รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร
และโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
ประจำปีงบประมำณ 2561 ไตรมำสที่ 2

โดย
กำรยำงแห่งประเทศไทย
กองประเมินผล
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คำนำ
การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกสาคัญในการกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล
ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ไตรมาส 2 ของส่วนงานของ กยท. ให้สามารถดาเนินการ
บรรลุผลสาเร็จได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายที่กาหนดไว้
รายงานผลการการดาเนิ น งานตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ไตรมาส 2 ได้จัดทาขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงถึงผลการดาเนินงานว่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ กยท. หรือไม่ เพื่อพิจารณาในการปรับปรุงการดาเนินงานของ กยท. ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการนี้ ฝ่ายยุทธศาสตร์ องค์กร/กองประเมินผล ใคร่ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานและผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผล และหวังเป็น
อย่ างยิ่ งว่ า รายงานฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ และเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการบริ ห ารงานของ กยท. ให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป

กองประเมินผล
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร

1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 2 รายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561

5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดาเนินธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การหลอมองค์กรให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ส่วนที่ 3 สรุปผลการดาเนินงานรายโครงการ
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วิสยั ทัศน์ (Vision)

“กยท. เป็ นองค์กรชั้นนำระดับโลก ในกำรบริหำรจัดกำรยำงพำรำทั้งระบบ ”

พันธกิจ (Mission)
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้ นทุน เพิ่มรายได้ ให้ เกิดความคุ้มค่า เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และตอบสนองสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้งระบบ ดังนี้
1. เกษตรกร สถำบันเกษตรกร : ยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง สร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กบั สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
2. ผู ้ป ระกอบกิ จ กำรยำง : ส่ ง เสริ ม การค้ า ให้ มี ค วามเป็ นธรรม เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น
ให้ ผ้ ูประกอบกิจการยาง
3. ประเทศ : ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ประเทศเป็ นศู น ย์ ก ลางการผลิ ต การค้ า และนวั ต กรรมด้ าน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม และสร้ างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง

ค่ำนิยมองค์กร
การยางแห่งประเทศไทย ได้ กาหนดค่านิยมองค์กรที่จะใช้ เป็ นบรรทัดฐานสาหรับพนักงานได้ นาไปเป็ นหลัก
ปฏิบัติร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ บรรลุเป้ าหมายขององค์กร ดังนี้
ค่ำนิยมหลัก
Responsibility
รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคม
Advance to Excellence
ก้ำวสู่ควำมเป็ นเลิศทำงธุรกิจ

Ownership
ผูกพันเป็ นเจ้ำของร่วมกัน
Trust
มีควำมน่ำเชื่อถือ

พฤติกรรมทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
1. มีจิตสานึกรับผิดชอบ
2. ใฝ่ เรียนรู้และเป็ นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ดี ี
3. มีหลักธรรมาภิบาล
1. มีความเป็ นเลิศทางธุรกิจ
2. คิดอย่างเป็ นระบบริเริ่ม สร้ างสรรค์และสร้ าง
นวัตกรรม
3. เจรจาเก่ง และมีไหวพริบที่เป็ นเลิศ
1. ผูกพันเป็ นหนึ่งเดียว
2. ทุม่ เทแรงกายแรงใจเสมือนเป็ นธุรกิจของตนเอง
3. รักษ์องค์กร ทาเพื่อองค์กร
มีความน่าเชื่อถือ เป็ นที่ไว้ วางใจและเกิดความเชื่อมั่น
แก่ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสีย
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วัตถุประสงค์
1. เป็ นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการ
เกี่ยวกับการเงินของกองทุนตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ ประเทศเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา
2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้ มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา
3. ส่งเสริมสนับสนุนและให้ ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการ
ยางด้ านวิชาการการเงินการผลิตการแปรรูปการอุตสาหกรรมการตลาด การประกอบธุรกิจและการดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตให้ ดีข้ นึ
4. ดาเนินการให้ ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ
5. ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่

เป้ำหมำย
1. เกษตรกร และสถาบั น เกษตรกรชาวสวนยางได้ รับ การพั ฒ นา มีความเข้ มแข็ง และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น
2. ผู้ประกอบกิจการยางมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่ มสูงขึ้นมีโอกาสในการเข้ าสู่ตลาดโลก และเกิดธุรกิจใหม่ๆ
ด้ านยางพารา
3. มีกลไกในการทาให้ ราคายางพารามีเสถียรภาพ
4. การวิจัยและพัฒนาสามารถตอบสนองภาคการผลิตทั้งต้ นนา้ กลางนา้ ปลายนา้
5. ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และเป็ นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรายใหญ่ของโลกภายใน
10 ปี

ตัวชี้ วัดองค์กร
1. ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้ เฉลี่ยต่อปี ไม่ต่ากว่าเส้ นความยากจน 180,000 บาท/ปี และมีรายได้ เพียงพอสาหรับ
การใช้ จ่ายในสิ่งจาเป็ นพื้นฐานต่อการดารงชีวิต
2. สถาบันเกษตรกรสามารถจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ไม่น้อยกว่า 45 กลุ่มต่อปี
3. ปริ มาณการใช้ ยางภายในประเทศเมื่อสิ้นสุดแผนปี 2564 เพิ่ มขึ้นอย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของผลผลิต เนื่องจาก
มีการส่งเสริ มการใช้ ยางภาครั ฐ จากการใช้ ยางภายในประเทศปี 2559 จานวน 610,000 ตัน ของปริ มาณการผลิตยาง
4,451,848 ตัน คิดเป็ นร้ อยละ 13.702 ตัน
4. ระดับความสาเร็จของการรักษาระดับราคายางพาราที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 3 บาท/กก./วัน
5. ประเทศไทยเป็ นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรายใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2564 และเป็ นผู้ส่งออกรายใหญ่
ของโลกภายใน ปี 2570
6. จานวนผลงานวิจัยของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และ กยท. ตามลาดับ อย่างน้ อยกลุ่มละ
1 เรื่องต่อปี ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ จริงในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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ยุทธศำสตร์
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รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี 2561 ณ ไตรมาสที่ 2
การยางแห่ งประเทศไทยได้ กาหนดกระบวนการการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ไตรมาส 2
โดยได้ ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ และกาหนดค่าเป้ าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จและระยะเวลาดาเนินการให้ กับ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ พร้ อมทั้งการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโดยการจัดทาแผนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนิ น งานประจ าปี 2560 ไตรมาสที่ 2 เพื่ อ เป็ นกรอบการติ ด ตามและประเมิ น ผลอย่ างชั ด เจน และเป็ นระบบตาม
แผนปฏิบัติการฯ (รายไตรมาส และประจาปี ) เพื่อวัดผลสาเร็จของการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
แผนงาน/โครงการของแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ไตรมาส 2 และมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีท่เี กี่ยวข้ อง
จากการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ไตรมาส 2 โดยฝ่ ายยุทธศาสตร์องค์กร
/กองประเมินผล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 สรุปผลการดาเนินงานโดยสังเขป ดังนี้
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี 2561 ณ ไตรมาสที่ 2 (ในภาพรวม)

ที่

ยุทธศาสตร์

1 การสร้ างรายได้ จากการบริการและดาเนินธุรกิจ
การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2
และห่วงโซ่คุณค่า
3 การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต
การหลอมรวมองค์กรให้ เป็ นหนึ่ง เพื่อการ
4
บริหารมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและ
5 โครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
รวมทั้งสิ้ น

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน/ ผลดาเนินการ ผลดาเนินการ
ยกเลิก/
โครงการ เกินร้อยละ ตา่ กว่าร้อยละ

ไม่ดาเนินการ

50

50

13

-

13

-

13

4

9

-

70

25

28

17

34

13

21

-

9

2

7

-

139

44

78

17

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ไตรมาสที่ 2 ประกอบด้ วยยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์
โครงการตามนโยบายของรั ฐบาล และโครงการไทยนิ ยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวนทั้งหมด 139
โครงการ มีผลการดาเนินงาน เกินร้ อยละ 50 ณ ไตรมาส 2 จานวน 44 โครงการ คิดเป็ นร้ อยละ 31.65 ของโครงการ
ทั้งหมด มีผลการดาเนินงานต่ากว่าร้ อยละ 50 ณ ไตรมาส 2 จานวน 78 โครงการ คิดเป็ นร้ อยละ 56.12 ของโครงการ
ทั้งหมด และยกเลิก /ไม่สามารถดาเนินการได้ 17 โครงการ คิดเป็ นร้ อยละ 12.23 ของโครงการทั้งหมด

5

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2561 ไตรมาสที่ 2

สรุปผลการดาเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดาเนินธุรกิจ
แผนงาน/
โครงการ

13

ผลดาเนินการ ผลดาเนินการตา่
เกินร้อยละ 50 กว่าร้อยละ 50

-

13

ยกเลิก/
ไม่ดาเนินการ

-

ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 1 การสร้ า งรายได้ จ ากการบริ ก ารและด าเนิ น ธุร กิ จ ประกอบด้ ว ยแผนงาน/โครงการ
13 โครงการ
ผลการดาเนินการต่ากว่าร้ อยละ 50 จานวน 13 โครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและ
ไม้ ยืนต้ นที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ/ผลิตพันธุ์ยางและไม้ ยืนต้ น เนื่องจากแผนปฏิบัติการผลิตพั นธุ์ยางและไม้ ยืนต้ นอยู่
ระหว่ างการผลิ ต ส่งผลให้ ในไตรมาสที่ 2 ยังไม่ มีผลผลิ ตที่สามารถน ามาใช้ งานได้ ในส่วนของแผนงานการสร้ างรายได้
(จากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้ านโรงงาน 1-6 มีปัญหากระบวนการบริหารจัดการด้ านธุรกิจ การ
ผลิต สต๊อค การรับซื้อ รวมถึงโรงงาน 1-3 มีสภาพที่เก่ามีอายุการใช้ งานกว่า 20 ปี เครื่องจักรหยุดชะงักระหว่างปฏิบัติงาน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการสวนและผลผลิต สวนยางพาราบางส่วนมีอายุเก่า 25 ปี ให้ ผลผลิตน้ อย และโครงการสร้ าง
รายได้ จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ ยางพารายังไม่ได้ รับอนุญาตใบประกอบกิจการไม้ ยางพารา เนื่องจากอยู่ในเขตป่ า ทา
ให้ ไม่ได้ รับ ใบอนุ ญ าต (อยู่ระหว่างการดาเนินการขอใบอนุ ญ าตประกอบกิจการโรงงาน) (ข้ อมูลเพิ่ มเติมอยู่ในเอกสาร
แนบ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลาดห่วงโซ่ อุปทาน และห่วงโซ่ คุณค่า
แผนงาน/
โครงการ

13

ผลดาเนินการ ผลดาเนินการตา่
เกินร้อยละ 50 กว่าร้อยละ 50

4

9

ยกเลิก/
ไม่ดาเนินการ

-

ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 2 การพั ฒ นายางพาราตลาดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน และห่ วงโซ่ คุ ณ ค่ า ประกอบด้ วยแผนงาน
/โครงการ 13 โครงการ
ผลการดาเนินการเกินร้ อยละ 50 จานวน 4 โครงการ ได้ แก่ โครงการพัฒนาตลาดยางพารา โครงการการ
สนับสนุ นเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางอย่างครบวงจร โครงการ สนับสนุ น
เกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กรด้ านอุตสาหกรรมยาง
และ โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง (ข้ อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)
6

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2561 ไตรมาสที่ 2

ผลการดาเนินการต่ากว่าร้ อยละ 50 จานวน 9 โครงการ อาทิ โครงการ จัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค
(Regional Rubber Market: RRM) ซึ่ งปั จจุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การหารื อ ร่ ว มกั บ TFEX และ
ประสานงานกับ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อ งด้ านเงื่อ นไขที่ติ ดขัด ในเชิ งกฎหมาย โครงการยกระดับ การให้ บ ริ การตลาดกลาง
ยางพาราสู่ระบบการ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการรวบรวมข้ อมู ลเบื้องต้ นและให้ ท่ี
ปรึกษาพิจารณา (ข้ อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจยั และพัฒนาเพือ่ อนาคต

แผนงาน/
โครงการ

70

ผลดาเนินการ ผลดาเนินการตา่
เกินร้อยละ 50 กว่าร้อยละ 50

25

28

ยกเลิก/
ไม่ดาเนินการ

17

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต ประกอบด้ วยแผนงาน/โครงการ 70 โครงการ
ผลการดาเนินการเกินร้ อยละ 50 จานวน 25 โครงการ อาทิ โครงการการทดสอบพันธุบ์ างในพื้นที่ก่งึ แห้ ง
แล้ ง ได้ ทาการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตและข้ อมูลผลผลิตของพันธุ์ลูกผสมชุด RRIT 400 ในพื้นที่เขตปลูก
ยางใหม่ โครงการจัดทาค่ามาตรฐานเพื่ อการวินิจฉัยสถานะธาตุอาหารในดิน และใบสาหรับยางพาราก่อนเปิ ดกรีดพั น ธุ์
RRIT 251 มีผมการดาเนิ น การ 1.ข้ อมู ลผลการวิเคราะห์ ธาตุ Fe,Mn,Cu,Znและ B ในตัวอย่างใบ จานวน 108
ตัวอย่าง 2.ประมวลผลข้ อมูล : เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวเส้ นรอบวงลาต้ นเฉลี่ยกับค่าสมบัติของดิน
ความยาวเส้ นรอบวงลาต้ นเฉลี่ยกับความเข้ มข้ นของธาตุอาหารในดิน ความยาวเส้ นรอบวงลาต้ นเฉลี่ยกับธาตุอาหารในใบ
เลือกตัดค่าข้ อมูลที่ผิดปกติออกไป แล้ วหาค่าสมบัติของดิน หรือระดับ ความเข้ มข้ นของธาตุอาหาร ที่ทาให้ ได้ ค่าความยาว
เส้ นรอบวงอยู่ในระดับสูง โครงการพัฒนาระบบการย้ ายปลูกต้ นกล้ ายางจากการเพาะเลี้ยงต้ นอ่อน สามารถผลิตต้ นยางพันธุ์
RRIM600 จากการเพราะเลี้ยงต้ นอ่อนได้ จานวน 60 ต้ น เพื่ อนาไปปรับสภาพต้ นกล้ ายางก่อนย้ ายปลูก และโครงการ
พั ฒ นาผลิตภัณ ฑ์ยางเพื่ อขยายโอกาสทางการค้ าของอุตสาหกรรมยาง วิจัยและพั ฒนาสูตร และการทาแผ่ นยางรองพื้ น
รองเท้าสาหรับผู้ป่วยรองชา้ เป็ นต้ น (ข้ อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)
ผลการดาเนินการต่ากว่าร้ อยละ 50 จานวน 28 โครงการ อาทิ โครงการอนุรักษ์และการใช้ ประโยชน์เชื้อ
พันธุกรรมยางพารา อยู่ระหว่างเก็บข้ อมูลการเจริญเติบโต โครงการวิจัยการคัดเลือกพั นธุ์ยางแบบเกษตรกรมีส่วนร่ วม
เก็บช้ อมูลการเจริญเติบดตอัตราการรอดตาย และดาเนินการปลูกซ่อมต้ นยางปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรพื้ นที่ภาคใต้
และภาคตะวันออกได้ จานวน 20 แปลง (ข้ อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)
ยกเลิก/ไม่ดาเนินการ จานวน 17 โครงการ อาทิ โครงการความเสี่ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงของ
เกษตรกรสวนยางในประเทศไทย ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากติดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ จ่ายเงินกองทุนเพื่ อการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้ านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้ นคว้ าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4) เป็ น
ต้ น (ข้ อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)

7

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2561 ไตรมาสที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็ นหนึง่ เพือ่ การบริหารมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ

แผนงาน/
โครงการ

34

ผลดาเนินการ ผลดาเนินการตา่
เกินร้อยละ 50 กว่าร้อยละ 50

13

21

ยกเลิก/
ไม่ดาเนินการ

-

ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 4 การหลอมรวมองค์ ก รให้ เป็ นหนึ่ ง เพื่ อ การบริ ห ารมุ่ งสู่ค วามเป็ นเลิ ศ ประกอบด้ ว ย
แผนงาน/โครงการ 34 โครงการ
ผลการด าเนิ น การเกิน ร้ อ ยละ 50 จ านวน 13 โครงการ อาทิ โครงการด้ า นปฏิบั ติ ก ารคอมพิ วเตอร์
โครงการพั ฒ นาระบบงานและโปรแกรม โครงการจัดทาและวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร และโครงการหลอมรวมระบบ
สารสนเทศ เป็ นต้ น (ข้ อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)
ผลการดาเนินการต่ากว่าร้ อยละ 50 จานวน 21 โครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมด้ านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร เนื่องจากโครงการเริ่มดาเนินการ ไตรมาสที่ 3 โครงการสร้ างความรู้ความเข้ าใจกระบวนงานบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน และโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับชาระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW
เป็ นต้ น (ข้ อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)
โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและโครงการไทยนิยมยังยื
่ นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนงาน/
โครงการ

9

ผลดาเนินการ ผลดาเนินการตา่
เกินร้อยละ 50 กว่าร้อยละ 50

2

7

ยกเลิก/
ไม่ดาเนินการ

-

ผลการดาเนินการเกินร้ อยละ 50 จานวน 2 โครงการ ได้ แก่ โครงการควบคุมปริมาณผลผลิต กิจกรรมลด
ปริมาณผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐที่มีสวนยาง ซึ่งสิ้นสุดโครงการแล้ ว และ โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยาง (ข้ อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)
ผลการดาเนินการต่ากว่าร้ อยละ 50 จานวน 7 โครงการ อาทิ โครงการควบคุมปริมาณการผลิต กิจกรรม
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการปลูกแทนและปลูกใหม่ โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน
โครงการส่งเสริมการใช้ ยางของหน่วยงานภาครัฐ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร
เพื่อรวบรวมยางพารา โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผ้ ูประกอบกิจการยาง (นา้ ยางข้ น) โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผ้ ูประกอบกิจการยาง(ยางแห้ ง) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้ างมูลภัณฑ์กนั ชนรักษาเสถียรภาพราคายาง (ข้ อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)

8

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2561 ไตรมาสที่ 2

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
2561 ไตรมาสที่ 2 รายโครงการ และ
ผลการดาเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
และโครงการไทยนิยมยังยื
่ นของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รายโครงการ

9

รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐของ กยท. ปี 2561 ( 22 มิถุนายน 2561 )
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ของโครงการ

โครงการควบคุมปริมาณการผลิต
กิจกรรม :
เพื่ อ ลดพื้ น ที่ ป ลู ก ยางพารา และ ต.ค. 60 - ก.ย.
การส่งเสริมและ
ปริ ม าณผลผลิ ต และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม 61
สนับสนุนให้มกี าร
การปลูกแทนด้วยพืชเศรษฐกิจชนิด
ปลูกแทนและ
อื่นๆ
ปลูกใหม่

งบประมาณ

กองทุนพัฒนายาง
มาตรา 49(2)
(งบประมาณ
6,342.75 ล้าน
บาท)

ผู้รับผิดชอบ : ฝสผ.

2

โครงการควบคุมปริมาณผลผลิต
2.1 กิจกรรม
เพื่อลดปริมาณผลผลิตยางออกสู่
สนับสนุนปัจจัยการ ตลาดเพื่อเร่งรัดการลดพืน้ ที่ปลูก
ผลิตรายละ 4,000
ยางพาราแบบถาวรและส่งเสริม
บาท
และสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวน
ยางทาการเกษตรแบบแนวคิด
ผู้รับผิดชอบ : ฝสผ. ศาสตร์พระราชาและเป็นส่วนหนึ่ง
(สิ้นสุดโครงการ)
ในการสนับสนุนกิจกรรม : การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูก
แทน

2.2 กิจกรรม :ลด
ปริมาณผลผลิตของ
หน่วยงานภาครัฐที่มี
สวนยาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝพก.
(สิ้นสุดโครงการ)

เพื่อลดปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด
และกากับติดตามพนักงานและ
ลูกจ้างในสังกัดให้มกี ารหยุดกรีด
ยาง

ม.ค. 61 – 20
เม.ย. 61

หยุดกรีดเดือน
ม.ค. – มี.ค.
2561

กองทุนพัฒนายาง
มาตรา 49(3)
(งบประมาณ 80
ล้านบาท)

เป้าหมาย
งาน

1. เป้าหมายปลูกแทน 400,000 ไร่
โดยแบ่งเป็น
- โค่นยางเก่าปลูกแทนด้วยยาง
พันธุ์ดี 200,000 ไร่
- ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางเป็นไม้
ยืนต้นชนิดอืน่ 200,000 ไร่
2. เป้าหมาย ดูแลสวนที่อยู่ระหว่าง
การส่งเสริมต่อเนือ่ ง 2.4625 ล้านไร่

เกษตรกรชาวสวนยางทีข่ ึ้นทะเบียน
กับกยท.จานวน 20,000 ราย

กองทุนพัฒนายาง พืน้ ที่สวนยางของกยท. ทีเ่ ข้าร่วม
มาตรา 49(1)
โครงการ จานวน 28,850.45 ไร่
(งบประมาณ
30.966 ล้านบาท)

ความก้าวหน้า
เงิน (ลบ.)

งาน

ผลการดาเนินการข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม2561
6,342.75ลบ. - รับคาขอรับการปลูกแทนจานวน 37,793ราย
เนื้อที่ 392,984.69ไร่
- อนุมัติให้การปลูกแทนจานวน 34,599ราย
เนื้อที่ 333,222.90ไร่
- ผลการปลูกแทน (ยางพันธุ์ดแี ละไม้ยืนต้นชนิดอืน่ )
จานวน 11,968ราย เนือ้ ที่ 108,593.20ไร่
- สวนที่อยู่ระหว่างการส่งเสริมต่อเนือ่ ง จานวน 2.151ล้านไร่
คาชี้แจง
1. สรุปรายงานผลการดาเนินงานเป็นรายเดือนๆ ละ 1 ครั้ง
2. ผลการปลูกแทนในปัจจุบันต่ากว่าเป้าหมายแต่ในภาพรวม
ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายของไตรมาสที่ 3 จึงคาดว่าผลการ
ปลูกแทนมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
80ลบ. เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯจานวน 4,352 ราย เนื้อที่
36,874 ไร่ ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายทาให้มีงบประมาณคงเหลือคืน
กยท. จานวน 62.592 ล้านบาท โดยทาให้ปริมาณยางลดลง
ถาวรจานวน 8,481 ตัน/ปี
คาชี้แจง
พืชที่เกษตรกรเลือกนามาปลูก คือ มะพร้าว ปาล์มน้ามัน
ทุเรียน เงาะ มังคุด ขนุน ลาไย หมาก อินทผลัม และกาแฟ
ปัญหาและอุปสรรค: เกษตรกรทาสัญญาซือ้ ขายไม้ยางกับ
พ่อค้าไม้ไว้ดังนัน้ การโค่นยางจึงขึ้นกับพ่อค้าไม้ซึ่งถ้าพ่อค้าไม้
ยางไม่โค่นยางในช่วงระยะเวลาดาเนินโครงการฯเกษตรกรก็ไม่
สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้
30.966ลบ. - กยท. ดาเนินการหยุดกรีดยาง จานวน 28,850.45 ไร่
- โดยชดเชยรายได้ให้กับลูกจ้างกรีดยางและลูกจ้างสารอง
กรีดยางของ กยท. จานวน 1,075 ราย เป็นเงิน 30.070 ล้าน
บาททาให้มีงบประมาณคงเหลือคืน กยท. จานวน 0.896 ล้าน
บาท
- ปริมาณยางที่ลดลงคิดเป็นเนื้อยางแห้ง 1,162 ตัน
- ปริมาณผลผลิตยางเฉลี่ย 248 กก./ไร่/ปี

ร้อยละ
เงิน (ลบ.)

งาน

เงิน

3,996.86

27.15

63.01

17.408

21.76

21.76

สิ ้นสุดโครงการ

30.070

100

สิ ้นสุดโครงการ

97.11

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการพัฒนา
อาชีพชาวสวนยาง
รายย่อยเพื่อความ
ยั่งยืน
กิจกรรม :ส่งเสริม
การลดพืน้ ที่ปลูก
ยาง

เพื่อลดพืน้ ที่ปลูกยางพารา
และปริมาณผลผลิตที่จะ
เข้าสู่ระบบลดความเสี่ยง
ผลกระทบจากราคายาง
ตกต่าและเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้เกษตรกร
ชาวสวนยางและพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมใหม่
ทดแทนการทาอาชีพสวน
ยาง

ผู้รับผิดชอบ : ฝสผ.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ของโครงการ

ม.ค. 61 – ก.ย. 61

งบประมาณ
1. วงเงิน : 1,500 ล้าน
บาท
2. ค่าบริหารโครงการ :
8.2864 ล้านบาท
(งบประมาณแผ่นดิน)

เป้าหมาย
งาน
1. เป้าหมายจานวน 30,000 ราย
เนื้อที่ 150,000 ไร่
ให้เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ
การเกษตร ไร่ละ 10,000 บาทแก่
เกษตรกรทีข่ ึ้นทะเบียนเกษตรกร
ชาวสวนยางกับ กยท. ทีม่ ีสวนยางอายุ
ต่ากว่า 25 ป (ต้องไม่เป็นสวนทีอ่ ยู่
ระหว่างรับการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการปลูกแทน)โดยแบ่งจ่ายเป็น 2
งวด (งวดที่ 1 : จ่ายเงิน จานวน 4,000
บาทเมือ่ เกษตรกรโค่นยางและจัดทา
แผนพัฒนาอาชีพรายคนแล้วเสร็จ
งวดที่ 2 : จ่ายเงิน จานวน 6,000 บาท
เข้าบัญชีเกษตรกรเมือ่ เกษตรกรรับเข้า
การอบรมตามแผนพัฒนาอาชีพและ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาอาชีพแล้ว
เสร็จร้อยละ 40)
2. ค่าดาเนินงานของโครงการฯ
3. ค่าบริหารโครงการ

เงิน (ลบ.)
-

ความก้าวหน้า
งาน
1. เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯจานวน 12,107ราย*
เนื้อที่ 78,930ไร่
2. ผ่านการอนุมัตเิ ข้าร่วมโครงการฯจานวน 11,780ราย*
เนื้อที่ 76,458ไร่
3. รายชื่อเกษตรกรที่ส่งให้ กสก.จานวน 11,188ราย*
เนื้อที่ 72,923ไร่
4. จานวนเกษตรกรที่ได้รับเงิน งวดที่ 1 จานวน 95ราย
เนื้อที่ 486.75ไร่

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1,500 ลบ. - จ่ายเงินให้เกษตรกร งวดที่ 1
8.2864ลบ. - ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ประชุมชี้แจง และค่าใช้จ่ายภาคสนาม
คาชี้แจง
1. เกษตรกรที่ผ่านการอนุมตั ิเข้าร่วมโครงการฯน้อยกว่าเกษตรกร
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เนือ่ งจากมีเกษตรกร จานวน 160รายไม่
ผ่านเกณฑ์ตามข้อกาหนดของโครงการฯ
2. ขยายระยะเวลาการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จาก
31 พ.ค. 61 เป็นสิ้นสุด 30 มิ.ย. 61
หมายเหตุ
*1. เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ , ผ่านการอนุมัตเิ ข้าร่วม
โครงการฯและรายชือ่ เกษตรกรที่ส่งให้ กสก. เป็นข้อมูล ณ วันที่
22มิ.ย. 61

ร้อยละ
เงิน (ลบ.)
-

1.947
0.980

งาน
40.36
52.62
(ก้าวหน้า
ร้อยละ 2.37
และ 2.86)

เงิน
-

-

0.13
11.83

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการส่งเสริมการใช้
ยางของหน่วยงาน
ภาครัฐ

เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้
ยางพาราในประเทศโดยส่ง
มอบให้หน่วยงานภาครัฐ
นาไปใช้ประโยชน์และเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
ชาวสวนยางอีกทั้งยังลด
ผลกระทบที่ส่งผลต่อราคา
ยางพาราภายในประเทศเป็น
การรักษาเสถียรภาพราคา
ยาง

ผู้รับผิดชอบ : ฝวอ.และ
สผว.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ของโครงการ

ม.ค. - ธ.ค. 61

งบประมาณ
1. วงเงิน : 3,000 ล้านบาท
(ยืมจากกองทุนพัฒนา
ยางพารามาตรา 49 (3) ของ
กยท. จานวน 1,000 ล้าน
บาท เพื่อดาเนินหมุนเวียน
รับซื้อยางไปก่อน ทั้งนี้หาก
ไม่เพียงพอจึงขออนุมัติ
งบประมาณจากงบกลางของ
สงป. จานวน 2,000 ล้าน
บาท)

เป้าหมาย
งาน
1. รัฐบาลมีนโยบายให้รับซื้อยาง
จานวน 200,000 ตันแต่จากการ
สารวจความต้องการของหน่วยงาน
ภาครัฐที่จะซื้อยางกับ กยท. ปี 2561
มีจานวน 61,018.810 ตัน

ความก้าวหน้า
เงิน (ลบ.)
-

2. ค่าบริหารโครงการ : 80
ล้านบาท (งบประมาณ
แผ่นดิน)
1.1 เป้าหมายน้ายางสด
1.2 เป้าหมาย เนื้อยางแห้ง
3. ค่าดาเนินงานของโครงการฯ

4. ค่าบริหารโครงการ (งบประมาณ
แผ่นดิน)

60,655.720ตัน
363.090 ตัน
1,000ลบ.

80ลบ.

งาน
1. ความต้องการใช้ยางณ วันที่ 22มิถุนายน 2561 มีหน่วยงานภาครัฐ จานวน 8 กระทรวง ที่แจ้งความ
ประสงค์การใช้ยาง (คมนาคม, เกษตรฯ, กลาโหม,ทรัพยากรฯ,มหาดไทย,ท่องเที่ยวฯ, ศึกษาการ และ
ยุติธรรม) โดยแบ่งออกเป็น
1. ปริมาณการใช้ยางที่ดาเนินการไปแล้วปี 2561 (ไม่ได้ซื้อยางจาก กยท.)
- น้ายางข้น จานวน 10,574.405 ตันและเนื้อยางแห้ง จานวน 785.850 ตัน
รวมทั้งสิ้น11,360.255 ตัน
2. ปริมาณการใช้ยางที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2561 (ซื้อยางจาก กยท.)มี 4 กระทรวง คือ คมนาคม
(กรมทางหลวง), เกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน), กลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก)
และ มหาดไทย (อปท.)
- น้ายางข้น จานวน 41,158.525 ตัน
3. ปริมาณการใช้ยางที่อยู่ระหว่างของบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ปี 2561(
ซื้อยางจาก กยท.)จานวน 3 กระทรวงคือ คมนาคม, กลาโหม และ ยุติธรรม
- น้ายางข้น จานวน 19,497.195 ตันและยางแห้ง 363.09 ตัน
รวมทั้งสิ้น 19,860.285 ตัน
2. ผลการรับซื้อยาง
- น้ายางสด ได้จานวน
- เนื้อยางแห้ง
3. ผลการใช้จ่ายค่าการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น
- ค่ารับซื้อยาง 63.404 ลบ.
- ค่าแปรรูป 8.464 ลบ. (กก.ละ 4.50 บาท)
- ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 0.060 ลบ.
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 71.928 ลบ.
4. ผลการใช้จ่ายค่าบริหารโครงการฯรวมทั้งสิ้น
5. ผลการแปรรูปเป็นน้ายางข้น จานวน 1,880.894 ตัน
6. ผลการจาหน่ายยางจานวน 110.01 ตันได้รับเงิน 4.32ลบ.
6.1 บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จากัด จานวน 49.97 ตัน *
6.2 บริษัท ไทยบิทูเมน จากัด จานวน 30.04 ตัน *
6.3 บริษัท กิจทวีการโยธา จากัดจานวน 30 ตัน **
7. รอส่งมอบยาง
1. ส่งตัวอย่างน้ายางข้นให้ผู้ใช้ยางทดสอบ 0.04 ตัน
2. รอส่งมอบน้ายางข้นบริษัทโซล่าแอสฟัลท์ จากัด จานวน 49.97 ตัน
8. สต็อคยางคงเหลือที่ยังไม่ทาสัญญาจานวน 1,720.874ตัน
การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
หมายเหตุ
* 1. บริษัทในข้อ 6.1 และ 6.2รับจ้างผลิตยางมะตอยผสมยางพาราเพื่อเทถนนลาดยางให้กระทรวง
คมนาคม
** 2. บริษัทในข้อ6.3รับจ้างผลิตยางมะตอยผสมยางพาราเพื่อเทถนนลาดยางให้กระทรวงมหาดไทย
(อปท.)และอยู่ระหว่างดาเนินการจ่ายเงิน
***3. ผลการใช้จ่ายค่าบริหารโครงการฯ ลดลงจาก 0.880 ลบ. เป็น 0.360 ลบ. เกิดจากการบันทึกข้อมูล
ผิดพลาด
ปัญหาอุปสรรค
1. หน่วยงานภาครัฐจานวน 5 กระทรวง คือ คมนาคม เกษตรฯ กลาโหมมหาดไทย และยุติธรรม ที่อยู่
ระหว่างดาเนินการมาซื้อยางตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ
2. มีน้ายางข้นค้างสต็อคจานวน 1,720.874 ตัน ซึ่งต้องเร่งระบายยางเนื่องจากเกินระยะเวลาจัดเก็บตาม
สัญญา

ร้อยละ
เงิน (ลบ.)

งาน

เงิน

3,952.77 ตัน
71.928ลบ.

6.51
-

7.19

0.360ลบ.***

-

0.45

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ของโครงการ

งบประมาณ

ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3
ของสินเชื้อที่ผู้ประกอบการ
ได้ไปกู้เงินเพื่อใช้ในการขยาย
กาลังการผลิต/ปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรการผลิตณ ที่ตั้ง
เดิมหรือที่ตั้งใหม่

พ.ค. 60 - เม.ย.
62

วงเงิน : 15,000 ล้าน
บาท

เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับ
สหกรณ์ทุกประเภท กลุ่ม
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ที่มีการประกอบการธุรกิจ
เกี่ยวกับยางพารานาไปใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียน

31 มี.ค. 60-31
มี.ค. 63

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการสนับสนุน
สินเชื่อผู้ประกอบการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝวอ.

6

โครงการสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนแก่
สถาบันเกษตรกรเพื่อ
รวบรวมยางพารา

1. วงเงิน :10,000 ล้าน
บาท
2. ค่าบริหารโครงการ :
6.599 ล้านบาท
(งบประมาณแผ่นดิน)

เป้าหมาย

ความก้าวหน้า

งาน
รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงไม่เกิน
ร้อยละ 3 ต่อปี (ไม่เกิน 450 ล้านบาทต่อปี)
ระยะเวลา 10 ปี ภายใต้วงเงิน 15,000ล้าน
บาท

เงิน (ลบ.)
15,000ลบ.

1. สนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ทุกประเภท
กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีการ
ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา วงเงิน
10,000 ล้านบาท

10,000ลบ.

2. ค่าบริหารโครงการ
2.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
จานวน 3 ครั้ง หรือตามความจาเป็นและ
เหมาะสม
2.2 จัดประชุมชี้แจงโครงการฯพร้อมจัดทา
เอกสารประชาสัมพันธ์จานวน 7 ครั้ง
2.3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อ
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน จานวน 4 ครั้ง
2.4 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
โครงการฯระดับจังหวัด ดาเนินการจานวน 2
ครั้ง หรือตามความจาเป็นและเหมาะสม
2.5 ติดตามผลการดาเนินงานสถาบัน
เกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ ตลอดระยะเวลา
โครงการฯอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

6.599ลบ.
0.0816 ลบ.

ผูร้ ับผิดชอบ : ฝพก.

3.2969ลบ.
0.146ลบ.

งาน
มีผู้ประกอบการที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการในปี 2559 และ ปี
2561 จานวน 19รายโดยมีรายละเอียดดังนี้
ปี 2559 - ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 16 ราย เป็นเงิน
- ในปี 2559 มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ
ปี 2561 - มีผู้ยื่นคาขอจานวน 8 ราย วงเงิน
- ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 3ราย เป็นเงิน
- อยู่ระหว่างการพิจารณา 5ราย วงเงิน
โดยการชดเชยดอกเบี้ยจะเริ่มชดเชยดอกเบี้ยเมื่อผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการครบ 1 ปี และผู้ประกอบการสามารถดาเนินการเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของโครงการเท่านั้น
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผน
ผลการดาเนินงานเงินกู้ วงเงิน 10,000 ล้านบาท
1. สถาบันฯ ที่เบิกเงินกู้จริง 371 แห่ง
- สถาบันฯ ที่ส่งชาระคืนเงินกู้ 164 แห่ง
- สถาบันฯ ที่ยังไม่ชาระคืนเงินกู้ 207 แห่ง
2. วงเงินกู้คงเหลือ
3. ผลการรวบรวม/รับซื้อยาง รวมทั้งสิ้น ปริมาณ 29,847.08 ตัน มูลค่า
1,053.171 ล้านบาท
4. ผลการจาหน่ายยางพาราของสถาบันฯ รวมทั้งสิ้น ปริมาณ 56,791.25
ตัน(โดยเป็นยางใหม่ 29,847.08 ตัน และยางเก่า26,944.17 ตัน) มูลค่า
1,160.808 ล้านบาท
การดาเนินงานเป็นไปตามแผน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จานวน 1 ครั้ง

2. ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางจานวน 7 ครั้ง
-

1.7875ลบ.

-

1.287ลบ.

-

ร้อยละ
เงิน (ลบ.)
13,759.200 ลบ.

งาน
60

เงิน
91.72
(ก้าวหน้า
ร้อยละ
9.17)

-

83.22
(ก้าวหน้า
ร้อยละ
1.18)

3.3239ลบ.
0.027ลบ.

33.33

41.46
33.09

3.2969ลบ.

100

100

8,887.590 ลบ.
6,112.400 ลบ.
7,028.000 ลบ.
5,218.000 ลบ.
1,810.000 ลบ.

8,322.367 ลบ.
6,947.216 ลบ.
1,375.152ลบ.
8,624.848 ลบ.

ที่
7

โครงการ
โครงการสนับสนุน
สินเชื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนแก่ผู้
ประกอบกิจการยาง
(น้ายางข้น)
ผู้รับผิดชอบ : ฝยศ.

8

โครงการสนับสนุน
สินเชื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนแก่ผู้
ประกอบกิจการยาง
(ยางแห้ง)

ระยะเวลาดาเนินงาน
ของโครงการ

งบประมาณ

เพื่อผลักดันราคายางให้
สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูง
กว่าต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรชาวสวนยาง
รักษาเสถียรภาพราคายาง
ไม่ไห้เกิดความผันผวน
มากเกินจุดวิกฤตและให้
เกิดความร่วมมือระหว่าง
เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยางผู้
ประกอบกิจการยางและ
รัฐบาลในการร่วมกัน
แก้ไขปัญหาราคายาง

พ.ค. 60 - เม.ย. 62
เริ่มดาเนินการเดือน
ส.ค.60 -ก.ค.61

วงเงิน : 10,000 ล้าน
บาท(ชดเชยดอกเบี้ยไม่
เกิน 300 ล้านบาท)

เพื่อผลักดันราคายางให้
สูงขึ้นใกล้เคียงหรือสูงกว่า
ต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรชาวสวนยางและ
รักษาเสถียรภาพราคายาง
ไม่ให้เกิดความผันผวน

ม.ค. 61 - ธ.ค. 62

1. วงเงิน : 20,000
ล้านบาท

วัตถุประสงค์

2. ค่าบริหารโครงการ :
2 ล้านบาท
(งบประมาณแผ่นดิน)

เป้าหมาย
งาน

เงิน (ลบ.)

รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่
เกินร้อยละ 3 ต่อปี (ไม่เกิน 300 ล้านบาท)
ภายใต้วงเงิน 10,000 ล้านบาท

300ลบ.

1.รัฐบาลชดเชยตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 3
ต่อปี (ไม่เกิน 600 ล้านบาท) ภายใต้กรอบ
วงเงิน 20,000 ล้านบาท
2. ดูดซับยางออกจากระบบประมาณ
350,000 ตัน

600ลบ.

-

ผู้รับผิดชอบ : ฝวอ.

3. ค่าบริหารโครงการฯ

2ลบ.

ความก้าวหน้า
งาน
ผลการชดเชยดอกเบี้ย
- รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (ไม่เกิน 300 ล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน
1. มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 34 บริษัท 53 โรงงาน ครบกรอบวงเงิน
10,000 ล้านบาท
2. อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบกิจการในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนส.ค.60ก.ค.61 เพื่อส่งกรอบวงเงินการชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ออมสิน ในเดือนก.ย. 61
ประกอบด้วย
2.1 บันทึกผลการตรวจสต็อกน้ายางสดและน้ายางข้นตั้งแต่เดือนส.ค.60 –ก.ค.61
2.2 ตรวจสอบเอกสาร (ตั๋วสัญญาใช้เงิน) ที่ผู้ประกอบการยื่นมา (ส.ค.60 - ก.ค.61)
3. ภายในเดือนก.ย. 61 ต้องส่งกรอบเงินการชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารออมสิน
เพื่อให้ธนาคารออมสินดาเนินการขออนุมัติงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้
ประกอบกิจการ
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผน
ผลการชดเชยดอกเบี้ย
- รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (ไม่เกิน 600 ล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน
1. มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 8บริษัท มีความประสงค์จะจัดเก็บยาง จานวน
110,500ตัน
- ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯจานวน 2 ราย วงเงิน 720 ล้านบาท ประสงค์จัดเก็บ
ยางจานวน 21,000 ตัน/เดือน (บ.นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด และ บ.ยูเนียน อีสต์ รับ
เบอร์ จากัด)
- อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร จานวน6ราย (1. บ.ไทยเทค รับเบอร์คอปอร์เรชั่น
จากัด 2. บ.ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน) 3. บ.ไทยเมคเอสทีอาร์ จากัด 4. บ.ยาง
ไทยปักษ์ใต้ จากัด 5. บ.ยุทธชัยอุตสาหกรรมยางแท่ง จากัด6.ห้างหุ้นส่วน พอใจรับ
เบอร์)
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯและผู้ประกอบการ
คาชี้แจง
1. มีผู้ประกอบการที่ยื่นเข้าร่วมโครงการบางส่วน ถอนการเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 4
ราย เนื่องจากไม่สามารถดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการที่กาหนดได้
2. กยท. ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มเติมและนาเข้า
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินโครงการฯโดยมีมติ
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 1 มิ.ย. 61 ให้นาข้อเสนอของสมาคมยางพาราไทยและ
ผู้ประกอบการ นาเข้า คกก.กยท. เพื่อพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯในเดือน
ก.ค.61

เงิน (ลบ.)

ร้อยละ
งาน
เงิน

-

36.8
(ก้าวหน้า
ร้อยละ
0.9)

-

-

-

-

-

31.57
(ก้าวหน้า
ร้อยละ
0.86)

-

-

9.80

0.196ลบ.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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9.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสถาบัน
เกษตรกร เพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง

เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ราคายางโดยชะลอการจา
หนายออกสูตลาดในชวงที่
ราคาผันผวนและพัฒนา
ศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรในการรักษา
เสถียรภาพราคายาง

ผู้รับผิดชอบ : ฝวศ.

9.2 โครงการสร้างมูล
ภัณฑ์กันชนรักษา
เสถียรภาพราคายาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝวศ.

เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ราคายางให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมเพื่อรวบรวมยาง
สร้างมาตรการเสริม
จัดการตลาดยางให้กับ
สถาบันเกษตรกรภายใต้
ดาเนินโครงการสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนแก่
สถาบันเกษตรกรเพื่อ
รวบรวมยางและโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อสถาบัน
แปรรูปยางพาราและเพื่อ
พัฒนากรรมวิธีการซื้อ
ขายยางดิบในตลาด
ยางพาราของไทยรองรับ
การเป็นตลาดอ้างอิงราคา
ยางพาราของตลาดยาง
อาเซียนและตลาดยาง
ของโลก

ระยะเวลาดาเนินงาน
ของโครงการ

ขยายระยะเวลา
ชาระหนี้ของ
โครงการ ตั้งแต่ 31
พ.ค. 60–31 พ.ค.
63

ขยายระยะเวลา
ชาระหนี้ของ
โครงการ ตั้งแต่ 31
พ.ค. 60–31 พ.ค.
63

งบประมาณ
- เงินกู้จาก ธ.ก.ส.
22,000 ล้านบาท
- ค่าบริหารโครงการ :
245 ล้านบาท

- เงินกู้จาก ธ.ก.ส.
9,600 ล้านบาท
- ค่าบริหารโครงการ :
113.70 ล้านบาท

เป้าหมาย
งาน
- ชาระหนี้คงเหลือคืนให้ ธ.ก.ส.
- ส่งมอบยางที่ทาสัญญา
- ระบายสต็อคยางที่คงเหลือ

- ชาระหนี้คงเหลือคืนให้ ธ.ก.ส.
- ส่งมอบยางที่ทาสัญญา
- ระบายสต็อคยางที่คงเหลือ

ความก้าวหน้าของ 2 โครงการ
เงิน (ลบ.)
22,000 ลบ.
123,763 ตัน
53,097.91 ตัน

9,600 ลบ.
91,645.6 ตัน
51,452.48 ตัน

งาน
ผลการรับซื้อในปี 2555-2556 และในปี 2557-2558
ผลผลิตยางชนิดต่างๆ
ผลการจาหน่าย
1. ปี 2557-2558 ขายให้ บริษัท CHINA HAINAN RUBBER
INDUSTRY GROUP CO.,LTD
- ทาสัญญาซื้อขาย
- ขายยางให้บริษัท (ซื้อขายจริง)
- ยางคงเหลือที่ยกเลิกสัญญา
2. ปี 2559-2560 ขายยางโดยการประมูล
- ยางที่ทาสัญญาซื้อขายไว้กับบริษัทที่ประมูลได้ทั้งหมด
- ยางที่บริษัทมารับมอบแล้ว (21มิ.ย.61)
- ยางที่บริษัทยังไม่มารับมอบ (*บริษัทที่คงค้างการรับมอบยาง
จานวน 6 บริษัท 12 สัญญา ได้แก่ 1. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
2.บ.ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน)3.บ.เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จากัด
4.บ. นอร์ทอีสรับเบอร์ จากัด 5.บ.เซ็นจูรี่ไทร์ (ประเทศไทย) จากัด 6.
บ. กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทยเซาเทิร์น) จากัด) (21มิ.ย.61)
สต๊อคยางคงเหลือ
การชาระหนี้ให้ ธกส.
- ณ วันที่ 21 มิ.ย.61 ชาระหนี้คืน ธ.ก.ส.
- คงเหลือการชาระหนี้คืน ธ.ก.ส.
- เบิกจ่ายค่าบริหารโครงการ (ณ 30 เม.ย.61)
- คงเหลือค่าบริหารโครงการ (ณ 30 เม.ย.61)
ปัญหาอุปสรรค
1. ผู้ซื้อยางยังไม่รับมอบยางเนื่องจากปัจจุบันราคายางต่ากว่าราคาที่
ซื้อไว้ จึงขอขยายระยะเวลารับมอบยาง ส่งผลให้ กยท. มีภาระในการ
ดูแลรักษายาง และยางที่เก็บไว้เสื่อมสภาพมากขึ้น
2. สต็อคยางที่ไม่มีสัญญาซื้อขาย 104,450 ตัน มีภาระค่าโกดังปีละ
99 ล้านบาท ค่าประกันภัยประมาณ 42 ล้านบาท ค่าบริหารโครงการ
(ค่าจ้างลูกจ้าง ค่า รปภ. ค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าใช้จ่าย สนง.)
ประมาณปีละ 15 ล้านบาท
รวมเป็นค่าใช้จ่าย 156 ล้านบาท/ปี

รวม 2 โครงการ

ค.พัฒนาฯ
213,492.10 ตัน
207,031.11 ตัน

ค.มูลภัณฑ์ฯ
148,799.50 ตัน
147,746.03 ตัน

208,000 ตัน
32,142.70ตัน
175,857.30ตัน

200,000 ตัน
5,459.90ตัน
194,540.10ตัน

408,000 ตัน
37,602.60ตัน
370,397.40ตัน

123,763.30ตัน
100,035.14 ตัน
23,727.56 ตัน

91,645.60ตัน
57,210.98 ตัน
34,434.62 ตัน

215,408.90 ตัน
157,246.72 ตัน
58,162.18 ตัน

53,097.90ตัน

51,452.50ตัน

104,550.40 ตัน

10,340.23 ลบ.
11,659.77 ลบ.
236.90 ลบ.
8.10 ลบ.

4,029.96 ลบ.
5,570.04 ลบ.
87.12 ลบ.
26.50ลบ.

14,370.19 ลบ.
17,229.81 ลบ.
324.02 ลบ.
34.68 ลบ.

362,291.60 ตัน
354,507.14 ตัน

ร้อยละ
งาน
เงิน
รอให้มี
47.00
คาสั่งการ
ระบาย
ยาง

รอให้มี
คาสั่งการ
ระบาย
ยาง

41.97

แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้ างรายได้จากการบริการและดาเนินธุรกิจ
กลยุทธ์ ที่ 1 การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินทีม่ ีอยู่เดิม
1 แผนงานการผลิตพันธุ์ยางและไม้ ยนื ต้ น
1. ผลผลิต ส่ งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดแี ละไม้ ยนื ต้ นทีม่ ีความสาคัญทางเศรษฐกิจ/ผลิตพันธุ์ยาง และไม้ ยนื ต้ น
1 แผนปฏิบัติการจัดการศูนย์เรียนรู้
1) กิจกรรมจัดการศูนย์เรี ยนรู้
2 แผนปฏิบัติการบารุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฝึ กกรีด
1) กิจกรรมบารุ งรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฝึ กกรี ด
2) กิจกรรมบารุ งรักษาแปลงกรี ดยาง (1,398.2 ไร่ )
3 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ยาง
1) กิจกรรมแปลงผลิตต้นตอยางพันธุ์ดี ปี 2561 (ต่อเนื่อง)
2) กิจกรรมแปลงผลิตต้นตอยางพันธุ์ดี ปี 2562 (เริ่ มต้น)
3) กิจกรรมแปลงผลิตกิ่งตายางพันธฺ ดี ปี 2561
4) กิจกรรมแปลงผลิตยางลงถุงเพาะชา ปี 2561
5) กิจกรรมแปลงผลิตต้นติดตาในถุงเพาะชา ปี ปลูก 2561 (ต่อเนื่อง)
6) กิจกรรมแปลงผลิตต้นติดตาในถุงเพาะชา ปี ปลูก 2562 (เริ่ มต้น)
7) กิจกรรมบารุ งรักษาแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
4 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ไม้ ยนื ต้ น
1) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามัน ปี ปลูก 2561
5 แผนปฏิบัติการสร้ างรายได้จากทรัพย์ สินทีม่ ีอยู่เดิม
1) กิจกรรมบารุ งรักษาแปลงปลูกยางพารา
2) กิจกรรมบารุ งรักษาแปลงปลูกปาล์มน้ ามัน
3) กิจกรรมบารุ งรักษาแปลงปลูกสับปะรด
6 แผนปฏิบัตการบริหารแปลงผลิตพันธุ์ยาง
กิจกรรมบริ หารแปลงผลิตพันธุ์ยาง
2 แผนการดาเนินงานด้านธุรกิจ
2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนยาง
[วัตถุประสงค์] 1. เพื่อบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ของกองจัดการสวนยาง 1 ให้เกิด
ประสิ ทธิภาพ 2. เพื่อสร้างรายได้ให้กบั กองจัดการสวนยาง 3) ลดความเสี่ ยงด้าน
ความผันผวนด้านราคายาง

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ร้ อยละ

งบประมาณ (ล้ านบาท)

5 แห่ ง

5 แห่ง

5 แห่ ง

50.00

51.7
61,230.17

51.7
หยุดกรี ด

395,000 ต้น
300,000 ต้น
1,516,000 กิ่ง
370,000 ต้น
250,000 ต้น
260,000 ต้น
54 ไร่

อยูร่ ะหว่างการผลิต
อยูร่ ะหว่างการผลิต
อยูร่ ะหว่างการผลิต
อยูร่ ะหว่างการผลิต
อยูร่ ะหว่างการผลิต
อยูร่ ะหว่างการผลิต
54

อยูร่ ะหว่างการผลิต
อยูร่ ะหว่างการผลิต
259,778
อยูร่ ะหว่างการผลิต
อยูร่ ะหว่างการผลิต
อยูร่ ะหว่างการผลิต
54

17.14
50

2.1080
0.3830
0.9040
6.7390
0.9720
0.6930
0.1060

190,000 ต้น

อยูร่ ะหว่างการผลิต

อยูร่ ะหว่างการผลิต

-

6.7920

40,000 กก.
3,700,00 กก
56 ไร่

36,818.11 กก
1,925,072
56 ไร่

4034.5
1,037,979
56 ไร่

92.04
80.08
50

2.2390
4.6920
0.5660

7 แห่ ง

7 แห่ง

7 แห่ ง

50

9.1060

0.1290

4.5890
810.9737
232.5927

แผนงาน/โครงการ
1. กิจกรรม เพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 1)
1) เพิ่มประสิ ทธิภาพสวนยางกรี ดได้ ( พื้นที่ 8,050 ไร่ )
2) กิจกรรมเพิ่มประสิ ทธิภาพสวนปาล์มน้ ามัน ( พื้นที่ 159ไร่ )
2. กิจกรรม เพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 2)
1) เพิ่มประสิ ทธิภาพสวนยางกรี ดได้ ( พื้นที่ 10,743 ไร่ )
2) เก็บเกี่ยวผลผลิตสวนปาล์มน้ ามัน ( พื้นที่ 292ไร่ )
3. กิจกรรม เพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 3)
1) เพิ่มประสิ ทธิภาพสวนยางกรี ดได้ ( พื้นที่ 9,019ไร่ )
2.2 โครงการเพิ่มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน
1 กิจกรรมเพิ่มปริ มาณผลผลิตด้านโรงงาน 1
(กาลังการผลิต = STR5L 1,1000 ตัน/ปี )
(กาลังการผลิต = เครปขาว (WPC ) 600 ตัน/ปี )

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ร้ อยละ

1,738 ตัน
350 ตัน
11.212 ล้านบาท

580.22
156.74
8.467

117.81
-4.233

33.38
78.72
37.76

3,200 ตัน (ยางแห้ง)
32 ตัน (เศษยาง)
500 ตัน
38.0132 ล้านบาท
585 ตัน (ยางแห้ง)
0.404 ล้านบาท

6,.000 ตัน (STR5L)
28.804 ล้านบาท
250 ตัน (เครปขาว)
0.595 ล้านบาท
(กาลังการผลิต = STR20 7,600 ตัน/ปี )
2,100 ตัน (STR20)
6.141 ล้านบาท
2 กิจกรรมเพิ่มปริ มาณผลผลิตด้านโรงงาน 2
11,000 ตัน (น้ ายางข้น)
[วัตถุประสงค์] 1) ผลิตยางทุกชนิดให้ได้ตามประมาณการที่ต้งั ไว้ในแต่ละปี
600 ตัน (สกิม)
(กาลังการผลิต = น้ ายางข้น 12,000 ตัน/ปี )
5.289 ล้านบาท
3 กิจกรรมเพิ่มปริ มาณผลผลิตด้านโรงงาน 3 (รับจ้ างผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้ อน)
15.745 ล้านบาท
4 กิจกรรมเพิ่มปริ มาณผลผลิตด้านโรงงาน 4
5,300 ตัน
[วัตถุประสงค์] 1. เพื่อผลิตยางให้ได้ตามเป้ าหมาย (กาลังการผลิต = STR20 20,000 ตัน/ปี ) 21.167 ล้านบาท
5 กิจกรรมเพิ่มปริ มาณผลผลิตด้านโรงงาน 5
5,000 ตัน
[วัตถุประสงค์] 1. เพื่อผลิตยางให้ได้ตามเป้ าหมาย (กาลังการผลิต = STR20 20,000 ตัน/ปี ) 24.504 ล้านบาท
6 กิจกรรมเพิ่มปริ มาณผลผลิตด้านโรงงาน 6
9,300 ตัน
[วัตถุประสงค์] 1. เพื่อผลิตยางให้ได้ตามเป้ าหมาย (กาลังการผลิต = STR20 20,000 ตัน/ปี ) 24.504 ล้านบาท

612.3
9.19
177.1
14.801

140.52
-

19.13
28.72
63.52
38.93

219.13
0.06

-

37.46
14.85

1570.19
11.78
1784.97
128.324
-

435.505
12.81
77.04
678.08
55.18
-

33.43
9.84
3.67
22.47
30.58
37.79
38.93
37.55
-

ปิ ดปรับปรุ ง
685.95
831.501
1070.776
-

1316.91
1232
2045.61
-

งบประมาณ (ล้ านบาท)
76.2740
(เงินทุนหมุนเวียน)

119.8360
(เงินทุนหมุนเวียน)

53.8440
(เงินทุนหมุนเวียน)

67.0000
(เงินทุนหมุนเวียน)

26.0000
70.0000
(เงินทุนหมุนเวียน)
70.0000
(เงินทุนหมุนเวียน)
70.0000
(เงินทุนหมุนเวียน)

แผนงาน/โครงการ
2.3 โครงการสร้ างรายได้จากการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ไม้ ยางพารา
[วัตถุประสงค์] 1. เพื่อดาเนินการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรู ปไม้ยางพาราและ
อบแห้ง (กาลังการผลิตไม้แปรรู ป = 200,000 ลูกบาศก์ฟุต/ปี )
2.4 โครงการบริหารต้ นพันธุ์ยางพารา
[วัตถุประสงค์] เพื่อเป็ นการหารายได้ให้ กยท. 2. เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางผูข้ อรับการสนับสนุนการปลูกแทนได้พนั ธุ์
ยางที่ดี มีมาตรฐาน เหมาะสมกับพื้นที่ 3. เพื่อเป็ นการนาผลการวิจยั เกี่ยวกับคาแนะนาพันธุ์ยางของสถาบันวิจยั ยางมาต่อ
ยอดและแนะนาให้เกษตรกรชาวสวนยางนาไปใช้

กลยุทธ์ ที่ 2 การสร้ างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่
2.5 โครงการจัดการสวนยางอย่างยัง่ ยืน ตามมาตรฐาน FSC
2.6 โครงการบริหารจัดการไม้ ยางพารา
2.7 โครงการยางล้อประชารัฐ

ค่าเป้าหมาย
200,000 ลูกบาศ์กฟุต
6.071 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2

ยังไม่มีการดาเนินการเนื่องจากอยูร่ ะหว่างการดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน

7.571 ล้านบาท

ร้ อยละ
-

งบประมาณ (ล้ านบาท)
10
(เงินทุนหมุนเวียน)

-

0

1. ราคายางพาราผันผวนผูร้ ับการปลูก
แทนเปลี่ยนแบบปลูกพืชชนิดอื่น 2.
ราคาพันธุย์ างที่สูงทาให้ผรู้ ับการปลูก
แทนจะดาเนินปลูกในฤดูปลูกหน้า

1. ราคายางพาราผันผวน ทาให้ผรู้ ับการ
ปลูกแทนปลูกพืชชนิดอื่นที่สาคัญทาง
เศรษฐกิจ
2.ไม่ถึงช่วงฤดูปลูกของจังหวัดสตูล
3.การประชาสัมพันธ์ของโครงการฯยัง
ไม่ทว่ั ถึง

4,000 ไร่
ร้อยละ 50
10 ล้านบาท
38,000 เส้น
9.5165 ล้านบาท

1,326 ไร่
1,000
1.0453

1,066
1.2089

33.15
5.437
23.69

0.0925
1.6

ร้อยละ 80

อยูร่ ะหว่างสารวจกลุ่มเป้ าหมายที่จะ
เข้าร่ วมฝึ กอบรม

-

-

0.29

อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน
อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน
อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน

อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน
อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน
อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน

-

14.4
7.8
0.492
1.746

-

0.0453

27.199

1.301

2.8 โครงการพัฒนาวัตถุดบิ ยางก้อนถ้วยคุณภาพดีในการผลิตยางแท่ ง

2.9 โครงการผลิตภัณฑ์ หมอนยางพารา
2.10 โครงการหน่ วยธรุกจิ ตลาด
2.11 โครงการเสาหลักนาทางและอุปกรณ์ จราจรจากยางพารา
2.12 โครงการสร้ างรายได้จากปั จจัยการผลิตและการบริการ
1) กิจกรรมจัดหาปัจจัยการผลิต
2,250,000 บาท

2) กิจกรรมจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา

ไตรมาสที่ 1

969,800 บาท

ราคาขายกรดฟอร์มิคที่ผจู้ าหน่ายเสนอราราขายให้มีราคาสู งขึ้นมากจาก
เดิมราคาส่ ง 215 บาท/แกลลอน ขึ้นราคาเป็ น 300 บาท/แกลลอน เพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 39.53 ประกอบกับเป็ นช่วงที่เกษตรชาวสวนยางประสบกับ
ปัญหาราคายางตกต่า

160,794.38

102,990.66

0

แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่ วงโซ่ อุปทาน และห่ วงโซ่ คุณค่า
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ มีการปลูกแทนและปลูกใหม่
1. ผลผลิต : ส่ งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดแี ละไม้ ยนื ต้ นทีม่ ีความสาคัญทางเศรษฐกิจ/การปลูกแทน
1 กิจกรรมให้การปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยนื ต้นที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
[วัตถุประสงค์] 1. ส่ งเสริ มสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน
เป้ าหมาย 400,000 ไร่
กลยุทธ์ ที่ 2 การสร้ างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง
2. โครงการ จัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM)

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ร้ อยละ

400,000 ไร่

62,335.50

76,188.40

34.63

1 รู ปแบบ

การประชุม EGERRM ครั้งที่ 33 ที่ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการหารื อร่ วมกับ
ประชุมเห็นชอบให้การดาเนิ นการ
TFEX และประสานงานกับ
ตลาด RRM ซึ่ งเดิมมีรูปแบบการ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องด้านเงื่อนไขที่
ซื้ อขายเป็ นลักษณธตลาด Forward
ติดขัดในเชิงกฎหมาย/พรบ.
เปลี่ยนรู ปแบบตลาด Future Market

งบประมาณ (ล้ านบาท)

6,408.0000

2.0900
-

3. โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแห่ งประเทศไทย
1 กิจกรรมขยายตลาดเครื อข่ายยางพารา

ไม่นอ้ ยกว่า 5 ตลาด

15 ตลาด

5 ตลาด

ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กาหนดไว้ตาม
แผน

2 กิจกกรมคัดเลือกตลาดยาง กยท. ดีเด่นประจาปี งบประมาณ 2561

3 กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ตลาดยาง กยท.

ไม่นอ้ ยกว่า 6 ช่องทาง

4. โครงการยกระดับการให้ บริการตลาดกลางยางพาราสู่ระบบการ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
กลยุทธ์ ที่ 3 การสร้ างความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
5 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร

ได้รับการรับรองระบบบริ หารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015

ดาเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ตลาดยางพารา กยท. แล้วจานวน 5
ช่องทาง ได้แก่ SMS, Facebook,
Line, ป้ ายประชาสัมพันธ์สานักงาน
ใหญ่ กยท. และ website กยท.

อยูร่ ะหว่างดาเนินการในขั้นตอน
การจ้างที่ปรึ กษา

1 ตลาด
อยูร่ ะหว่างจัดตั้งคณะทางาน
กาหนดหลักเกณฑ์พิจารณาตลาด
ดีเด่น
ได้ดาเนิ นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ตลาดยางพารา กยท.
แล้วจานวน 5 ช่องทาง ได้แก่ SMS,
Facebook, Line, ป้ าย
ประชาสัมพันธ์สานักงานใหญ่ กยท.
และ Website กยท. และอยูร่ ะหว่าง
การจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
เพิ่มรอีวบรวมข้
ก 1 ช่องทาง
ที่ปรึ กษาได้
อมูลเบื้องต้น
และให้ขอ้ เสนอแนะในการ
ดาเนิ นงาน

320

2.7000

15

0.1000

83.33

0.2000

20

1.0000

แผนงาน/โครงการ
1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับประเทศ
2) ประชุมสัมมนาผู้นาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางประจาปี
3) ประชุมสัมมนาผู้นาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทีแ่ ปรรูปและพัฒนาผลผลิตยางพารา
4) ศึกษาดูงานของผู้นาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
5) ประชุมสัมมนาผู้นาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระยะเริ่มต้ น พัฒนา ก้าวหน้ า
2. กิจกรรมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ส่ วนภูมิภาค)
1) ค่าใช้ จ่ายในการขึน้ ทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
2) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ระดับเขต 7 เขต
3) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ระดับจังหวัด/สาขา
4) พัฒนาสถาบันเกษตรกร ประกวดสถาบันและเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ดีเด่น ระดับ
เขตและระดับจังหวัด

ค่าเป้าหมาย
6 ครั้ง
350 คน
5 ครั้ง
950 คน
5 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1
จัด 1 ครั้ง
จัด 2 ครั้ง
-

ไตรมาสที่ 2
จัด 3 ครั้ง
1 ครั้ง 65 คน
1 ครั้ง
1 ครั้ง 360 คน
-

ร้ อยละ
67.7
18.57
60
37.89
-

งบประมาณ (ล้ านบาท)
2.3170
1.9210
3.7690
10.2040
7.0670
28.7220
1.0000

50,000 ราย
45 กลุ่ม
42 ครั้ง

3,082
26
10 ครั้ง
178

13.476
122
33.33

750 ครั้ง

3,656 ราย
29
4 ครั้ง
86

35.2

7.3670

45 สถาบัน

29

25

120

17.4850

ประชุมประจาปี ได้รับอนุมตั ิ
10,714,227 บาท ใช้จ่ายจริ ง 261,400
บาท

ไม่สามารถรายงานเป็ นจานวน
กิจกรรม

-

95.0000

2.8700

6 สารองค่าใช้ จ่ายส่ งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

1. ประชุม/สัมมนา ประจาปี

2. ฝึ กอบรม
3. ศึกษาดูงาน

4. ส่ งเสริ มสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดาเนิ นกิจกรรมอื่นๆ
7. โครงการ การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรู ปยางอย่ าง
ครบวงจร

-

-

สัมมนาประจาปี ได้รับอนุมตั ิ
2,205,556 บาท ใช้จ่ายจริ ง 63,920
บาท
ได้รับอนุมตั ิ 2,093,866 บาท ใช้จ่าย
จริ ง 752,830 บาท

-

-

ได้รับอนุมตั ิ 8,358,128 บาท ใช้จ่าย
จริ ง 320,700 บาท

-

-

ได้รับอนุมตั ิ 4,054,184 บาท ใช้จ่าย
จริ ง 62,845 บาท

-

-

เข้าร่ วมปรับปรุ งระบบ ISO ตาม
ข้อกาหนด และให้บริ การทดสอบ
สมบัติยางและผลิตภัณฑ์ยาง

1 กิจกรรม การสนับสนุนให้ บริการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ ยางตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025)
ร้อยละ 25

-

50.0000

-

20.0000

-

25.0000

50

27.6660

แผนงาน/โครงการ
2 กิจกรรม การบริการวิชาการด้านการแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ ยางให้ กบั ผู้ประกอบกิจการยาง

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1
-

ร้อยละ 25
3 กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ยางทีม่ ีศักยภาพ ทางการตลาด ในเชิงธุรกิจ

ร้อยละ 25

-

4 กิจกรรม การวิเคราะห์ และให้ บริการข้อมูล การแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ ยาง
ร้อยละ 100

8. โครงการ สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์ กรด้านอุตสาหกรรมยาง
1 กิจกรรม การผลิตยางแผ่นรมควันให้ ได้ตามมาตรฐาน GMP ของ กยท.

-

7 สหกรณ์

-

2 กิจกรรม การผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้ ได้ตามมาตรฐาน GMP ของ กยท.
ไม่นอ้ ยกว่า 2 แห่ง

-

3 กิจกรรม การผลิตยางเครพคุณภาพดีให้ ได้มาตรฐาน GMP ของ กยท.
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ราย

ร้ อยละ

งบประมาณ (ล้ านบาท)

50

3.3030

50

13.0910

จัดทาโครงการและหลักเกณฑ์
โครงการ สนับสนุนสิ นเชื่อ
ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง แห้ง
(20,000 ล้าน) และประชุมเพื่อ
ดาเนิ นงาน

50

1.1440

สกย.ที่ได้รับมาตรฐาน รวมที่ได้รับ
ทั้งหมด 12 แห่ ง และคาดว่า สกย.
เขาแดง จากัด จะได้รับการรับรองไม่
เกินสิ้ นเดือน พ.ค. 61

50

2.0600

อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการโรงอัด
ก้อนสกย.บ้านหนองศรี จนั ทร์ คาด
ว่าจะให้การรับรองได้ราวกลางเดือน
เม.ษ 61

50

1.7510

50

2.0600

50

2.0600

-

0.2900

ประสานกับวิสาหกิจชุมชนโนน
สุ วรรณ ในการปรับปรุ งระบบ ได้
พัฒนาตามคาแนะนาไปแล้ว 1 แห่ ง

-

4 กิจกรรม ส่ งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิตยางก้อนถ้ วยตามหลัก GAP
ไม่นอ้ ยกว่า 50 ราย

9. โครงการส่ งเสริมการใช้ กรดฟอร์ มมิคในการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อสร้ างแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ ยางแท่ ง STR ๒๐ ทีป่ ลอดกรดซัลฟิ วริก

ไตรมาสที่ 2
วางแผน และเตรี ยมสารเคมีในการ
ฝึ กอบรมผุป้ ระกอบการหลักสู ตร
การออกสู ตรยางแห้งที่จะดาเนิ นการ
ในเดือนเม.ย.61
วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ใน
โรงงานต้นแบบขอนแก่น

ร้อยละ 80

ในปี 60 ให้การรับรองมาตรฐานยาง
ก้อน้วย GAP ไปแล้ว 47 ราย ปี 61
ทาการอบรมเกษตรกรในเขตภาค
อีสานไปแล้ว 25 รุ่ น คาดว่าประมาณ
อนมิางส
.ย.ารวจกลุ
นี้ จะให้่มกเป้ารรั
บรอง ่จะ
อยูร่ ะหว่างสารวจกลุ่มเป้ าหมายที่จะ อยูร่ เดืะหว่
าหมายที
เข้าร่ วมฝึ กอบรม
เข้าร่ วมฝึ กอบรม

แผนงาน/โครงการ
10. โครงการสร้ างความเข้มแข็งให้ กบั เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer)

ค่าเป้าหมาย
6,000 ราย/ปี

ไตรมาสที่ 1
-

ไตรมาสที่ 2
แจ้ง กยท.ข./กยท.จ. เรื่ องเป้ าหมาย
ละแผนการดาเนิ นโครงการฯ

ร้ อยละ
-

งบประมาณ (ล้ านบาท)
20.7610

กลยุทธ์ ที่ 4 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวติ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
11. โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อเกษตรกร
ผลิตสื่อความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์

72 ครั้ง

-

12

16.67

ผลิตความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

5,000 ชุด

-

-

-

2 ครั้ง

-

2

100

483 ครั้ง
1,614 ครั้ง
232 ครั้ง
899 ฉบับ
1 ครั้ง

81
316
26
135
-

81
316
26
135
-

33.54
39.16
22.41
30.03
-

4.3710
1.8960
0.7380
0.0600
0.0200

ร้อยละ 80

95.41

96.18

96.18

544.0000

ร้อยละ 70

อยูร่ ะหว่างจัดสรรงบประมาณให้กบั
กยท.จ.

อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการ

-

16.0000

นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ
ประชาสัมพันธ์ กยท. ภูมิภาค (นิทรรศการ)
ประชาสัมพันธ์ กยท. ภูมิภาค (รายการวิทยุ)
ประชาสัมพันธ์ กยท. ภูมิภาค (ชุมชนสัมพันธ์ )
ประชาสัมพันธ์ กยท. ภูมิภาค (สื่อสิ่งพิมพ์ )
พิธีสักการะฯ
12. โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง

13. โครงการส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ เกษตรกรชาวสวนยาง

6.5750

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็ นศู นย์ กลางการผลิตและ
อุตสาหกรรมยางพารา

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ร้ อยละ

งบประมาณ
415.0000

กลยุทธ์ ที่ 1 การส่ งเสริม และพัฒนางานวิจัย

299.0270

แผนงานการผลิตและคุณภาพที่เป็ นวัตดุ ิบยาง

108.5920

1 โครงการวิจยั พันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น

ดูรักษาและเก็บข้อมูลในแปลงทดลอง

อยูร่ ะหว่างดูแลรักษา และเก็บข้อมูลต่างๆ

อยูร่ ะหว่างดูแลรักษา และเก็บข้อมูลต่างๆ

35.44

23.7670

2 โครงการทดสอบพันธุ์ยางในพื้นที่ชุ่มชื้น

ดูรักษาและเก็บข้อมูลในแปลงทดลอง

อยูร่ ะหว่างดูแลรักษา และเก็บข้อมูลต่างๆ

อยูร่ ะหว่างดูแลรักษา และเก็บข้อมูลต่างๆ

50.00

2.0280

3 โครงการวิจยั พันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ก่ ึงแห้งแล้ง

คัดเลือกสายพันธุ์ยางลูกผสมปี พ.ศ.2556 ได้อย่างน้อย 150 ต้น
นาไปปลูกในแปลงเปรี ยบเทียบพันธุ์ยางขั้นต้นในปี พ.ศ.2561
จานวน 10 สายพันธุ์
ได้ขอ้ มูลการเจริ ญเติบโตและข้อมูลผลผลิตของพันธุ์ลูกผสม
ชุด RRIT 400 ในพื้นที่เขตปลูกยางใหม่ จานวน 11 แปลง

อยูร่ ะหว่างการคัดเลือกและเก็บข้อมูลต่างๆ

อยูร่ ะหว่างการคัดเลือกและเก็บข้อมูลต่างๆ

10.00

25.8730

ได้ทาการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลการเจริ ญเติบโตและ
ข้อมูลผลผลิตของพันธุ์ลูกผสมชุด RRIT 400 ในพื้นที่
เขตปลูกยางหใม่ จานวน 11 แปลง

ได้ทาการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลการเจริ ญเติบโตและ
ข้อมูลผลผลิตของพันธุ์ลูกผสมชุด RRIT 400 ในพื้นที่
เขตปลูกยางใหม่

100.00

5.5020

อยูร่ ะหว่างเก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโต

อยูร่ ะหว่างเก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโต

10.00

10.3550

10.00

0.9470

45.00

1.3900

70.00

0.7780

4 โครงการการทดสอบพันธุ์ยางในพื้นที่ก่ ึงแห้งแล้ง

5 โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมยางพารา

เก็บข้อมูลลักษณะทางสัณฐานของพันธุ์ยางปลูกและพันธุ์ป่า

6 โครงการวิจยั การคัดเลือกพันธุ์ยางแบบเกษตรกรมีส่วนร่ วม

นาพันธุ์ยางใหม่ในชั้น 2 และ 3 อย่างน้อย 5 พันธุ์ไปปลูก
เก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโตอัตราการรอดตาย และ
เก็บช้อมูลการเจริ ญเติบดตอัตราการรอดตาย และ
ทดสอบในแปลงเกษตรกรพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกได้
ดาเนินการปลูกซ่อมต้นยางที่ปลูกทดสอบในแปลง
ดาเนิ นการปลูกซ่ อม ต้นยางท่ปลูกทดสอบในแปลง
อย่างน้อย 10 แปลง และเก็บข้อมูลลักษณะทางการเกษตร เช่น
เกษตรกร พื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกได้จานวน 20 เกษตรกรพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกได้จานวน 20
อัตราการรอดตาย การปลูกซ่ อม การเจริ ญเติบโตของต้นยาง
แปลง
แปลง
จานวน 1,400 ต้น
ได้ขอ้ มูลการติดเชื้อและเป็ นโรครากขาวของยางพารา
อยูร่ ะหว่างเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนการทดลอง
อยูร่ ะหว่างเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนการทดลอง

7 โครงการวิจยั และพัฒนาการใช้ปยแอมโมเนี
ุ๋
ยมซัลเฟต และกามะถันผง
ควบคุมโรครากขาว ยางพาราร่ วมกับการปลูกขมิน้ ชันในแปลงปลูกแทน
8 โครงการจัดทาค่ามาตรฐานเพื่อการวินิจฉัยสถานะธาตุอาหารในดินและ
ใบสาหรับยางพาราก่อนเปิ ดกรี ดพันธุ์ RRIT 251

ได้ตวั อย่างดินและใบจานวน 108 ตัวอย่าง

- ข้อมูลผลการวิเคราะห์ธาตุ S และ B ในตัวอย่างใบ
- ข้อมูลผลการวิเคราะห์ธาตุ Fe,Mn,Cu,Znและ B ใน
จานวน 110 ตัวอย่าง
ตัวอย่างใบ จานวน 108 ตัวอย่าง
- ประมวลผลข้อมูล : เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ - ประมวลผลข้อมูล : เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวเส้นรอบวงลาต้นเฉลี่ยกับค่าสมบัติ
ระหว่างความยาวเส้นรอบวงลาต้นเฉลี่ยกับค่าสมบัติ
ของดิน ความเข้มข้นของธาตุอาหารในดิน หรื อในใบ
ของดิน ความยาวเส้นรอบวงลาต้นเฉลี่ยกับคาวม
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอบวงลาต้นกับค่า เข้มข้นของธาตุอาหารในดิน ความยาวเส้นรอบวงลาต้น
วิเคราะห์ธาตุอาหารต่าง ๆ ในดิน ไม่พบความสัมพันธ์ เฉลี่ยกับธาตุอาหารในใบ เลือกตัดค่าข้อมูลที่ผดิ ปกติ
ใด ๆ ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอบวงลาต้นกับค่า ออกไป แล้วหาค่าสมบัติของดิน หรื อระดับ ความ
วิเคราะห์ธาตุอาหารต่าง ๆ ในใบ พบความสัมพันธ์กนั เข้มข้นของธาตุอาหาร ที่ทาให้ได้คา่ ความยาวเส้นรอบ
ในบางธาตุ
วงอยูใ่ นระดับสู ง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /แผนงาน/โครงการ
9 โครงการวิจยั ผลของการใช้ปยชี
ุ๋ วภาพร่ วมกับปุ๋ ยเคมีตอ่ การเจริ ญเติบโต
ของต้นยาง

ค่าเป้าหมาย
ได้ขอ้ มูลผลของการใช้ปยชี
ุ๋ วภาพที่นามาใช้ร่วมกับปุ๋ ยเคมีใน
สวนยาง

10 โครงการอัตราปุ๋ ยที่เหมาะสมเพื่อการเจริ ญเติบโตสู งสุ ดในยางพาราพันธุ์ ได้ขอ้ มูลการเจริ ญเติบโตในการใช้อตั ราปุ๋ ยเคมีที่เหมาะสม
RRIT 251 และ RRIT 3605 ระยะก่อนเปิ ดกรี ด
สาหรับต้นยางพันธุ์RRIT 251 และ RRIT 3605 ทั้งก่อนเปิ ด
กรี ดและหลังเปิ ดกรี ด ในปี ที่ 4
11 โครงการประเมินระดับธาตุอาหารที่จากัดการเจริ ญเติบโตของยางพารา
และอาการผิดปกติที่แสดงออก

ได้ขอ้ มูลระดับธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ
อาหาร ที่จากัดการเจริ ญเติบโตและอาการผิดปกติของต้นยาง
ในปี ที่ 2

12 โครงการให้คาแนะนาการใช้ปยตามค่
ุ๋
าความต้องการธาตุอาหารของพืช
ร่ วมกับค่าวิเคราะห์ดิน

ได้ขอ้ มูลปริ มาณธาตุอาหารในส่ วนต่าง ๆ ของต้น และทั้งต้น
ในปี ที่ 2

13 โครงการกรี ดยางและการจัดการด้านเขตกรรมที่มีผลต่อการให้ผลผลิต
และสรี รวิทยาของน้ ายาง

ได้วิธีการจัดการระบบกรี ดเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อวันให้สูงขึ้น
20-30% และลดการใช้แรงงานกรี ดยาง 30%

ไตรมาสที่ 1
- ผสมปุ๋ ย และชัง่ ปุ๋ ยแยกรายต้นสาหรับใส่ ในแต่ละ
แปลงย่อยตามวิธีการทดลอง
- ต้นยางได้รับปุ๋ ยเคมีอตั รา 70 % ของค่าวิเคราะห์ดิน
เป็ นครั้งที่ 7

ไตรมาสที่ 2
- เก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโตโดยวัดขนาดเส้นรอบวงลา
ต้น จานวน 21 แปลงย่อย รวม 630ต้น
-เก็บตัวอย่างดินจานวน 21 แปลงย่อยๆละ 5 หลุม
-ส่ งตัวอย่างดินวิเคราะห์หาจุลินทรี ยไ์ มโคไรซาที่
ห้องปฏิบตั ิการในสังกัดของกรมวิชาการเกษตร กรุ งเทพ

ร้ อยละ

งบประมาณ

40.00

0.9240

26.67

3.0550

- กั้นตาข่ายบริ เวณประตูเข้าออก และบริ เวณหลังคาใน
ส่ วนที่พบว่านกยังสามารถเข้ามาทารังได้
-คานวนหาปริ มาณสารเคมีธาตุอาหาร 11 ธาตุที่ตอ้ งเติม
- ปรับปรุ งโรงเรื อนทดลองกั้นตาข่ายกันนกเพิ่มเติมใน
ลงในแต่ละกระถาง
ส่ วนหลังคาและผนังด้านข้าง
- เตรี ยมน้ าดีไอ
- ผสมดินกับปูนแคลเซี ยมคาร์บอเนตและน้ าปราศจาก
- ละลายสารเคมีธาตุอาหารแต่ละธาตุดว้ ยน้ าดีไอ
ไอออน และบ่มไว้ 15 วัน
- ปลูกยางชาถุงลงกระถางทดลอง
- รดปุ๋ ยสารเคมีธาตุอาหารจนครบทุกธาตุในแต่ละ
กระถาง

60.00

1.0760

ส่ งตัวอย่างส่ วนต่างๆของต้นยางอายุ 10 ปี จานวน 1 ต้น
วิเคราะห์หาปริ มาณธาตุอาหารยังห้องปฏิบตั ิการของ
เอกชน

10.00

1.9830

ระบบกรี ด d) S/2 d3 ET 2.5%, 4/y recovery tapping day
ชดเชยวันกรี ดในช่วงฤดูฝนในปี กรี ดที่ 1 มีจานวนวัน
1.เก็บข้อมูลผลผลิตยางของระบบกรัดตามวิธีการทดลอง
กรี ดเพิ่มขึ้น 10 วัน ได้ผลผลิตรวม 219.34 กก./ไร่ /ปี
2.วัดการเจริ ญเติบโตของต้นยาง
ใกล้เคียงกับการกรี ด ระบบกรี ด B) S/3 2d3 แต่มีจานวน
3. วัดความสิ้ นเปลืองเปลือก
วันกรี ดน้อยกว่า 57 วัน และค่าองค์ประกอบทางชีวเคมี
4.ประเมินการแสดงอาหารเปลือกแห้ง
ของระบบกรี ด S/2 d3 ET 2.5%, 4/y ที่ชดเชยและไม่
ชดเชยวันกรี ด มีคา่ ไม่แตกต่างกัน

40.00

2.0110

อยูร่ ะหว่างเก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโต

อยูร่ ะหว่างดูแลรักษา

อยูร่ ะหว่างเก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโต

ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /แผนงาน/โครงการ
14 โครงการศึกษาการติดตามคาร์บอน โดยใช้ไอโซโทปคาร์บอน (13C) ที่ ได้ขอ้ มูลแหล่งของคาร์ บอนรวมทั้งสัดส่ วนที่ใช้ใน
ได้จากขบวนการสังเคราะห์แสงที่ใบเคลื่อนย้ายไปใช้ในขบวนการสร้างน้ า ขบวนการสร้างน้ ายาง การเจริ ญเติบโต และการสร้างน้ ายาง
ยาง
ได้ระยะเวลาในการเคลื่อนน้ าตาลซูโครสที่เป็ นสารตั้งต้นใน
การสร้างน้ ายาง
15 โครงการค้นหาเครื่ องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคใบ
ของยางพารา

16 โครงการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ในยางพารา

17 โครงการพัฒนาระบบการย้ายปลูกต้นกล้ายางจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน

18 โครงการศึกษาสมรรถนะของต้นยางชาถุงจากกิ่งตาต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่

19 โครงการพัฒนาพันธุ์ยางทนแล้ง

20 โครงการบริ หารจัดการและเพิ่มความรู ้ดา้ นโรคยางพาราแก่เกษตรกร
ชาวสวนยางโดยใช้ปฏิบตั ิการเคลื่อนที่ Mobile unit

ไตรมาสที่ 1
13

ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง C ที่เป็ นองค์ประกอบใน
ใบและน้ ายาง ดังนั้น 13C ในน้ ายางน่าจะมาจากอาหาร
สะสมในต้นยางมากกว่าได้รับคาร์บอนจากใบโดยตรง

ไตรมาสที่ 2
1.เก็บตัวอย่างใบและก้านใบ
2.เก็บตัวอย่างเปลือกและเนื้ อไม้
3.เก็บข้อมูลผลผลิตยาง
4.ข้อมูลอื่นๆได้แก่ วัดการเจริ ญเติบโตต้นยาง การ
เจริ ญเติบโตของใบยางและฉัตร เป็ นต้น

ได้ขอ้ มูลลักษณะทางการเกษตร และข้อมูลความต้านทานโรค 1. เก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโต ความต้านทานโรคใบจุด 1.เก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโต ความต้านทานโรคใบจุด
ใบจุดก้างปลาและไฟทอฟธอรา
ก้างปลาและไฟทอปทอราจากแปลงยาง 2 แปลงทดลอง
ก้างปลาและไฟทอฟธอราจากแปลงยาง 2 แปลง
พื้นที่ทดลอง 60 ไร่ 202 สายพันธุ์ 3,765 ต้น และข้อมูล ทดลองพื้นที่ทดลอง 60 ไร่ 202 พันธุ์ 3,765 ต้น และ
ความต้านทานโรคใบจุดก้างปลาและไฟทอปทอราจาก ข้อมูลความต้านทานโรคใบจุดก้างปลาและไฟทอฟ
แปลงกิ่งตายาง
ธอราจากแปลงกิ่งตายาง
2. เก็บข้อมูลการวิเคราะห์ DNA สายพันธุ์ยางจานวน 2.เก็บข้อมูลการวิเคราะห์ DNA สายพันธุ์ยางจานวน 202
202 สายพันธุ์
สายพันธุ์
ได้ชนิดของอาหารที่ประกอบด้วย ปริ มาณน้ าตาลซูโคลส และ
เตรี ยมวัสดุพนั ธุ์พืชโดยการตัดแต่งกิ่ง
เตรี ยมวัสดุพนั ธุ์พืชโดยการตัดแต่งกิ่ง
โฮร์โมน ที่มีสัดส่ วนที่เหมาะสมต่อการชักนาให้เกิดแคลลัส
จากเนื้ อเยือ่ หุ้มเมล็ด และตาข้างในยางพาราพันธุ์ RRIT251
อัตราการรอดตายของต้นยางหลังปรับสภาพ
สามารถผลิตต้นยางพันธุ์ RRIM 600 จากการเพาะเลี้ยง สามารถผลิตต้นยางพันธุ์ RRIM600 จากการเพราะเลี้ยง
ต้นอ่อนได้ จานวน 60 ต้น เพื่อนาไปปรับสภาพต้นกล้า ต้นอ่อนได้ จานวน 60 ต้น เพื่อนาไปปรับสภาพต้นกล้า
ยางก่อนย้ายปลูก
ยางก่อนย้ายปลูก
การเจริ ญเติบโตของต้นยางหลังปลูก 6 และ 12 เดือน

ได้ขอ้ มูลการเปิ ด-ปิ ดปากใบ ค่าศักย์ของน้ าภายในใบ และค่า
ความอ่อนแอต่อการเกิดฟองอากาศในท่อลาเลียงน้ าของ
ยางพารา
สามารถบริ การและแก้ปัญหาด้านโรคและศัตรู ยาง ในจังหวัด
พัทลุง และ จังหวัดสตูล ไม่นอ้ ยกว่า 100 ราย/จังหวัด

ปลูกยางชาถุงขนาด 1 ฉัตร ในแปลงปลูกยางเกษตรกร
จานวน 2 แปลง ที่ จ.นครศรี ธรรมราช จานวน 20 ไร่
และ จ.บุรีรัมย์ 10 ไร่
- เก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโตของต้นยางหลังปลูก 6 เดือน
วัดการเจริ ญเติบโตของต้นยางอายุ 6 ปี 2 เดือน และการ วัดการเจริ ญเติบโตของต้นยางอายุ 6 ปี 2 เดือน และการ
เปิ ด-ปิ ดปากใบ ค่าศักย์ของน้ าภายในใบ และค่า
เปิ ด-ปิ ดปากใบ ค่าศักย์ของน้ าภายในใบ และค่าความ
ความอ่อ่นแอต่อการเกิดฟองอากาศในท่อลาเลียงน้ า
อ่อนแอต่อการเกิดฟองอากาศในท่อลาเลียงน้ าของ
ของยางพาราในช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาวของปี ยางพาราในช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาวของปี 2560
ปลูกยางชาถุงขนาด 1 ฉัตร ในแปลงปลูกยางเกษตรกร
จานวน 2 แปลง ที่ จ.นครศรี ธรรมราช จานวน 20 ไร่
และจ.บุรีรัมย์ 10 ไร่

ได้ออกสารวจและแจกแบบสอบถามพื้นที่แปลง
เกษตรกรที่มีปัญหาโรคและศัตรู ยางของ จ.พัทลุง 11
อาเภอ 23 ตาบล และ จ.สตูล 7 อาเภอ 20 ตาบล

ได้ออกสารวจและแจกแบบสอบถามพื้นที่แปลง
เกษตรกรที่มีปัญหาโรคและศัตรู ยางของ จ.พัทลุง 11
อาเภอ 23 ตาบล จานวน 370 ราย

ร้ อยละ

งบประมาณ

40.00

2.3560

10.00

2.4820

21.67

1.1400

50.00

0.5290

60.00

0.8830

100.00

1.4490

60.00

2.0160

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /แผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย

21 โครงการนาร่ องการศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของยางพันธุ์ RRIT 251 ได้ผลผลิตจากแปลงวิจยั ใน 5 เดือนแรก
เมื่อให้ใช้วิธีการกรี ดและให้ปัจจัยการผลิตอย่างเต็มที่
22 การทดสอบเทคโนโลยีพนั ธุ์ยางแนะนาปี 2559 ในแปลงเกษตรกรพื้นที่
เขตปลูกยางใหม่

คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการและปลูกยางตามการ
ทดลอง

23 โครงแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5 ปลูกแทน
แบบเกษตรผสมผสาน

สามารถปลูกสร้างสวนยางได้แล้วเสร็ จไม่นอ้ ยกว่า 60 %

24 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ดินของศูนย์วิจยั ยางบุรีรัมย์ ให้
ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005)

25 โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่โรคระบาดของ
ยางพารา

ได้รับการจัดองค์กรและจัดระบบการบริ หารห้องปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์ดินศูนย์วิจยั ยางบุรีรัมย์

ได้โปรแกรม Android และ ios พร้อมใช้งาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ร้ อยละ

งบประมาณ

1. ใส่ ปยเพื
ุ๋ ่อปรับสภาพดินให้มีปริ มาณธาตุอาหารให้
ดินกระจายทัว่ ทั้งแปลง 2. เลือกต้นและจัดวางผังแปลง
3. เตรี ยมคนกรี ดยางและฝึ กคนกรี ดยาง

แก้ไขและจัดวางผังแปลงใหม่

40.00

0.3620

คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ

เก็บช้อมูลแปลงที่เข้าร่ วมการทดลอง จานวน 7 แปลง

89.00

1.8620

คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทดลองนับและวัด
ขนาดลาต้นยางที่อยูใ่ นพื้นที่คดั เลือกเพื่อคานวณ
ผลจากการขออนุมตั ิโค่นต้นยางเพื่อใช้เป็ นที่ปลูก
ปริ มาณไม้และการขออนุมตั ิโค่นต้นยางในแปลงที่
ทดลองดังนี้ - ศวย.บุรีรัมย์และศวย.หนองคาย ได้รับ
คัดเลือก เนื่ องจากเป็ นแปลงที่งานวิจยั สิ้ นสุ ดและหา
การอนุมตั ิให้โค่นยางและอยูร่ ะหว่างขั้นตอนของการ
ราคากลางของไม้ที่ขอโค่น เพื่อประกอบการขออนุมตั ิ
ประกวดราคาไม้ยางและเตรี ยมวัสดุปลูกเช่นพันธุ์ยาง
ต่อ กยท. ผลการดาเนิ นงาน อยูร่ ะหว่างการอนุมตั ิโค่น
RRIT 3906 และพืชอื่นๆที่ใช้ในการทดลอง -ศวย.
ยางในแปลง 3 แห่ง มีแปลงที่พร้อมสาหรับการเตรี ยม
ฉะเชิงเทราและศูนย์เรี ยนรู ้ยางพาราจังหวัดกระบี่ แปลง
พื้นที่ปลูกในปี 2561 จานวน 2 แห่ ง นอกจากนี้ ยงั ได้
มีความพร้อมที่จะดาเนิ นการเตรี ยมพื้นที่และเตรี ยม
ดาเนินการเตรี ยมวัสดุปลูก คือ พันธุ์ที่ใช้ทดลองในแต่
พันธุ์ยางไว้สาหรับปลูกแล้ว - ศูนย์เรี ยนรู ้ยางพารา
ละพื้นที่ เช่น พื้นที่ปลูกยางใหม่ใช้พนั ธุ์ RRIT 3906
จังหวัดพัทลุงอยูร่ ะหว่างการขอโค่นต้นยางจากกรมป่ าไม้
พื้นที่ปลูกยางเดิมใช้พนั ธุ์ RRIT 3904 และเตรี ยมพันธุ์
พืชร่ วมและพืชแซมยางตามที่ระบุในแผนการทดลอง

40.00

2.1530

1. จัดวางเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ให้เหมาะสมต่อการ
ปฏิบตั ิงานตลอดจนจัดทาป้ ายและข้อบ่งชี้การใช้งาน
และข้อควรระวังประเครื่ องมือ 2. จัดทาสถานที่และชั้น
สาหรับตากตัวอย่างดิน 3. ทดสอบเครื่ องมือวิทยาศาตร์
ที่ใช้วิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดินและการวิเคราะห์ธาตุ
อาหารพืชในดินตามตัวอย่างที่เกษตรกรและหน่วยงานที่
เข้าร่ วมส่ งตัวอย่างดิน 4. จัดหาวัสดุและสารเคมีที่จาเป็ น
ในห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ดิน

1.ได้จดั ทาโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้แก่เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบตั ิการในหลักสู ตรคูม่ ือด้าน
คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 โดยมีวิทยากร
อดีตผูเ้ ชียวชาญด้านการปฏิบตั ิตามมาตรฐานมอก.10025
ซ 2548 และเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในหลักการและ
เป้ าหมายการขอรับรองมาตรฐานมอก.เพื่อพัฒนา
ห้องปฏิบตั ิการ 2.จัดทาร่ างเอกสารระบบคุณภาพและ
เอกสารอ้างอิงถึงวิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 3.
ทดสอบและวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินโดยเปรี ยบเทียบ
กับดินอ้างอิงของกรมวิชาการเกษตรเพื่อทดสอบความ
แม่นยา

30.00

3.8250

1. ออกแบบฐานข้อมูลโรคยางพารา
2. ออกแบบหน้าจอการทางานของโปรแกรม

เริ่ มพัฒนาโปรแกรมโดยใช่ Ionic3 Framework

40.00

1.1010

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /แผนงาน/โครงการ
26 โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรี ดที่เหมาะสมกับพันธุ์ยาง
ลูกผสม

27 โครงการจัดการหน้ากรี ดยางแนวใหม่เพื่อยืดอายุการกรี ดยางเปลือกเดิม

ค่าเป้าหมาย
ได้เก็บข้อมูลผลผลิต ไม่นอ้ ยกว่า 10 ครั้ง/ปี

เปิ ดกรี ดแปลงยาง และวัดความหนาของเปลือกยาง

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ร้ อยละ

งบประมาณ

จัดทาผังแปลงทดลอง พร้อมกาหนดจานวนต้นเก็บช้อ
มูล ตามแผนการทดลอง ของทั้ง 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่1 ศึกษาการตอบสนองกรี ดที่เหมาะสมกับ
เก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโตของต้นยางทั้งหมดเพื่อจัดทา พันธุ์บางลูกผสม ณ ศูนย์เรี ยนรู ้ยางพารา จังหวัดพัทลุง
ผังแปลงกาหนดจานวนต้นเก็บข้อมูลตามกรรมวิธีการ กิจกรรมที่ 2 ศึกษาการตอบสนองกรี ดที่เหมาะสมกับ
ทดลองที่ทาการศึกษา
พันธุ์ยางลูกผสม ณ ศูนย์เรี ยนรู้ยางพารา จังหวัดกระบี่
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาการตอบสนองกรี ดที่เหมาะสมกับ
พันธ์ยางลูกผสม ณ กองจัดการสวนยาง 2 จังหวัด
นครศรี ธรรมราช

10.00

3.6540

1.เตรี ยมแปลงยาง วัดการเจริ ญเติบโตของต้นยาง 2 พันธุ์
เตรี ยมแปลงยาง วัดการเจริ ญเติบโตของต้นยาง มีขนาด ได้แก่ พันธุ์ RRIT 251 และ RRIM 600 คัดเลือกต้นที่มี
เส้นรอบลาต้นเฉลี่ย 80 ซม.
ขนาดเส้นรอบลาต้น เฉลี่ย 80 ซม 2.ทารอบกรี ด และ
ติดตั้งอุปกรณ์ ลิ้นถ้วยและลวดรองรับน้ ายาง

25.00

1.1390

ได้เครื่ องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของขนาดลาต้น
เพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่มีการเจริ ญเติบโตเร็ ว
อย่างน้อย 5 เครื่ องหมาย

ไม่ได้รับรายงานผลการดาเนิ นงาน

ไม่ได้รับรายงานผลการดาเนิ นงาน

-

0.7800

29 โครงการทาบริ สุทธิ์โปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสจากซี รั่มน้ า
ยางพาราและสมบัติการต้านเชื้อราก่อโรคพืชบางชนิด

ทราบจานวน ชนิด และปริ มาณโปรตีนเกาะจับไคตินและไค
ตีเนสในน้ ายางพารา

ไม่ได้รับรายงานผลการดาเนิ นงาน

ไม่ได้รับรายงานผลการดาเนิ นงาน

-

0.7930

30 โครงการศึกษาสมบัติดินและความหลากหลายของแมลงและจุลินทรี ย ์
ในสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวและแบบปลูกพืชร่ วม

ได้ขอ้ มูลความหลากหลายชนิ ดของแมลงในสวนยางพาราที่มี
การจัดการสวนป่ าอย่างยัง่ ยืนรู ปแบบต่างๆ

ไม่ได้รับรายงานผลการดาเนิ นงาน

ไม่ได้รับรายงานผลการดาเนิ นงาน

-

2.3790

28 โครงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความแปรปรวนนิวคลีโอไทด์ยนี
เป้ าหมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะขนาดลาต้นยางพารา

แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง
31 โครงการการศึกษาวิเคราะห์ตลาดยางจีนทั้งระบบเพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของไทย

55.3340
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการกาหนดนโยบายเสริ มสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดยางจีน โดยจัดทา
เป็ นรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์แบบจาลองความน่าจะเป็ นเชิง
เส้น (Linear Probability Model: LPM) แบบจาลองโลจิต
1. ได้ดาเนิ นการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผสู้ ่ งออก
(Logit Model) แบบจาลองถดถอยเชิงเส้น (Multiple
2. วิเคราะห์การเปรี ยบเทียบโครงสร้างการแข่งขัน
Regression Equation) และแบบจาลองการส่ งสัญญาณ
เตือนภัย (signal Approach)

22.50

1.3360

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /แผนงาน/โครงการ
32 โครงการการศึกษาวิจยั ระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

มีระบบโลจิสติกส์ยางของไทย และได้ฐานข้อมูลสารสนเทศ

1. สารวจกลุ่มเกษตรกรในภาคใต้ จานวน 30 ราย
พบว่าปริ มาณยางที่ขายทั้งหมด จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เฉลี่ย 559 ตัน/ปี
2. ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ งจากโร'งานจังหวัดต่างๆ
ไปยังปลายทาง
3. ต้นทุนค่าขนส่ งจาก จ.นครศรี ธรรมราชไปยังปลายทาง

บุคลากรดาเนิ นงานวิจยั ไม่เพียงพอ จึงมีความ
จาเป็ นต้องชะลอโครงการ

10.00

0.5840

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ

66.67

0.2620

วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการวิเคราะห์ และจัดทา
รายงานผลการวิเคราะห์

จากข้อมูลการส่ งออกยางธรรมชาติ ปี 2560 ไทยส่ งออก
4.356 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 13.84
การใช้ยางในประเทศสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
คาดการณ์ ปริ มาณการใช้ยางของไทยปี 2560 ที่ 0.61
ล้านตัน ข้อมูลด้านอื่น ๆ อยูร่ ะหว่างการเก็บรวบรวม

50.00

2.6720

จัดทาแบบสัมภาษณ์กิจกรรมที่ 3 ดัชนีความสุ ขของ
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งแบบสัมภาษณ์หลังจาก
บุคลากร/แรงงานของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน
การ Pre-test ทั้ง 3 กิจกรรม และจะดาเนิ นการลงพื้นที่
GMP และอยูร่ ะหว่างการประสานงานเพื่อลงพื้นที่
สารวจในเดือนพฤษภาคม 2561 จานวน 19 สหกรณ์
สารวจ

20.00

1.5470

ไม่สามารถดาเนิ นการได้ เนื่ องจากติดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนด้าน
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)

-

1.1670

-

1.3200

33 โครงการวิจยั ศักยภาพการแข่งขันของโรงงานแปรรู ปและเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีฐานข้อมูลไม้ยางพาราและไม้ยางพาราแปรรู ป
ยาง
34 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตใช้การตลาดและอุตสาหกรรมยาง ได้รายการวิเคราะห์การผลิต การใช้ยาง การตลาด ราคายาง
ใช้ยางโลก
การผลิต และการตลาดอุตสาหกรรมยาง

35 โครงการวิจยั การพัฒนาประสิ ทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการผลิต
ยางแผ่นรมควันของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน

36 โครงการความเสี่ ยงและกลยุทธ์จดั การความเสี่ ยงของเกษตรกรสวนยาง
ในประเทศไทย

37 โครงการแบบจาลองธุรกิจรู ปแบบใหม่ผลิตภัณฑ์ที่นอนและหมอน
ยางพาราไทยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการเข้าถึงผูบ้ ริ โภค:
กรณี ศึกษาตลาดในประเทศจีนและสปป.ลาว

ได้แนวทางในการลดต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน ต้นทุน
การดาเนินการของสหกรณ์ GMP ที่มีความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ
และการบริ หารการทางานของบุคลากรให้เกิดความรักความ
ผูกพันในองค์กร โดยจัดทาเป็ รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

ได้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีทางเลือกกลยุทธ์จดั การ
ความเสี่ ยงหรื อเครื่ องมือจัดการความเสี่ ยง

ได้แผนการดาเนิ นงานและ แนวทางการพัฒนาการจัดการ
ไม่สามารถดาเนิ นการได้ เนื่ องจากติดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนด้าน
การตลาดและกลยุทธ์การตลาดเพื่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์ที่
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)
นอนและหมอนยางพาราของไทยในตลาดประเทศจีน และลาว

ร้ อยละ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /แผนงาน/โครงการ
38 โครงการเปรี ยบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลายพันธุ์ยางแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศ

39 โครงการแสวงหาและร่ วมงานวิจยั ด้านความร่ วมมือระหว่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย
ได้พนั ธุ์ยางแลกเปลี่ยนจากประเทศในรู ปของกิ่งตายาง จาก
10 ประเทศ (รวมประเทศไทย)

เข้าร่ วมประชุมภายในประเทศและต่างประเทศ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

1.นาเข้า และติดตากิ่งตาพันธุ์ยางแลกเปลี่ยนจาก
ประเทศโค๊ตดิววั ร์ และกานา บนต้นกล้าในเรื อนเพาะ
ชาของสถาบันวิจยั ยาง และสงมอบกิ่งตาพันธุ์ดีของไทย
ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนยางพันธุ์ดีกบั ประเทศโค๊ตติ
5 พันธุ์ไปประเทศกานา 2.เตรี ยมเรื อนเพาะชาที่คอบคุม
วัวรื และประเทศกานา (ฝรั่งเศส) ในไตรมาสที่ 1 โดย
โรคและต้นกิ่งตา ใน ศวย.ฉะเชิงเทรา และย้ายต้นกล้าที่
ประเทศไทยได้นาเข้าพันธุ์ยาง จานวนทั้งสิ้ น 10 พันธุ์
ติดตาพันธุ์ยางและเปลี่ยนระหว่างประเทศ ที่ผา่ นการ
และส่ งออกพันธุ์ยางของประเทศไทย 5 พันธุ์ ไปยัง
ควบคุมและตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สานักอารักขาพืช
ประเทศโค๊ตติววั ร์ และประเทศกานา (ฝรั่งเศส)
กรมวิชาการเกษตร เพื่อนามาติดตาขยายพันธุ์ในเรื อน
เพาะชาควบคุมโรคของ ศวย.ฉะเชิงเทรา 3.เตรี ยมแปลง
กิ่งตา และต้นตอกิ่งตายางเพื่อรองรับการขยายพันธุ์กิ่ง
อยูร่ ะหว่างเข้าร่ วมประชุมตามหัวข้อต่างๆ

อยูร่ ะหว่างเข้าร่ วมประชุมตามหัวข้อต่างๆ

ร้ อยละ

งบประมาณ

30.00

3.4460

78.67

28.0000

แผนงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรู ปยางดิบและผลิตภัณฑ์ ยาง

115.0800

40 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื่อขยายโอกาสทางการค้าของ
อุตสาหกรรมยาง

ได้สูตรและเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอย่างน้อย 5 ชนิ ด

41 โครงการสนับสนุนการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อทดแทนการนาเข้า
และขยายตลาดส่ งออก

ได้เทคนิค วิธีการการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ศักยภาพพร้อมต่อยอดในเชิงพาณิ ชย์ ไม่นอ้ ยกว่า ปี ละ 5
ผลิตภัณฑ์

42 โครงการผลกระทบของปริ มาณซัลเฟตต่อสมบัติทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยางล้อรถยนต์

ได้ขอ้ มูลทางวิชาการแสดงถึงผลกระทบจากปั จจัยอื่นๆ ได้แก่
ปริ มาณซัลเฟตตกค้าง พันธุ์ยาง อายุตน้ ยาง ระยะเวลาการ
จัดเก็บ กระบวนการล้าง ที่มีผลต่อคุณภาพยางก้อนถ้วย

พัฒนาเทคนิ คการปรับปรุ งคุณภาพของเฝื อกอ่อนและ
พื้นรองฝื อก เพื่อเตรี ยมนาไปทดสอบการใช้งานจริ ง

วิจยั และพัฒนาสู ตร และการทาแผ่นยางรองพื้นรองเท้า
สาหรับผูป้ ่ วยรองช้ า

50.00

4.3210

พัฒนาสู ตรและเทคนิ คการทามีดจาลองสาหรับการ
ฝึ กหัดทางยุทธวิธี

พัฒนาและปรับสู ตรการทามีดยาง และ ปื นยางให้ได้
ความแข็งและอ่อนตามต้องการของผูซ้ ้ื อ

50.00

21.4070

- วิเคราะห์ยางแท่ง STR ที่ทาจากยางก้อนถ้วยที่จบั ตัว
ด้วยกรดซัลฟูริค 0.6% จะมีสมบัติยางตามมารฐาน
ยางแท่ง STR ที่ทาจากยางก้อนถ้วยที่จบั ตัวด้วยกรด
ใกล้เคียงกับยางแท่งที่ทาจากยางก้อนถ้วยที่จบั ตัวด้วย
ซัลฟูริค 0.6% จะมีสมบัติยางตามมารฐาน ใกล้เคียงกับ กรดฟอร์ มิค แต่เมื่อเพิ่มปริ มาณของกรดซัลฟูริคมากขึ้น
ยางแท่งที่ทาจากยางก้อนถ้วยที่จบั ตัวด้วยกรดฟอร์มิค
สมบัติยางแท่ง STR ที่ได้มีแนวโน้มด้อยคุณภาพลง
แต่เมื่อเพิ่มปริ มาณของกรดซัลฟูริคมากขึ้น สมบัติยาง
และไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานยางแท่งSTR
แท่ง STR ที่ได้มีแนวโน้มด้อยคุณภาพลง และไม่ผา่ น
- การศึกษาหาวิธีการตรวจสอบการปนเปื้ อนของ
เกณฑ์มาตรฐานยางแท่งSTR
กรดซัลฟูริกในสารจับตัวยางและยางก้อนถ้วย และการ
หาปริ มาณโลหะหนักในสารจับตัวยาง ยังอยูใ่ น
ระหว่างการศึกษาเนื่ องจากเป็ นฤดูปิดกรี ดยาง

50.00

3.6550

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /แผนงาน/โครงการ
43 โครงการการผลิตเท้าเทียมจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ในประเทศและการ
ส่ งออก

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

วางแผนการนาตย.เท้าเทียมให้ผปู้ ่ วยรพ.พิษณุโลก
นาไปทดลอง

ได้พฒั นาสู ตรจานวน 11 สู ตร เพื่อกาหนดสารเคมีใน
สู ตรให้มีน้ าหนักข้างละไม่เกิน 450 กรัม ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้และมีสมบัติทางกายภาพที่ผา่ นเกณฑ์
มาตรฐานมอก.2613-2557 จากการทดลองพบว่า
ชิ้นงานค่อนข้างสมบูรณ์ตาหนิ ที่เกิดขึ้นลดลง ไม่คอ่ ยมี
ปัญหาในกระบวนการผลิตและสามารถผลิตได้ปริ มาณ
เพิ่มมากขึ้น มีสมบัติที่ผา่ นเกณฑ์ตามมาตรฐาน แต่ตอ้ ง
มีความชานาญในการประกอบยางชิ้นในและชิ้นนอก
เพื่อให้ยางไหลเต็มเบ้าพิมพ์

60.00

4.8310

เตรี ยมแผนงานการดาเนินงานทางธุรกิจเพื่อการขยายผล เตรี ยมแผนงานการดาเนิ นงานทางธุรกิจเพื่อการขยายผล

60.00

4.0520

50.00

16.5370

50.00

3.7370

50.00

0.7770

50.00

0.3800

ได้เท้าเทียมจากยางธรรมชาติที่ได้มาตรฐานการผลิต

44 โครงการการผลิตน้ ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO ชนิดเพิ่มมูลค่า

ได้เทคนิ คการผลิตน้ ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO

45 โครงการวิจยั การพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบตั ิการ
อุตสาหกรรมยาง

ได้ห้องปฎิบตั ิการที่ผา่ นการรับรองมาตรฐานสากล

46 โครงการ การวัดปริ มาณเนื้อยางในน้ ายางสด (%DRC) โดยใช้
Hydrometer เพื่อการหาตัวแทนทางสถิติในระดับประเทศและใช้ในการซื้อ
ขาย

มีชุดเครื่ องมือเพื่อวัดปริ มาณเนื้ อยางแห้งในน้ ายางสด (%
DRC) โดยใช้ Hydrometer ซึ่ งมีความคลาดเคลื่อนจากวิธี ISO
126-2005 ไม่เกิน 3% DRC

47 โครงการทดสอบความชานาญระหว่างห้องปฏิบตั ิการทดสอบยางแท่ง
เอสทีอาร์และห้องปฏิบตั ิการทดสอบน้ ายางข้นด้วยวิธี Round Robin
Crosscheck

มีห้องปฏิบตั ิการยางแท่งและน้ ายางข้นของภาคเอกชน เข้า
ร่ วมโครงการอย่างน้อย 3 ห้องปฏิบตั ิการ

48 โครงการศึกษารู ปแบบอุตสาหกรรมยางที่เหมาะสมกับประเทศไทย

กยท. สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดปลายน้ าได้เพิ่มมากกว่าร้อยละ 50

จัดประชุมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนเอกสารใน
ระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานความสามารถ
ห้องปฏิบตั ิการ ISO 17025 ที่จ.เพชรบูรณ์

เจ้าหน้าที่ ฝวอ.ประชุมติดตามผลการเปรี ยบเทียบ
ห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ยางของกองจัดการโรงงาน 6
และบริ ษทั เอกชน
- จากการใช้ชุดต้นแบบโดยใช้ Hydrometer ในหน่วย
%DRC (Latex meter) และ Hydrometer ในหน่วย
ความหนาแน่น (g/cm3) ควบคูก่ บั ชุดควบคุมสภาวะ

การทดลอง ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิที่ 20 ±1 oC
กรี ดและบันทึกข้อมูล%DRC ในพื้นที่จงั หวัด
สามารถวัดด้วย Latex meter ภายใต้ Criteria ±3 %DRC
หนองคาย เพื่อเปรี ยบเทียบ %DRC ที่วดั ได้จากค่า
- เมื่อเทียบกับผลจากวิธี ISO-126 และมีความถูกต้อง
มาตรฐาน กับ %DRC ที่วดั ได้จาก Hydrometer ประดิษฐ์ ไม่นอ้ ยกว่า 90% ของผลการวัดทั้งหมด และการทาซ้ า
ของผลการวัด (Repeatability) ที่ระดับ ±0.5 %DRC
- ข้อมูลค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่น
และค่า %DRC ที่ได้จะนาไปสร้างเป็ น Latex meter ชุด
ใหม่ที่ความแม่นยาในการวัดมากขึ้น
การศึกษา รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความใช้ได้
ของวิธีทดสอบจากมาตรฐานต่าง ๆ จนถึง
เตรี ยมตัวยางแท่ง สาหรับส่ งให้บริ ษทั ต่างๆ นาไปใช้
กาหนดแนวทางในการดาเนิ นการทดสอบเพื่อ
ในการทดสอบความชานาญ ฯ
เปรี ยบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบตั ิการ
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่ วมกิจกรรม รวบรวมรายชื่อ
ห้องปฏิบตั ิการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ

ร้ อยละ

งบประมาณ
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49 โครงการทดสอบคุณภาพไม้ยางพาราเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงชีวมวล

50 โครงการจัดการสวนยางที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพื่อผลิตน้ ายาง
คุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์โรงงานยางแผ่นรมควันจังหวัดตรัง

51 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรู ปของยาง
พันธุ์ RRIT 251 RRIM600 และในพันธุ์ยางแนะนาชั้น 2 ชั้น และชั้น 3 ตาม
คาแนะนาพันธุ์ยางปี 2559
52 โครงการแผ่นยางไฮบริ ดต้านเชื้อและผลิตพลังงานจากยางธรรมชาติและ
กากกาแฟ
53 โครงการ การศึกษาผลของแรงกระแทกและการดูดซับพลังงานของ
หมวกกันน็อครถจักรยานยนต์ที่ใช้ฟองน้ ายางธรรมชาติเป็ นวัสดุเสริ มแรง
54 โครงการใช้ประโยชน์จากเมล็ดยางพาราในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

55 โครงการวิจยั การศึกษาและพัฒนาความคงทนของไม้ยางพาราโดยการ
อัดพอลิเมอร์
56 โครงการวิจยั พื้นนาทางเรื องแสงในที่มืดจากยางพารา
57 โครงการวิจยั หมอนยางพาราไร้กลิ่นปลอดเชื้อผสมอนุภาคซิ ลเวอร์นาโน
58 โครงการ กิจกรรมทางชีวภาพของเปปไทด์ที่เกิดจากการเตรี ยมน้ ายาง
กาจัดโปรตีนโดยการใช้อลั คาเลสและปาเปน
59 โครงการวิจยั กาวน้ ายางพาราเพื่อเชื่อมติดในวัสดุเพื่องานไม้ตกแต่ง และ
การแพ๊คกิ้ง (Rubbe Adhesive Glue Wood Working and Packing)

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

1.โค่นต้นยางจานวน 40 ต้น วัดขนาดและความสู ง เพื่อ
เตรี ยมสารเคมีและอุปกรณ์สาหรับวิเคราะห์
นาไปคานวนปริ มาตรของไม้ 2.ชัง่ น้ าหนักสด 3.เตรี ยม
ตัวอย่างไม้โดยการนาไปสับและตากแห้ง ชัง่ น้ าหนักแห้ง
1. ประสานงานกับกลุ่มสหกรณ์ และนัดวันเข้าไป
ความร่ วมมือกับสหกรณ์ 2-3 สหกรณ์
เตรี ยมแบบสอบถาม และประสานงานไปยังสหกรณ์ ปฏิบตั ิงานในฤดูเปิ ดกรี ดยางใหม่ ในเดือนพฤษภาคม
เพื่อนัดหมายการประชุมชี้แจงโครงการวิจยั ร่ วมกัน
เป็ นต้นไป 2.เตรี ยมแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์
เกษตรกรและตรวจสวนยาง รวมทั้งหน้ากรี ดยาง และ
ประสานงานกับเจ้าของสวนยางพันธุ์ RRIM600
ประสานงานกับเจ้าของสวนยางพันธุ์ RRIM600
ได้ขอ้ มูลสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรู ปในยาง
RRIT251 เพื่อขอซื้ อผลผลิตยางที่ได้สาหรับนามา
RRIT251 เพื่อขอซื้ อผลผลิตยางที่ได้สาหรับนามา
พันธุ์ยางแนะนาปี 2559 ชั้น 1, 2 และ 3 อย่างน้อย 22 พันธุ์
วิเคราะห์สมบัติในห้องปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์สมบัติในห้องปฏิบตั ิการ
ไม่สามารถดาเนิ นการได้ เนื่ องจากติดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนด้าน
ได้สูตรการทายางคอมพาวนด์ อย่างน้อย 1 สู ตร
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)
ได้ขอ้ มูลคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุที่เป็ นหมวกกันน็อคที่มีการ ไม่สามารถดาเนิ นการได้ เนื่ องจากติดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนด้าน
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)
เสริ มด้วยยางธรรมชาติ เพื่อนามาใช้ในการผลิตหมวกกันน็อค
ได้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมผสมน้ ามันเมล็ดยางพาราที่มีความ
ไม่สามารถดาเนิ นการได้ เนื่ องจากติดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนด้าน
ปลอดภัย มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นที่พึงพอใจในผูบ้ ริ โภค
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)
อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
ได้วิธีการผลิตไม้ยางพาราแปรรู ปที่มีความทนทานต่อความชื้น
ไม่สามารถดาเนิ นการได้ เนื่ องจากติดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนด้าน
เชื้อราผุ และปลวก รวมทั้งสมบัติเชิงกลที่ดีข้ นึ เมื่อเทียบกับไม้
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)
ยางพาราแปรรู ปแบบเดิมที่มีการจาหน่ายตามท้องตลาด
ได้ผลิตภัณฑ์พ้ืนหรื อเส้นนาทางเรื องแสงจากยางพาราสาหรับ ไม่สามารถดาเนิ นการได้ เนื่ องจากติดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนด้าน
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)
นาไปใช้งานในที่มืดเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิต
ไม่สามารถดาเนิ นการได้ เนื่ องจากติดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนด้าน
ได้วิธีการผลิตหมอนยางพาราไร้กลิ่นและปลอดเชื้อ
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)
ได้วิธีการแยกเปปไทด์และทราบชนิดของเปปไทด์ที่มีสมบัติ ไม่สามารถดาเนิ นการได้ เนื่ องจากติดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนด้าน
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)
ทางชีวภาพโดดเด่นจากเปปไทด์ที่แยกได้
ได้วิทยาการการใช้กาวยางพาราสาหรับการประกอบงานไม้
ไม่สามารถดาเนิ นการได้ เนื่ องจากติดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนด้าน
กับวัสดุศาสตร์ อื่น ๆ การตกแต่ง สิ่ งทอ สาหรับ
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตถุงจากยางพาราย่อยสลายใช้ใส่
ได้องค์ประกอบโดยประมาณได้แก่ ความชื้น ปริ มาณเถ้า สาร
ที่ระเหยได้ และองค์ประกอบทางเคมี

ร้ อยละ

งบประมาณ
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-
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สิ่ งปฏิกลู ขยะ
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ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ร้ อยละ

งบประมาณ

60 โครงการวัสดุแผ่นยางมุงหลังคาสาหรับแผงโซล่าร์เซล (Rubber Roof
Tiles for Solar Roof) ประกอบโครงสร้างหลังคาบ้าน/โรงเรื อนฟาร์ม ลด
น้ าหนักหลังคากระเบื้องและลดโครงเหล็กขนาดใหญ่ ขนาด ทดลอง 10@15
ม. เพื่อพัฒนาเป็ นโรงเก็บสิ นค้าเกษตรแปรรู ป โรงเก็บแผ่นยางพารา นาร่ อง
1 แห่งเป็ นเนื้อที่ส่วนหลังคา 150 ตารางเมตร (สามารถรองรับแผงการติดตั้ง
โซล่าร์เซลได้)
61 โครงการแผ่นยางพาราความยืดหยุน่ สู งแบบบล็อคล็อคสาหรับการ
รองรับแรงกระแทกในพื้นที่ที่ตอ้ งการความปลอดภัยสู ง
62 โครงการวิจยั การพัฒนายางปูพ้ืนค่ายมวยจากยางพาราผสมเส้นใย
ธรรมชาติ
63 โครงการวิจยั การพัฒนาลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้ าจากยางธรรมชาติ

ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์แผ่นมุงหลังคายางพาราที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภูมิอากาศร้อนชื้น

ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นปูพ้ืนความยืดหยุน่ สู งจากยางพาราเพื่อใช้
ทดแทนแผ่นปูพ้ืนทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพื้นที่ที่ตอ้ งการ
ความปลอดภัยสู งได้
ได้พ้ืนสนามมวยที่ทาจากยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ ที่
ผ่านการทดสอบใช้งานจริ งในค่ายมวยและโรงยิม ซึ่งสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม
ได้ผลิตภัณฑ์ถว้ ยฉนวนไฟฟ้ าที่ทาจากยางธรรมชาติ

แผนงานติดตามและประเมินผลและเผยแพร่ งานวิจัย
64 โครงการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการงานวิจยั

65 โครงการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ความรู้วิชาการยางพารา

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /แผนงาน/โครงการ

ได้ระบบการบริ หารจัดการงานวิจยั มีประสิ ทธิภาพ

ประชุมวิชาการยางพารา 2 ครั้ง

ค่าเป้าหมาย

ไม่สามารถดาเนิ นการได้ เนื่ องจากติดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนด้าน
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)

-

5.2000

ไม่สามารถดาเนิ นการได้ เนื่ องจากติดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนด้าน
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)

-

4.3000

ไม่สามารถดาเนิ นการได้ เนื่ องจากติดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนด้าน
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)

-

5.2000

ไม่สามารถดาเนิ นการได้ เนื่ องจากติดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนด้าน
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)

-

5.6000

1.จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 2.จัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณ ปี 2562 3.รวบรวมโครงการวิจยั รายงาน
1. จัดสรรงบประมาณปี 2561 2. จัดทาคาขอตั้งบ
ความก้าวหน้า ปี 2561 ไตรมาสที2่ 4.รวมรวบเรื่ องเต็ม
ประมาณปี 2562 3. รวบรวมโครงการวิจยั รายงาน
งานวิจยั ที่สิ้นสุ ด ปี 2560 5.สารวจ และติดตามข้อมูล
ความก้าวหน้าปี 2560 4. รวบรวมเรื่ องเต็มงานวิจยั ที่ ผลผลิตแปลงยางที่ได้จากงานวิจยั และแปลงนอกวิจยั 6.
สิ้ นสุ ดปี 2560 5. ติดตามแปลงยางที่ได้จากการวิจยั 6. จัดทาสัญญา คูม่ ือและขั้นตอนการขอทุน 49(4) เสนอ
ดาเนินการลงระบบ PM
ผูว้ า่ การฯ 7.จัดทาประกาศเพื่อรับข้อเสนองานวิจยั
ประจาปี งบประมาณ 2562 8.รวบรวมข้อเสนองานวิจยั
ประจาปี งบประมาณ 2562
กาหนดวันประชุมวิชาการยางครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายน
2561 สถานที่จดั ประชุม โรงแรมมิราเคิล โดยมี
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 250 คน กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักวิชาการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการตั้งคณะทางานจัดประชุมวิชาการ ของ กยท. จานวน 50 คน นักวิจยั จากสถาบันการศึกษา
ยาง และหาสถานที่จดั ประชุม
ภายใต้ สกว. จานวน 70 คน สถาบันเกษตรกรจานวน 50
แห่ ง และผูป้ ระกอบการ 80 คน รู ปแบบการจัดงาน
นาเสนอผลงานวิจยั ด้านปลายน้ า จัดนิ ทศั น์การและบูธ
แสดงผลิตภัณฑ์จากยางพารา
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

14.6990

50.00

9.1160

15.00

5.5830

ร้ อยละ

งบประมาณ

แผนงาน สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
66 โครงการสนับสนุนทุนวิจยั ด้านยางพาราระดับบัณฑิตศึกษา และดุษฎี
บัณฑิต
67 โครงการสนับสนุนงานวิจยั ดีเด่นด้านยางพารา

5.3220
ได้งานวิจยั ด้านยางพาราที่มีศกั ยภาพจากนักวิจยั รุ่ นใหม่
ได้ผลงานวิจยั ด้านยางพาราที่มีศกั ยภาพ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดอบรมเพื่อสนับสนุนงานวิจยั

เตรี ยมข้อมูลและแผนในการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

20.00

3.8790

อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดอบรมเพื่อสนับสนุนงานวิจยั

เตรี ยมข้อมูล หัวข้องานวิจยั เพื่อใช้เป็ นโจทย์วิจยั
สาหรับผูเ้ ข้าประกวด

50.00

1.4430

กลยุทธ์ ที่ 2 การถ่ายทอดงานวิจัยยาง

107.0820

แผนงานการถ่ายทอดเทคโนลียีเพื่ อการผลิตและอุตสาหกรรมยาง

36.4300

68 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

29,418 ราย

5,093 ราย

16,419 ราย

55.81

1) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการผลิตยาง

8,250 ราย

2,102 ราย

5,973 ราย

72.50

2) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง

21,168 ราย

2,991 ราย

10,266 ราย

48.49

3) กิจกรรมฝึ กอบรมช่างกรี ดยาง

180 ราย

แผนการดาเนิ นอยูใ่ นไตรมาสที่ 2

180 ราย

100.00

36.4300
36.0027
0.4273

กลยุทธ์ ที่ 3 การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา

8.8910

แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง

8.8910

69 โครงการจัดทาฐานข้อมูลยางพาราเพื่อการวิจยั และพัฒนายาง

ได้ขอ้ มูลให้ภาครัฐนาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาของประเทศ
70 โครงการศึกษาการผลิตการใช้ยางและความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมยาง มีการบริ หารจัดการการผลิตและการใช้ยางได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ จะสามารถชี้นา ตลาดยางและสร้างเสถียรภาพ
ราคายาง

หมายเหตุ : โครงการที่ทาไฮไลท์ คือโครงการที่ยกเลิก/ไม่ ได้ดาเนินงาน จานวน 17 โครงการ

วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสารวจ สรุ ปผลเพื่อเตรี ยม
จัดทาเป็ นฐานข้อมูล

วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสารวจ สรุ ปผลเพื่อเตรี ยม
จัดทาเป็ นฐานข้อมูล

40.00

5.8500

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความเขื่อมโยง
ทางด้านอุตสาหกรรมยาง

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความเขื่อมโยง
ทางด้านอุตสาหกรรมยาง

50.00

3.0410

แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การหลอมรวมองค์กรให้ เป็ นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
กลยุทธ์ ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1 โครงการ พัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบ
1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency)
1) พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency)
2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร
1) ฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษา
2) พัฒนาพนักงานตามความจาเป็ นเฉพาะส่ วนงาน
3) ฝึ กอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร
3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Officer
1) พัฒนาบุคลากรสู่ SMART RAOT OFFICER
2) พัฒนาบุคลากรเพื่อการส่ งเสริมการแปรรูปยางมาตรฐาน GMP/GAP
3) พัฒนาบุคลากรเพื่อส่ งเสริมเกษตรกรให้ กรีดยางอย่างถูกวิธี
4 กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
1) ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
2) ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ สายงานด้านการเกษตร
5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามตาแหน่ ง(Functional Competency)
1) พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการเกษตร
2) พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการคลัง
3) พัฒนาบุคลากรสายงานด้านแผนงานและกลยุทธ์
4) พัฒนาบุคลากรสายงานด้านบริหารงานทัว่ ไป/ธุรการ
5) พัฒนาบุคลากรสายงานด้านอืน่ ๆ
6 กิจกรรมส่ งเสริมการสลับปรับเปลีย่ น ตาแหน่ งงาน
1) การสลับปรับเปลีย่ นตาแหน่ งงาน
7 กิจกรรมพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการเชิงรุก
1) สัมมนา ศึกษาดูงาน การบริหาร การผลิต อุตสาหกรรม การแปรรูป ด้านธุรกิจการค้าและการตลาดใน
และต่ างประเทศของผู้บริหารและบุคลากร กยท.
2) เพิ่มพูนความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงผู้บริหารและบุคลากร กยท.
3) สัมมนาพนักงานประจาปี
8 กิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการการยางแห่ งประเทศไทย และผู้บริหารระดับสู ง
1) พัฒนาคณะกรรมการการยางแห่ งประเทศไทย
2) พัฒนาผู้บริหารระดับสู ง (ร.ผวก.ขึน้ ไป)

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ร้ อยละ

60 ราย
3 กิจกรรม
40 ราย
20 ส่ วนงาน
60 ราย
3 กิจกรรม
40 ราย
90 ราย
160 ราย

0
0
0
0
0
0
0
0
87

96
0
0
0
0
0
0
0
123

160
0
0
0
0
0
0
0
131.25

100 ราย
60 ราย
5 กิจกรรม
80 ราย
120 ราย
50 ราย
150 ราย
60 ราย
ร้ อยละ 70
1 ครั้ง
4 กิจกรรม

0
0
0
0
0
0
193
29
0
0
0

0
0
0
0
0
0
5
4
0
0
0

0
0
0
0
0
0
132
55
0
0
0

0.5000
2.5000
0.3000
1.6000
0.6000
2.9800
0.4000
0.8000
1.7800
0.1600
0.1600
3.6500
0.6500
0.9000
0.3500
1.1000
0.6500
2.9000

0

0

0

1.6000

0
0
0
0
0

76
0
0
0
1

152
0
0
0
25

0.3000
1.0000
2.2400
0.2400
0.4000

30 ราย
50 ราย
100 ราย
3 กิจกรรม
15 ราย
4 ราย

งบประมาณ (ล้ านบาท)

แผนงาน/โครงการ
3) สัมมนาและศึกษาดูงานในและต่ างประเทศของคณะกรรมการการยางแห่ งประเทศไทยและผู้บริหารระดับสู ง
9 กิจกรรมจัดทาแผนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
1) จัดทา/ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
2) จัดทา/ทบทวนความต้ องการในการฝึ กอบรม (Training Need)
3) จัดทา/ทบทวนเส้ นทางฝึ กอบรม (Training Road Map : TRM)
4) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการฝึ กอบรม/ประเมินความคุ้มค่ าของการฝึ กอบรม
(Return On Investment : ROI)
10 กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงระบบและประเมินสมรรถนะ (Competency)
1) ปรับปรุงสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะตามตาแหน่ ง
2) จัดทา/ปรับปรุงสมรรถนะและความรู้ทจี่ าเป็ น (Skill Metrix) สาหรับคณะกรรมการและผู้บริหารสู งสุ ด
3) ปรับปรุงคู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ
4) ประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื่อหาช่ องว่าง
11 กิจกรรมวิเคราะห์ สมรรถนะประจาตาแหน่ งงาน (Functional Competency) ของทุกตาแหน่ งในหน่ วย
ธุรกิจ และ ฝวศ.
1) วิเคราะห์ สมรรถนะประจาตาแหน่ งงาน (Functional Competency) ของทุกตาแหน่ งในหน่ วยธุรกิจ และ
ฝวศ.
2) ดาเนินการประเมินช่ องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ของบุคลากรทุกคนในหน่ วยธุรกิจ และ ฝวศ.
12 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะด้านบริหาร (Management Competency)
1) พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับต้ น
2) พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลาง
3) พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสู ง
13 กิจกรรมปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) ปรับปรุงตัวชีว้ ดั ระดับบุคคล
14 กิจกรรมจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1) ปรับปรุง/ทบทวนหลักเกณฑ์ การคัดเลือกพนักงานรับทุนการศึกษา
2) จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
3) จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
15 กิจกรรมจัดทาเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ (Career Path)
1) จัดทาเส้ นทางความก้าวหน้ าในสายอาชีพ
16 กิจกรรมจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ ง (Succession Plan)

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ร้ อยละ

20 ราย
4 กิจกรรม
1 กิจกรรม
1 กิจกรรม
1 กิจกรรม

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1.6000
-

0

0

0

-

0
13
0
0
0

0
0
0
1
0

0
216
0
100
0

0.2500
0.0300
0.0200
0.2000

0

0

0

-

8 หลักสู ตร
3 กิจกรรม
6 สมรรถนะ
1 สมรรถนะ
1 ฉบับ
ร้ อยละ 100

งบประมาณ (ล้ านบาท)

6 สมรรถนะ
ร้ อยละ 100
3 กิจกรรม
120 ราย
60 ราย
5 ราย

0

0

0

-

0
0
146
71
0

0
0
0
0
0

0
0
121.67
118.33
0

ร้ อยละ 70

0

0

0

1 ฉบับ
10 ราย
3 ราย
ร้ อยละ 40
5 ตาแหน่ ง
ร้ อยละ 40

1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

100
0
0
0
0
0

3.2500
1.2000
1.4000
0.6500
2.0000
1.0000
1.0000
0.2394
0.2394
-

แผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ร้ อยละ

1) การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ ง
17 กิจกรรมจัดทาแผนและพัฒนาพนักงานทีม่ ีศักยภาพสู ง (Talent Management)
1) จัดทาแผนการคัดเลือกผู้มีศักยภาพสู ง
18 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1) เสริมสร้ างความรู้ด้านวินัยจริยธรรม คุณธรรม และการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ ส่วนรวม
2) ติดตามการดาเนินงานทางวินัยและละเมิด
3) ประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (ITA)
4) ยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม
5) ปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้ องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3 ตาแหน่ ง
ร้ อยละ 70
1 ตาแหน่ ง
ร้ อยละ 70

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0.4260
0.4260
0.9270

3

2

125

0.2048

1
0
0
3

4
1
0
13

125
50
0
133.33

0.4600
0.1222
0.1400
-

19 กิจกรรมเสริมสร้ างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค์กร และความสุ ขในทีท่ างาน
1) ด้านแรงงานสัมพันธ์
2) การส่ งเสริมรักษาสุ ขภาพ
3) ส่ งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีไทย

70 ร้ อยละ
24 ครั้ง
52 ครั้ง
5 ครั้ง
200 ราย
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ฉบับ

0

0

0

2.3311

6
8
0
0
0
0
0

6
18
1
0
0
0
0

50
50
20
0
0
0
0

1.7881
0.3530
0.0600
0.0300
0.1000
-

4) การจัดแข่งขันกีฬาสี
5) สารวจความพึงพอใจในงานและความผูกพันองค์กร
6) จัดทาแผนสร้ างความสุ ขในทีท่ างาน (Happy Workplace)
กลยุทธ์ ที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
2 โครงการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1. กิจกรรมพัฒนาระบบให้ บริการเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

4 ครั้ง
4 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
12 ครั้ง

1 ระบบ

2. กิจกรรมพัฒนาระบบตลาดยางพารา

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงลึกแก่ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ ผ้บู ริหารและพนักงานของ กยท.
5. กิจกรรมบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย
6. กิจกรรมจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สาหรับบุคลากร

1 ระบบ

ไม่ น้อยกว่า 1 ครั้ง/คน/ปี
400 คน/ปี
1 ระบบ
460 เครื่อง

ระบบสามารถให้ บริการได้อย่าง
ต่ อเนื่อง ภายในไตรมาส 1/2561 และ
2/2561
ระบบสามารถให้ บริการได้อย่าง
ระบบสามารถให้ บริการได้อย่าง
ต่ อเนื่อง ภายในไตรมาส 1/2562 และ
ต่ อเนื่อง ภายในไตรมาส 1/2562
2/2561
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับการอบรมไม่ น้อยกว่ า 1 ครั้ง/ ได้รับการอบรมไม่ น้อยกว่ า 1 ครั้ง/
คน/ไตรมาส
คน/ไตรมาส
ไม่ มีการอบรมภายในไตรมาส 1
17 คน/ปี
1 งวด
1 งวด
ดาเนินการได้ตามแผนทีว่ างไว้
ดาเนินการได้ตามแผนทีว่ างไว้
ระบบสามารถให้ บริการได้อย่าง
ต่ อเนื่อง ภายในไตรมาส 1/2561

งบประมาณ (ล้ านบาท)

50

0

50

0

100

1.05

4.25
50
60

2.5
8.14
14.83

แผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ร้ อยละ

งบประมาณ (ล้ านบาท)

50
50
50

0.12
20.655
0.15

50

0

50

0

60
50
50

1.8
9.9
3.37
0.144

3 โครงการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูล
1. กิจกรรมบารุงรักษาระบบบริการข้อมูลสาหรับเกษตรกรชาวสวนยาง (e-Service)
2. กิจกรรมจัดหาบริการเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลสารอง (DR-Data Center)
3. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ กยท.

1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ

4. กิจกรรมปรับปรุงระบบการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)

1 ระบบ

5. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการความรู้
6. กิจกรรมบารุงรักษาห้ อง Data Center
7. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
8. กิจกรรมบารุงรักษาระบบเครือข่าย
9. กิจกรรมบารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้ สาย

1 ระบบ
1 หน่ วย
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ

4 โครงการหลอมรวมระบบสารสนเทศ

ร้ อยละ 80

ดาเนินการได้ตามแผนทีว่ างไว้

ดาเนินการเรียบร้ อยแล้ ว

100

-

1 ระบบ

อยู่ระหว่างรับประกันโครงการ
เนื่องจากเป็ นโครงการต่ อเนื่องจากปี
2560

1 งวด

33.33

0.485625

1 งวด

2 งวด

50

0.2367

1 งวด

2 งวด

50

0.169

-

-

-

5.982

1 งวด

2 งวด

50

0.497

50

0

5 โครงการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม
1. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
2. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน
3 ระบบ
3. กิจกรรมบารุงรักษาระบบการบริหารจัดการโครงการ
1 ระบบ

1 งวด
2 งวด
ดาเนินการได้ตามแผนทีว่ างไว้
บารุ งรักษา 6 งวด
1 งวด
2 งวด
อยู่ระหว่างรับประกันโครงการ
อยู่ระหว่ างรับประกันโครงการ
เนื่องจากเป็ นโครงการต่ อเนื่องจากปี เนื่องจากเป็ นโครงการต่ อเนื่องจากปี
2560
2560
อยู่ระหว่างรับประกันโครงการ
อยู่ระหว่ างรับประกันโครงการ
เนื่องจากเป็ นโครงการต่ อเนื่องจากปี เนื่องจากเป็ นโครงการต่ อเนื่องจากปี
2560
2560
งวดที่ 1 : 0.33 งวด / งวดที่ 2 : 0.67 งวด
งวดที่ 2 : 0.33 งวด / งวดที่ 3 : 0.67 งวด
ดาเนินการได้ตามแผนทีว่ างไว้
2 งวด
1 งวด
2 งวด

4. กิจกรรมพัฒนาระบบวางแผนบริหารธุรกิจองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)
1 ระบบ
5. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Back Office
1 ระบบ
6. กิจกรรมบารุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
1 ระบบ

อยู่ระหว่างรับประกันโครงการ
อยู่ระหว่ างรับประกันโครงการ
เนื่องจากเป็ นโครงการต่ อเนื่องจากปี เนื่องจากเป็ นโครงการต่ อเนื่องจากปี
2560
2560

แผนงาน/โครงการ
7. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานนวัตกรรม
8. กิจกรรมบารุงรักษาระบบสารสนเทศของ กยท.
6. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับชาระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
1. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบรับชาระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการองค์กร
7. โครงการจัดทาและวางแผนยุทธศาสตร์ องค์กร

1. กิจกรรมจัดทางบประมาณประจาปี

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ร้ อยละ

งบประมาณ (ล้ านบาท)

0
6 ระบบ

ดาเนินการได้ตามแผนทีว่ างไว้
1 งวด

2 งวด

50

0
0.8

1 ระบบ

1 งวด

2 งวด

40

5.75

รวบรวมข้อมูลสรุ ปเสนอโครงการ
ของแต่ ละคณะทางานมาตรา
49(3)-(6) เพื่อเข้าประชุม
เตรียมข้อมูลเพื่อชีแ้ จงคณะกรรม
มาธิการวิสามัญพิจารณาร่ าง พรบ.
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ.
2562

50

0.096

1 แผน

อยู่ระหว่างรวบรวมคาขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2562
จากทุกส่ วนงาน

1 แผน

- จัดทาข้อเสนองบประมาณ
รายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2562
- จัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่ าย
เพิ่มเติมประจาปี 2561

2. กิจกรรมจัดทาและทบทวนแผนปฏิบัติการประจาปี

3 จัดทา แผนปฏิบัติการประจาปี 2562

4. กิจกรรมจัดทาและปรับปรุงแผนวิสาหกิจ

อยู่ระหว่ างให้ สงป.เห็นชอบ
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
เพิ่มเติมปี 2561

50

50

50

1 แผน

ประชุมคณะจัดทาและทบทวน
เผยแพร่ Action plan 2561 ฉบับ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 ครั้งที่
ปรับปรุ ง ใช้ ในการปฏิบัติงานแล้ ว
1 วันที่ 27/02/2562

50

1 แผน

ประชุมคณะจัดทา แผนปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูลสรุ ป โครงการของ
ประจาปี 2562 แล้ วเสร็จและส่ ง แต่ ละคณะทางานมาตรา 49(3)-(6)
ข้อมูลให้ คณะทางานฯ มาตรา
และทุน กยท. เพื่อจัดทาร่ าง
49(3)-(6)
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562
คณะกรรมการการยางแห่ งประเทศ
เผยแพร่ วสิ าหกิจการยางแห่ ง
ไทย เห็นชอบแผนวิสาหกิจการยาง
ประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2564)
แห่ งประเทศไทย (พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 4 ในช่ วง
2564) ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 4 ในช่ วง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
เพือ่ ใช้ เป็ นกรอบในการดาเนินงาน
เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

50

1 แผน

0.08

0.6

แผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ร้ อยละ

งบประมาณ (ล้ านบาท)

1 ครั้ง

ดาเนินการขออนุมัติเบิกจ่ ายเงิน
สนับสนุนค่ าจ้ างทีป่ รึกษา ประจาปี

ดาเนินการได้ตามแผนทีว่ างไว้

50

1.405

ไม่ ได้ดาเนินการ

ไม่ ได้ดาเนินการ

ไม่ได้
ดาเนิ นการ

-

ดาเนินการได้ตามแผนทีว่ างไว้

50

0.15

ดาเนินการได้ตามแผนทีว่ างไว้

50

0.15

0
0
0
1
0
0
0
1
94
0
0
3
1
0
0
0
8
0
0
0
0
0

0
0
0
25
0
0
0
40
136.23
0
0
50
100
0
0
0
25
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0.46
0
0
0.04
0.42
0.647
0
0.04
0.038
0.025
0.104
0.16
0.28
0.3
0
0
-

8. โครงการติกตามประเมินผลองค์กร
1. จ้ างทีป่ รึกษาเพื่อระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
2. ติดตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาล

1 กิจกรรม

3. กิจกรรมประชุมเพื่อชีแ้ จงรายละเอียดหลักเกณฑ์ การจัดทาตัวชีว้ ดั

4 ครั้ง

4. กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน

1 งาน

9. โครงการจัดทาแผนแม่ บทด้านทรัพยากรบุคคล
กิจกรรม ทบทวนแผนแม่ บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2564
10. โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และแต่ งตั้งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล
1) กิจกรรม สรรหาบุคลากร
2) กิจกรรม ปรับปรุงหลักเกณฑ์ การเข้าสู่ตาแหน่ ง
11. โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1) กิจกรรม กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกีย่ วกับสวัสดิการ ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์
2) กิจกรรม เผยแพร่ ความรู้ด้านสวัสดิการ
3) กิจกรรม ดาเนินการเกีย่ วกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4) กิจกรรม พิธีประกาศเกียรติคุณผู้ครบเกษียณอายุ
12. โครงการส่ งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
1) กิจกรรม การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย
2) กิจกรรม ศึกษาดูงานของคณะกรรมการความปลอดภัย
3) กิจกรรม ตรวจสอบความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ ให้ มีความพร้ อมในการปฏิบัติงาน
4) กิจกรรม จัดทา/ทบทวน คู่มือ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ
5) กิจกรรม ส่ งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
6) กิจกรรม การอบรมภาคบังคับของกระทรวงแรงงาน
7) กิจกรรม อบรมดับเพลิงขั้นต้ น/การฝึ กซ้ อมดับเพลิงและการฝึ กซ้ อมหนีไฟ
13. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดจิ ิทัลด้านทรัพยากรบุคคล
1) กิจกรรม ระบบบริการงานบคคลอิเล็คทรอนิกส์ (E-Service) (ทดลองใช้ ใน ฝทม.กับ ฝทส.)
2) กิจกรรม ระบบทะเบียนประวัติอเิ ล็กทรอนิกส์ (ขั้นเตรียมข้อมูล)
3) กิจกรรม หน่ วยงานไร้ กระดาษ (Paperless Office)

ร้ อยละ 60
1 ฉบับ
ร้ อยละ 60
4 ครั้ง
1 ฉบับ
ร้ อยละ 60
1 ครั้ง
5 ครั้ง
69 คน
120 คน
ร้ อยละ 75
12 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
40 ราย
1 ครั้ง
6 ระบบ
ร้ อยละ 100
10 รีม

ประชุมชีแ้ จงทั้งหมด 4 ครั้ง รวม 7
เขต
ได้รับบันทึกข้อตกลงฯ ของกยท.
ประจาปี 2561 จานวน 1 ฉบับ
0
0
0
4
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

แผนงาน/โครงการ
4) กิจกรรม ปรับปรุงคู่มือการใช้ ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
5) กิจกรรม ติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
6) กิจกรรม พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้ เทคโนโลยีดจิ ิทัล เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0
7) กิจกรรม เพิ่มพูนความรู้เรื่องเทคโนโลยีดจิ ิทัลแก่ผ้บู ริหาร กยท. โดยสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่ างๆ
14. โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ให้ บุคลากรได้รับทราบอย่ างทัว่ ถึงทั้งองค์กร
1) กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้กบั การพัฒนาองค์ กร
2) กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
15. โครงการสร้ างบรรยากาศแห่ งการเรียนรู้ และแลกเปลีย่ นเรียนรู้
1) กิจกรรม วันแห่ งการเรียนรู้ (KM Day)
2) กิจกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
3) กิจกรรม สอนให้ ฝึกปฏิบัติในระหว่างทางาน (On The Job Training) หรือการเป็ นโค๊ ชสอนงาน (Coaching)
4) กิจกรรม ใช้ องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างหน่ วยงานของรัฐใช้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด
5) กิจกรรม สารวจความพึงพอใจด้านการจัดการความรู้และการนาองค์ความรู้ไปใช้ ในการปฏิบัติงาน
6) กิจกรรม ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ (RAOT Learning Center)
16. โครงการจัดทาองค์ความรู้ทจี่ าเป็ นต่ อการปฏิบัติงานและตอบสนองต่ อความต้ องการของบุคลากรในองค์ กร
1) กิจกรรม จัดทาองค์ความรู้ (Knowledge) จากผู้เกษียณ ผู้ลาออก ผู้บริหาร และผู้ชานาญการ
2) กิจกรรม Unit School
17. โครงการจัดทาองค์ความรู้ ทีจ่ าเป็ นในการบริหารยางพาราทั้งระบบ
1) กิจกรรม จัดทาองค์ความรู้ ทีจ่ าเป็ นในการบริหารยางพาราทั้งระบบ
2) กิจกรรม : ส่ งเสริมหรือพัฒนาองค์ความรู้ เกีย่ วกับระบบการบริหารจัดการเกษตรกรรมสมัยใหม่
18. โครงการนวัตกรรม
กิจกรรม นวัตกรรม
19. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการความรู้

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ร้ อยละ

งบประมาณ (ล้ านบาท)

1 ครั้ง
1 ครั้ง
50 ราย
1 ครั้ง
ร้ อยละ 10
4 ครั้ง
1 ครั้ง
ร้ อยละ 50
ร้ อยละ 60
1 ครั้ง
3 เรื่อง
20 เรื่อง
4 เรื่อง
1 ครั้ง
ร้ อยละ 30

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
12.6
0
0
0
0
0
2
0
0
0

0
0
63
0
0
1
0
0
0
0
0
20
0
0
17.4
0
1
1
0
0
2
0
0
0

0
0
126
0
0
50
100
0
0
0
0
100
0
100
100
0
25
2
0
0
40
0
0
0

0.3
0.05
0.02
0.03
0.5

20
20
0
0
0
0
0

40
30
0
0
0
1
2

60
50
0
0
0
50
67

4 องค์ความรู้
50 ราย
13 หลักสู ตร
10 องค์ความรู้
1 องค์ความรู้
1 นวัตกรรม

ระดับปานกลาง
ร้ อยละCenter,
100 Intranet)
1) กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ( KMS : Knowledge Repository, E-learning, RAOT Learning
ร้ อยละ 100
2) กิจกรรม พัฒนาเว็บไซต์ การจัดการความรู้และพืน้ ทีเ่ สมือนในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ของ กยท.
0.05
20. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร
ร้ อยละ 50
1) กิจกรรม ส่ งเสริมการรักการอ่ าน (Activity for Reading Skill)
1 กิจกรรม
2) กิจกรรม เสริมสร้ างความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ ด้านการจัดการความรู้ ให้ แก่ ทีมงาน
2 หลักสู ตร
3) กิจกรรม พัฒนาระบบการเรียนรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
3 หลักสู ตร

0.05
0.4
0.02
0.01
0
0.02
1.552
1.552
0
0.921
0.45
0.471
0.25
0.25
0
0
0.447
0.06
0.2
0.187

แผนงาน/โครงการ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ร้ อยละ

งบประมาณ (ล้ านบาท)

21. โครงการจัดทาแผนแม่ บทการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการประจาปี ตัวชีว้ ดั และการประเมินผลด้านการจัดการความรู้
1) กิจกรรม ทบทวนแผนกลยุทธ์ การจัดการความรู้ ของ กยท.
1 จานวนครั้ง
2) กิจกรรม จัดทาแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจาปี งบประมาณ 2562
1 ฉบับ
3) กิจกรรม จัดทารายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของ กยท. ประจาปี งบประมาณ 2562
1 ฉบับ
22. โครงการเสริมสร้ างแรงจูงใจในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ของบุคลากร
กิจกรรม ยกย่องชมเชยผลงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กร
1 ครั้ง
23. โครงการสื่อสารประเด็นนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
ร้ อยละ 100
กิจกรรม สื่อสารประเด็นของวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และกฎระเบียบในการบริหารและพัฒ4นาทรั
ครั้ง พยากรบุคคล
24. โครงการปรับปรุงโครงสร้ างองค์กร กรอบอัตรากาลัง และหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
ร้ อยละ 60
25. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจาปี
ร้ อยละ 80
26. กิจกรรมตรวจสอบภายใน
1. ตรวจสอบกระบวนการหลัก-กระบวนการสนับสนุน จานวน 12 กระบวนการ (กองตรวจสอบ 1)
13 หน่ วยรับตรวจ
2. ตรวจสอบกระบวนการหลัก-กระบวนการสนับสนุน จานวน 9 กระบวนการ (กองตรวจสอบ 2)
11 หน่ วยรับตรวจ
3. ตรวจสอบกระบวนการหลัก-กระบวนการสนับสนุน
15 หน่ วยรับตรวจ
จานวน 9 กระบวนการ (กองตรวจสอบ 3)
4. การฝึ กอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน กยท.
12 ครั้ง
5. ค่าใช้ จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.
12 ครั้ง
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.
12 ครั้ง
7. การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน (กพต.)
3 ครั้ง
1 ครั้ง
8. การอบรมคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักสู ตร

0
1
0
0
0
0
0
1
60
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
100
0
0
0
0
0
50
0
0

0
0
0
0
0.08
0.08
0
0
0.4395
0

1
0

3
3

30.77
27.27

1248000
936000

2

5

46.67

92000

0
1
1
0

4
3
3
0

33.33
33.33
33.33
0

200000
120000
90000
200000

ของ สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Instititule Of Directors: IOD)
9. การติดตามงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.
10. การตรวจติดตามงาน ผอ.สตส.
27. โครงการส่ งเสริมด้านความรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์กร
1 กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงปลูกไม้ โตเร็วในสวนยางเพื่อผลิตเชือ้ เพลิงชีวมวลร่ วมกับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่ งประเทศไทย
2 กิจกรรม สนามฟุตซอลยางพารา

0

0

0

300000

0
0

1
1

33.33
25

400000
100000
3.735

เริ่มดาเนินการไตรมาสที่ 3

เริ่มดาเนินการไตรมาสที่ 3

0

0.7

1แห่ ง

-

100

0

เริ่มดาเนินการไตรมาสที่ 3
เริ่มดาเนินการไตรมาสที่ 3
เริ่มดาเนินการไตรมาสที่ 3

เริ่มดาเนินการไตรมาสที่ 3
เริ่มดาเนินการไตรมาสที่ 3
เริ่มดาเนินการไตรมาสที่ 3

0
0
0

1.386
0.174
0.675

3 กิจกรรม สนาเด็กเล่นจากยางพารา
4 กิจกรรม สร้ างฝายชะลอนา้ จากล้อยาง
5 กิจกรรม ปูสระนา้ จากยางพารา

ค่าเป้าหมาย

3 ครั้ง
4 ครั้ง

2,000 ไร่
1 แห่ ง
3 แห่ ง
3 แห่ ง
1 แห่ ง

แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ ที่ 4 การหลอมรวมเพื่อความเป็ นหนึ่ง
28. โครงการหลอมรวมระบบสารสนเทศ
29. โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อการบริหาร
-ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
-ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อนิทรรศการ
-ประชาสัมพันธ์ สร้ างความรับรู้ และเข้าใจ ผ่านสื่อโทรทัศน์ และผ่านสื่อวิทยุ (เพิ่มเติมมาใหม่ ) (จ้ าง อ.ส.ม.ท.)
-ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อวิทยุ
-ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อเว๊ปไซด์
-สื่อมวลชนสัมพันธ์
-ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อมวลชน
-สรุปข้อมูลข่าวจากสื่อมวลชน
-กิจกรรมพิเศษ
-คู่มือพนักงาน กยท.
-ปฏิทิน 3 รูปแบบ
-รายงานประจาปี 2560
-ป้ายประชาสัมพันธ์
-เทิดพระเกียรติราชวงค์
-ประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กร
-เสียงตามสาย
30.โครงการยกร่ างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของการยางแห่ งประเทศไทย

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ร้ อยละ

งบประมาณ (ล้ านบาท)

ร้ อยละ 80

ดาเนินการได้ตามแผนทีว่ างไว้

ดาเนินการได้ตามแผนทีว่ างไว้

100

-

76 ครั้ง
6 ครั้ง
74 ครั้ง
40 ครั้ง
342 ครั้ง
49 ครั้ง
104 ครั้ง
365 ครั้ง
5 ครั้ง
10,000 เล่ ม
34,000 ชุด
6,000 เล่ ม
20 ป้าย
6 ครั้ง
280 ครั้ง
350 ครั้ง

6
1
0
53
105
5
43
62
0
0
4000
0
1
1
114
98

7
1
24
74
98
12
40
62
7
10000
20000
0
1
1
153
200

17.1
33.33
32.43
317.5
59.35
34.69
79.8
33.97
140
100
70.58
10
33.33
95.35
85.14

1.5
1.013
5
0.06
0.01
1.736
0.153
0.237
0.55
1.8
0.775
0.354
0.11
0.21
0.028
0.004

100

0.25

-

0.5

ดาเนินการได้ตามแผนทีว่ างไว้ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2560

กลยุทธ์ ที่ 5 การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ
31. โครงการบริหารการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

-

แผนการดาเนินงานอยู่ไตรมาสที่ 2

32. โครงการสร้ างความรู้ความเข้าใจกระบวนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

-

ดาเนินจัดโครงการฝึ กอบรม เชิง
ปฏิบัติการหลักสู ตร “การบริหาร
แผนการดาเนินงานอยู่ไตรมาสที่ 2
ความต่ อเนื่องทางธุรกิจ : Business
Continuity Management (BCM)”

-

0.338

-

แผนการดาเนินงานอยู่ไตรมาสที่ 2

-

-

0

ดาเนินการได้ร้อยละ 100

คณะกรรมการ กยท.เห็นชอบแผน
บริหารความสมดุลระหว่ างรายได้
และค่าใช้ จ่าย ปี 2561

รายงานผลให้ คณะอนุการค้าและ
การลงทุนรับทราบ

60

0.05

33. โครงการจัดทาแผนแม่ บทบริหารความเสี่ยง
กลยุทธ์ ที่ 6 การลดใช้ จ่าย และปรับโครงสร้ างหนี้
34.โครงการจัดทาแผนบริหารความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้ จ่าย

-

