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นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
  ของการยางแห่งประเทศไทย 
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นโยบายการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ   

ระเบียบ ข้อบังคับ 
 

 

 







 

 

 

 
 

                   3 
แนวปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้องกับหลักการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานใช้เป็น 

แนวทางในการปฏิบัติ 
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ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม  
ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้าง 
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ระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณของ

ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการยาง

แห่งประเทศไทย 
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ระเบียบว่าด้วยการขัดกันระหว่าง   
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์

ส่วนรวม 
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การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงาน และลูกจ้าง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประสิทธิ์   หมีดเส็น กรรมการ 

การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะ

อนุกรรมการการก ากับดูแลกิจการที่ดี

ของ กยท. น าคณะพนักงาน กยท. 

ร่วมศึกษาดูงาน แนวทางในการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย เ พ่ือน ารูปแบบการ

จัดการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

มาพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

กยท.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะพนักงานผู้รับผิดชอบการก ากับดูแล

กิ จ ก า ร ที่ ดี ข อ ง  ก ย ท . แ ล ะ บ ท บ า ท

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เข้ารับการศึกษาดู

งาน  ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือน ารูปแบบ

และหลักการที่ส าคัญในการด าเนินการด้าน

การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการด าเนินการ

ด้านบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมาปรับ

ใช้กับ กยท.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 

เข้ ารับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น บ ท บ า ท

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย  

และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานใน

ฐานะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

โดยบริษัททริส  คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เพ่ือ

น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ รั บ ม า เ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

ของการยางแห่ งประ เทศไทยให้ มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประสิทธิ์  หมีดเส็น และนายสาย  
อ่ินค า กรรมการการยางแห่งประเทศ
ไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการและ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ ยงและ
ควบคุมภายใน พร้อมทั้งคณะพนักงาน
การยางแห่งประเทศไทยเข้ารับฟังการ
บรรยายหัวข้อการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองค์กร บรรยายโดยวิทยากรจาก 
บริษัท ฮาร์วาดเอเชีย คอนซัลติ้ง จ ากัด. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กยท.จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร 

ด้านแผนงานและกลยุทธ์ 

เพ่ือให้พนักงานการยางแห่งประเทศไทยมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในขององค์กรเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือให้มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินแผนงาน

แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม ม า ก ขึ้ น อี ก ทั้ ง ค ว า ม รู้

ความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท าให้

พนักงานการยางแห่งประเทศไทยที่ผ่านการอบรม

น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กยท.จัดอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ กยท." 

เพ่ือให้พนักงานการยางแห่งประเทศไทยมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัสดุ และเพ่ือให้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการการด าเนินงานทางด้าน

พัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท าให้พนักงานการ

ยางแห่งประเทศไทยที่ผ่านการอบรมน าความรู้ไป

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้เกิดการก ากับดูแล

กิจการที่ดีภายในการการยางแห่งประเทศไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประสิทธิ์  หมีดเส็น และนายสังข์เวิน  ทวดห้อย 

กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ลงพ้ืนที่ เยี่ยมชม

กิจการของการยางแห่งประเทศไทย ในส่วนของ 

โรงงานผลิต สวนยาง และพบปะเกษตรกร สถาบัน

เกษตรกร ชาวสวนยางเพ่ือรับฟังประเด็นปัญหา ในด้าน

การด าเนินงาน เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ผลิตภัณฑ์ยางต้นน้ า อย่างเป็นระบบ เพ่ือเกิดความ

ยั่งยืนต่อเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร รวมทั้งกิจการ

ของการยางแห่งประเทศไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเสนีย์   จิ ตตเกษม  นายธนวรรธน์   พลวิชั ย  
นางภูริวรรณ   ทวีสิทธิ์ ในฐานะกรรมการการยางแห่ง

ประเทศไทย และกรรมการตรวจสอบการยางแห่ง

ประเทศไทย ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน กระบวนการท างานใน

พ้ืนที่ ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี เพ่ือ

น า ผลการศึ กษ าดู ง านมา เ พ่ิ มประสิ ทธิ ภ าพ ใน

กระบวนการตรวจสอบของการยางแห่งประเทศไทย ให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยางแห่ งประเทศไทยจัดอบรม
พนักงานผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน
และบัญชี  เ พ่ือให้ เข้าใจถึง ระเบียบ
ขั้นตอน วิธีการ ปฏิบัติทางด้านการเงิน
และบัญชี อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินการตามแนวทางการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของ กยท. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยางแห่ งประเทศไทยจัดอบรม
ผู้บริหารระดับต้น เพื่อให้มีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ ในฐานะผู้บริหาร เพื่อ
ส่ ง เสริมการท างานขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยางแห่ งประเทศไทยจัดอบรม
พนักงานตามสมรรถนะ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีขอหัวข้อความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีด
ความสามารถและประสิทธิภ าพที่
เพียงพอ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยางแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์” ให้กับ
พนักงานและลูกจ้างของ กยท. วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์, เพ่ือสร้างความรู้ และความเข้าใจระบบแรงงานสัมพันธ์ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
การยางแห่งประเทศไทย , เพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และการใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์เพ่ือ
การพัฒนาการยางแห่งประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การยางแหง่ประเทศไทยจดัโครงการสนบัสนนุรัฐวสิาหกิจด้านการบริหารจดัการองค์กร เพ่ือให้พนักงาน

เข้าใจถึงขั้นตอนการด าเนินงานตามตามตัวชี้วัดองค์กร เพ่ือให้ การยางแห่งประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การด าเนินการตามตัวชี้วัด และเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันในเวทีสากล 



 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กยท.เดนิหน้า“โครงการต่อต้านคอร์รัปช่ัน” จัดบรรยายพเิศษ

การบริหารจัดการการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 





 
 

   
 

 

 
 

 
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมเยี่ยมชมการด าเนินกิจการ 

การยางแห่งประเทศไทย 
ของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 

 
ณ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง  

(จังหวัดนครศรีธรรมราช)  
 

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

โดย กองฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 



 
 

   
 

รายงานผลการด าเนินกิจกรรมเยี่ยมชมการด าเนินกิจการการยางแห่งประเทศไทย  
ณ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง (จังหวัดนครศรีธรรมราช)  

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
  
 การเยี่ยมชมการด าเนินกิจการการยางแห่งประเทศไทย  ณ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้
ตอนกลาง (จังหวัดนครศรีธรรมราช) คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยได้ลงพ้ืนที่ เยี่ยมชมจ านวน 4 จุด 
ดังนี้ กองจัดการโรงงาน 1 , กองจัดการโรงงาน 2, ส านักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช และ 
สหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี จ ากัด โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานดังกล่าวได้บรรยายถึงข้อมูลทั่วไป และ
ปัญหาและอุปสรรค ของการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ข้อมูลทั่วไปของการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง 

 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลางมหีน่วยงานในสังกัด จ านวน  ๑๔  หน่วยงาน 
ประกอบไปด้วย  
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด  6  จังหวัด  
 1. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช   
      2. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง        
 3. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง        
 4. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่        
 5. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา        
 6. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต 
กองจัดการสวนยาง จ านวน 3 กอง 
 7. กองจัดการสวนยาง 1 
 8. กองจัดการสวนยาง 2 
 9. กองจัดการสวนยาง 3 
กองจัดการโรงงานจ านวน 4 กอง 
 10. กองจัดการโรงงาน 1 
 11. กองจัดการโรงงาน 2 
 12. กองจัดการโรงงาน 3 
 13. กองจัดการโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและอบแห้ง 
 14. ส านักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ข้อมูลด้านเกษตรกรในพื้นที่การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง 

สวนยางพารา 
 - ชาวสวนยางขึ้นทะเบียนกับ กยท.  390,493  ราย  เนื้อท่ี 3,754,203 ไร่ 
 - ชาวสวนยางไม่มีเอกสารสิทธิ์ 67,805 ราย   เนื้อท่ี 1,008,370 ไร่ 
  รวมชาวสวนยางท้ังหมด 458,258  ราย เนื้อที ่4,762,573 ไร่ 

 



 
 

   
 

สวนปาล์มน้ ามัน 
 - สวนปาล์มน้ ามันของเกษตรกร  278,979  ไร่ 

สวนผลไม้ 
 - สวนผลไม้ของเกษตรกร  18,585  ไร่ 

สถาบันเกษตรกร 
 - สถาบันเกษตรกร 223 สถาบัน สมาชิก 53,219 ราย 

ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
 - พนักงานและลูกจ้าง 809  คน 
 - คนงานกรีดยาง 1,129  คน 

พื้นที่ที่เป็นสินทรัพย์ของ กยท.(เขตใต้กลาง)  อ.ช้างกลาง อ.นาบอน อ.ทุ่งใหญ่ (ที่ท าการเขต, กจส.1-3,  
กจร.1-3, กจม.) 

 เนื้อท่ีรวมทั้งหมด  41,800  ไร่  แบ่งออกเป็น 
   1. เนื้อท่ีสวนยาง 34,116 ไร่ 
        1.1 สวนยางกรีดได้ 26,620 ไร่ 
         1.2 สวนยางปลูกใหม่ 3,275   ไร่ 
         1.3 สวนยางรอเปิดกรีด 3,101   ไร่ 
                (ทยอยเปิดกรีดต้นที่ได้ขนาด) 
         1.4 สวนยางหยุดกรีดรอโค่น 940 ไร่ 
       1.5 แปลงทดลองพันธุ์ยาง 180 ไร่ 

 ข้อมูลด้านสินทรัพย์ พ้ืนที่อ่ืนๆ ใน กจส. 1-3 
  2. สวนปาล์มน้ ามัน 533 ไร่ 
  3. แปลงกิ่งตา 165 ไร่ 
  4. พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง/ห้วย/หนอง 7,151  ไร่ 

  กยท.จ.ตรัง 
   - สวนยาง 325.75  ไร่ 

  กยท.จ.พัทลุง 
   - สวนยาง 306.00  ไร่  
   - สวนปาล์มน้ ามัน 70.00  ไร่ 

  กยท.จ.กระบี่ 
   - สวนยาง 629.00  ไร่  
   - สวนปาล์มน้ ามัน 1,061.20  ไร่ 

  กยท.จ.พังงา 
   - สวนยาง 64.70  ไร่  
   - สวนปาล์มน้ ามัน 182.05  ไร่ 

   



 
 

   
 

  สตก.จ.นครศรีฯ  
   - สวนยาง 38.00  ไร่  
   - สวนปาล์มน้ ามัน 10.00  ไร่  
   - แปลงกิ่งตายาง 7.00 ไร่ 

รวมสวนยางท้ังหมด  35,479.45  ไร่ 
รวมสวนปาล์มน้ ามัน  1,856.25  ไร่ 

 

ผลผลิตเฉลี่ยกองจัดการสวนยาง 
 กจส.1 ผลผลิตเฉลี่ย 159.75  กิโลกรัม/ไร่ 
 กจส.2 ผลผลิตเฉลี่ย 154.30  กิโลกรัม/ไร่ 
 กจส.3 ผลผลิตเฉลี่ย 61.76  กิโลกรัม/ไร่ 

สาเหตุผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ า ได้แก่ 
 1. จ านวนต้นยางเปิดกรีดเฉลี่ย  35  ต้น/ไร่ 
 2. ต้นยางมีอาการหน้าแห้งจ านวนมาก โดยเฉพาะ กจส.2 
 3. ต้นยางเสื่อมสภาพอายุมากกว่า 35 ปี รอโค่น 12,362.89 ไร่ โดยเฉพาะ กจส.3 เกือบทั้งหมด 
 4. วันกรีดเฉลี่ย  113 วัน/ปี เนื่องจากฝนตกชุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละหน่วยงาน 
 

ส านักตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ปัญหาด้านอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ 
 - รถยกยางมีสภาพเก่าทรุดโทรมมาก ปัจจุบันใช้ในการได้เพียง 4 คัน จากจ านวนทั้งหมด 9 คัน 
เหลืออีก 5 คันไม่สามารถซ่อมให้ใช้การได้ 
 - แผงเหล็กรองยางไม่ได้เป็นครุภัณฑ์ จึงไม่สามารถของบประมาณในการซ่อมแซมจากการยาง        
แห่งประเทศไทยได ้

2. ปัญหาด้านบุคลากร 

 1) ลูกจ้างชั่วคราว ยังไม่สามารถบรรจุลงในอัตราก าลังตามโครงสร้าง  
  - สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจ าเข้าเป็น
พนักงานการยางแห่งประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 
  - ลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ผ่านการสอบครั้งนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในการท างานเพื่อองค์กรตลอดมา 
 2) พนักงานจ้างเหมาบริการ 
  - พนักงานจ้างเหมาบริการไม่ได้สอบปรับระดับขึ้นมาเป็นพนักงานราชการ (ลูกจ้างชั่วคราว 
การยางแห่งประเทศไทย) เหมือนกับตลาดกลางยางพาราจังหวัดอ่ืน เนื่องจากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนใน
การขอรับการอนุมัติจัดสรรอัตราก าลังจากกรมวิชาการเกษตร จึงท าให้ไม่ได้สอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ 
(ลูกจ้างชั่วคราว การยางแห่งประเทศไทย) ทั้งที่เป็นพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เช่น  งานประมูลยาง 
งานคัดคุณภาพ งานชั่งน้ าหนัก งานลงทะเบียนงานสารสนเทศ งานพัสดุ ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน และประสบการณ์ในการท างาน 

 3) โปรแกรมซื้อขายยางตลาดปัจจุบัน  
 โปรแกรมซื้อขายยางตลาดปัจจุบัน ไม่ได้รับงบประมาณในการดูแลระบบ (แม่ข่าย คือ สตก.จ.สงขลา) 
ส่งผลให้โปรแกรมซื้อขายยางตลาดปัจจุบันไม่มีเสถียรภาพ  
 

--------------------------------------------------- 

 

กองจัดการโรงงาน 1 

1. ปัญหาด้านการผลิต 
  - ปัญหายาง STR5L ล้นสต็อก และยังจ าหน่ายไม่ได้ประมาณ 1,100 ตัน 
  - เครื่องจักรเก่ามีอายุกว่า 30 ปี ทั้งนี้ได้รับการปรับปรุงแล้ว แต่ในช่วงนี้ได้หยุดผลิต เนื่องจากผลิตได้
เพียง 600 – 700 กิโลกรัม/ชั่วโมง จากเป้าหมายการผลิต 2,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง จึงท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 

2. ปัญหาด้านแรงงาน  
 - แรงงานจากลูกจ้างประจ าซึ่งมีเพียง 10 คนนั้นไม่พอ เนื่องจากมีการผลิตวันละ 100 – 120 ตัน/วัน  
 - แรงงานจ้างเหมาหายาก เนื่องจากแรงงานไม่มีความรู้ความช านาญในการผลิตยาง STR5L 



 
 

   
 

3. ปัญหาการจัดซื้อวัตถุดิบ 
 - การรับซื้อน้ ายางสดในเขตขังหวัดนครศรีธรรมราช มีการแข่งขันกันสูงมาก บริษัทเอกชนมีกลยุทธ์ใน
การบวกราคาเพ่ิมอีก 2 บาท/กิโลกรัม แต่ กจร.1 ไม่สามารถท ากลยุทธ์แบบบริษัทเอกชนได้ เนื่องจาก
คณะกรรมการประกาศราคาได้ก าหนดราคารับซื้อ และประกาศราคารับซื้อได้เพียงวันละ 1 ครั้ง 

4. ปัญหาการค านวณต้นทุนการผลิต 
 - การน าค่าใช้จ่าย สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรในครอบครัวของพนักงานและลูกจ้าง         
ที่ท างานใน กจร.1 มาเป็นต้นทุนการผลิต ท าให้ต้นทุนในการผลิตเพ่ิมจาก 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 7 บาท/
กิโลกรัม  
 - การน าค่าไฟฟ้าส่วนกลางนอกเหนือจากค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตของโรงงานจริงๆ มารวมเป็นต้นทุน
การผลิต ท าให้มีต้นทุนสูง 
แนวทางการแก้ปัญหายางล้นสต็อก 
 - น าน้ ายางสดจาก กจส.1 ส่ง กจร.2 เพ่ือผลิตน้ ายางข้น เนื่องจากขณะนี้น้ ายางข้นสามารถขายได้
อย่างต่อเนื่องและมีผลก าไร ส่วนน้ ายางสดของกลุ่มเกษตรกร, สหกรณ์ในเครือของ กยท.ชะลอการรับซื้อ
ชั่วคราว 
แนวทางแก้ปัญหาด้านแรงงาน 
 - ใช้ outsource แทนแรงงานจ้างเหมารายวันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุน 
แนวทางแก้ปัญหาในการจัดซื้อวัตถุดิบ 
 - ให้หน่วย BU ด าเนินการจัดซื้อวัตถุดิบป้อนเข้าโรงงานเพราะ BU รู้ราคาขาย สามารถก าหนดราคา
ซื้อวัตถุดิบได้โดยผลิตแล้วขายไม่ขาดทุนซึ่ง กจร.เป็นผู้รับจ้างผลิตจาก BU 
แนวทางแก้ปัญหาต้นทุน 
 - ตัดรายจ่ายต่างๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการผลิต(ธุรกิจ) ออกโดยให้ไปใช้จ่ายในส่วนบริหาร 
 

--------------------------------------------------- 
 

กองจัดการโรงงาน 2 

กองจัดการโรงงาน 2 มีปัญหาเรื่องต าแหน่งงานไม่เพียงพอ ขาดต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ พนักงาน
วิทยาศาสตร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าความปลอดภัยวิชาชีพ ซึ่งต าแหน่งที่กล่าวมามีความส าคัญกับ
การด าเนินกิจการของกองจัดการโรงงาน 2 เป็นอย่างมาก 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง จันดี จ ากัด 

 1. ให้ กยท. เร่งตั้งบริษัทร่วมทุนโดยการพัฒนาให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากประเทศส่งออกยางเป็น
วัตถุดิบเป็นประเทศผู้ใช้และส่งออกยางแปรรูป โดยจะเร่งเดินหน้าจดทะเบียนนิติบุคคล เพ่ือจัดตั้งบริษัทร่วม
ทุนกับสหกรณ์ชาวสวนยาง ทั่วประเทศโดยเร็วเพ่ือยกรายได้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
 2. การท าให้เกษตรกรชาวสวนยางเข้าถึงกองทุนพัฒนายางตามมาตรา 49 ดังกล่าว เป็นเรื่องของการ
จัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนายางพารา โดยการใช้ให้กู้ยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูป 
การตลาด การด าเนินการอ่ืนๆเกี่ยวข้องกับยางพารา และอุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นต้น อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมไม้ยาง การพัฒนายางพาราทั้งระบบ และการรักษาเสถียรภาพราคายาง จ านวนไม่
เกินร้อยละ 35 ของเงินกองทุนฯ 
 

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

ประมวลภาพกิจกรรมเยี่ยมชมการด าเนินกิจการการยางแห่งประเทศไทย  
ณ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง (จังหวัดนครศรีธรรมราช)  

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพกิจกรรม ณ กองจดัการโรงงาน 1 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพกิจกรรม ณ ส านักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพกิจกรรม ณ กองจดัการโรงงาน 2 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพกิจกรรม ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี จ ากดั 
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รายงานผลการก ากบดูแลลกจกการี่ดู่ 

ประก าปี 2561  

 

 

 

 



 
แผนการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

- ๑ - 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.นโยบาย : ด้านบทบาทและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการการยาง  
แห่งประเทศไทย 

               

๑.๑ แผนงาน : ติดตาม ก ากับ ดูแล ให้
ข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
บริหารกิจการของ กยท. 

๑.รายงานผลการด าเนนิงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี             สผว. 
 
 
 

๑.๒ แผนงาน : การประเมินตนเอง            
ของคณะกรรมการ 

๑. เพื่ อส่ ง เสริ ม/พัฒนาองค์
ความรู้ให้กับคณะกรรมการ ให้
เ ข้ า ใ จลั กษณะขอ งอ งค์ ก ร 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร 
๒. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ใน
การบริหารกิจการของคณะ
ผู้บริหารระดับสูงให้มีความที่
เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ 
๓ . Compliance Unit เ ป็ น
เค รื่ อ ง มื อ ติ ดต ามกา รออก
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีความ
จ าเป็นต่อการบริหารกิจการของ 
กยท. 

๑.ทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการการยาง    
แห่งประเทศไทย 

            สผว. 

๒.คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยประเมินตนเอง              
๑.๓  แผนงาน :  การติดตามผลการ
ด าเนินงานของ Compliance Unit  

๑.เร่งรัดให้ส่วนงานที่รบัผิดชอบด าเนินการยกร่าง
กฎหมายตามที่ระเบียบข้อบังคับของ กยท. ก าหนด 

            Compliance 
Unit. 

๒.ติดตามผลการด าเนินงานงานของส่วนงานทีร่บัผิดชอบ
ในการด าเนินการยกร่างกฎหมายตามที่ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของ กยท.ก าหนด 

             

๓.รายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการ 
Compliance Unit 

             

๑.๔ แผนงาน : การพฒันาคณะกรรมการ
การยางแห่งประเทศไทย  โดยการฝึกอบรม 
ดูงาน เยี่ยมชมกิจการของการยางแห่ง
ประเทศไทย 

๑.ฝึกอบรม/สัมมนา/บรรยาย/หนังสือคู่มอื             ฝทม. 
๒.ศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ/เยี่ยมชม
กิจการของการยางแห่งประเทศไทย 

             

๑.๕ แผนงาน :  การพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูงของการยางแห่งประเทศไทย 
 
 
 

๑.ฝึกอบรม/สัมมนา/บรรยาย/หนังสือคู่มอื             ฝทม. 
๒.ศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ/เยี่ยมชม
กิจการของการยางแห่งประเทศไทย 
 

             



 
แผนการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

- ๒ - 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒.นโยบาย : ด้านการบริหารจัดการองค์กร                
๒.1 แผนงาน : การทบทวน แผนการ
ด าเนินงานฯ กฎบัตร คู่มือการด าเนินงาน 
หรืออื่นๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

เพื่อให้แผนการด าเนินงานฯ  
กฎบัตร คู่มือการด าเนินงาน มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ 
และมีความเป็นปัจจุบัน 

ทบทวนแผนวิสาหกิจ กยท. พ.ศ.2560-2564 ปรับปรุง
ครั้งที่ ๓ ช่วงปี พ.ศ. 256๒-2564 

            

ฝยศ. 

ทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 256๑             
ทบทวนแผน/กฎบัตร/คู่มือ การควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 256๑  

            

 ทบทวนกฎบัตร/คู่มือ การบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 256๑ 

            

ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 256๑             

ทบทวนแผน/กฎบัตร/คู่ มือ  การตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 256๑   

            สตส. 

ทบทวนแผน/กฎบัตร/คู่มือ การบริหารจัดการสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 256๑  

            ฝทส. 

ทบทวนแผน/กฎบัตร/ค าบรรยายลักษณะงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 256๑ 

            ฝทม. 

๒.2 แผนงาน : การจัดท าแผนงานระยะ
สั้น และระยะยาว 

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงทิศทาง
ของการยางแห่งประเทศไทย ที่
ชัดเจน ได้รับความเห็นชอบ
แผนการด าเนินงานก่อนปีบัญชี 
๒๕๖๒ 

จัดท าแผนปฏิบัติการ กยท. ประจ าปีงบประมาณ 256๒             ฝยศ. 
 

จัดท าแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ     
256๒ 

             

จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
256๒ 

             

  จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
256๒  

            สตส. 

  จัดท าแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ  ประจ าปี
งบประมาณ 256๒  

            ฝทส. 



 
แผนการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

- ๓ - 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี
งบประมาณ 256๒ 

            ฝทม. 

๒.๓  แผนงาน :  การติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส  

เพื่อให้คณะกรรมการ ทราบถึง
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่
ผ่านมา รวมทั้งท าให้ทราบถึง
สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
ขององค์กร เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

๑.รายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน              ฝยศ. 
๒.รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง                
๓.รายงานผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน               สตส. 
๔.รายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการสารสนเทศ              ฝทส. 
๕.รายงานผลการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล             ฝทม. 
๖.รายงานผลการด าเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินที่ส าคัญ             ฝยศ. 
๗.รายงานผลการด าเนินงานด้านการเงินที่ส าคัญ               ฝกค. 

  
๘.การรายงานผลการด าเนินงานทางธุรกิจ             BU 

๒.๔ แผนงาน : การเปดิเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

เพื่อส่งเสริมให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
และไม่ใช่การเงินอย่างถกูต้อง 
ครบถ้วน เช่ือถือได้เพือ่ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีรับทราบ 
  

๑.เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี ลงเว็บไซน์             ฝกค./ฝทส. 

๒.ติดตามผลการน างบการเงินลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

            

๓.นโยบาย : ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

๑.เพื่อส่งเสริมเกษตรกร
ชาวสวนยางน าหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒.เพื่อส่งเสริมการใช้ยาง
ภายในประเทศให้เกดิเป็น
รูปธรรม 

๑.โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง              
๒.โครงการน าร่องปลูกป่าแบบยั่งยืนในสวนยาง             
๓.โครงการสาธารณะกุศลเพื่อชุมชน             

๓.๑ แผนงาน : การด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

๔.โครงการฝายชะลอน้ า             สผว. 
๕.โครงการปูพื้นยางสนามเด็กเล่น             
๖.โครงการทุนการศึกษา กยท.             

 
๗.โครงการประชาสัมพันธ์ด้าน CSR             

 



 
แผนการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

- ๔ - 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.๒ แผนงาน : ตลาดกลางยางพาราระดับ
ภูมิภาค RRM 

1. เพื่อจัดตั้งตลาดกลาง
ยางพาราระดับภูมิภาค ให้เป็น
ตลาดกลางซื้อขายยางธรรมชาติ
โดยใช้รูปแบบการซื้อขายแบบ 
Auto matching continuous 
system 
2. เพื่อเพิ่มบทบาทด้าน
การตลาดและราคายางของ
ประเทศสมาชิก ITRC ให้
สามารถชี้น าการซือ้ขายยาง
ระหว่างประเทศ 
3. เป็นกลไกให้เกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร 
ผู้ประกอบการค้ายางใช้เป็น
ช่องทางในการประกันความ
เสี่ยงด้านราคา 

1.จัดท าโปรแกรมการซื้อขายยางแบบ Auto matching 
continuous system พร้อมอุปกรณ์ 
-พัฒนาโปรแกรม 
 

 

  

 

 

             
 
 
 
 

ฝวศ. 

 

 

  
๒.ประชาสัมพันธ์ตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

             
  

๓.๓  แผนบริหารความสัมพันธ์ของคู่ค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างและพัฒนาความสมัพันธ์
ระหว่างองค์กรกับคู่คา้ 

๑.บริหารจัดการข้อมูลของคู่ค้า 
 
 

             
 
 
 

BU 
๒.การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า 
 
 

            

๓.การสร้างความหน้าเชื่อมั่น  ในตราสินค้า (Brand 
Loyalty 

            



 
แผนการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

- ๕ - 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔.นโยบาย : ด้านบุคลากร 
 

๑.มีอัตราก าลังที่สอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กร โดยส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความสุขในที่ท างาน
และความผูกพันต่อองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง             

ฝทม. 
 
 
 

๒.สรรหาบุคลากรเข้าด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลัง             

๓.พัฒนาบุคลากร             

๔.พัฒนา กยท. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้             

๕.การประเมินสมรรถนะของพนักงาน กยท.             

๖.กิจกรรมเสรมิสรา้งความสุขในทีท่ างาน/ความผูกพันต่อ
องค์กร 

            

๗.ทบทวน/ปรับปรุงสวสัดิการของพนักงาน             

 

    

 

 

 

  



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 

- ๑ - 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.นโยบาย : ด้านบทบาทและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการการยาง  
แห่งประเทศไทย 

    

๑.๑ แผนงาน : ติดตาม ก ากับ ดูแล ให้
ข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร 

๔.รายงานผลการด าเนนิงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ต.ค. ๖๐  
ม.ค.,เม.ย.,ก.ค. 6๑ 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของ กยท. ไตรมาสที่ 1 ให้ คณะอนุกรรมการการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ กยท.รับทราบในคราวการประชุม ค รั้ งที่ 
1/2561 วันที่ 24 มกราคม 2561 โดยจะน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยให้รับทราบผลการด าเนินงาน 
ในคราวการประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

สผว. 
 
 
 

๑.๒ แผนงาน : การประเมินตนเอง            
ของคณะกรรมการ 

๑.ทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการการยาง    
แห่งประเทศไทย 

มิ.ย.-ก.ค. 6๑ ด าเนินการในไตรมาสที่ ๔ สผว. 

๒.คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ประเมินตนเอง ส.ค. 61 ด าเนินการในไตรมาสที่ ๔  
๑.๓ แผนงาน : การติดตามผลการ
ด าเนินงานของ Compliance Unit 

๑.เร่งรัดให้ส่วนงานที่รบัผิดชอบด าเนินการยกร่าง
กฎหมายตามที่ระเบียบข้อบังคับของ กยท. ก าหนด 

ต.ค. ๖๐  
ม.ค.,เม.ย.,ก.ค. 6๑ 

ไตรมาสที่ ๑ Compliance Unit. ได้ออกหนังสือเร่งรัดให้ทุกส่วนงาน 
ด าเนินการยกร่างกฎหมายตามที่ระเบียบ ข้อบังคับ ของ กยท 
ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน โดยปัจจุบัน ยังมีบางส่วนงานที่
ยังไม่ได้รายงานผลการด าเนินงาน โดย Compliance Unit. จะ
ด าเนินการเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนงาน ในส่วนของไตรมาสที่  ๑ 
ต่อไป 

Compliance 
Unit. 

๒.ติดตามผลการด าเนินงานงานของส่วนงานทีร่บัผิดชอบ
ในการด าเนินการยกร่างกฎหมายตามที่ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของ กยท.ก าหนด 

พ.ย. 60 ก.พ. พ.ค. 
ส.ค. 61 

 

๓.รายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการ 
Compliance Unit 

ธ.ค. 60 มี.ค. มิ.ย. 
ก.ย. 61 

Compliance Unit จะด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานประจ า 
ไตรมาสที่ ๑ ให้ผู้ว่าการรับทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

 

๑.๔ แผนงาน : การพฒันาคณะกรรมการ
การยางแห่งประเทศไทย  โดยการฝึกอบรม 
ดูงาน เยี่ยมชมกิจการของการยางแห่ง
ประเทศไทย 

๑.ฝึกอบรม/สัมมนา/บรรยาย/หนังสือคู่มอื ธ.ค. 60-ก.ค. 61 สผว.แจกคูม่ือส าหรับกรรมการใหม่ จ านวน ๒ ท่าน  ฝทม. 
๒.ศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ/เยี่ยมชม
กิจการของการยางแห่งประเทศไทย 

ม.ค.-พ.ค. 61  
ด าเนินการในไตรมาสที่ ๒ 

 

 



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 

- ๒ - 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๑.๕ แผนงาน :  การพัฒนาผู้ บริหาร
ระดับสูงของการยางแห่งประเทศไทย 

๑.ฝึกอบรม/สัมมนา/บรรยาย/หนังสือคู่มอื ธ.ค. 60-ก.ค. 61 ด าเนินการในไตรมาสที่ ๒ ฝทม. 
๒.ศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ/เยี่ยมชม
กิจการของการยางแห่งประเทศไทย 

ม.ค.-พ.ค. 61 ด าเนินการในไตรมาสที่ ๒ 
 

ฝทม. 

๒.นโยบาย : ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

    

๒.1 แผนงาน : การทบทวน แผนการ
ด าเนินงานฯ กฎบัตร คู่มือการด าเนินงาน 
หรืออื่นๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

1.ทบทวนแผนวิสาหกิจ กยท. พ.ศ.2560 -2564 
ปรับปรุงครั้งที่ 3 ช่วงปี พ.ศ. 2562-2564 

ม.ค.-มี.ค. 61 - คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้ให้ความเห็นชอบ  
ในคราวการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ และทบทวนแผนวิสาหกิจ กยท. พ.ศ.2560-2564 ปรับปรุง
ครั้งที่ 4 ช่วงปี พ.ศ. 2562-2564 

ฝยศ. 

2.ทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ก.พ.-เม.ย. 61 - ทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 โดย
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นชอบในคราวการ
ประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 

3.ทบทวนแผน/กฎบัตร/คู่ มือ การควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  

มี.ค.-เม.ย. 61 - กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ให้
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 8/2560 โดยเห็นชอบให้ใช้ฉบับ
เดิม เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าเนื้อหาของกฎบัตรเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ถูกต้อง ครบถ้วน 

ฝยศ. 

4.ทบทวนแผน/กฎบัตร/คู่มือ การบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2560  

ต.ค. 60 - กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ให้
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 8/2560 โดยเห็นชอบให้ใช้ฉบับ
เดิม เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าเนื้อหาของกฎบัตรเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ถูกต้อง ครบถ้วน 
-คู่มือบริหารความเสี่ยงอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2561 ธ.ค. 60 ม.ค. มิ.ย. 
ก.ย. 61 

กยท.ได้น าเสนอการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2561 
ผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้มีมติให้ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเสนออีกครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 

- ๓ - 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

6.ทบทวนแผน/กฎบัตร/คู่มือ การตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561   

 
มี.ค.-เม.ย. 61 

ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 และ 3  
สตส. 

7.ทบทวนแผน/กฎบัตร/คู่ มือ  การบริหารจัด การ
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561  

ส.ค.-ก.ย. 61 ด าเนินการในไตรมาสที่ ๔ ฝทส. 

 8.ทบทวนแผน/กฎบัตร/ค าบรรยายลักษณะงานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เม.ย. 61 ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 ฝทม. 

๒.2 แผนงาน : การจัดท าแผนงานระยะ
สั้น และระยะยาว 

1.จัดท าแผนปฏิบัติการ กยท. ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
 

มี.ค.-ส.ค. 61 
 

 

- ฝยศ.ได้ด าเนินการรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่แต่ละส่วน
งานได้ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ตามแผนวิสาหกิจ 
กยท. (พ.ศ. 2560-2564) ปรับปรุงครั้งที่ 4 เพื่อน ามาจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

ฝยศ. 
 

3.จัดท าแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

ส.ค.-ก.ย. 61 ด าเนินการในไตรมาสที่ 4  

4.จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

ส.ค.-ก.ย. 61 ด าเนินการในไตรมาสที่ 4  

5.จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
2562  

ก.ค.-ส.ค. 61 ด าเนินการในไตรมาสที่ 4 สตส. 

6.จัดท าแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2562  

ส.ค.-ก.ย. 61 ด าเนินการในไตรมาสที่ 4 ฝทส. 

7.จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

ก.ค. 61 ด าเนินการในไตรมาสที่ 4 ฝทม. 

๒.๓  แผนงาน :  การติ ดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส  

๑.รายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน  ต.ค.60, 
ม.ค.,เม.ย.,ก.ค. 61 

- ฝยศ.อยู่ระหว่างด าเนินการติดตามให้ทุกส่วนงานรายงานผลการ
ด าเนินการการควบคุมภายใน และจะน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในวันที่ 22 มกราคม 2561 
และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป  

ฝยศ. 



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 

- ๔ - 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒.๓ แผนงาน : การติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยเปน็รายไตรมาส (ต่อ) 

๒.รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง   ต.ค.60, 
ม.ค.,เม.ย.,ก.ค. 61 

- ฝยศ.อยู่ระหว่างติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าไตรมาสที่ 
1/2561 เพื่อรายงานผลการด าเนินงานให้คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในรับทราบผลการด าเนินงาน วันวันที่ 8/ 
กุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป  

ฝยศ. 

 ๓.รายงานผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน   ธ.ค.60, 
ก.พ.,พ.ค.,ส.ค. 61 

- เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ กยท. อยู่ระหว่าง
แต่งตั้งใหม่ ดังนั้น ส านักตรวจสอบภายในจึงได้รายงานผลการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย รับทราบแล้วใน
คราวการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  

สตส. 

๔.รายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการสารสนเทศ  ต.ค.60, 
ม.ค.,เม.ย.,ก.ค. 61 

- ฝทส.อยูร่ะหว่างขออนุมัติปรับแผนการด าเนนิงาน ฝทส. 

๕.รายงานผลการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ต.ค.60, 
ม.ค.,เม.ย.,ก.ค. 61 

-ด าเนินการตามกิจกรรมของแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ได้
ร้อยละ ๑๖.๕๒ ของแผนการด าเนินงานทั้งปีงบประมาณ และ ร้อยละ 
๙๓.๐๕ ของแผนการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๑  

ฝทม. 

๖.รายงานผลการด าเนินงานด้านการเงินที่ส าคัญ ต.ค.60, 
ม.ค.,เม.ย.,ก.ค. 61 

รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
ทราบในทุกเดือน 

ฝกค. 
 

๗.รายงานผลการด าเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินที่ส าคัญ ต.ค.60, 
ม.ค.,เม.ย.,ก.ค. 61 

- ฝยศ.ด ารวบรวมการด าเนินการตามนโยบายภาครัฐ และภารกิจที่
ส าคัญของ กยท.ในไตรมาสที่ 1 โดยได้น าเสนอต่อคณะกรรมการการ
ยางแห่งประเทศไทย แล้ว ในคราวการประชุมคณะกรรมการการยาง
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 

ฝยศ. 

8.รายงานผลการการด าเนินงานทางธุรกิจ ทั้งปีงบประมาณ - หน่วยธุรกิจมีการรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะกรรมการ
การค้าการลงทุนและคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยรับทราบ
เป็นประจ าทุกเดือน 

 
 

 
 
 

 



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 

- ๕ - 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒.๔ แผนงาน : การเปดิเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 
 
 

๑.เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี ลงเว็บไซน์ ธ.ค. 60, 
ก.พ.,พ.ค.,ส.ค. 61 

- ฝทส.บริหารจัดการ website เพื่อตอบสนองการน าเข้าขอ้มลู 
(Content) การเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี ผา่นช่องทางที่
ก าหนด 

ฝกค., ฝทส. 

๒.ติดตามผลการน างบการเงินลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

มิ.ย.-ก.ย. 61 ด าเนินการในไตรมาสที่ 3-4 ฝทส. 

๓.นโยบาย : ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
๓.๑ แผนงาน : การด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

๑.โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง มี.ค. มิ.ย. ก.ย. 61 คณะอนุกรรมการ CSR มีมติปรับแผนการด าเนนิการ ยกเลิกกิจกรรม สผว. 
 

 

 

 

 

 

๒.โครงการน าร่องปลูกป่าแบบยั่งยืนในสวนยาง ก.พ. พ.ค. ส.ค. 61 คณะอนุกรรมการ CSR มีมติปรับแผนการด าเนนิการ ยกเลิกกิจกรรม 

๓.โครงการสาธารณะกุศลเพื่อชุมชน มิ.ย.61 คณะอนุกรรมการ CSR มีมติปรับแผนการด าเนนิการ ยกเลิกกิจกรรม 

๔.โครงการฝายชะลอน้ า ก.ค.61 อยู่ระหว่างพิจารณาพื้นที่ด าเนินการ 

๕.โครงการปูพื้นยางสนามเด็กเล่น ก.ค.61 คณะอนุกรรมการ CSR มีมติปรับแผนการด าเนนิการ ยกเลิกกิจกรรม 

๖.โครงการทุนการศึกษา กยท. ก.ค.-ส.ค.61 คณะอนุกรรมการ CSR มีมติปรับแผนการด าเนนิการ ยกเลิกกิจกรรม 

๗.โครงการประชาสัมพันธ์ด้าน CSR ธ.ค. ๖๐ มี.ค. มิ.ย. 
ก.ย. 61 

คณะอนุกรรมการ CSR มีมติปรับแผนการด าเนนิการ ยกเลิกกิจกรรม 

3.๒ แผนงาน : ตลาดกลางยางพาราระดับ
ภูมิภาค RRM 

1.จัดท าโปรแกรมการซื้อขายยางแบบ Auto matching 
continuous system พร้อมอุปกรณ์ 
-พัฒนาโปรแกรม 
 

ม.ค.-มิ.ย. 61 เนื่องด้วยตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นความร่วมมือกัน
ระหว่าง ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
เพื่อบริหารตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการตลาด
กลางยางพาราระดับภูมิภาค จึงมีมติให้แต่ละประเทศ ไปด าเนินการ
ในส่วนของตลาดยางพาราตามบริบทของแต่ละประเทศ ดังนั้น
กิจกรรมนี้จึงไม่สามารถด าเนินการต่อได้ มีความจ าเป็นต้องยกเลิก
แผนการด าเนินงาน 

ฝวศ. 

๒.ประชาสัมพันธ์ตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ต.ค.-ธ.ค. 60 
พ.ค.-มิ.ย.,ส.ค.-ก.ย. 

61 

 

 



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 

- ๖ - 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๓.๓  แผนบริหารความสัมพันธ์ของคู่ค้า 
 

๑.บริหารจัดการข้อมูลของคู่ค้า ต.ค.-ธ.ค. 60 อยู่ระหว่างด าเนินการ BU 

๒.การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า ธ.ค. 60 -ก.พ. 61 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๓.การสร้างความหน้าเชื่อมั่น ในตราสินค้า (Brand 
Loyalty 

ธ.ค. ๖๐  
มี.ค. มิ.ย. ก.ย. 61 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๔.นโยบาย : ด้านบุคลากร 
 

๑.ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง ส.ค. 61 ฝทม.ด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง โดยเริ่มจาก 
สตส. และ ฝวศ. โดยส่วนงานอื่นอยู่ระหว่างการด าเนินการ เพื่อให้
โครงสร้างและอัตราก าลังของ กยท.มีลักษณะที่เหมาะสมกบพันธกิจ 
ของ กยท. ต่อไป 

ฝทม. 

 ๒.สรรหาบคุลากรเข้าด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลัง พ.ค. 61 -ระดับผู้บริหารระดับสูง มีการแต่งตั้งรองผู้ว่าการ ๑ อัตรา 
ผู้อ านวยการฝ่าย ๙ อัตรา โดยแยกเป็นการแต่งตั้งให้เข้าสู่ต าแหน่ง
ใหม่ ๕ อัตรา และเป็นการโยกย้าย ๔ อัตรา 
-แต่งตั้งผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้ากอง จ านวน ๙๑ อัตรา โดยเป็น
การแต่งตั้งให้เข้าสู่ต าแหน่งใหม่ ๑๗ อัตรา โดยกย้าย ๗๔ อัตรา และ
แต่งต้ังให้รักษาการในต าแหน่ง ๒๒ อัตรา 
-แต่งต้ังผู้บริหารระดับต้น หัวหน้าแผนก จ านวน ๑๓๓ อัตรา 
-แ ต่ ง ตั้ ง พ นั ก ง า น ร ะ ดั บ ป ฏิ บั ติ ก า ร  จ า น ว น  ๒ ๑  อั ต ร า  
-แต่งต้ังพนักงานบรรจุลงกรอบอัตราใหม่ ๑๐ อัตรา 

 

 ๓.พัฒนาบุคลากร ทั้งปีงบประมาณ ด าเนินการพัฒนาบุคลากร จ านวน ๖ กิจกรรม ดังนี ้
- พัฒนาศักภาพนักบริหารระดับต้น เป้าหมาย ๑๒๐ ราย ผลการ
ด าเนินการ ๑๔๖ ราย 
- พัฒนาศักภาพนักบริหารระดับกลาง เป้าหมาย ๖๐ ราย ผลการ
ด าเนินการ ๗๑ ราย 
-พัฒนาบุคคลการสายงานด้านบริหารทั่วไป/ธุรการ เป้าหมาย ๑๕๐ 
ราย ผลการด าเนินงาน ๑๕๐ ราย 

 



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 

- ๗ - 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๔.นโยบาย : ด้านบุคลากร 

๓.พัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

ทั้งปีงบประมาณ ๔.พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้กรีดยางถูกวิธี เป้าหมาย 
๑๖๐ ราย ผลการด าเนินการ ๘๐ ราย (อยู่ระหว่างด าเนินการ ตาม
แผนก าหนดด าเนินการ พ.ย. ๖๐-ก.พ. ๖๑) 
๕.พัฒนาบุคคลกรสายงานด้านอื่นๆ เป้าหมาย ๖๐ ราย  ผลการ
ด าเนินการ ๒๙ ราย 
๖.ฝึกอบรมภาคบังคับของกระทรวงแรงงาน เป้าหมาย ๔๐ ราย ผล
การด าเนินการ ๒ ราย (กิจกรรมที่ ๕-๖ เป็ฯกิจกรรมที่ด าเนินการก่อน
แผนที่ก าหนด) 

 

 

๔.พัฒนา กยท. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

ธ.ค. ๖๐  
มี.ค. มิ.ย. ก.ย. 61 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของการยางแห่ง
ประเทศไทยและคณะท างานจัดการความรู้ในส่วนงาน (KM Team) 
๒.การพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร 
๓.ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ ประจ าไตรทาส 
๔.การพัฒนาบุคลากรโดยการสอนงาน หรือการฝึกอบรมในขณะ
ปฏิบัติงาน 

 

๕.การประเมินสมรรถนะของพนักงาน กยท. ม.ค.-ก.พ. ก.ค.-ส.ค. 
61 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าและปรับปรุงระบบสมรรถนะของ
การยางแห่งประเทศไทย 

๖.กิจกรรมเสรมิสรา้งความสุขในทีท่ างาน/ความผูกพันต่อ
องค์กร 

ธ.ค. ๖๐ 
มี.ค. มิ.ย. ก.ย. 61 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ๓ ครั้ง 
๒. ด าเนินการกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สร.กยท. กับ กยท. 
๓ ครั้ง 
๔.กิจกรรม Sport Day ๑๓ กิจกรรม 

๗.ทบทวน/ปรับปรุงสวสัดิการของพนักงาน มิ.ย.๖๑ ด าเนินการในไตรมาสที่ ๓ 

 



 

 

 

 

 
 

ปรับแผนการด าเนินงานการก ากับดูแล

กิจการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 



ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.การจดัท า/ปรับปรุง คู่มือการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของ กยท.

ปรับปรุง คู่มือการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ กยท.
 ใหส้อดรับกับนโยบาย
ภาครัฐ ในเร่ืองการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี
และธรรมาภบิาล
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

สผว.

จ านวนอยา่งน้อย 1 คร้ัง
 ในปงีบประมาณ

๓.การประเมินตนเองของคณะกรรมการการ
ยางแหง่ประเทศไทย

๒.พัฒนาความรู้ใหก้รรมการการยางแหง่
ประเทศไทย

สผว.

นโยบายการก ากัดูแล
กิจการที่ดี ที่เปน็ไปตาม
หลักเกณฑ์ของ สคร. 
และตัวชี้วัดองค์กร

มีการส่งเสริมความรู้/
พัฒนาคณะกรรมการ 
กยท. อยา่งน้อย 1 คร้ัง

เพื่อส่งเสริมใหค้ณะกรรมการการยาง
แหง่ประเทศไทย สามารถปฏบิติั
หน้าที่ใหเ้ปน็ไปตามกรอบแนว
ทางการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการ
ของการยางแหง่ประเทศไทย

1. ส่งเสริมการปฏบิตัิ
หน้าที่คณะกรรมการ
ตามหลักการก ากับดแูล
กิจการที่ดี

๑.จดัท า/ทบทวน นโยบายการก ากัดูแล
กิจการที่ดี

ฝทม.

สผว.

ผู้รับผิด
ชอบ

แผนการด าเนินงานดา้นการก ากับดแูลกิจการที่ดขีอง กยท. ประจ าป ี2561

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ัด
ระยะเวลาด าเนนิงาน
 



ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิด
ชอบ

แผนการด าเนินงานดา้นการก ากับดแูลกิจการที่ดขีอง กยท. ประจ าป ี2561

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ัด
ระยะเวลาด าเนนิงาน
 

๑.การบริหารความเส่ียง ร้อยละความส าเร็จใน
การจดัการความเส่ียงให้
อยูใ่นระดับที่ยอมรับได้

ฝยศ.

๒.การควบคุมภายใน ร้อยละความส าเร็จใน
การจดัการปดิจดุอ่อน
ขององค์กร

ฝยศ.

๓.การตรวจสอบภายใน ร้อยละความส าเร็จของ
หน่วยรับตรวจ ในการ
ด าเนินการแก้ไขตามที่ 
สตส.ได้เสนอแนะ

สตส.

๔.Compliance Unit ร้อยละความส าเร็จของ
การออกข้อบงัคับใหม/่
ทบทวน ปรับปรุง ใหม้ี
ประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่า 
4 เร่ือง/ปี

CU

5.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการตามแผนปฏบิติั
การประจ าปี

ฝทม.

เพื่อใหก้ารบริหารจดัการองค์กร ของ
การยางแหง่ประเทศไทย มี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร



ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิด
ชอบ

แผนการด าเนินงานดา้นการก ากับดแูลกิจการที่ดขีอง กยท. ประจ าป ี2561

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ัด
ระยะเวลาด าเนนิงาน
 

6. การบริหารจดัการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การรายงานผลการ
ด าเนินงานบริหาร
จดัการสารสนเทศเสนอ
คณะกรรมการการยาง
แหง่ประเทศไทย

ฝทส.

7. การเปดิเผยข้อมูลทางการเงิน ร้อยละความส าเร็จของ
การรายงานงบการเงิน
ประจ าปต่ีอ
คณะกรรมการการยาง
แหง่ประเทศไทย

ฝกค.

๑.การพัฒนาเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart Farmer
 ชาวสวนยาง

จ านวนเกษตรกรที่ผ่าน
คุณสมบติัการเปน็ 
Smart Farmer 
ชาวสวนยางจ านวนปลีะ
 ๖,๐๐๐ ราย

ฝพก.

2.1 กิจกรรมสนามฟุตซอลยางพารา สามารถปพูื้นยางสนาม
ฟุตซอล 1 แหง่ ใน
ปงีบประมาณ

สผว.

2.2 กิจกรรมปพูื้นยางสนามเด็กเล่นจาก
ยางพารา

ปพูื้นยางสนามเด็กเล่น
จากยางพารา จ านวน 3
 แหง่ในปงีบประมาณ

สผว

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร (ตอ่)

เพื่อใหก้ารบริหารจดัการองค์กร ของ
การยางแหง่ประเทศไทย มี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น

๓. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย กับ กยท.

เพื่อใหเ้กิดการปฏบิติัต่อผู้มีส่วนได้
เสียทกุกลุ่มหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ อยา่ง
เทา่เทยีมกัน โดยสนับสนุนใหม้ีการมี
ส่วนร่วมกันระหว่าง กยท. กับผู้มีส่วน
ได้เสียในการสร้างความมัน่คง สร้าง
งาน และสร้างกิจการใหม้ีความมัน่คง
อยา่งยัง่ยนื ๒.นวัตกรรมยางพาราเพ่ือสังคม



ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิด
ชอบ

แผนการด าเนินงานดา้นการก ากับดแูลกิจการที่ดขีอง กยท. ประจ าป ี2561

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ัด
ระยะเวลาด าเนนิงาน
 

2.3 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ าจากล้อยาง สร้างฝายชะลอน้ าจาก
ล้อยาง จ านวน 3 แหง่
ในปงีบประมาณ

สผว.

2.4 กิจกรรมปสูระน้ าจากยางพารา ปพูื้นสระน้ าจาก
ยางพารา 1 แหง่ ใน
ปงีบประมาณ

สผว.

3. การอนุมัติใหท้นุปลูกแทน ร้อยละความส าเร็จของ
การใหท้นุปลูกแทน

ฝสผ.

4. การด าเนินการเกี่ยวคู่ค้า ร้อยละความส าเร็จของ
ความโปร่งใสในการ
จดัซ้ือจดัจา้ง ฝบท.

1. คัดเลือกยกยอ่งเปน็ผู้ประพฤติปฏบิติัตน
ชอบด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตตามมาตรฐาน
ของส านักงาน ป.ป.ช.

กยท.มีบคุคลต้นแบบ
ด้านความซ่ือสัตย ์สุจริต
 ตามมาตรฐานของ 
ป.ป.ช.

ฝทม.

๒. บรรยายใหค้วามรู้ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การขัดกันระหว่างประโยชน์ และ
การปลุกจติส านึกในด้านการปอ้งกันและ
ต่อต้านการทจุริต

มีการบรรยายใหค้วามรู้
อยา่งน้อย ๒ คร้ัง ใน
ปงีบประมาณ ฝทม.

๔. ส่งเสริมพนักงานให้
ยึดถือหลักธรรมาภบิาล
ในการปฏบิตังิาน

เพื่อเสริมสร้างจติส านึก ค่านิยม 
วัฒนธรรมเร่ืองความซ่ือสัตย ์สุจริต 
มุง่มัน่ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และมีคุณธรรม ส่งผลใหอ้งค์กรปลอด
การทจุริตคอร์รัปชั่น

๓. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย กับ กยท.(ตอ่)

เพื่อใหเ้กิดการปฏบิติัต่อผู้มีส่วนได้
เสียทกุกลุ่มหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ อยา่ง
เทา่เทยีมกัน โดยสนับสนุนใหม้ีการมี
ส่วนร่วมกันระหว่าง กยท. กับผู้มีส่วน
ได้เสียในการสร้างความมัน่คง สร้าง
งาน และสร้างกิจการใหม้ีความมัน่คง
อยา่งยัง่ยนื



ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิด
ชอบ

แผนการด าเนินงานดา้นการก ากับดแูลกิจการที่ดขีอง กยท. ประจ าป ี2561

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ัด
ระยะเวลาด าเนนิงาน
 

๓. จดัท า / ทบทวน / ประกาศ เร่ือง 
เจตจ านงสุจริตในการบริหารมุง่สู่การเปน็
องค์กรธรรมาภบิาลและความโปร่งใส

1 ฉบบั และมีการ
ปรับปรุงใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายภาครัฐ อยา่ง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

ฝทม.

๔. จดัต้ังหน่วยรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้านการปอ้งกันและปราบปราม
การทจุริตและขับเคล่ือนการท างาน

มีหน่วยรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ด้านการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุริต
และขับเคล่ือนการ
ท างาน อยา่งเปน็รูปธรรม

ฝทม.

๕. โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 (ITA)

มีระดับคะแนนคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานไม่ต่ ากว่า
ปงีบประมาณที่ผ่านมา

ฝทม.

๖. ปรับปรุงระบบการจดัการเร่ืองร้องเรียน
การทจุริตใหม้ีประสิทธิภาพ

๑ ระบบ/และมีการ
พัฒนาระบบฯ ให้
สามารถตอบสนองการ
ใช้งานของผู้ใช้บริการ 
ในทกุปงีบประมาณ

ฝทม.

๔. ส่งเสริมพนักงานให้
ยึดถือหลักธรรมาภบิาล
ในการปฏบิตังิาน (ตอ่)

เพื่อเสริมสร้างจติส านึก ค่านิยม 
วัฒนธรรมเร่ืองความซ่ือสัตย ์สุจริต 
มุง่มัน่ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และมีคุณธรรม ส่งผลใหอ้งค์กรปลอด
การทจุริตคอร์รัปชั่น





















































 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 

 

 ๑  

นโยบาย/กลยุทธ์/
แผนงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการ
ตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี 

๑. จัดท ำ/ทบทวน นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี 3/61 - คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย เห็นชอบ
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (ฉบับปรับปรุง 
2561) เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2561 

- ประธำนกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย ลงนำม
ในประกำศนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ 
กยท. เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2561 

- กยท.ประกำศนโยบำยให้ผู้บริหำร พนักงำนและ
ลูกจ้ ำ งทรำบเพื่ อน ำมำ เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเอง  
 

มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของ สคร. 
และตัวช้ีวัดองค์กร ๑ ฉบับ 

100 สผว. 

๒. พัฒนำควำมรู้ให้กรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย 7-9/61 - ด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 4/2561 มี ก ำ รส่ ง เ สริ มควำมรู้ /พัฒนำ
คณะกรรมกำร กยท. อย่ำงน้อย 1 
ครั้ง 

 ฝทม. 

  

๓. กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรกำรยำงแห่ง
ประเทศไทย 

7-8/61 - ด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 4/2561 จ ำนวนอย่ ำ งน้ อย  1 ครั้ ง  ใน
ปีงบประมำณ 

 สผว. 

4. กำรจัดท ำ/ปรับปรุง คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ของ กยท. 

7/61 - ด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 4/2561 ปรับปรุงคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีของ กยท. ๑ ฉบับ ให้สอดรับ
กับนโยบำยภำครัฐในเรื่องกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีและธรรมำภิบำล
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
 
 

 สผว. 

   

 



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 

 

 ๒  

นโยบาย/กลยุทธ์/
แผนงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร 

๑. กำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดปีงบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  จ ำนวน ๑๐ ปัจจัย
เสี่ยง โดยในไตรมำสที่  ๒/๖๑ สำมำรถลดปัจจัยเสี่ยงใน
ระดับสูง ให้อยู่ในเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับได้ 2 ปัจจัย  

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ 

 ฝยศ. 

 ๒. กำรควบคมุภำยใน ตลอดปีงบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำนกำรควบคุมภำยใน/กำรปิดจุดอ่อน เป็นไป
ตำมแผนงำน จ ำนวน  7 จุด โดยมีผลกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. ไม่สำมำรถเปิดตลำดประมูลยำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ตำม
เป้ำหมำย 

2. พนักงำนขำดทักษะ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรด ำเนิน 
กำรให้กู้ยืมเงิน และสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร
ชำวสวนยำงและสถำบันเกษตรกรชำวสวนยำง ตำม
มำตรำ 49(3) (5) และ (6) 

3. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของทุกส่วนงำนให้ครบถ้วนและ
สอดคล้องตำมภำรกิจของ กยท. 

4. โครงสร้ำง กรอบอัตรำก ำลังและกำรบรรจุแต่งตั้งยังไม่
เหมำะสมและเป็นไปตำมภำรกิจของ กยท. 

5. กำรผลิตวัสดุปลูก ปริมำณไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
และช่วงเวลำกำรผลิต/กำรจ่ำย ไม่เหมำะสม 

6. กำรบริหำรจัดกำรหน่วยธุรกิจ ไม่ชัดเจน 
7. มำตรกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของ กยท. ยังไม่

มีประสิทธิภำพเพียงพอ 

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดกำร
ปิดจุดอ่อนขององค์กร 

สิ้นสุดไตรมำสที่ 
2/2561 
คงเหลือจุดอ่อน
ระดับองค์กร 
จ ำนวน 8 จุด 
โดยมีควำม 
ก้ำวหน้ำของ
กำรด ำเนินกำร
ปิดจุดอ่อน เมือ่
เทียบกับแผนปี 
เฉลี่ยร้อยละ 
44.5 

ฝยศ. 

 ๓. กำรตรวจสอบภำยใน ตลอดปีงบประมำณ ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรติดตำมหน่วยรับตรวจในกำรแก้ไข
ตำมข้อเสนอแนะของ สตส. มีรำยละเอียดดังนี้ 

- จ ำนวนข้อเสนอแนะที่ สตส. ได้ออกตรวจ จ ำนวน 123 ข้อ 
- หน่วยรับตรวจแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของ สตส.  แล้ว 

จ ำนวน 80 ข้อ 
- หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่ำงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของ 

สตส. จ ำนวน 32 ข้อ (ไม่เกินก ำหนดเวลำ) 

ร้อยละควำมส ำเร็จของหน่วยรับ
ตรวจ ในกำรด ำ เนินกำรแก้ ไข
ตำมที่ สตส. ได้เสนอแนะ 

88.9 สตส. 



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 

 

 ๓  

นโยบาย/กลยุทธ์/
แผนงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร (ต่อ) 

๓. กำรตรวจสอบภำยใน (ต่อ)  - หน่วยรับตรวจอยู่ระหวำ่งแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของ 
สตส. จ ำนวน 10 ขอ้ (เกินก ำหนดเวลำ) 

- ไม่ต้องด ำเนินกำรแก้ไข 1 ข้อ 

  สตส. 

 ๔. Compliance Unit ตลอดปีงบประมำณ ผลกำรด ำเนินกำรออกข้อบังคับใหม่/ทบทวน ปรับปรุง ให้มี
ประสิทธิภำพในไตรมำสที่ ๒/61 มีควำมคืบหน้ำดังนี้ 

1. ร่ำงข้อบังคับคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย ว่ำ
ด้วยระยะเวลำในกำรจ้ำง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ในกำรจ้ำงพนักงำนและรองจ้ำง พ.ศ. .... 
มีความคืบหน้า ดังนี้ ผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย 
สั่งกำรให้ ฝทม. ปรับแก้ร่ำง โดยให้อ ำนำจ ส่วนงำน/
หน่วยงำน มีอ ำนำจจ้ำงลูกจ้ำงได้ โดยหำกผู้ว่ำกำรเห็น 
ชอบ จะเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำร
ด้ำนกฎหมำยและระเบียบของกำรยำงแห่งประเทศไทย 
เพื่อพิจำรณำ ในล ำดับต่อไป 

2. หลักเกณฑ์กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน ตำมข้อบังคับ
คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน พ.ศ. 2559 ข้อ ๗ 
มีความคืบหน้า ดังนี้ ฝกค. อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ/
ปรับปรุง เพื่อเสนอผู้ว่ำกำร ตำมควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่ำกำรก ำหนด 

3. หลักเกณฑ์อัตรำค่ำพำหนะรับจ้ำง  ตำมข้อบังคับ
คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน พ.ศ. 2559 ข้อ 22 
มีความคืบหน้า ดังนี้ ฝกค. อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ/
ปรับปรุง เพื่อเสนอผู้ว่ำกำร ตำมควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่ำกำรก ำหนด 

 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรออก
ข้อบังคับใหม่/ทบทวน ปรับปรุง 
ให้มีประสิทธิภำพไม่ต่ ำกว่ ำ 4 
เรื่อง/ปี 

 
 

60 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

60 

CU 



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 

 

 ๔  

นโยบาย/กลยุทธ์/
แผนงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร (ต่อ) 

๔. Compliance Unit (ต่อ)  4. หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
กำรขอคืนค่ำธรรมเนียม และกำรลงทะเบียนเพื่อช ำระ
ค่ำธรรมเนียม พ.ศ. .... 
มีรายละเอียด ดังนี้ คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศ
ไทย มีมติให้หยุดกำรด ำเนินโครงกำรบริหำรกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรส่งยำงออกนอกรำชอำณำจักร และให้ 
กยท.จัดเวทีระดมควำมเห็น ข้อเสนอแนะแนวทำงหรือ
วิธีกำรในกำรปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำร
ส่งยำงออกนอกรำชอำณำจักร จำกทุกภำคส่วนเพื่อหำ
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่ดีที่สุด โดยมอบหมำยให้ รอง
ผู้ว่ำกำร ด้ำนบริหำร เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวม สรุปข้อมูล 
ควำมเห็น แนวทำง วิธีกำรที่ได้จำกกำรระดมควำมเห็น 
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยอีก
ครั้ง 
 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรออก
ข้อบังคับใหม่/ทบทวน ปรับปรุง 
ให้มีประสิทธิภำพไม่ต่ ำกว่ ำ 4 
เรื่อง/ปี 

40 CU 

 5. กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์ ตลอดปีงบประมำณ ฝทม.สำมำรถบริหำรโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
ณ ไตรมำสที่ ๒ โดยมีรำยละเอยีดดังนี้  

- ด ำเนินกำรส ำเร็จ 4 โครงกำร  
- สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย โดยคำดวำ่จะส ำเร็จ

ตำมแผนงำน เมื่อเสร็จสิ้นปีงบประมำณ 7 โครงกำร 
- ผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 2 โครงกำร 

 
 
 
 
 

ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

38.25 ฝทม. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 

 

 ๕  

นโยบาย/กลยุทธ์/
แผนงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร (ต่อ) 

6. กำรบริหำรจัดกำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ ตลอดปี 
งบประมำณ 

- ไตรมำส 2/2561 สำมำรถบริหำรจัดกำรโครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ได้จ ำนวนทั้งสิ้น ๒๓ 
โครงกำร จำกทั้งหมด... 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
บริหำรจัดกำรสำรสนเทศเสนอ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร ย ำ ง แ ห่ ง
ประเทศไทย 

42.29 ฝทส. 

7. กำรเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงิน ตลอดป ี
งบประมำณ 

- ฝกค.ได้รำยงำนงบกำรเงินประจ ำปี 2560 และ
วิเครำะห์งบกำรเงินต่อคณะกรรมกำรกำรยำงแห่ง
ประเทศไทย แล้ว เมื่อวนัที่ 21 มีนำคม 2561 

- กำรรำยงำนสถ่นะทำงกำรเงินของ กยท. นั้น ฝกค.
ได้รำยงำนสถำนะทำงกำรเงินให้คณะกรรมกำรกำร
ยำงแห่งประเทศไทย รบัทรำบในทุกเดือน 

ร้ อ ย ละค ว ำมส ำ เ ร็ จ ขอ งกำ ร
รำยงำนงบกำรเงินประจ ำปีต่อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร ย ำ ง แ ห่ ง
ประเทศไทย 

 ฝกค. 

100  

๓. ส่งเสรมิการมสี่วน
ร่วมระหว่างผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย กับ กยท. 

๑. กำรพัฒนำเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
ชำวสวนยำง 

ตลอดป ี
งบประมำณ 

อยู่ในระหวำ่งในข้ันตอนของกำรท ำบันทึกขอ้ตกลง
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนภูมภิำค 
และจะเริ่มด ำเนินกำรพฒันำเกษตรกรให้เป็น Smart 
Farmer ชำวสวนยำง ในไตรสมำสที่ ๓/๒๕๖๑ 

จ ำนวนเกษตรกรที่ผ่ำนคุณสมบัติ
กำรเป็น Smart Farmer ชำวสวน
ยำงจ ำนวนปีละ ๖,๐๐๐ รำย 

๒๕ ฝสผ. 

๒. นวัตกรรมยำงพำรำเพื่อสังคม ตลอดป ี
งบประมำณ 

   สผว. 

2.1 กิจกรรมสนำมฟุตซอลยำงพำรำ  ด ำเนินกำรมอบสนำม เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2561 สำมำรถปูพื้นยำงสนำมฟุตซอล 1 
แห่ง ในปีงบประมำณ 
 

100  

2.2 กิจกรรมปูพื้นยำงสนำมเด็กเล่นจำกยำงพำรำ  สผว. ได้ด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณให้ผู้รับผดิชอบ
โครงกำร และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

ปูพื้นยำงสนำมเด็กเล่นจำกยำงพำรำ 
จ ำนวน 3 แห่ง ในปีงบประมำณ 
 

20  

2.3 กิจกรรมสรำ้งฝำยชะลอน้ ำจำกล้อยำง  สผว. ได้ด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณให้ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

สร้ำงฝำยชะลอน้ ำจำกล้อยำง 
จ ำนวน 3 แห่งในปีงบประมำณ 
 

20  

2.4 กิจกรรมปูสระน้ ำจำกยำงพำรำ  สผว. ได้ด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณให้ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

ปูพื้นสระน้ ำจำกยำงพำรำ 1 แห่ง 
ในปีงบประมำณ 
 

40  



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 

 

 ๖  

นโยบาย/กลยุทธ์/
แผนงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๓. ส่งเสรมิการมสี่วน
ร่วมระหว่างผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย กับ กยท. 
(ต่อ) 

3. กำรอนุมัติให้ทุนปลกูแทน ตลอดป ี
งบประมำณ 

ผลกำรด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรปลูก
แทน ประจ ำไตรมำสที่ 2/2561 ดังน้ี 
- กำรโค่นยำง เนือ้ที่ 120,660.25 ไร ่
- กำรปลูกแทน เนื้อที่ 95,084.60 ไร ่

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรให้ทุน
ปลูกแทน 

23.77 ฝสผ. 

 4. กำรด ำเนินกำรเกี่ยวคู่ค้ำ ตลอดป ี
งบประมำณ 

มีกำรร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 1 เรือ่ง  ร้อยละควำมส ำ เร็ จของควำม
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

90 ฝทบ. 

   
๔. ส่งเสริมพนักงาน
ให้ยึดถือหลักธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติงาน 

1. คัดเลอืกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย
ควำมซือ่สัตย์สุจริตตำมมำตรฐำนของส ำนักงำน 
ป.ป.ช.   

3-6/61 ควำมคืบหน้ำในในด ำเนินกำร มีรำยละเอยีดดังนี้ 
- คณะกรรมกำรคัดเลอืกบคุคลเพือ่ยกย่องเชิดชคูนดีฯ 

ได้ประชุมเพือ่ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คัดเลือกฯ เมือ่วันที่ 29 มีนำคม 2561 

กยท.มีบุคคลต้นแบบด้ำนควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต ตำมมำตรฐำนของ 
ป.ป.ช. 

50 ฝทม. 

 ๒. บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ และกำรปลุกจิตส ำนึก
ในด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต 

3-8/61 ฝทม.จัดให้มีกำรบรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนวินัย คณุธรรม 
จริยธรรม กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ และกำรปลุก
จิตส ำนึกในด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตไป
แล้วจ ำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำย 
จ ำนวน 42 คน ในเดือนมีนำคม 2561 

มีกำรบรรยำยให้ควำมรู้อย่ำงน้อย 
๒ ครั้ง ในปีงบประมำณ 

25 ฝทม. 

 ๓. จัดท ำ / ทบทวน / ประกำศ เรือ่ง เจตจ ำนงสุจริต
ในกำรบริหำรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรธรรมำภิบำลและ
ควำมโปร่งใส 

8/61 - ด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 4/2561 1 ฉบับ และมีกำรปรับปรุ งให้
เป็นไปตำมนโยบำยภำครัฐ อย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 ฝทม. 

 ๔. จัดตั้งหน่วยรับผิดชอบเก่ียวกับกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ขับเคลื่อนกำรท ำงำน 

4-8/61 - ด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 3/2561 มีหน่วยรับผิดชอบเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและ
ป ร ำ บ ป ร ำ ม ก ำ ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ขับเคลื่อนกำรท ำงำน อย่ำงเป็น
รูปธรรม 

 ฝทม 

 



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) 

 

 ๗  

นโยบาย/กลยุทธ์/
แผนงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๔. ส่งเสรมิพนักงาน
ใหย้ึดถือหลักธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติงาน 
(ต่อ) 

๕. โครงกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

6-9/61 ควำมคืบหน้ำในในด ำเนินกำร มีรำยละเอยีดดังนี้ 
- ฝทม.จัดส่งรำยชือ่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ทั้งภำยใน

และภำยนอกองค์กร เพือ่เข้ำสู่กระบวนกำร
ประเมินของ ปปช. 

มีระดับคะแนนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนไม่
ต่ ำกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

10 ฝทม. 

 ๖. ปรับปรุงระบบกำรจัดกำรเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจริต
ให้มีประสิทธิภำพ 

6-7/61 - ด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 3/2561 ๑ ระบบ/และมีกำรพัฒนำระบบฯ 
ให้สำมำรถตอบสนองกำรใช้งำน
ของผู้ใช้บริกำร ในทุกปีงบประมำณ 

 ฝทม. 

   
 

 

  

 

 



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) 

 

 ๑  

นโยบาย/กลยุทธ์/
แผนงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการ
ตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี 

๑. จัดท ำ/ทบทวน นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี 3/61 ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของ สคร. 
และตัวช้ีวัดองค์กร ๑ ฉบับ 

100 สผว. 

๒. พัฒนำควำมรู้ให้กรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย 7-9/61 ด ำเนินกำรในไตรมำสที่ ๔ มี ก ำ รส่ ง เ สริ มควำมรู้ /พัฒนำ
คณะกรรมกำร กยท. อย่ำงน้อย 1 
ครั้ง 

 ฝทม. 

  

๓. กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรกำรยำงแห่ง
ประเทศไทย 

7-8/61 คณะกรรมกำรเห็นชอบแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยและอยู่
ระหว่ำงกำรประเมินตนเอง โดยจะมีกำรน ำผลกำร
ประเมินตนเองมำอภิปำยในกำรประชุมครั้งที่ 
8/61 ในวันที่ 22 สิงหำคม 2561  

จ ำนวนอย่ ำ งน้ อย  1 ครั้ ง  ใน
ปีงบประมำณ 

70 สผว. 

4. กำรจัดท ำ/ปรับปรุง คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ของ กยท. 

7-๙/61 ด ำเนินกำรในไตรมำสที่ ๔ ปรับปรุงคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีของ กยท. ๑ ฉบับ ให้สอดรับ
กับนโยบำยภำครัฐในเรื่องกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีและธรรมำภิบำล
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
 
 

 สผว. 

   

 



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) 

 

 ๒  

นโยบาย/กลยุทธ์/
แผนงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร 

๑. กำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดปีงบประมำณ ผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง จ านวน ๑๐ ปัจจัย
เสี่ยง โดยในไตรมาสที่ ๓/๖๑ สามารถลดปัจจัยเสี่ยงใน
ระดับสูง ให้อยู่ในเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับได้ ๓ ปัจจัย  
ประกอบด้วย 
๑.การจัดท าและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลยางพาราทั้งระบบ
ไม่เป็นไปตามแผนงาน 
๒.การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ไม่เป็นไปตามแผนงาน 
๓.ประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายบริหาร 
ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีความเสี่ยงสูง-สูงมาก จ านวน ๗ ปัจจัยเสี่ยง 
๑.ปริมาณผลผลิตของสวนยาง ๑-๓ ของ กยท.ต่ ากว่า
เป้าหมาย (เสี่ยงสูง) 
๒.การด าเนินงานตามแผน BCP ของฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เสี่ยงสูง) 
๓.การจัดท าแผนและการสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจ
จากสินทรัพย์เดิมและธุรกิจใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เสี่ยง
สูง) 
๔.การทบทวนและปรับปรุ ง  กฎ ระ เบียบ ข้อบั งคับ 
หลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจของ กยท. (เสี่ยงสูง) 
๕.การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ ากว่าเป้าหมาย (เสี่ยงสูงมาก) 
๖.การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนต่ ากว่าเป้าหมาย
(เสี่ยงสูงมาก) 
๗.ปริมาณผลผลิตยางของโรงงาน ๑.๖ ของ กยท ต่ ากว่า
เป้าหมาย (เสี่ยงสูงมาก) 

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ 

30 ฝยศ. 



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) 

 

 ๓  

นโยบาย/กลยุทธ์/
แผนงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร (ตอ่) 

๑. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (ต่อ) ตลอดปีงบประมำณ โดยได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้กับคณะอนุกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในรับทรำบแล้วและจะ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยรับทรำบ
และให้ข้อเสนอแนะ ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำร 
กำรยำงแห่งประเทศไทย ประจ ำเดือนสิงหำคม 2561 

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ 

30 ฝยศ. 

 ๒. กำรควบคมุภำยใน ตลอดปีงบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำนกำรปิดจุดอ่อนระดับองค์กร จ ำนวน ๙ 
ประเด็น โดย กยท.สำมำรถปิดจุดอ่อนได้แล้ว จ ำนวน ๑ 
ประเด็น คือ พนักงำนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดตั้งค ำ
ของบประมำณ และคงเหลือจุดอ่อนที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
จ ำ น ว น  ๘  ป ร ะ เ ด็ น  โ ด ย มี ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด  ดั ง นี้   
1.ไม่สำมำรถเปิดตลำดประมูลยำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ตำม
เป้ำหมำย โดยร้อยละควำมก้ำวหน้ำในกำรปิดประเด็น เท่ำกับ
ร้อยละ ๓๕ 
2.พนักงำนขำดทักษะ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำร
ให้กู้ยืมเงิน และสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกรชำวสวนยำง 
และสถำบันเกษตรกรชำวสวนยำงตำมมำตรำ 49(3) (5) (6) 
โดยร้อยละควำมก้ำวหน้ำในกำรปิดประเด็น เท่ำกับร้อยละ 
75 
3.จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของทุกส่วนงำนให้ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับภำรกิจของ กยท โดยร้อยละควำมก้ำวหน้ำใน
กำรปิดประเด็น เท่ำกับร้อยละ 71 
4.โครงสร้ำง กรอบอัตรำก ำลัง และกำรบรรจุแต่งตั้งยังไม่
เหมำะสมและเป็นไปตำมภำรกิจของ กยท.โดยร้อยละ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรปิดประเด็น เท่ำกับร้อยละ 71.5 
5.กำรผลิตวัสดุปลูก ปริมำณไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
และช่วงเวลำกำรผลิต/กำรจ่ำยไม่เหมำะสมโดยร้อยละ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรปิดประเด็น เท่ำกับร้อยละ 80 

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดกำร
ปิดจุดอ่อนขององค์กร 

78.61  



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) 

 

 ๔  

นโยบาย/กลยุทธ์/
แผนงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร (ต่อ) 

๒. กำรควบคมุภำยใน (ต่อ) ตลอดปีงบประมำณ 6.กำรบริหำรจัดกำรหน่วยธุรกิจ (BU) ไม่ชัดเจน โดยร้อยละ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรปิดประเด็น เท่ำกับร้อยละ 80 
7.มำตรกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของ กยท. ยังมี
ประสิทธิภำพไม่เพียงพอ โดยร้อยละควำมก้ำวหน้ำในกำรปิด
ประเด็น เท่ำกับร้อยละ 95 
8.กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมผู้ส่งออกยำงของ กยท.ให้เกิดประสิทธิภำพ และ
ลดกำรรั่วไหล โดยร้อยละควำมก้ำวหน้ำในกำรปิดประเด็น 
เท่ำกับร้อยละ ๑๐๐ (ประเด็นจุดอ่อนดังกล่ำว มีแผนกำร
ด ำเนินงำนต่อเนื่องระยะยำวในปี 2562 โดยในส่วนของ
แผนกำรด ำเนินงำนในปี 2561 นั้น กยท.ได้ด ำเนินกำรตำม
แผนครบถ้วน แล้ว) 

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดกำร
ปิดจุดอ่อนขององค์กร 

78.61 ฝยศ. 

๓. กำรตรวจสอบภำยใน ตลอดปีงบประมำณ ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรติดตำมหน่วยรับตรวจในกำรแก้ไข
ตำมข้อเสนอแนะของ สตส. มีรำยละเอียดดังนี้ 

- จ ำนวนข้อเสนอแนะที่ สตส. ได้ออกตรวจ จ ำนวน 420 ข้อ 
- หน่วยรับตรวจแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของ สตส. แล้ว 

จ ำนวน 288 ข้อ 
หน่วยรับตรวจอยู่ระหวำ่งแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของ สตส. 
จ ำนวน 96 ข้อ (ไม่เกินก ำหนดเวลำ) 

- หน่วยรับตรวจอยู่ระหวำ่งแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของ 
สตส. จ ำนวน 21 ขอ้ (เกินก ำหนดเวลำ) 

ไม่ต้องด ำเนินกำรแก้ไข 15 ข้อ 
โดยส ำนักตรวจสอบภำยในได้รำยงำนให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบกำรยำงแห่งประเทศไทยรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนแล้ว และอยู่
ระหว่ำงน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย
เพื่อทรำบและให้ข้อเสนอแนะ ต่อไป 

ร้อยละควำมส ำเร็จของหน่วยรับ
ตรวจ ในกำรด ำ เนินกำรแก้ ไข
ตำมที่ สตส. ได้เสนอแนะ 

93.20 สตส. 



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) 

 

 ๕  

นโยบาย/กลยุทธ์/
แผนงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร (ต่อ) 

๔. Compliance Unit 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินกำรออกข้อบังคับใหม่/ทบทวน ปรับปรุง ให้มี
ประสิทธิภำพในไตรมำสที่ ๓/61 มีควำมคืบหน้ำดังนี้ 

1. ร่ำงข้อบังคับคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย ว่ำ
ด้วยระยะเวลำในกำรจ้ำง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ในกำรจ้ำงพนักงำนและลูกจ้ำง พ.ศ. .... ม.22 (9) 
มีความคืบหน้า ดังนี ้ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ พิจำรณำแล้ว 
เห็นควรปรับปรุงแก้ไขร่ำงข้อบังคับฯ และได้เสนอ ผวก. 
โดย ผวก.ได้ขอหำรือกับฝ่ำยกฎหมำย โดยปัจจุบันยังไม่มี
ข้อสรุปจำกกำรหำรือเรื่องดังกล่ำว 

2. หลักเกณฑ์กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน ตำมข้อบังคับ
คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน พ.ศ. 2559 ข้อ ๗ 
และ หลักเกณฑ์อัตรำค่ำพำหนะรับจ้ำง ตำมข้อบังคับ
คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน พ.ศ. 2559 ข้อ 22 
มีความคืบหน้า ดังนี้ ฝกค. อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ/
ปรับปรุง เพื่อเสนอผู้ว่ำกำร ตำมควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่ำกำรก ำหนด 

3. หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
กำรขอคืนค่ำธรรมเนียม และกำรลงทะเบียนเพื่อช ำระ
ค่ำธรรมเนียม พ.ศ. .... 
มีรายละเอียด ดังนี้ ตำมควำมเห็นของที่ปรึกษำ นำย
จิตรำ นวรัตน์ เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงระบบ
กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรส่งออก จึงเห็นควรชะลอ
เรื่องนี้ไว้จนกว่ำจะด ำเนินกำรปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว  
 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรออก
ข้อบังคับใหม่/ทบทวน ปรับปรุง 
ให้มีประสิทธิภำพไม่ต่ ำกว่ ำ 4 
เรื่อง/ปี 

 
 

6๙๐0 
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รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) 

 

 ๖  

นโยบาย/กลยุทธ์/
แผนงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร (ต่อ) 

5. กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดปีงบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรทรพัยำกรมนุษย ์ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 มีแผนกำรด ำเนินงำน 35 กิจกรรม โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้  
1.สำมำรถด ำเนินกำรไดแ้ล้วเสร็จ 100 % จ ำนวน 5 
กิจกรรม 
2.สำมำรถด ำเนินกำรไดร้ะหว่ำง 60-99 % ของแผนงำน 
จ ำนวน 15 กิจกรรม 
3.ด ำเนินกำรได้น้อยกวำ่ 60 % ของแผนงำน จ ำนวน 15 
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

61.15 ฝทม. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) 

 

 ๗  

นโยบาย/กลยุทธ์/
แผนงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร (ต่อ) 

6. กำรบริหำรจัดกำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ ตลอดปี 
งบประมำณ 

- สำมำรถบริหำรโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรได้
จ ำนวนทั้งสิ้น 23 โครงกำร 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
บริหำรจัดกำรสำรสนเทศเสนอ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร ย ำ ง แ ห่ ง
ประเทศไทย 

73.16 ฝทส. 

7. กำรเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงิน ตลอดปี 
งบประมำณ 

- ฝ่ำยกำรคลังได้รำยงำนงบกำรเงินประจ ำไตรมำสที่ 
๒/2561 ต่อคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศ
ไทย ในครำวประชุมครัง้ที่ 7/2561 

ร้ อ ย ละค ว ำมส ำ เ ร็ จ ขอ งกำ ร
รำยงำนงบกำรเงินประจ ำปีต่อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร ย ำ ง แ ห่ ง
ประเทศไทย 

100 
 

ฝกค. 

 

๓. ส่งเสรมิการมสี่วน
ร่วมระหว่างผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย กับ กยท. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. กำรพัฒนำเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
ชำวสวนยำง 

ตลอดปี 
งบประมำณ 

ไตรมำสที่ ๓ กยท.สำมำรถพัฒนำเกษตรกรให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์ Smart Farmer จ ำนวน 3646 รำย 

จ ำนวนเกษตรกรที่ผ่ำนคุณสมบัติ
กำรเป็น Smart Farmer ชำวสวน
ยำงจ ำนวนปีละ ๖,๐๐๐ รำย 

60.76 ฝสผ. 

๒. นวัตกรรมยำงพำรำเพื่อสังคม ตลอดปี 
งบประมำณ 

   สผว. 

2.1 กิจกรรมสนำมฟุตซอลยำงพำรำ  ด ำเนินกำรมอบสนำม เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2561 สำมำรถปูพื้นยำงสนำมฟุตซอล 1 
แห่ง ในปีงบประมำณ 
 

100  

2.2 กิจกรรมปูพื้นยำงสนำมเด็กเล่นจำกยำงพำรำ  ได้ด ำเนินกำรปูพื้นสนำมเด็กเล่น 2 แห่ง คือ  โรงเรียน
บ้ำนแวนโค้งและโรงเรียนบ้ำนทุ่งกล้วย จังหวัดพะเยำะ 
อีก 4 แห่ง ที่เหลอื จะด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 4 

ปูพื้นยำงสนำมเด็กเล่นจำกยำงพำรำ 
จ ำนวน 3 แห่ง ในปีงบประมำณ 
 

๓๓  

2.3 กิจกรรมสรำ้งฝำยชะลอน้ ำจำกล้อยำง  ได้ด ำเนินกำรสร้ำงฝ่ำยชะลอน้ ำครบทั้ ง 3 แห่ง  
ที่จังหวัดน่ำน เชียงรำย และตำก 

สร้ำงฝำยชะลอน้ ำจำกล้อยำง 
จ ำนวน 3 แห่งในปีงบประมำณ 
 

100  

2.4 กิจกรรมปูสระน้ ำจำกยำงพำรำ  ได้ด ำเนินกำรปูสระน้ ำจำกยำงพำรำ จ ำนวน 2 แห่ง  
ที่จังหวัดน่ำน 

ปูพื้นสระน้ ำจำกยำงพำรำ 1 แห่ง 
ในปีงบประมำณ 
 

100  



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) 

 

 ๘  

นโยบาย/กลยุทธ์/
แผนงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๓. ส่งเสรมิการมสี่วน
ร่วมระหว่างผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย กับ กยท. 
(ต่อ) 

3. กำรอนุมัติให้ทุนปลกูแทน ตลอดปี 
งบประมำณ 

ผลกำรด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรปลูกแทน 
ไตรมำสที่ ๓ มีดังนี ้
1.กำรโค่น เนื้อที่ 194,317.60 ไร่ 
2.กำรปลูกแทน เนื้อที่ 108,593.20 ไร่ 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรให้ทุน
ปลูกแทน 

 

48.58 
27.15 

ฝสผ. 

4. กำรด ำเนินกำรเกี่ยวคู่ค้ำ ตลอดปี 
งบประมำณ 

- ไม่มีกำรร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ร้อยละควำมส ำ เร็ จของควำม
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

100 ฝทบ. 

๔. ส่งเสริมพนักงาน
ให้ยึดถือหลักธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติงาน 

1. คัดเลอืกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย
ควำมซือ่สัตย์สุจริตตำมมำตรฐำนของส ำนักงำน 
ป.ป.ช.   

3-6/61 - กยท.ได้ด ำเนินกำรประกำศรำยชื่อบุคคลเพื่อยก
ย่องเชิดชุคนดีมีคุณธรรม ประจ ำปี 2561  พร้อม
ทั้งจัดงำนเพื่อมอบโล่เกียรติคุณ เรียบร้อยแล้ว 

กยท.มีบุคคลต้นแบบด้ำนควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต ตำมมำตรฐำนของ 
ป.ป.ช. 

100 ฝทม. 

 ๒. บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ และกำรปลุกจิตส ำนึก
ในด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต 

3-8/61 -   ฝทม.จัดให้มีกำรบรรยำยให้ควำมรู้แก่ผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเงิน 1 ครั้ง มีผู้ เข้ำรับฟังกำรบรรยำย 
249 คน 

-  บรรยำยให้ควำมรู้แก่พนักงำนระดับหัวหน้ำกองใน
ส ำนักงำนใหญ่ 1 ครั้ง มีผู้เข้ำรับฟังกำรบรรยำย 
51 คน 

-   ดูงำนพิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง 1 ครั้ง มีพนักงำนเข้ำร่วม
กิจกรรม 77 คน 

มีกำรบรรยำยให้ควำมรู้อย่ำงน้อย 
๒ ครั้ง ในปีงบประมำณ 

100 ฝทม. 

 ๓. จัดท ำ / ทบทวน / ประกำศ เรือ่ง เจตจ ำนงสุจริต
ในกำรบริหำรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรธรรมำภิบำลและ
ควำมโปร่งใส 

8/61 - ด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 4/2561 1 ฉบับ และมีกำรปรับปรุ งให้
เป็นไปตำมนโยบำยภำครัฐ อย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 ฝทม. 

 ๔. จัดตั้งหน่วยรับผิดชอบเก่ียวกับกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ขับเคลื่อนกำรท ำงำน 

4-8/61 - กยท. ได้ด ำ เนินกำรจัดตั้ งหน่ วยป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของ กยท. ตำมค ำสั่ง กยท. 
ที่ 86/2561 

มีหน่วยรับผิดชอบเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและ
ป ร ำ บ ป ร ำ ม ก ำ ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ขับเคลื่อนกำรท ำงำน อย่ำงเป็น
รูปธรรม 
 

50 ฝทม 



 
รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) 

 

 ๙  

นโยบาย/กลยุทธ์/
แผนงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๔. ส่งเสรมิพนักงาน
ใหย้ึดถือหลักธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติงาน 
(ต่อ) 

๕. โครงกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

6-9/61 ควำมคืบหน้ำในในด ำเนินกำร มีรำยละเอียดดังนี้ 
- ฝทม.จัดส่งหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence 

based) ที่ตอบแล้วให้ Tris และ สคร. 

มีระดับคะแนนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนไม่
ต่ ำกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

90 ฝทม. 

 ๖. ปรับปรุงระบบกำรจัดกำรเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจริต
ให้มีประสิทธิภำพ 

6-7/61 - จัดท ำร่ำงคูม่ือกำรบริหำรจัดกำรข้อรอ้งเรยีนของ 
กยท. และเตรียมกำรเพิม่ช่องทำงกำรรับเรื่องรอ้ง
ทุกข์ ร้องเรยีน ผำ่น Social Media 1 ช่องทำง 

๑ ระบบ/และมีกำรพัฒนำระบบฯ 
ให้สำมำรถตอบสนองกำรใช้งำน
ของผู้ใช้บริกำร ในทุกปีงบประมำณ 

50 ฝทม. 

   
 

 

  

 

 


