	 อัตรำ	2	บำท	ปริมำณยำง	2,441,919	กิโลกรัม		 มูลค่ำ		 4,883,838		บำท
	 	 -	 อัตรำ	1.4	บำท	ปริมำณยำง	3,970,949,784	กิโลกรัม		 มูลค่ำ		 5,559,329,696.92		บำท

ระบบรับช�าระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cess)
 วัตถุประสงค์ :
	 1.	 เพื่อให้ผู้ส่งออกยำงลดปริมำณกำรใช้เอกสำร
	 2.	 เพื่อให้ผู้ส่งออกยำงช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรส่งออกยำงได้ตลอดเวลำ
	 3.	 เพือ่ให้ผู้ส่งออกยำงลดข้ันตอนและระยะเวลำในกำรตดิต่อประสำนงำนขอใบรบัเงนิค่ำธรรมเนยีมกำรส่งออกยำง
	 4.	 เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรน�ำเข้ำ-ส่งออก	ใช้ข้อมูลร่วมกันจำกกำรบันทึกรำยกำรครั้งเดียว
	 5.	 เพื่อให้กำรจัดเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรส่งออกยำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
	 6.	 เป็นกำรสนองนโยบำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	 พ.ศ.	 2550-2554 
	 	 ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	4	กำรปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ

 ผลกำรด�ำเนินงำน :		มีกำรช�ำระค่ำธรรมเนียมทำงอิเล็กทรอนิกส์	(e-Cess)	
	 นับแต่วันที่	 2	 กรกฎำคม	 2556	 –	 30	 กันยำยน	 2559	 มีผู้ใช้ระบบรับช�ำระค่ำธรรมเนียมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่ำนระบบ	National	single	window	(NSW)	จ�ำนวน	289	บริษัท	เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น	8,410,098,873.20	บำท
	 โดยในปีงบประมำณ	 2559	 	 ตั้งแต่	 1	 ตุลำคม	 2558	 –	 30	 กันยำยน	 2559	 มีบริษัทใหม่เข้ำใช้ระบบเพิ่มขึ้น 
71	บริษัท	เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น	5,528,327,639.80	บำท

 ผลกำรด�ำเนินงำน : 
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รายงานผลการวิจัยประจ�าปี 2559

ผลกำรวิจัยที่ส�ำคัญในปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้	

งานวิจัยด้านการผลิตยาง

1.  กำรปรบัปรงุพนัธ์ุยำงให้เหมำะสมกบัสภำพแวดล้อม
กำรด�ำเนินงำนโครงกำรปรับปรุงพันธุ ์ยำง	 มี

วัตถุประสงค์หลัก	 คือ	 สร้ำงพันธุ์ยำงใหม่ที่ให้ผลผลิต 
น�ำ้ยำงและ/หรอืเนือ้ไม้สงู	กำรเจรญิเตบิโตด	ีต้ำนทำนโรค	
ปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมต่ำงๆ	ได้ดี	มีคุณสมบัติของ
น�ำ้ยำงทีเ่หมำะสมกบัอุตสำหกรรมยำง	และมลีกัษณะของ
พันธุ์ยำงตรงตำมควำมต้องกำรของเกษตรกร	 โดยใช้ขั้น
ตอนกำรด�ำเนินงำนตำมวธิกีำรปรบัปรงุพนัธุย์ำงมำตรฐำน	
เริ่มตั้งแต่กำรผสมพันธุ์ยำงตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2534	ถึงปี	พ.ศ.	
2559	 จำกกำรผสมพันธุ์ยำงจ�ำนวน	 1,793	 คู่ผสม	 ได้ 
ต้นยำงลูกผสมจ�ำนวน	40,635	ต้น	น�ำต้นยำงลูกผสมที่ได้
ในแต่ละปีไปปลูกในแปลงคัดเลือกพันธุ์ยำงเบ้ืองต้น 
พบว่ำต้นยำงลูกผสมที่ปลูกรอดตำยจ�ำนวน	 29,412	 ต้น	
เปิดกรีดได้	27,856	ต้น	คัดเลือกต้นยำงลูกผสมได้จ�ำนวน	
4,513	 ต้น	 คิดเป็นร้อยละ	 16.2	 ของจ�ำนวนต้นกรีด 
ต้นยำงลูกผสมที่คัดเลือกได้	ด�ำเนินกำรตัดกิ่งน�ำไปติดตำ
ขยำยพนัธุใ์นแปลงกิง่ตำและน�ำไปตดิตำต้นกล้ำน�ำไปปลูก
ร ่วมกับพันธุ ์ยำงที่น�ำเข ้ำจำกต่ำงประเทศในแปลง 
เปรียบเทียบพันธุ์ยำงขั้นต้นในพื้นที่ต่ำงๆ	 ทั้งในภำคใต	้
ภำคตะวันออก	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภำคเหนือ	
จ�ำนวน	 3,509	 สำยพันธุ์	 42	 แปลงทดลอง	 คัดเลือก 
สำยพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน�้ำยำงและเนื้อไม้สูง	 มีลักษณะรอง 
อืน่ๆ	ที่ดี	ได้จ�ำนวน	188	สำยพันธุ์	น�ำมำขยำยพันธุ์และ
ตดิตำปลกูในแปลงเปรยีบเทยีบพนัธุย์ำงขัน้ปลำยในพืน้ที่
ต่ำงๆ	จ�ำนวน	28	แปลงทดลอง	ผลกำรทดลองที่ได้น�ำไป
พิจำรณำร่วมกับข้อมูลในแปลงเปรียบเทียบพันธุ ์ยำง 
ขั้นต้น	คัดเลือกได้จ�ำนวน	35	สำยพันธุ์	น�ำไปจัดท�ำเป็น
พันธุ์ยำงแนะน�ำในค�ำแนะน�ำพันธุ์ยำงปี	พ.ศ.	2559	ดังนี้

1.1  พันธุ์ยำงที่แนะน�ำในพื้นที่ปลูกยำงเดิม
	 พันธุ์ยำงชั้น	 1	 ได้แก่	 สถำบันวิจัยยำง	 226	

สถำบันวิจัยยำง	251
	 พันธุ์ยำงชั้น	 2	 ได้แก่	 สถำบันวิจัยยำง	 403	

สถำบันวิจัยยำง	406	สถำบันวิจัยยำง	408	สถำบันวิจัย
ยำง	3702	สถำบันวิจัยยำง	3801	สถำบันวิจัยยำง	3802

	 พันธุ์ยำงชั้น	3	ได้แก่	สถำบันวิจัยยำง	3902	
สถำบนัวจิยัยำง	3903	สถำบนัวจิยัยำง	3904	สถำบนัวจัิย
ยำง	3908	สถำบันวิจัยยำง	3909	IRCA	825	IRCA	871

1.2 พันธุ์ยำงที่แนะน�ำในพื้นที่ปลูกยำงใหม่
	 พันธุ์ยำงชั้น	 1	 ได้แก่	 สถำบันวิจัยยำง	 226	

สถำบันวจิยัยำง	251	สถำบนัวิจยัยำง	408	ฉะเชิงเทรำ	50
	 พันธุ์ยำงชั้น	 2	 ได้แก่	 สถำบันวิจัยยำง	 411	

สถำบันวิจัยยำง	417	สถำบันวิจัยยำง	3604	สถำบันวิจัย
ยำง	3607	สถำบันวิจัยยำง	3609	สถำบันวิจัยยำง	3610	
สถำบนัวจิยัยำง	3612	สถำบนัวจิยัยำง	3702	สถำบนัวจัิย
ยำง	3902	สถำบันวิจัยยำง	3904	สถำบันวิจัยยำง	3906

	 พันธุ์ยำงชั้น	3	ได้แก่	สถำบันวิจัยยำง	3608	
สถำบนัวจิยัยำง	3611	สถำบนัวจิยัยำง	3613	สถำบนัวจัิย
ยำง	3614	IRCA	825	IRCA	871

2.  กำรป้องกันก�ำจัดเชื้อรำโรครำกขำวของยำงพำรำ
ศึกษำประสิทธิภำพและวิธีกำรใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจน

บำงชนดิและก�ำมะถนัต่อกำรป้องกนักำรติดเชือ้รำโรครำก
ขำวของยำงพำรำในพื้นที่ปลูกแทนยำงเก่ำที่เป็นโรครำก
ขำว	สำมำรถส่งเสริมแนะน�ำให้เกษตรกรปฏิบัติ	ดังนี้	

1)	 กำรจัดกำรโรครำกขำวโดยวิธีกำรผสมผสำน
ตัง้แต่เริม่ปลกู	โดยก�ำจดัตอไม้และรำกไม้เดมิ	ร่วมกับกำร
ใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต	อัตรำ	200-300	กรัมต่อต้นต่อ
ครัง้	หรือ	ปุย๋ยเูรยี	อตัรำ	100-200	กรมัต่อต้นต่อครัง้	หรอื	
ก�ำมะถัน	อัตรำ	100-200	กรัมต่อต้นต่อครั้ง	ผสมกับดิน
ปลูก	และใส่รอบล�ำต้นในแนวรัศมพุ่ีมใบยำง	หลังปลกูทกุ	
4	เดือน	ซ่ึงในช่วงแรกของกำรปลูกควรใช้สำรเคมป้ีองกัน
ก�ำจัดโรครำกขำวร่วมด้วย	
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2)	ในกรณี	ไม่สำมำรถขุดตอเดิมออก	ควรวำงแถว
ยำงปลูกใหม่ในระหว่ำงแถวยำงเดิม	 กำรใส่ปุ ๋ยให้ใช้
แอมโมเนียมซัลเฟต	 หรือ	 ปุ๋ยยูเรีย	 หรือ	 ก�ำมะถัน	 ตำม
อัตรำและวิธีกำรใช้ข้ำงต้น	 เพื่อป้องกันกำรติดเชื้อควรใช้	
สำรเคมีป้องกันก�ำจัดโรครำกขำวร่วมด้วย	

3)	 กำรใส่ปุ๋ยยูเรีย	 หรือ	 ก�ำมะถันในช่วงแรกปลูก	
ควรผสมดินปลูกและพักไว้ในหลุม	 ก่อนปลูกต้นยำง
ประมำณ	15	วนั	เพือ่ลดควำมเป็นพษิ	ส่วนปุย๋แอมโมเนยีม
ซัลเฟตสำมำรถผสมดินและปลูกได้เลย	 นอกจำกนี้ 
กำรใช้ก�ำมะถันกับต้นยำงขนำดเล็กควรระมัดระวังไม่ให้
ผงก�ำมะถนัสมัผสัโคนต้นในปริมำณมำก	จะท�ำให้โคนต้นแตก
เปลือกเน่ำ

3.  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตวัสดุปลูกยำง
กำรพัฒนำภำชนะเพำะช�ำ	 เพื่อควบคุมกำรเจริญ

ของรำกต้นกล้ำยำง	 โดยกำรเพิ่มช่องอำกำศรอบภำชนะ	
เพื่อช่วยกระตุ้นให้รำกยำงแตกแขนงมำกข้ึน	 และมีกำร	

กระจำยตัวสมดุลกว่ำรำกของต้นยำงท่ีเพำะในถุงช�ำ 
ได้ทดลองเพำะช�ำต้นกล้ำยำงในภำชนะเพำะช�ำพลำสติก
เปรียบเทียบกับกำรเพำะในถุงพลำสติกด�ำ	 ผลปรำกฏว่ำ	
ต ้นกล ้ำยำงท่ีเพำะช�ำในภำชนะเพำะช�ำพลำสติก 
มรีะบบรำกแก้วทีส่มบูรณ์	ลกัษณะรำกแก้วตรง	ปลำยรำก
ไม่ม้วนงอ	 ทุกวัสดุเพำะช�ำสำมำรถสร้ำงระบบรำกได้ดี 
มีปริมำณรำกแขนงและรำกฝอยจ�ำนวนมำก	 เมื่อ 
เปรียบเทียบกับกำรปลูกในถุงเพำะช�ำที่ใช้ดินเป็นวัสดุ
ปลูกซึ่งเริ่มพบกำรม้วนงอของรำกที่ก้นถุง	

กำรใช้ขุยมะพร้ำวผสมดินอัตรำส่วน	 3:1	 หรือขุย
มะพร้ำวผสมดินและมูลวัวอัตรำส่วน	3:1:1	ท�ำให้ต้นยำง
มีโครงสร้ำงของรำกแก้วต้ังตรงมำกท่ีสุด	 เมื่อท�ำกำรย้ำย
ปลูกต้นติดตำที่เลี้ยงในภำชนะเพำะช�ำ	พบว่ำมีอัตรำกำร
รอดตำยเมือ่ย้ำยปลกูสงูกว่ำต้นตดิตำทีเ่ลีย้งในถงุพลำสตกิ	
ในปีแรกกำรเจริญเติบโตของต้นยำงไม่แตกต่ำงกัน	 แต ่
ในปีที่	 3	 ต้นยำงติดตำที่เลี้ยงในภำชนะเพำะช�ำพลำสติก
เจริญเติบโตดีกว่ำต้นยำงที่เลี้ยงในถุงพลำสติกเพำะช�ำ		

• ต้นกล้ายางที่เพาะช�าในภาชนะเพาะช�าพลาสติก
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1.  ค่ำใช้จ่ำยกำรตลำดยำงในระดับผู้ส่งออก
ศึกษำค่ำใช้จ่ำยกำรตลำดยำงในระดับผู้ส่งออก	 

พบว่ำ	ต้นทุนในกำรผลติยำงแผ่นรมควนัเฉลีย่	3.734	บำท
ต่อกโิลกรมั	แยกเป็นต้นทุนคงท่ีเฉลีย่	1.234	บำทต่อกโิลกรมั 
หรือคิดเป็นร้อยละ	33.038	และต้นทนุผนัแปรเฉลีย่	2.50	
บำทต่อกิโลกรัม	หรือคิดเป็นร้อยละ	66.952		ส�ำหรับช่อง
ทำงหลักในกำรส่งออกมี	 3	 ช่องทำง	 คือ	 1)	 ผ่ำนด่ำน 
ปำดังเบซำร์ปลำยทำงท่ำเรือปีนังขนส่งด้วยรถบรรทุกม ี
ค่ำใช้จ่ำยเฉล่ีย	2.785	บำทต่อกโิลกรมั	และรถไฟมค่ีำใช้จ่ำย
เฉลีย่	2.727	บำทต่อกโิลกรัม	2)	ผ่ำนท่ำเรอืกรุงเทพ	ขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย	 2.817	 บำทต่อกิโลกรัม	
และรถไฟมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย	 2.466	บำทต่อกิโลกรัม	 และ	
3)	ผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบัง	ขนส่งด้วยรถบรรทุกมีค่ำใช้จ่ำย
เฉลีย่	2.905	บำทต่อกโิลกรมั	รถไฟมค่ีำใช้จ่ำยเฉลีย่	2.510	
บำทต่อกิโลกรัมและเรือชำยฝั่งมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย	 2.377	
บำทต่อกิโลกรมัและเมือ่เปรยีบเทยีบค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ในกำร
ส่งออกผ่ำน	3	ช่องทำง	พบว่ำ	กำรขนส่งด้วยรถบรรทุก

ผ่ำนด่ำนปำดงัเบซำร์ปลำยทำงท่ำเรอืปีนงัมค่ีำใช้จ่ำยน้อย
ที่สุด	 รองลงมำคือท่ำเรือกรุงเทพ	 และท่ำเรือแหลมฉบัง
ตำมล�ำดับแต่กำรขนส่งด้วยรถไฟผ่ำนท่ำเรือกรุงเทพ 
มีค่ำใช้จ่ำยน้อยที่สุด	รองลงมำคือ	ท่ำเรือแหลมฉบัง	และ
ด่ำนปำดังเบซำร์ปลำยทำงท่ำเรือปีนัง

2.  ต้นทุนกำรผลิตยำงของเกษตรกร
ต้นทุนกำรผลติยำงของเกษตรกร	จำกกำรรวบรวม

ข้อมูลกำรผลิตและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตยำง	 ได้แก่	 ยำง
แผ่นดบิ	น�ำ้ยำงสด	และยำงก้อนถ้วย	ทัง้ก่อนและหลังเปิด
กรีด	รวมทั้งผลผลิตยำงที่เกษตรกรผลิตได้	และรำคำยำง
ที่ขำยได้	โดยใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง	(Purposive	
sampling)	 คัดเลือกเกษตรกรจำกค�ำแนะน�ำของผู้น�ำ
เกษตรกรในแต่ละพื้นที่	 โดยแบ่งตำมอำยุปลูกตลอด
โครงกำร	22	ปี	และบนัทกึข้อมลูโดยจัดท�ำตำรำงส�ำเรจ็รปู	
(Model)	 และวิเครำะห์ข้อมูลต้นทุนของกำรผลิตยำง
แต่ละชนิด	ผลกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้

3. ศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรจัดตั้งตลำดกลำง 
 ยำงพำรำภำคเหนือ

ศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรจัดตั้งตลำดกลำง
ยำงพำรำในภำคเหนือ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
สถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรตลำด	 รวมทั้งศักยภำพของ
กลุ่มเกษตรกร	 โดยกำรเก็บข้อมูลในจังหวัดที่ปลูกยำง 
ในภำคเหนือ	5	จังหวัด	จำกเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกรและ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	505	รำย	ในปี	2557-2558	ผลกำร
ศกึษำควำมเป็นไปได้ด้ำนเทคนคิ	พบว่ำในพืน้ที	่5	จงัหวดั
มีเนื้อที่กรีดยำง	466,384	ไร่	ผลผลิต	111,163	ตัน	มีกลุ่ม
ที่ด�ำเนินกำร	 321	 กลุ ่ม	 สมำชิกกลุ ่มละ	 21-40	 คน
โครงสร้ำงกำรผลิตยำงในภำคเหนือ	 ส่วนใหญ่ผลิตยำง 
ก้อนถ้วย	 ขำยโดยวิธีประมูลโดยรัฐและเอกชน	 รวมยำง 
ที่กลุ ่มแล้วนัดพ่อค้ำมำประมูล	 หรือไม่ก็ตกลงรำคำ 

รำยกำร
ยำงแผ่นดิบ

(บำท)
น�้ำยำงสด

(บำท)
ยำงก้อนถ้วน

(บำท)

1.		ต้นทุนช่วงยำงยังไม่ให้ผลผลิต	 5.89	 5.89	 5.89

2.		ต้นทุนกำรบ�ำรุงรักษำช่วงยำงให้ผลผลิต	 17.54	 17.54	 17.54

3.		ต้นทุนกำรกรีด	เก็บและแปรรูป	 32.78	 32.54	 28.57

4.		ค่ำอุปกรณ์แปรรูป		 3.10	 0.21	 0.43

5.		ค่ำที่ดิน	 	 4.41	 4.41	 4.41

    รวมต้นทุนต่อกิโลกรัม 63.73 60.59 56.85
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ปัญหำกำรขำยยำงของกลุม่มผีูซ้ือ้รำยใหญ่มำประมลูน้อย	
ผลผลิตของกลุ่มส่วนใหญ่จึงขำยผ่ำนพ่อค้ำเร่ท่ีเข้ำมำรับ
ซื้อน�ำไปขำยต่อให้พ่อค้ำรำยใหญ่	 กำรจัดตั้งตลำดกลำง 
จึงมีควำมเปน็ไปได้ทำงด้ำนเทคนิค	ควรจดัตั้งตลำดกลำง
ยำงพำรำในภำคเหนือ	 ศูนย์กลำงรับซื้อที่มีศักยภำพ 
พอจะเป็นตลำดกลำงได้มี	 2	 แห่ง	 คือ	 ยำงแผ่นดิบ 
ที่จังหวัดพิษณุโลก	ยำงก้อนถ้วยที่จังหวัดเชียงรำย	

ควำมเป็นไปได้ด้ำนตลำด	กำรจดัตลำดประมลูยำง	
มียำงแผ่นดิบ	 51	 ครั้งต่อปี	 ยำงก้อนถ้วย	 43	 ครั้งต่อป	ี
เปรียบเทียบกับปริมำณยำงที่คำดหวังปีละ	1,519-7,055	
ตนั	กับปรมิำณยำงท่ีซือ้ขำยผ่ำนแต่ละกลุม่เกษตรกรปีละ	
620-3,000	 ตัน	 สรุปว่ำกำรจัดตั้งตลำดกลำงภำคเหนือ 
มีควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิค	 กำรตลำด	 กำรเงิน	 และ
บริหำรจัดกำร

ควำมเป็นไปได้ด้ำนกำรเงิน	 ค�ำนวณจำกปริมำณ
ยำงที่เข้ำสู่ตลำดของกลุ่มท่ีด�ำเนินกำรปีละ	 620-3,000	
ตัน	 ค่ำด�ำเนินกำรของกลุ่มเก็บจำกผู้ขำย	 0.50	 บำท/
กโิลกรมั	มลูค่ำลงทนุจดัตัง้ตลำดเป็นต้นทนุคงทีปี่ละ	1.54	
ล้ำนบำท	ต้นทนุผันแปรปีละ	8.74	ล้ำนบำท	ผลประโยชน์

ที่ได้รับปีละ	10.48	ล้ำนบำท	ระยะเวลำคืนทุน	5.58	ปี	
อัตรำผลกำรตอบแทนภำยในโครงกำร	 7.58%	 อัตรำผล
ประโยชน์ต่อต้นทนุ	1.02	และมูลค่ำปัจจบุนัสทุธ	ิ191,832	
บำท	 ผลกำรศึกษำพบว่ำท่ีปริมำณยำงระดับนี้มีควำม 
คุ้มค่ำทำงกำรเงิน	 แต่ถ้ำให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนต้องใช้ 
เวลำคืนทุนนำนกว่ำตลำดกลำงของในภำคใต้ที่น�ำมำ 
เปรยีบเทยีบกนั	ซึง่จะต้องมยีำงผ่ำนตลำดปีละ	6,000	ตนั

ควำมเป็นไปได้ในด้ำนบรหิำรจดักำรส่วนใหญ่	ร้อย
ละ	36.8	ใช้กำรยืน่ซองประมลู	ปัญหำกำรด�ำเนนิงำนของ
กลุ่มส่วนใหญ่ขำดแคลนอุปกรณ์กำรตลำด	 ถูกพ่อค้ำกด
รำคำ	 ศักยภำพของเกษตรกรในพื้นที่ขำดกำรฝึกอบรม
ตลำด	ขำดเคร่ืองมอืและโรงเกบ็ยำงรอประมลู	รูปแบบซือ้
ขำยยังไม่เหมำะสม	 ข้อเสนอแนะรัฐควรจัดท�ำโครงกำร
น�ำร่องจัดต้ังเป็นตลำดกลำง	 2	 รูปแบบ	 คือ	 ในจังหวัด
พษิณโุลกตลำดยำงแผ่นดิบรปูแบบเดียวกบัตลำดกลำงใน
ภำคใต้	 ในจังหวัดเชียงรำยควรจัดตั้งตลำดกลำงยำงก้อน
ถ้วย	โดยยดึรูปแบบกำรประมลูล่วงหน้ำ	โดยตลำดน�ำร่อง
ต้องมีส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกและมีหน่วยงำนรับรอง
คุณภำพในพื้นที่ที่ทุกฝ่ำยยอมรับ
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กำรพัฒนำโรงรมควันยำงพำรำแบบประหยัดพลังงำน
และรักษำสิ่งแวดล้อม

 
ศึกษำกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรรมควัน	โดยน�ำ

ควำมร้อนทีป่ล่อยทิง้จำกท่อระบำยควนัหมนุเวียนกลบัมำ
ใช้ใหม่	 เป็นกำรลดปริมำณกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงและลด
มลภำวะจำกควันท่ีกระจำยไปในอำกำศ	 โดยกำรเปรียบ
เทียบระหว่ำงเตำเผำแบบอุโมงค์กับเตำเผำโครงเหล็กทั้ง
ตัวเตำอยู่ในแนวนอนและแนวตั้งและใช้พลังงำนไฟฟ้ำใน
กำรขับเคลื่อนอำกำศร้อนเข้ำห้องรมควัน

จำกกำรค�ำนวณพลังงำนที่ใช้ต่อกำรผลิตยำง	 1	
กิโลกรัม	พบว่ำ	เตำเผำแบบอุโมงค์	มีต้นทุนพลังงำนเชื้อ
เพลิง	0.63	บำท	ขณะที่เตำเผำโครงเหล็กแนวตั้ง	ซึ่งต้อง
ใช้มอเตอร์	2	ชุดในกำรขบัเคลือ่นอำกำศร้อนและดดูกลบั	

มีต้นทุนพลังงำนเชื้อเพลิงซ่ึงเป็นค่ำไฟฟ้ำและไม้ฟืนรวม
กันเท่ำกับ	1.06	บำท	ส่วนเตำเผำโครงเหล็กแนวนอน	ใช้
หลักกำรไหลของอำกำศร้อนโดยธรรมชำติผสมกับกำรใช้
มอเตอร์ขับเคลื่อนอำกำศร้อนเข้ำห้องรมควัน	 มีต้นทุน
พลังงำนเชือ้เพลิงซ่ึงเป็นค่ำไฟฟ้ำและไม้ฟืนรวมกนัเท่ำกบั	
0.81	บำท	แสดงว่ำกำรสร้ำงโรงรมควนัท่ีมคีวำมจุของยำง
ขนำด	 1-2	 ตัน	 โดยสร้ำงเตำเผำแบบอุโมงค์จะประหยัด
พลังงำนมำกกว่ำ	กำรก่อสร้ำงไม่ยุ่งยำก	สำมำรถควบคุม
อณุหภมูไิด้ง่ำย	ได้ยำงคณุภำพดี	ส่วนเตำเผำโครงเหลก็	มี
ค่ำก่อสร้ำงสูง	 มีปัญหำในกำรบ�ำรุงรักษำต้องท�ำควำม
สะอำดชดุดักสะเกด็ไฟ	ดักเขม่ำควนัเป็นระยะ	ๆ 	และต้อง
อุ่นเตำให้แห้งไม่เช่นนั้นจะเกิดสนิม	 หำกเร่งอุณหภูมิให้
ยำงสกุเรว็ภำยในระยะเวลำ	2	วนั	จะส่งผลให้ยำงเกดิฟอง
อำกำศ	ไม่สำมำรถจัดเป็นยำงแผ่นรมควันคุณภำพดีได้

• โรงรมควันยางพาราแบบประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
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สภาพธุรกิจและแผนงานทางธุรกิจ
ของการยางแห่งประเทศไทย



ด้านภาคการผลิต
กำรยำงแห่งประเทศไทย	มฝ่ีำยสวนท้ังหมด	3	สวน	

ได้แก่	 ฝ่ำยสวน	 1-3	 มีพื้นที่รวมทั้งหมด	 41,800	 ไร่	 
สวนยำงกรีดได้	 จ�ำนวน	 27,812	 ไร่	 เป็นต้นยำงกรีดได	้
628,313	ต้น	ปริมำณผลผลติ	5,272	ตนั	สวนปำล์มน�ำ้มนั
ที่ให้ผลผลิต	จ�ำนวน	452	ไร่	ปริมำณผลผลิต	724.30	ตัน	
แปลงขยำยพันธุ์ยำง	 จ�ำนวน	 315	 ไร่	 ปริมำณผลผลิต	
1,372,453	 ต้น	 ดังน้ี	 พันธุ ์ยำง	 RRIM	 600	 จ�ำนวน	
1,063,050	ต้น	RRIT	251	จ�ำนวน	27,509	ต้น	BPM	24	
จ�ำนวน	101,313	ต้น	RRIT	901	จ�ำนวน	16,760	ต้น	PB	
5/51	จ�ำนวน	163,821	ต้น

สภาพธุรกิจและแผนงานทางธุรกิจของ
การยางแห่งประเทศไทย

สภำพภำคกำรผลิตของกำรยำงแห่งประเทศไทย
ด้ำนคุณภำพต้นยำง	 เนื่องจำกต้นยำงในส่วนของ

ฝ่ำยสวนนัน้	มอีำยมุำกส่งผลให้ผลผลติลดลงและเกินอำยุ
ที่จะเก็บเก่ียว	 ท�ำให้ผลผลิตที่ได้รับต่อไร่น้อยลงกว่ำ
มำตรฐำนที่ก�ำหนดไว้	 จึงส่งผลกระทบต่อกระบวนกำร
แปรรูป	 แต่ยังคงมีฝ่ำยสวนท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำน 
ในกำรผลิต	เช่น	ฝ่ำยสวน	2	ที่มีผลผลิตเป็นไปตำมเกณฑ์

ในส่วนของผลผลิตปำล์มน�้ำมันและสำยพันธุ  ์
ต้นยำงพำรำนั้น	 สภำพธุรกิจไม่สมบูรณ์เนื่องจำกขำด 
กำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดอย่ำงเป็นรูปธรรม

ด้านโรงงานแปรรูป
กำรยำงแห่งประเทศไทย	 มีโรงงำนทั้งหมด 

6	โรงงำน	ได้แก่	กองกำรโรงงำน	1	–	6	
โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนทั้งหมด	ดังนี้

ยำงเครปขำว	 																			200																									30.43		 																	15.22	

ยำงแท่งSTR5L	 																	4,000																					2,022.50		 																	50.56	

ยำงแท่งSTR20	 																21,435																					5,562.48		 																	25.95	

น�ำ้ยำงข้น	 																	 10,000																					5,545.93		 																	55.46	

ยำงแท่งสกมิ	 																			900		 																					409.41		 																	45.49	

                         รวม 36,535 13,570.75 7.14

ร้อยละผลการด�าเนินงาน (ตัน)เป้าหมาย (ตัน)ผลิตภัณฑ์

สภำพด้ำนกำรแปรรูปของกองกำรโรงงำน
กองกำรโรงงำนไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้เป็นไป

ตำมแผน	 เนื่องจำกวัตถุดิบในกำรผลิตมีไม่เพียงพอ	ด้วย
รำคำรบัซือ้หน้ำโรงงำนไม่เป็นทีจ่งูใจส�ำหรบัเกษตรกรและ
ผู ้ค ้ำรำยย่อย	 โรงงำนบำงแห่งมีกำรใช้งำนมำนำน
เครือ่งจกัรทรดุโทรม	ขำดกำรบ�ำรงุรักษำ	ขำดงบประมำณ
ในกำรซ่อมแซม	 รวมทั้งขำดนวัตกรรมในกำรผลิต 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 และต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยสูงกว่ำ
เอกชน

ในส ่ วนด ้ ำนกำรตลำด 	 สภำวะรำคำยำง 
โดยทัว่ไปนัน้	ยำงมีกำรปรับตัวขึ้นและลดลงอย่ำงรุนแรง
ในปีงบประมำณ	2559	ท�ำให้ผลประกอบกำรด้ำนธุรกิจ
เกิดสภำวะกำรขำดทุน	 และยังขำดกำรวำงแผนในด้ำน 
กำรตลำดอย่ำงครอบคลุม
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การด�าเนินการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ
(Business Unit)

ในกำรประชุมของคณะกรรมกำรกำรยำงแห่ง
ประเทศไทย	ครัง้ท่ี	13/2559	เมือ่วันท่ี	20	กนัยำยน	2559	
ณ	กำรยำงแห่งประเทศไทย	นั้น	

มมีตเิหน็ชอบให้มกีำรจดัตัง้	หน่วยธรุกจิ	(Business	
Unit)	 ของกำรยำงแห่งประเทศไทยขึ้น	 เน่ืองจำก 
มีควำมเห็นว่ำกำรยำงแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงำน 
ที่ต้องพึ่งตนเองมำกขึ้น	 จึงควรจัดตั้งหน่วยธุรกิจและ 
ท�ำแผนทำงธรุกจิเพ่ือบรหิำรจดักำรองค์กรให้มกีำรพฒันำ
อย่ำงยั่งยืน
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สารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



สารสนเทศเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กำรยำงแห ่งประเทศไทย	 ได ้พัฒนำระบบ
สำรสนเทศขึน้เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสยีทัง้ภำยนอกองค์กรและภำยในองค์กรไม่ว่ำจะเป็น 
ด้ำนกำรสื่อสำร	กำรลดขั้นตอน	กำรอ�ำนวยควำมสะดวก	
กำร	Share	ข้อมูล	กำรบริกำรแบบ	online	กำรบริกำร
ร่วมกันที่จุดเดียวและกำรตอบสนองนโยบำยต่ำงๆ 
ในปีงบประมำณ	 2559	 กำรยำงแห่งประเทศไทย 
มรีะบบสำรสนเทศตอบสนองควำมต้องกำรของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภำยนอกองค์กรและภำยในองค์กรดังนี้

1. ระบบสำรสนเทศที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกองค์กร รวมถึงนโยบำย 
 ต่ำงๆ ของรัฐบำล

1.1 ระบบสำรสนเทศที่ช่วยในกำรลดข้ันตอน
และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอกองค์กร และประชำชน

 1.1.1 ระบบสำรสนเทศที่ช่วยในกำรลด
ระยะเวลำในกำรให้บริกำร/กำรอนุมัติ/กำรอนุญำต 
แก่ผู้ใช้บริกำรภำยนอกองค์กร

กำรยำงแห ่งประเทศไทย	 มีระบบรับช�ำระ 
ค่ำธรรมเนียมทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ ่ำนระบบ	 NSW	
(e-Cess)	 ระบบรับค�ำขอและอนุมัติกำรปลูกแทน	 
(ระบบ	 A)	 ระบบตรวจสวนและติดตำมสวนปลูกแทน			
(ระบบ	 F)	 ระบบบัญชีสวนปลูกแทนรำยตัว	 (ระบบ	 R)	
ระบบสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชำวสวนยำง	
(SFS)X	 ระบบกำรซื้อยำงโครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำง 
ในหน่วยงำนภำครัฐ	 (คสร.)	 ที่ช่วยในกำรลดระยะเวลำ 
ในกำรให้บริกำร/กำรอนุมัติ/กำรอนุญำตแก่ผู้ใช้บริกำร
ภำยนอกองค์กร	 ไม่ว่ำจะเป็นผู้ประกอบกำร	 เกษตรกร 
สวนยำง	คนกรีดยำง	ธนำคำร	กรมศุลกำกร	กรมส่งเสริม
กำรเกษตรและกรมกำรปกครอง	 ซึ่งระบบสำรสนเทศ 
ดงักล่ำวมคีวำมพอเพยีงกบัควำมต้องกำรในกำรด�ำเนนิงำน
ของกำรยำงแห่งประเทศไทย

 1.1.2 ระบบสำรสนเทศที่ช่วยเพ่ิมควำม
สะดวกในกำรให้บริกำร เช่น กำรน�ำระบบสำรสนเทศ
เข้ำมำช่วยกำรสื่อสำรภำยนอกองค์กร กำรติดต่อกับ
รฐัวสิำหกจิได้หลำยช่องทำง หรือกำรให้บรกิำร Online

กำรยำงแห่งประเทศไทย	 มีระบบเว็บไซต์	 ระบบ
บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์กลำงเพ่ือกำรสื่อสำร 
ในภำครัฐ	 (MailGoThai	 Service)	 ระบบบริกำรข้อมูล
ส�ำหรับเกษตรกรชำวสวนยำงและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ภำยนอก	 ระบบรำยงำนควำมเคลื่อนไหวโครงกำรสร้ำง
ควำมเข้มแขง็ให้แก่เกษตรกรชำวสวนยำง	(SFS)	และ	SMS	
มำช่วยในกำรสื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอกองค์กร	 
ท้ังในส่วนของเกษตรกรชำวสวนยำง	 ผู้ประกอบกำร 
เกี่ยวกับยำงพำรำ	ประชำชนทั่วไปและหน่วยงำนภำครัฐ
ต่ำงๆ

 1.1.3 ระบบสำรสนเทศที่เป็น One Stop 
Service ทั้งในกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของรัฐวิสำหกิจ 
ที่จุดเดียว และ/หรือ กำรร ่วมกับหน่วยงำนอื่น 
เพื่อให้บริกำรร่วมกันที่จุดเดียว

	 กำรยำงแห่งประเทศไทย	 มีระบบรับช�ำระ 
ค่ำธรรมเนียมทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ ่ำนระบบ	 NSW	
(e-Cess)	 เป็นระบบ	One	 Stop	 Service	 ซ่ึงสำมำรถ 
ช่วยสนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรรับช�ำระค่ำธรรมเนียม 
กำรส่งยำงออกของ	กยท.	ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 1.1.4 ระบบสำรสนเทศที่สำมำรถ Share 
ข้อมูลกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องภำยนอกองค์กร 
ได้ โดยหน่วยงำนที่มีข ้อมูลจะต้องหำรือร ่วมกัน 
เพ่ือ Share ข้อมูลในลักษณะของกำรเข้ำสู ่ข้อมูล 
ของหน่วยงำนอื่น โดยมีระบบรักษำควำมปลอดภัยที่ดี
เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูล 

	 กำรยำงแห่งประเทศไทย	 มีระบบรับช�ำระ 
ค่ำธรรมเนียมทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ ่ำนระบบ	 NSW					
(e-Cess)	 ที่มีกำร	 Share	 ข้อมูลใบอนุญำต	 (ใบรับ 
ค่ำธรรมเนียม)	 กับระบบกำรออกใบอนุญำตแบบ
อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Licensing)	 ของกรมศุลกำกร	 
ผ่ำนระบบ	 National	 Single	 Window	 เพื่อใช้ใน 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง	 และมีระบบรับส่งข้อมูล 
กำรโอนเงินโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชำวสวนยำง	(SFS)	เป็นระบบส�ำหรบัรบั-ส่งข้อมลูกำรโอน
เงินระหว่ำง	 กำรยำงแห่งประเทศไทยและธนำคำร 
เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
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1.2  ระบบสำรสนเทศที่ช่วยในกำรด�ำเนินกำร
หรือแผนงำนเพื่อสนับสนุนนโยบำยต่ำงๆ ที่จ�ำเป็น 
จะต้องน�ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำช่วย 

กำรยำงแห่งประเทศไทย	 มีระบบสำรสนเทศ 
ที่ช ่วยในกำรด�ำเนินกำรหรือแผนงำนเพื่อสนับสนุน
นโยบำยต่ำง	ๆ 	ประกอบด้วย	ระบบทีส่นับสนนุกำรปิดบญัช	ี
รำยไตรมำส	 รำยป ี 	 ระบบท่ีสนับสนุนโครงกำร 
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชำวสวนยำงปี	 58/59	
เพื่ออนุมัติกำรจ่ำยเงินให้แก่เกษตรกรชำวสวนยำง	 
ท�ำตำมมติคณะรัฐมนตรี	 วันท่ี	 3	 พฤศจิกำยน	 2558	 
ระบบที่สนับสนุน	 e-Auction	 และระบบที่สนับสนุน 
กำรเก็บข้อมูลกำรจรำจรทำงคอมพิวเตอร์	 ตำม	 พ.ร.บ. 
ว่ำด้วยกำรกระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี	2550

1.3 กำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำนทำงเว็บไซต์
อย่ำงเหมำะสม

เว็บไซต์กำรยำงแห่งประเทศไทยมีกำรเปิดเผย
ข้อมูลตำมประเด็นพิจำรณำในเอกสำรกำรประเมิน 
กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศประจ�ำปีบัญชี	 2559	 ดังนี	้
ประวัติ	ภำรกิจ	 โครงสร้ำง	ที่อยู่	 เบอร์โทรศัพท์	e-mail	
ข่ำวทั่วไป	 ข่ำวของหน่วยงำน	 ภำษำเพื่อเลือกแสดงผล
มำกกว่ำ	 1	 ภำษำ	 link	 ทั่วไป	 และ	 link	 ที่เก่ียวข้อง	 
ข้อมูลกฎระเบียบ	ขั้นตอนบริกำร	แบบฟอร์มดำวน์โหลด	
ค�ำแนะน�ำเว็บไซต์	 หรือ	 ผังเว็บไซต์	 กำรเป ิดเผย 
รำยงำนประจ�ำปี	 กำรเปิดเผยข้อมูลด้ำนกำรเงินรำยปี/ 
รำยไตรมำส	 กำรเปิดเผยข้อมูลด้ำนผลกำรด�ำเนินงำน	
(Operation)	

2. ระบบสำรสนเทศที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร 
 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในองค์กร

2.1  กำรลดขัน้ตอนและกำรอ�ำนวยควำมสะดวก
แก่พนักงำนและผู้รับบริกำรภำยในองค์กร

 2.1.1 กำรลดระยะเวลำในกำรให้บริกำร/  
กำรอนุมัติ/กำรอนุญำต แก่ผู้ใช้บริกำรภำยในองค์กร

	 ก ำ ร ย ำ ง แห ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 	 มี ร ะ บบ 
สำรสนเทศที่ช ่วยลดระยะเวลำในกำรให ้บริกำร/ 
กำรอนุมัติ/กำรอนุญำต	 แก่ผู ้ใช้บริกำรภำยในองค์กร	

ประกอบด้วย	ระบบเงนิสด	สนบัสนนุงำนทำงด้ำนกำรเงนิ	
ระบบลูกหน้ีพนักงำน	เพ่ือคอยควบคมุจัดกำรเรือ่งเกีย่วกบั
รำยได้และรำยจ่ำยของพนักงำน	 ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์	 สนับสนุนงำนรับ-ส่งหนังสือขององค์กร	
ระบบ	GIS	(สำรสนเทศทำงภมูศิำสตร์)	สนบัสนนุกำรน�ำพกิดั
สวนยำงเข้ำมำเกบ็ไว้ในระบบ	เพ่ือส่งต่อให้ระบบรับค�ำขอ
และอนุมัติกำรปลูกแทน	 ระบบรับค�ำขอและอนุมัติ 
กำรปลูกแทน	(ระบบ	A)	สนับสนุน	กำรบริกำรรับค�ำขอ
และอนุมัติกำรปลูกแทนให้แก่เกษตรกร	ระบบตรวจสวน
และติดตำมสวนปลูกแทน	(ระบบ	F)	สนับสนุนให้บริกำร
ติดตำมตรวจสวนปลูกแทนให้ค�ำแนะน�ำกำรท�ำสวนยำง
หรือพืชทำงเศรษฐกจิอืน่	ระบบบญัชีสวนปลกูแทนรำยตัว	
(ระบบ	 R)/เป็นระบบงำนที่ช่วยสนับสนุนกำรท�ำงำน 
ด้ำนกำรจ่ำยเงิน/จ่ำยวัสดุให้แก่เจ้ำของสวนปลูกแทน	
ระบบงำนสำรสนเทศท่ีสนับสนุนโครงกำรสร ้ ำง 
ควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชำวสวนยำงปี	 58/59	 
เพ่ืออนุมัติกำรจ่ำยเงินให้แก่เกษตรกรชำวสวนยำง	 
ท�ำตำมมติคณะรัฐมนตรี	 วันที่	 3	 พฤศจิกำยน	 2558	 
ระบบโครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำงในหน่วยงำนภำครัฐ	
สนับสนุนนโยบำยของรัฐบำลในกำรส่งเสริมกำรใช้
ผลิตภัณฑ์ยำงในหน่วยงำนภำครัฐ	 ระบบรับช�ำระ 
ค่ำธรรมเนียมทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบ	 National	
Single	 Window	 (ระบบ	 e-Cess)	 ช ่วยอ�ำนวย 
ควำมสะดวก	 ลดขั้นตอน	 และระยะเวลำในกำรช�ำระ 
ค่ำธรรมเนยีมกำรส่งยำงออก	(Cess,	เดมิ:	เงนิสงเครำะห์)	
ให้แก่ผู ้ประกอบกำรส่งยำงออกนอกรำชอำณำจักร	 
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง	

 2 .1 .2  ระบบสำรสนเทศ ท่ีช ่ วย เพิ่ ม 
ควำมสะดวกในกำรให้บริกำร เช่น กำรน�ำระบบ
สำรสนเทศเข้ำมำช่วยกำรสื่อสำรภำยในองค์กร  
กำรติดต ่อระหว่ำงหน่วยงำนภำยในรัฐวิสำหกิจ 
ได้หลำยช่องทำง หรือ กำรให้บริกำร Online

	 กำรยำงแห่งประเทศไทย	มีระบบสำรสนเทศ
ที่เพ่ิมควำมสะดวกในกำรให้บริกำร	 กำรติดต่อระหว่ำง
หน่วยงำนภำยใน	 ประกอบด้วย	 ระบบสำรบรรณ
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อิเล็กทรอนิกส์	 ระบบอินทรำเน็ต	 ระบบ	 E-mail	 ระบบ	
Web	 streaming	 ระบบ	Web	 Conferences	 ระบบ
โทรศัพท์	VoIP

2.2 กำรน�ำระบบสำรสนเทศมำใช้เพื่อลดต้นทุน
กำรผลิตหรอืต้นทนุกำรให้บริกำรขององค์กร และ/หรอื
มีควำมคุ้มค่ำในกำรด�ำเนินงำน

กำรยำงแห่งประเทศไทย	 มีโครงกำรจัดหำเพื่อ
ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีหมดสภำพ	
(ส�ำหรบังำน	office)	ตำมแผนแม่บทเทคโนโลยสีำรสนเทศ	
ปี	 2557	 –	 2561	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทน
คอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์ที่ช�ำรุด	 เพื่อให ้มี เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีควำมทันสมัยต่อเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน	 และมีประสิทธิภำพสูงเพียงพอต่อกำรใช้งำน
ของบุคลำกรในองค์กร	 และได้มีกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ
ของโครงกำรดังกล่ำว	 ผลท่ีได้พบว่ำ	 โครงกำรจัดหำเพื่อ
ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีหมดสภำพ	
(ส�ำหรับงำน	Office)	 มีควำมคุ้มค่ำเหมำะสมที่จะลงทุน	
และน�ำมำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน	 และกำรให้บริกำร
ประชำชนได้อย่ำงสะดวก	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภำพ

2.3 ระบบสำรสนเทศ Back Office ที่สำมำรถ 
Share ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนอ่ืนภำยในองค์กรได้ 
โดยท่ีต่ำงฝ่ำยท่ีมข้ีอมลูจะต้องหำรอืร่วมกนัเพือ่ Share 
ข้อมูลในลักษณะของกำรเข้ำสู่ข้อมูลของหน่วยงำนอื่น
ภำยในองค์กร โดยมีระบบรักษำควำมปลอดภัยที่ดีเพื่อ
ป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูล

กำรยำงแห่งประเทศไทย	 มีระบบสำรสนเทศ 
Back	Office	ทีส่ำมำรถ	Share	ข้อมลูระหว่ำงหน่วยงำนอืน่
ภำยในองค์กร	ประกอบด้วย	ระบบงำนกำรเงินและบัญชี
มีกำร	Share	ข ้อมูลภำยในฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 
กำร	Share	ข้อมูลภำยในระหว่ำงระบบเงินสดกับ 
ระบบ	 MIS	 กำร	 Share	 ข ้อมูลภำยในระหว ่ำง 
ระบบบัญชีบริหำรกับระบบ	 Project	management	
ระบบงำนบุคลำกร	 มีกำร	 Share	 ข้อมูลภำยในระหว่ำง
ระบบบคุลำกรกับระบบกำรเงินและบญัช	ีระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์	 ระบบลูกหน้ีพนักงำน	 ระบบบริหำร
โครงกำร	 และระบบควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 
ระบบข้ึนทะเบียนเกษตรกรมีกำร	 Share	 ข้อมูลภำยใน
ระหว่ำงระบบโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้แก่เกษตรกร
ชำวสวนยำง

2.4  กำรน�ำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนให้
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization)

	 กำรยำงแห่งประเทศไทย	มีระบบสำรสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้	 (Learning	
Organization)	 ใน	 2	 ส่วนคือ	 ระบบสำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรถ่ำยโอนองค์ควำมรู ้ของกำรยำงแห่ง
ประเทศไทย	 (ระบบอินทรำเน็ต	 Intranet)	 และระบบ
สำรสนเทศเพ่ือสนบัสนนุกำรเรียนรู้ผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนกิส์	
(ระบบกำรศึกษำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์	E-Learning)

094 รายงานประจ�าปี 2559 • การยางแห่งประเทศไทย



095Annual Report 2016 • Rubber Authority of Thailand





รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
การยางแห่งประเทศไทย



คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรยำงแห่งประเทศไทย	 	ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ	 	 4	ท่ำน	 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินและบัญชี	 บริหำรธุรกิจ	 นิติศำสตร์	 กำรเกษตรและสหกรณ์	 และได้รับแต่งตั้ง 
จำกคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย	ตำมค�ำสั่งที่			7/2559	สั่ง	ณ	วันที่	22	มกรำคม	2559		ประกอบด้วย

1)		 นำงสำวลดำวัลย์		ค�ำภำ		 ประธำนกรรมกำร
	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	
2)		 นำยปณิธำน		จินดำภู	 กรรมกำร
	 รองปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
	 หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนส่งเสริมอุตสำหกรรมและผู้ประกอบกำร
3)		 นำยเสนีย์		จิตตเกษม		 กรรมกำร
	 กรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย
4)		 นำยธนวรรธน์		พลวิชัย		 กรรมกำร
	 กรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย
5)		 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบภำยใน	 เลขำนุกำร
	 กำรยำงแห่งประเทศไทย

อ�ำนำจหน้ำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ	มอี�ำนำจหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ	ขอบเขตกำรปฏบิติังำนตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ	ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง	 ว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ	
พ.ศ.	 2555	 และคู่มือกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรัฐวิสำหกิจ	 ฉบับปรับปรุง	 ปี	 2555	 ของ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ	(สคร.)	กระทรวงกำรคลัง		โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ	ต้องรำยงำนผล
กำรด�ำเนนิงำนเกีย่วกบักำรตรวจสอบรำยไตรมำสและรำยงำนประจ�ำปีเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในปีงบประมำณ	๒๕๕๙	 คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรยำงแห่งประเทศไทย	 มีกำรประชุมร่วมกันรวม	 7	 คร้ัง	 

	 โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมในวำระที่เกี่ยวข้องด้วยทุกครั้ง	 ในกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบฯ	ได้ให้ข้อเสนอแนะจำกกำรสอบทำนกำรติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำนทีส่�ำคญัของ	กยท.	ตลอดจนผลกำรปฏบัิติ
งำนตรวจสอบของส�ำนกัตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นอสิระและเทีย่งธรรม	เพ่ือเพ่ิมมลูค่ำและปรับปรุงกำรด�ำเนนิงำนของ
กำรยำงแห่งประเทศไทย	 (กยท.)	 ให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบฯ		ได้ด�ำเนินกำรตำมบทบำทควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ		สรุปสำระส�ำคัญ	ดังนี้

1. กำรสอบทำนรำยงำนกำรเงิน	 ได้สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงิน	 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ 
กำรจัดท�ำรำยงำนกำรเงินของ	กยท.	ได้จัดท�ำขึ้นอย่ำงถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป	
มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ	ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบกำรเงิน

2.  กำรสอบทำนกระบวนกำรกำรควบคมุภำยใน  กำรบรหิำรควำมเสีย่ง  และกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี		ดงันี้

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการยางแห่งประเทศไทย
ประจ�าปีงบประมาณ 2559
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	 2.1			กำรสอบทำนกระบวนกำรควบคมุภำยใน		คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ	ให้ควำมส�ำคญักบักำรปฏบัิตติำม 
	 	 กฎหมำย	 มติคณะรัฐมนตรี	 รวมทั้งข้อบังคับ	 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 โดยสอบทำนและติดตำมผล 
	 	 กำรด�ำเนินงำนจำกมำตรกำรควบคุมภำยในขององค์กรเป็นรำยไตรมำส	 	 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
	 	 ในกำรปรับปรุงตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในขององค์กรให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

	 2.2			กำรสอบทำนกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 	 คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ	 ได้สอบทำนควำมเสี่ยงและ 
	 	 ผลกำรด�ำเนนิงำนขององค์กรเป็นรำยไตรมำส	เพือ่ลดหรอืควบคมุควำมเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้	

	 2.3			กำรสอบทำนกระบวนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 โดยได้ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนและกำรรำยงำน 
	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ	 กยท.	 มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำน 
	 	 เกี่ยวกับข้อร้องเรียน	 ร้องทุกข์	 รวมทั้งติดตำมรำยงำนผลกำรเปิดเผยกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน ์
	 	 ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

3.  กำรก�ำกับดูแลและพัฒนำงำนตรวจสอบภำยใน ได้ก�ำกับดูแลและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนให้ 
หน่วยตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ	 โดยพิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนกำรตรวจสอบ 
ประจ�ำปี	กฎบตัร	คูม่อืกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบภำยใน	รวมทัง้ติดตำมควำมคบืหน้ำในกำรปฏบิติังำนตำมแผน	สอบทำน
ผลกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำทกุไตรมำสโดยให้ข้อแนะน�ำและติดตำมกำรด�ำเนนิกำรแก้ไขตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ	 รวมทั้งได้เสนอแนะกำรปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของบริษัทที่ปรึกษำ 
(บริษัท	 ทริส	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ำกัด)	 	 พิจำรณำควำมดีควำมชอบของหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในและเจ้ำหน้ำที่ 
ตรวจสอบภำยใน		จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพของงำนตรวจสอบภำยในโดยกำรประเมินตนเอง	และอนุมัติแผนพัฒนำ 
บุคลำกรของส�ำนักตรวจสอบภำยในเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง	

4.  กำรสอบทำนงำนที่ส�ำคัญของ กยท. ประกอบด้วย
	 4.1		 ผลกำรปฏิบัติงำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อกำรปลูกแทน	 กำรเคลื่อนไหวรำคำยำง	 กำรจัดเก็บ 

	 	 ค่ำธรรมเนียมกำรส่งยำงพำรำออกนอกรำชอำณำจักรและปริมำณยำงส่งออก	 รำยงำนสถำนะ 
	 	 เงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับกำรสงเครำะห์และรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ	และ 
	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมกำรประเมินผลตัวชี้วัด

	 4.2		 ผลกำรตรวจสอบกำรจัดหำปุ๋ยบ�ำรุงในกำรด�ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรปลูกแทนที่ 
		 	 กยท.	จ.พังงำ	และ	กยท.	จ.พัทลุง	ตำมจดหมำยบันทึกของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน	

5.  ให้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ในกำรด�ำเนนิกำรด้ำนต่ำง	ๆ 	ของ	กยท.	เช่น	กำรจดัให้มหีน่วยงำนรบัผดิชอบ
กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมจำกกำรส่งยำงพำรำออกนอกรำชอำณำจักรเป็นกำรเฉพำะ	 กำรวิเครำะห์ประเมินสภำวะ 
รำคำยำงและมีกำรวำงแผนรองรับในแต่ละสถำนกำรณ์ตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
สถำนกำรณ์ยำงให้แก่เกษตรกรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจจ�ำหน่ำยและวำงแผนกำรผลิต 
กำรจัดให้มีกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของรำคำยำงกับรำคำน�้ำมัน	 เร่งรัดกำรโค่น	 ปลูกแทนและกำรส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกพันธุ์ยำงชั้น	1	ที่ให้ผลผลิตสูงกว่ำพันธุ์	RRIM	600		ติดตำมสภำพปัญหำด้ำนบุคลำกรของส�ำนักตรวจสอบภำยใน	
เป็นต้น
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	 โดยสรุป	 คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ	 ได้ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบโดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ควำมระมัดระวัง	 ซื่อสัตย์สุจริต	 ควำมรอบคอบ	 และมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ	 ตลอดจนให้ควำมเห็นและ 
ข้อเสนอแนะอย่ำงสร้ำงสรรค์		เพื่อประโยชน์ของ	กยท.			และมีควำมเห็นในกำรสอบทำนงบกำรเงินปี	2558	ของ	สกย.	
ได้จัดท�ำงบกำรเงินอย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปอย่ำงเพียงพอเชื่อถือได้	 มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี	
กำรบริหำรควำมเสี่ยงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์กรและมีกำรก�ำกับดูแลโดยกำรตรวจสอบภำยใน	

(นำงสำวลดำวัลย์	ค�ำภำ)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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รายงานทางการเงิน



กำรยำงแห่งประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ		วันที่	30	มิถุนำยน	พ.ศ.	2559
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กำรยำงแห่งประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ		วันที่	30	มิถุนำยน	พ.ศ.	2559
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กำรยำงแห่งประเทศไทย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนำยน	พ.ศ.	2559
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กำรยำงแห่งประเทศไทย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนำยน	พ.ศ.	2559
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กำรยำงแห่งประเทศไทย

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนำยน	พ.ศ.	2559
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กำรยำงแห่งประเทศไทย

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนำยน	พ.ศ.	2559
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กำรยำงแห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ส�ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนำยน	พ.ศ.	2559
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กำรยำงแห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ส�ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนำยน	พ.ศ.	2559
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กำรยำงแห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ส�ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนำยน	พ.ศ.	2559
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กำรยำงแห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ส�ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนำยน	พ.ศ.	2559

114 รายงานประจ�าปี 2559 • การยางแห่งประเทศไทย



กำรยำงแห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ส�ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนำยน	พ.ศ.	2559
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กำรยำงแห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
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กำรยำงแห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
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กำรยำงแห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
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กำรยำงแห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ส�ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนำยน	พ.ศ.	2559
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กำรยำงแห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
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กำรยำงแห่งประเทศไทย
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กำรยำงแห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ส�ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนำยน	พ.ศ.	2559

123Annual Report 2016 • Rubber Authority of Thailand



กำรยำงแห่งประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงินแยกตามกองทุน
ณ		วันที่	30	มิถุนำยน	พ.ศ.	2559
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กำรยำงแห่งประเทศไทย
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กำรยำงแห่งประเทศไทย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแยกตามกองทุน
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กำรยำงแห่งประเทศไทย
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สถานที่ติดต่อ
การยางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ



การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุโขทัย
18/11  สี่แยกกระชงค์  ม.4  ต.บ้านหลุม  อ.เมือง  
จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-6407 
โทรสาร 0-5561-6452
อีเมล์ orfsuk@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาก�าแพงเพชร
325/71-73  ถ.เทศา 2  ต.ในเมือง  อ.เมือง  
จ.ก�าแพงเพชร  62000
โทรศัพท์ 0-5571-4690 
โทรสาร 0-5571-4691
อีเมล์ orfkam@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
2/8-9  ม.1  ถ.เชยีงใหม่-ดอยสะเก็ด (กม.9)  ต.ตลาดขวญั  
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 0-5303-9225 
โทรสาร 0-5303-9226
อีเมล์ orfcmi1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาแม่ฮ่องสอน
20  ถ.ช�านาญสถิตย์  ต.จองค�า อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-3801  
โทรสาร 0-5361-2045
อีเมล์ orfmah@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาล�าพูน
104/23  ม.2  ต.เวียงยอง  อ.เมือง  จ.ล�าพูน 51000
โทรศัพท์ 0-5309-3379  
โทรสาร 0-5309-3408
อีเมล์ orflpu@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาล�าปาง
399/3  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ล�าปาง-งาว  ต.สวนดอก  
อ.เมือง  จ.ล�าปาง 52100
โทรศัพท์ 0-5421-8292  
โทรสาร 0-5421-7841
อีเมล์ orflpa@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทย  (ส�านักงานใหญ่)
67/25  ถนนบางขุนนนท์  แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  10700
โทรศัพท์ 0-2433-2222
โทรสาร 0-2433-6490   
www.raot.co.th  

การยางแห่งประเทศไทย (ส่วนภูมิภาค)

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ
888 ม.1  ต.วังนกแอ่น  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ 0-5500-9805
โทรสาร 0-5500-9816
อีเมล์  orfpis1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
888  ม.1  ต.วังนกแอ่น  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ 0-5500-9805
โทรสาร 0-5500-9806
อีเมล์ orfpis1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเพชรบูรณ์
52/42 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์  67000
โทรศัพท์ 0-5671-3032
โทรสาร 0-5671-2928
อีเมล์ orfpet@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาพิจิตร
27/166-167  ถ.ประชาอุทิศ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  
จ.พิจิตร  66000
โทรศัพท์ 0-5690-0316 
โทรสาร 0-5699-0317
อีเมล์ orfpij@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก
7/11-12 ถ.พหลโยธนิ ต.เชยีงเงนิ อ.เมอืง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5589-3232
โทรสาร 0-5589-3226
อีเมล์ orftak1@rubber.mail.go.th
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การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
Rubber Authority of Thailand (RAOT)



การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
345  ม.8  ต.แม่กา  อ.เมือง  จ.พะเยา  56000
โทรศัพท์ 0-5444-5256  
โทรสาร 0-5444-5257
อีเมล์ orfpay1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
468/121-122 ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5376-7670  
โทรสาร 0-5376-7671
อีเมล์ orfcri1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองเชียงราย
468/120  ม.3  ต.บ้านดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100
โทรศัพท์ 0-5376-7640  
โทรสาร 0-5376-7641
อีเมล์ orfcri@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเชียงของ
111/2  ม.16  ต.สถาน  อ.เชยีงของ  จ.เชยีงราย  57140
โทรศัพท์ 0-5379-1004  
โทรสาร 0-5379-1005 
อีเมล์ orfchk@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่
182  ม.2  ต.น�้าช�า  อ.เมือง  จ.แพร่  54000
โทรศัพท์ 0-5406-9605  
โทรสาร 0-5406-9606
อีเมล์ orfpra1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์
127/11-12  ม.3  ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย  ต.คุ้งตะเภา  
อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000
โทรศัพท์ 0-5542-9481  
โทรสาร 0-5542-9482
อีเมล์ orfuta@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
642/17  ม.4  ต.ไชยสถาน  อ.เมือง  จ.น่าน  55000
โทรศัพท์ 0-5471-1224  
โทรสาร 0-5471-1225
อีเมล์ orfnan@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทย
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
124  ม.11  ถ.อุดร-สามพร้าว  ต.สามพร้าว  อ.เมือง  
จ.อุดรธานี  41000
โทรศัพท์  0-4234-9157-8   
โทรสาร 0-4234-9159
อีเมล์ orfdon1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
124  ม.11  ถ.อุดร-สามพร้าว  ต.สามพร้าว  อ.เมือง  
จ.อุดรธานี  41000
โทรศัพท์ 0-4234-9157-8  
โทรสาร 0-4234-9159
อีเมล์ orfdon1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
150  ม.4  ต.บึงเนียม  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000
โทรศัพท์ 0-4330-6512-3  
โทรสาร 0-4330-6514
อีเมล์ orfkon1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
456 ม.2 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-2448  
โทรสาร 0-4281-2448
อีเมล์ orfloe1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองเลย
107/1 ถนนคีรีรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-5438  
โทรสาร 0-4281-5439
อีเมล์ orfloe@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาวังสะพุง
99/9  ม.10  ต.วังสะพุง  อ.วังสะพุง  จ.เลย  42130
โทรศัพท์ 0-4203-9822 
โทรสาร 0-4203-9823
อีเมล์ orfvsp@rubber.mail.go.th
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การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย
277  ม.13  ถ.หนองคาย-โพนพิสัย  ต.หาดค�า  อ.เมือง  
จ.หนองคาย  43000
โทรศัพท์ 0-4201-2657  
โทรสาร 0-4201-2656
อีเมล์ orfnon1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
6/11  ถ.บายพาสทุ่งมน  ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  
จ.กาฬสินธุ์  46000
โทรศัพท์ 0-4381-6542  
โทรสาร 0-4381-6541
อีเมล์ orfkal1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
787/2-3 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0-4271-3041  
โทรสาร 0-4271-5140
อีเมล์ orfsak1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม
276  ม.3  บ้านภูเขาทอง  ต.หนองญาติ  อ.เมือง  
จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4251-6231-2 
โทรสาร 0-4252-2051
อีเมล์ orfnom1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
166  ถ.มุกดาหาร-ค�าชะอี  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  49000
โทรศัพท์ 0-4267-3179  
โทรสาร 0-4267-3178
อีเมล์ orfmuk1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวล�าภู
1114  ม.2  ถ.เลี่ยงเมืองอุดรธานี-เลย  ต.ล�าภู  อ.เมือง  
จ.หนองบัวล�าภู  39000
โทรศัพท์ 0-4231-3027  
โทรสาร 0-4231-3026
อีเมล์ orfnbu1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ
550  ม.7  ต.วิศิษฐ์  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ  38000
โทรศัพท์ 0-4249-2194  
โทรสาร 0-4249-2194 
อีเมล์ orfbuk1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองบึงกาฬ
550  ม.7  ต.วิศิษฐ์  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ  38000
โทรศัพท์ 0-4249-2192   
โทรสาร 0-4249-2192 
อีเมล์ orfbuk@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเซกา
320  ม.10  ต.เซกา  อ.เซกา  จ.บึงกาฬ  38150
โทรศัพท์ 0-4248-9285  
โทรสาร 0-4248-9286  
อีเมล์ orfseg@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทย
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
90  ม.18  ถ.บุรีรัมย์-สุรินทร์  ต.อิสาณ  อ.เมือง  
จ.บุรีรัมย์  31000
โทรศัพท์  0-4466-6080 
โทรสาร 0-4466-6090 
อีเมล์ orfbur1@rubber.mail.go.th 

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์
90  ม.18  ถ.บุรีรัมย์-สุรินทร์  ต.อิสาณ  อ.เมือง  
จ.บุรีรัมย์  31000
โทรศัพท์ 0-4466-6080  
โทรสาร 0-4466-6090
อีเมล์ orfbur1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองบุรีรัมย์
90  ม.18  ต.อิสาณ  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000
โทรศัพท์ 0-4463-4895 
โทรสาร 0-4466-6090 
อีเมล์ orfbur@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาบ้านกรวด
183/2-3 ม.1 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  31180
โทรศัพท์ 0-4411-9829   
โทรสาร - 
อีเมล์ orfbkd@rubber.mail.go.th
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การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

332  ม.1  ต.ปรุใหญ่  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000

โทรศัพท์ 0-4435-1534  

โทรสาร 0-4435-1535

อีเมล์ orfnra1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาชัยภูมิ

301/6-7 ถ.นนทนาคร ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ 36000

โทรศัพท์ 0-4481-3314  

โทรสาร 0-4481-3349

อีเมล์ orfchi@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด

35  ม.3  ต.จังหาร  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด  45000

โทรศัพท์ 0-4350-7015  

โทรสาร 0-4350-7078 

อีเมล์ orfroi1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์

425  ม.1  ถ.สุรินทร์-สังขะ  ต.สลักได  อ.เมือง  

จ.สุรินทร์  32000

โทรศัพท์ 0-4404-1080  

โทรสาร 0-4404-1078

อีเมล์ orfrin1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ

54  ม.6  ต.หนองครก  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000

โทรศัพท์ 0-4561-7828  

โทรสาร 0-4561-7858

อีเมล์ orfsis1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองศรีสะเกษ

54  ม.6  ต.หนองครก  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000

โทรศัพท์ 0-4561-4244 

โทรสาร - 

อีเมล์ orfsis@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขากันทรลักษ์
99  ม.11  ต.กระแซง  อ.กันทรลักษณ์ 
จ.ศรีสะเกษ  33110
โทรศัพท์ 0-4581-0852  
โทรสาร 0-4581-0853
อีเมล์ orfgun@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
405  ม.3  ถ.แจ้งสนิท  ต.แจระแม  อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี  34000
โทรศัพท์ 0-4584-1631 
โทรสาร 0-4584-1634 
อีเมล์ orfbol1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองอุบลราชธานี
405  ม.3  ถ.แจ้งสนิท  ต.แจระแม  อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี  34000
โทรศัพท์ 0-4584-1671  
โทรสาร 0-4584-1670 
อีเมล์ orfbol@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเดชอุดม
571-572  ม.10  ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม  
จ.อุบลราชธานี  34160
โทรศัพท์ 0-4587-0013  
โทรสาร 0-4587-0025
อีเมล์ orfdej@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
257  ม.13  ต.ห้วยแก้ง  อ.กุดชุม  จ.ยโสธร  35140
โทรศัพท์ 0-4597-9805  
โทรสาร 0-4597-9806
อีเมล์ orfyas1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาอ�านาจเจริญ
229/49-50 ม.8 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ�านาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 0-4545-2399  
โทรสาร 0-4545-2399
อีเมล์ orfamn@rubber.mail.go.th 
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การยางแห่งประเทศไทย
เขตภาคกลางและภาคตะวันออก
237  ถ.สุขุมวิท  ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง  21000
โทรศัพท์ 0-3931-1296  
โทรสาร 0-3932-2192
อีเมล์ orfcha1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
27/2   ม.5  ถ.รักศักดิ์ชมูล  ต. ท่าช้าง  อ. เมือง  
จ.จันทบุรี  22000
โทรศัพท์ 0-3931-1296  
โทรสาร 0-3932-2192
อีเมล์ orfcha1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง
237 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3861-1246  
โทรสาร 0-3861-1368
อีเมล์ orfray1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองระยอง
237 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3861-1246  
โทรสาร 0-3861-1368  
อีเมล์ orfray@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาแกลง
16/1  ถ.บ้านบึง-แกลง  ต.ทางเกวียน  อ.แกลง  
จ.ระยอง  21110
โทรศัพท์ 0-3899-2285  
โทรสาร 0-3899-2286
อีเมล์ orfgla@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด
42  ม.4  ถ.สายตราด-แหลมงอบ  ต.หนองโสน  อ.เมือง  
จ.ตราด  23000
โทรศัพท์ 0-3959-3224  
โทรสาร 0-3959-3322
อีเมล์ orftra1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา
487/22-23  ถ.ศุภกิจ  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา  24000
โทรศัพท์ 0-3851-3602  
โทรสาร 0-3851-3603
อีเมล์ orfccs1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาสระแก้ว
354/60-61  ถ.สุวรรณศร  ต.สระแก้ว  อ.เมือง
จ.สระแก้ว  27000
โทรศัพท์ 0-3760-9822  
โทรสาร 0-3760-9823
อีเมล์ orfsrk@rubber.mail.go.th 

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี
535-536  ม.3  ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น�้าซึม อ.เมือง 
จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5657-1600  
โทรสาร 0-5651-3863 
อีเมล์ orfuti1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขานครสวรรค์
888/32-33  ม.14  ถ.สายเลี่ยงเมืองนครสวรรค์พิษณุโลก  
ต.วัดไทร  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทรศัพท์ 0-5687-2064  
โทรสาร 0-5687-2065
อีเมล์ orfnsa@rubber.mail.go.th 

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี
58/11  ม.4  ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง  ต.ปากแพรก  อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  71000
โทรศัพท์ 0-3460-0231  
โทรสาร 0-3460-0232
อีเมล์ orfkaj@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน
95/2  ม. 4  ต.วังไผ่  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000
โทรศัพท์ 0-7753-4243  
โทรสาร 0-7753-4244
อีเมล์  raot2917@rubber.mail.go.th
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การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร
313 ม.8  ถ.เอเชยี 41 ต.ขุนกระทงิ อ.เมอืง จ.ชมุพร  86190
โทรศัพท์ 0-7753-4242  
โทรสาร 0-7753-4244 
อีเมล์ orfchu1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองชุมพร
313 ม.8 ถ.เอเชยี 41 ต.ขนุกระทงิ อ.เมอืง จ.ชมุพร 86190
โทรศัพท์ 0-7753-4135  
โทรสาร 0-7753-4244 
อีเมล์ orfchu@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาท่าแซะ
5 ม.16 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชมุพร  86140
โทรศัพท์ 0-7759-9022  
โทรสาร 0-7759-9515
อีเมล์ orftas@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาปะทิว
28/11  ม.12  ต.ดอนยาง  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร  86210
โทรศัพท์ 0-7757-8448  
โทรสาร 0-7757-8448
อีเมล์ orfpat@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
53/11-12 ถ.เพชรเกษม  ต.เกาะหลัก  อ.เมือง  
จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000
โทรศัพท์ 0-3260-4861  
โทรสาร 0-3260-4862
อีเมล์ orfpaj@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง
2/8 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมอืง จ.ระนอง  85000
โทรศัพท์ 0-7781-0392  
โทรสาร 0-7781-0393
อีเมล์ orfran1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
86  ม.2  ถ.ศรีวิชัย  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ธานี  84000
โทรศัพท์ 0-7728-3621  
โทรสาร 0-7727-3220 
อีเมล์ orfsur1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองสุราษฎร์ธานี
86  ม.2  ถ.ศรีวิชัย  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ธานี  84000
โทรศัพท์ 0-7727-3944  
โทรสาร 0-7727-3898
อีเมล์ orfsur@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาบ้านนาสาร
21  ถ.คลองหา  ต.นาสาร  อ.บ้านนาสาร  
จ.สุราษฎร์ธานี  84120
โทรศัพท์ 0-7734-1128  
โทรสาร 0-7734-4912
อีเมล์ orfban@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเวียงสระ
632  ถ.นาสาร-บ้านส้อง  ต.บ้านส้อง  อ.เวียงสระ  
จ.สุราษฎร์ธานี  84190
โทรศัพท์ 0-7736-3199  
โทรสาร 0-7736-1287
อีเมล์ orfwei@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาคีรีรัฐนิคม
12/2  ม.1  ต.บ้านท�าเนียบ  อ.คีรีรัฐนิคม  
จ.สุราษฎร์ธานี  84180
โทรศัพท์ 0-7739-3287  
โทรสาร 0-7739-3227
อีเมล์ orfkir@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาไชยา
103/6-7 ม.5  ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทรศัพท์ 0-7795-3139  
โทรสาร 0-7795-3140   
อีเมล์ orfchy@rubber.mail.go.th
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การยางแห่งประเทศไทยสาขาพระแสง
306  ม.1  ต.อิปัน  อ.พระแสง  จ.สุราษฎร์ธานี  84210
โทรศัพท์ 0-7736-9229  
โทรสาร 0-7736-9229 
อีเมล์ orfphs@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเคียนซา
173/1 ม.2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สรุาษฎร์ธาน ี 84260
โทรศัพท์ 0-7729-7445  
โทรสาร 0-7729-7446 
อีเมล์ orfken@rubber.mail.go.th                                                                    

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง
79  ม.16  ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง
จ.นครศรีธรรมราช  80220
โทรศัพท์  0-7549-1570-2 
โทรสาร 0-7549-1339, 0-7549-1343
อีเมล์ raot2918@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช
114  ถ.นาพรุ-ปากพูน  ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทรศัพท์ 0-7544-7186  
โทรสาร 0-7544-7274
อีเมล์ orfnak1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองนครศรีธรรมราช
114  ถ.นาพรุ-ปากพูน  ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทรศัพท์ 0-7544-7396  
โทรสาร 0-7544-7272
อีเมล์ orfnak@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาท่าศาลา
232/5  ถ.ท่าศาลา-นครศรีธรรมราช  ต.ท่าศาลา  
อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  80160
โทรศัพท์ 0-7552-1191  
โทรสาร 0-7552-1505
อีเมล์ orftah@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาร่อนพิบูลย์
395  ม.13  ถ.ทุ่งสง-ร่อนพิบูลย์  ต.ร่อนพิบูลย์  
อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช  80130
โทรศัพท์ 0-7544-1212  
โทรสาร 0-7544-1400
อีเมล์ orfron@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาทุ่งสง
413  ถ.ทุ่งสง-ร่อนพิบูลย์  ต.ปากแพรก  อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช  80110
โทรศัพท์ 0-7541-1032  
โทรสาร 0-7541-1033
อีเมล์ orftun@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง
260  ม.6  ถ.ฉวาง-จันดี  ต.ไสหร้า  อ.ฉวาง  
จ.นครศรีธรรมราช  80150
โทรศัพท์ 0-7548-1130  
โทรสาร 0-7548-1487
อีเมล์ orfcaw@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขานาบอน
98  ม.7  ถ.เอเชีย  ต.ทุ่งสง  อ.นาบอน  
จ.นครศรีธรรมราช  80220
โทรศัพท์ 0-7530-0897  
โทรสาร 0-7530-0877 
อีเมล์ orfnab@rubber.mail.co.th 

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่
1  ถ.สุดมงคล  ต.ปากน�้า  อ.เมือง  จ.กระบี่  81000
โทรศัพท์ 0-7561-1912  
โทรสาร 0-7561-1195
อีเมล์ orfkra1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองกระบี่
1  ถ.สุดมงคล  ต.ปากน�้า  อ.เมือง  จ.กระบี่  81000
โทรศัพท์ 0-7561-1792  
โทรสาร 0-7561-1195
อีเมล์ orfkra@rubber.mail.go.th
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การยางแห่งประเทศไทยสาขาคลองท่อม
4/1  ถ.เพชรเกษม  ต.คลองท่อมใต้  อ.คลองท่อม  
จ.กระบี่  81120
โทรศัพท์ 0-7569-9153  
โทรสาร 0-7569-9431
อีเมล์ orfklo@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเขาพนม
4-4/1  ถ.ห้วยเสียด-หนองไชยแก้ว  ต.เขาพนม  
อ.เขาพนม  จ.กระบี่  81140
โทรศัพท์ 0-7568-9365
โทรสาร - 
อีเมล์ orfkha@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต
3/8 ม.1 ถ.ศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7621-3282  
โทรสาร 0-7621-1127
อีเมล์ orfphu1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
34/9  ม.3  ต.ตากแดด  อ.เมือง  จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ 0-7648-1040  
โทรสาร 0-7648-1047 
อีเมล์ orfpun1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองพังงา
34/4 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ตากแดด อ.เมอืง จ.พงังา  82000
โทรศัพท์ 0-7648-1050  
โทรสาร 0-7648-1047 
อีเมล์ orfpun@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง
87  ม.7  ถ.เพชรเกษม  ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง  
จ.พังงา  82120
โทรศัพท์ 0-7646-1535  
โทรสาร 0-7646-1509
อีเมล์ orftay@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
18/3 ถ.รักษ์จันทน์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7521-2934  
โทรสาร 0-7521-9132
อีเมล์ orftru1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองตรัง
18/1-2 ถ.รักษ์จันทน์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7521-8658  
โทรสาร 0-7521-9132 
อีเมล์ orftru@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาห้วยยอด
104 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรงั 92130
โทรศัพท์ 0-7527-2053-4  
โทรสาร 0-7527-2054  
อีเมล์ orfhua@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขากันตัง
146/2  ม.4  ต.บางหมาก  อ.กันตัง  จ.ตรัง  92110
โทรศัพท์ 0-7520-4505  
โทรสาร 0-7520-4505
อีเมล์ orfkun@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาย่านตาขาว
115  ม.4  ถ.ตรัง-ปะเหลียน  ต.ย่านตาขาว  
อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง  92140
โทรศัพท์ 0-7528-1261  
โทรสาร 0-7528-1261
อีเมล์ orfyan@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาสิเกา
130 ม.1 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
โทรศัพท์ 0-7529-1046  
โทรสาร 0-7524-8189 
อีเมล์ orfsik@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาปะเหลียน
60/9  ม.2  ถ.ทุ่งยาว-แหลมสอม  ต.ทุ่งยาว  
อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง  92180
โทรศัพท์ 0-7520-8003  
โทรสาร 0-7520-8002
อีเมล์ orfpal@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
72 ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 0-7461-3221  
โทรสาร 0-7461-2248 
อีเมล์ orfpha1@rubber.mail.go.th
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การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองพัทลุง
72 ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 0-7461-2247  
โทรสาร 0-7461-1649
อีเมล์ orfpha@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาบางแก้ว
83  ม.13  ถ.เพชรเกษม  ต.โคกสัก  อ.บางแก้ว  
จ.พัทลุง  93160
โทรศัพท์ 0-7461-0490  
โทรสาร 0-7461-0590
อีเมล์ orfbag@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาควนขนุน
233  ม.9  ต.ควนขนุน  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง  93110
โทรศัพท์ 0-7468-2007  
โทรสาร 0-7468-1623 
อีเมล์ orfkua@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาป่าบอน
55  ม.10  ถ.เพชรเกษม  ต.ป่าบอน  อ.ป่าบอน  
จ.พัทลุง  93170
โทรศัพท์ 0-7484-1540  
โทรสาร 0-7484-1540
อีเมล์ orfpab@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง
17 ถ.กาญจนวนชิ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทรศัพท์ 0-7443-9051  
โทรสาร 0-7443-9052
อีเมล์ orfson1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา
17 ถ.กาญจนวนชิ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทรศัพท์ 0-7443-9051  
โทรสาร 0-7443-9052
อีเมล์ orfson1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองสงขลา
570 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 0-7433-3935  
โทรสาร 0-7433-3219
อีเมล์ orfson@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาหาดใหญ่
17 ถ.กาญจนวนชิ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทรศัพท์ 0-7421-0707  
โทรสาร 0-7421-0925 
อีเมล์ orfhad@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาสะเดา
4/7  ม.2  ต.ส�านักขาม  อ.สะเดา  จ.สงขลา  90320
โทรศัพท์ 0-7430-1123  
โทรสาร 0-7430-1314
อีเมล์ orfsad@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขารัตภูมิ
429 ม.1 ถ.ยนตรการก�าธร  ต.ก�าแพงเพชร  อ.รัตภูมิ  
จ.สงขลา  90180
โทรศัพท์ 0-7438-9115  
โทรสาร 0-7438-9194
อีเมล์ orfrat@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาคลองหอยโข่ง
111-113  ม.4  ต.โคกม่วง  อ.คลองหอยโข่ง 
จ.สงขลา  90230
โทรศัพท์ 0-7424-2739  
โทรสาร 0-7424-2739 
อีเมล์ orfkhk@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขานาทวี
54/2  ม.3  ถ.สงขลา-นาทวี  ต.ฉาง  อ.นาทวี 
จ.สงขลา  90160
โทรศัพท์ 0-7437-1557  
โทรสาร 0-7437-1557  
อีเมล์ orfnat@rubber.mail.go.th
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การยางแห่งประเทศไทยสาขาจะนะ
8/2 ถ.สงขลา-นาทวี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ 0-7420-7064  
โทรสาร 0-7420-7065
อีเมล์ orfjan@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเทพา
704  ม.1 ถ.ปากน�้า-เทพา ต.เทพา อ.เทพา 
จ.สงขลา 90150
โทรศัพท์ 0-7437-6289 
โทรสาร 0-7437-6517
อีเมล์ orftap@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาสะบ้าย้อย
73  ถ.สะบ้าย้อย-ล�าไพล  ต.สะบ้าย้อย  อ.สะบ้าย้อย  
จ.สงขลา  90120
โทรศัพท์ 0-7437-7201  
โทรสาร 0-7437-7201
อีเมล์ orfsab@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล
100 ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ 0-7471-1164 
โทรสาร 0-7472-2225 
อีเมล์ orfsat1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองสตูล
100 ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ 0-7471-1378
โทรสาร 0-7471-1378
อีเมล์ orfsat@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาละงู
273  ม.1  ถ.สายละงู-ทุ่งหว้า  ต.ก�าแพง  อ.ละงู  
จ.สตูล  91110
โทรศัพท์ 0-7470-1250  
โทรสาร 0-7470-1251
อีเมล์ orflan@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
20  ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 0-7321-1698  
โทรสาร 0-7321-3474 
 อีเมล์ orfyal1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองยะลา
20  ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
โทรศัพท์ 0-7321-2473  
โทรสาร 0-7321-2473 
อีเมล์ orfyal@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง
99/1  ม.7  ต.ยะรม  อ.เบตง  จ.ยะลา  95110
โทรศัพท์ 0-7323-1004  
โทรสาร 0-7323-2001 
อีเมล์ orfbat1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขายะหา
1/1 ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา  95120
โทรศัพท์ 0-7329-1538  
โทรสาร 0-7329-1235
อีเมล์ orfyah@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขารามัน
181 ถ.เมอืงรามนั ต.กายบูอเกาะ อ.รามนั จ.ยะลา 95140
โทรศัพท์ 0-7329-5105  
โทรสาร 0-7329-5105 
อีเมล์ orfram@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาบันนังสตา
200  ถ.บันนังสตา-ยะหา  ต.บันนังสตา  อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา 95130
โทรศัพท์ 0-7328-9443  
โทรสาร 0-7328-9360
อีเมล์ orfbun@rubber.mail.go.th
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การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี
7/6 ถ.เพชรเกษม ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 0-7345-1547  
โทรสาร 0-7345-1553 
อีเมล์ orfput1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองปัตตานี
7/6 ถ.เพชรเกษม ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 0-7345-1554  
โทรสาร 0-7345-1553
อีเมล์ orfput@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาโคกโพธิ์
114 ถ.เพชรเกษม ต.มะกรดู อ.โคกโพธิ ์จ.ปัตตาน ี 94120
โทรศัพท์ 0-7343-1234  
โทรสาร 0-7343-1185 
อีเมล์ orfkok@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาสายบุรี
241 ถ.ท่าเสด็จ  ต.ตะลุบัน  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 0-7341-1121 
โทรสาร 0-7341-1287  
อีเมล์ orfsai@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส
88 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธวิาส 96000
โทรศัพท์ 0-7356-5775  
โทรสาร 0-7356-5787
อีเมล์ orfnar1@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองนราธิวาส
88 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธวิาส 96000
โทรศัพท์ 0-7356-5778  
โทรสาร 0-7356-5787  
อีเมล์ orfnar@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาระแงะ
203/16  ม.1  ถ.ตันหยงมัส-มะรือโบตก  ต.ตันหยงมัส  
อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส  96130
โทรศัพท์ 0-7367-1005  
โทรสาร 0-7367-1637  
อีเมล์ orfrah@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุไหงโก-ลก
491  ถ.เจริญเขต  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  96120
โทรศัพท์ 0-7361-1249  
โทรสาร 0-7361-4086 
อีเมล์ orfsun@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทยสาขารือเสาะ
7/18  ถ.รือเสาะสนองกิจ  ต.รือเสาะออก  อ.รือเสาะ  
จ.นราธิวาส  96150
โทรศัพท์ 0-7357-1120  
โทรสาร 0-7357-1888
อีเมล์ orfrue@rubber.mail.go.th

การยางแห่งประเทศไทย (ศูนย์เรยีนรู้ยางพารา)

ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่
ม.1  ต.ดินอุดม  อ.ล�าทับ  จ.กระบี่  81120
โทรศัพท์ 0-7565-0350
โทรสาร 0-7565-0352
อีเมล์ orflta@rubber.mail.go.th

ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดพัทลุง
บ้านควนอินนอโม  ม.7  ต.ตะโหมด  อ.ตะโหมด  
จ.พัทลุง  93160
โทรศัพท์ 0-7460-1533
โทรสาร 0-7460-1534 
อีเมล์ phacenter@rubber.mail.go.th

ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
79 ม.16 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรธีรรมราช 80220
โทรศัพท์ - 
โทรสาร  -   
อีเมล์ –

ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น
251 ม.10 ต.ค�าม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280
โทรศัพท์ 08-6456-2923 
โทรสาร  - 
อีเมล์ koncenter@rubber.mail.go.th

ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดนครพนม
201 ม.10 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4255-1874
โทรสาร 0-4255-1874
อีเมล์ –
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การยางแห่งประเทศไทย (โรงงาน)

โรงงาน 1
79  ม.16  ต.ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง 
จ.นครศรีธรรมราช  80220
โทรศัพท์ 0-7549-1570-2  
โทรสาร 0-7549-1339  
อีเมล์ reothai@gmail.com

โรงงาน 2
65 ม.2 ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ 0-7547-0727  
โทรสาร -  
อีเมล์ -

โรงงาน 3
79 ม.16 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรธีรรมราช 80220
โทรศัพท์ 0-7549-1340 
โทรสาร -  
อีเมล์ -

โรงงาน 4
170  ม.7  ต.ไพร  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ  33150
โทรศัพท์ 0-4582-6015  
โทรสาร 0-4582-6016
อีเมล์ -

โรงงาน 5
122  ม.15  ต.ผาสุก  อ.วังสามหมอ  จ.อุดรธานี 41280
โทรศัพท์ 0-4270-4819-21  
โทรสาร -   
อีเมล์  -

โรงงาน 6
123  ม.2  ต.พนอม  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม  48120
โทรศัพท์ 0-4253-0608 
โทรสาร 0-4253-0608
อีเมล์ -

โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและอบแห้ง
57 ม.2 ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ 0-7575-8095  
โทรสาร -  
อีเมล์ -

การยางแห่งประเทศไทย (สวนยาง)

สวนยาง 1
79 ม.16 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรธีรรมราช  80220
โทรศัพท์ 0-7549-1570-2  
โทรสาร 0-7549-1339  
อีเมล์ reothai@gmail.com

สวนยาง 2 , 3
57 ม.2 ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ 0-7548-1474
โทรสาร -
อีเมล์ -

การยางแห่งประเทศไทย (ศูนย์วิจัยยาง)
สถาบันวิจัยยาง
50  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-1576  
โทรสาร 0-2561-4744
อีเมล์ turakarn_rrit@hotmail.com

ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา
ต.ลาดกระทิง  อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา  24160
โทรศัพท์ 0-3813-6225-6  
โทรสาร - 
อีเมล์ c_crrc@yahoo.com

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย
ตู้ ปณ.4  อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย  43120
โทรศัพท์ 0-4249-0924  
โทรสาร 0-4249-0925  
อีเมล์ nrrc_nk@yahoo.com

ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์
ปณ.6  อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์  31150
โทรศัพท์ 0-4466-6079  
โทรสาร 0-4466-6079
อีเมล์ rubber_burirum@hotmail.com
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ศูนย์วิจัยยางสงขลา
ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
โทรศัพท์ 0-7458-6725-30  
โทรสาร 0-7458-6731  
อีเมล์ rubber_songkhla@hotmail.com

ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี
ต.คันธุลี  อ.ท่าชนะ  จ.สุราษฎร์ธานี  84170
โทรศัพท์ 0-7738-1960-1  
โทรสาร 0-7738-1962  
อีเมล์ surat2@doa.in.th

ส�านักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา
ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
โทรศัพท์ 0-7458-6740-50  
โทรสาร 0-7458-6738-9  
อีเมล์ hatyaicrn@gmail.com

ส�านักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
ต.จันดี  อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช  80250
โทรศัพท์ 0-7548-6309  
โทรสาร 0-7548-6774
อีเมล์ naknanrubber1@hotmail.com

ส�านักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี
ต.ขุนทะเล  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84100
โทรศัพท์ 0-7721-1459  
โทรสาร 0-7721-1033
อีเมล์ market@doa.in.th

ส�านักงานตลาดกลางยางพารายะลา
114  ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
โทรศัพท์ 0-7327-4455  
โทรสาร 0-7327-4453  
อีเมล์ marketrubberyala@gmail.com

ส�านักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย
ตู้ ปณ.10  อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย  43120
โทรศัพท์ 0-4241-4874  
โทรสาร 0-4241-4874
อีเมล์ nongkhaicrm@gmail.com

ส�านักงานตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์
91  ม.9  ต.บ้านยาง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000
โทรศัพท์ 0-4461-7024-5  
โทรสาร 0-4461-7024-5  
อีเมล์ burirummarket@gmail.com

การยางแห่งประเทศไทย (ส�านักงานตลาดกลางยางพารา)
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วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรน�ำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรยำงพำรำทั้งระบบ เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต
ของเกษตรกรชำวสวนยำง และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ของผู้ประกอบกิจกำรยำง

ค่านิยมองค์กร
REST = (ควำมสงบร่มเย็น/ร่มยำง) เป็นที่พึ่งของเกษตรกรชำวสวนยำง 
 สถำบันเกษตรกรชำวสวนยำง และผู้ประกอบกิจกำรยำงพำรำ

Responsibility
รับผิดชอบ

Ethical
มีจริยธรรม

Service
น�ำบริกำร

Trust
ด�ำเนินงำน

ด้วยควำมน่ำเชื่อถือ



การยางแห่งประเทศไทย
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เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0 2433 2222 โทรสาร 0 2433 6490
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