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ค ำน ำ 

 

  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญในการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล   

ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ไตรมาส 2 ของส่วนงานของ กยท. ให้สามารถด าเนินการ

บรรลุผลส าเร็จได้ตรงตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย และนโยบายที่ก าหนดไว้ 

  รายงานผลการการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ไตรมาส 2 ได้จัดท าขึ้นโดย      

มีวัตถุประสงค์  เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสดงถึงผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ กยท. หรือไม่ เพ่ือพิจารณาในการปรับปรุงการด าเนินงานของ กยท. ให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ในการนี้ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร/กองประเมินผล ใคร่ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานและผู้   

ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผล และหวังเป็น

อย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของ กยท. ให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

 

         กองประเมินผล 

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 
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ก 

สำรบัญ 

 

                 หน้า 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร   1 

   วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  

ส่วนที่ 2 รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 5 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการบริการและด าเนินธุรกิจ  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า  

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ืออนาคต  

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การหลอมองค์กรให้เป็นหนึ่ง เพ่ือการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

   โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและโครงการไทยนิยมยั่งยืน  

ส่วนที่ 3 สรุปผลการด าเนินงานรายโครงการ 9 

 

   

 

 

 

 

 

 

ข 
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วิสยัทศัน ์(Vision)                   “กยท. เป็นองคก์รชั้นน ำระดบัโลก ในกำรบริหำรจดักำรยำงพำรำทั้งระบบ” 

 

พนัธกิจ (Mission) 

บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ให้เกิดความคุ้มค่า เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

และตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง รวมทั้งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ ดังน้ี 

1. เกษตรกร สถำบนัเกษตรกร : ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง สร้างความเข้มแขง็

ให้กบัสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  

2. ผู ้ประกอบกิจกำรยำง : ส่งเสริมการค้าให้มีความเป็นธรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่ งขัน  

ให้ผู้ประกอบกจิการยาง 

3. ประเทศ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และนวัตกรรมด้าน

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑย์างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง 

 

ค่ำนยิมองคก์ร 

 

 การยางแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดค่านิยมองค์กรที่จะใช้เป็นบรรทดัฐานส าหรับพนักงานได้น าไปเป็นหลัก

ปฏบัิติร่วมกนัเพ่ือขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

ค่ำนยิมหลกั  พฤติกรรมทีต่อ้งปฏิบติั 

Responsibility 

รบัผิดชอบต่อตนเอง องคก์รและสงัคม 

 1. มีจิตส านึกรับผิดชอบ 

2. ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ดี 

3. มีหลักธรรมาภิบาล 

Advance to Excellence 

กำ้วสู่ควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจ 

 

 1. มีความเป็นเลิศทางธุรกจิ 

2. คิดอย่างเป็นระบบริเร่ิม สร้างสรรค์และสร้าง

นวัตกรรม 

3. เจรจาเก่ง และมีไหวพริบที่เป็นเลิศ 

Ownership 

ผูกพนัเป็นเจำ้ของร่วมกนั 

 1. ผูกพันเป็นหน่ึงเดียว 

2. ทุม่เทแรงกายแรงใจเสมือนเป็นธุรกจิของตนเอง 

3. รักษ์องค์กร ท าเพ่ือองค์กร 

Trust 

มีควำมน่ำเชื่อถอื 

 มีความน่าเช่ือถือ เป็นที่ไว้วางใจและเกดิความเช่ือม่ัน 

แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
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วตัถุประสงค ์

 

 1. เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการ

เกี่ยวกบัการเงินของกองทุนตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑย์างพารา 

 2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกบัยางพารา 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการ

ยางด้านวิชาการการเงินการผลิตการแปรรูปการอุตสาหกรรมการตลาด การประกอบธุรกจิและการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

 4. ด าเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ 

 5. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ 

 

เป้ำหมำย 

 1. เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้รับการพัฒนา มีความเข้มแขง็ และมีขีดความสามารถในการ

แข่งขันสงูขึ้น 

 2. ผู้ประกอบกิจการยางมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้ นมีโอกาสในการเข้าสู่ตลาดโลก และเกิดธุรกิจใหม่ๆ

ด้านยางพารา 

 3. มีกลไกในการท าให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ 

 4. การวิจัยและพัฒนาสามารถตอบสนองภาคการผลิตทั้งต้นน า้ กลางน า้ ปลายน า้ 

 5. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑย์าง และเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรายใหญ่ของโลกภายใน 

10 ปี 
 

ตวัช้ีวดัองคก์ร 

 1. ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เฉล่ียต่อปีไม่ต ่ากว่าเส้นความยากจน 180,000 บาท/ปี และมีรายได้เพียงพอส าหรับ

การใช้จ่ายในสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานต่อการด ารงชีวิต 

 2. สถาบันเกษตรกรสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่น้อยกว่า 45 กลุ่มต่อปี 

 3. ปริมาณการใช้ยางภายในประเทศเมื่อสิ้นสุดแผนปี 2564 เพ่ิมขึ้ นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของผลผลิต เน่ืองจาก     

มีการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ จากการใช้ยางภายในประเทศปี 2559 จ านวน 610,000 ตัน ของปริมาณการผลิตยาง 

4,451,848 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.702 ตัน  

 4. ระดับความส าเรจ็ของการรักษาระดับราคายางพาราที่มีการเปล่ียนแปลงไม่เกนิ 3 บาท/กก./วัน 

 5. ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรายใหญ่ในภมูิภาคอาเซียน ภายในปี 2564 และเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่

ของโลกภายใน ปี 2570  

 6. จ านวนผลงานวิจัยของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกจิการยาง และ กยท. ตามล าดับ อย่างน้อยกลุ่มละ 

1 เร่ืองต่อปี ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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ยุทธศำสตร ์
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รายงานผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 2561 ณ ไตรมาสที ่2  
 

 การยางแห่งประเทศไทยได้ก าหนดกระบวนการการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ไตรมาส 2 

โดยได้ถ่ายทอดแผนปฏบัิติการไปสู่การปฏบัิติ และก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเรจ็และระยะเวลาด าเนินการให้กับ      

ส่วนงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยการจัดท าแผนการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2560 ไตรมาสที่ 2 เพ่ือเป็นกรอบการติดตามและประเมินผลอย่างชัดเจน และเป็นระบบตาม

แผนปฏิบัติการฯ (รายไตรมาส และประจ าปี) เพ่ือวัดผลส าเร็จของการด าเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ

แผนงาน/โครงการของแผนปฏบัิติการประจ าปี 2561 ไตรมาส 2 และมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

  จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏบัิติการประจ าปี 2561 ไตรมาส 2 โดยฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร                 

/กองประเมินผล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ดังน้ี  
 

สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 2561 ณ ไตรมาสที ่2 (ในภาพรวม)  

 
 การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติการประจ าปี 2561 ไตรมาสที่ 2 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามนโยบายของรัฐบาล และโครงการไทยนิยมย่ังยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวนทั้งหมด 139 

โครงการ  มีผลการด าเนินงาน เกินร้อยละ 50 ณ ไตรมาส 2 จ านวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.65 ของโครงการ

ทั้งหมด มีผลการด าเนินงานต ่ากว่าร้อยละ 50 ณ ไตรมาส 2  จ านวน  78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.12 ของโครงการ

ทั้งหมด และยกเลิก /ไม่สามารถด าเนินการได้ 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.23 ของโครงการทั้งหมด 

 
 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์
แผนงาน/

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

ผลด าเนนิการ

เกินรอ้ยละ 

50 

ผลด าเนนิการ

ต า่กว่ารอ้ยละ 

50 

ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 

1 การสร้างรายได้จากการบริการและด าเนินธุรกจิ 13 - 13 - 

2 
การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

และห่วงโซ่คุณค่า 
13 4 9  - 

3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ืออนาคต 70 25 28 17 

4 
การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหน่ึง เพ่ือการ

บริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
34 13 21 - 

5 

โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและ

โครงการไทยนิยมย่ังยืนของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

9 2 7 - 

รวมทั้งส้ิน 139 44 78 17 



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี 2561 ไตรมาสที่ 2 
 

  6 
 

 

 

   สรุปผลการด าเนนิงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่1 การสรา้งรายไดจ้ากการบริการและด าเนินธุรกิจ   

 

 

 

 

   

 

  ยุทธศาสตร์ที่  1 การสร้างรายได้จากการบริการและด าเนินธุรกิจ  ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ          

13 โครงการ    
 ผลการด าเนินการต ่ากว่าร้อยละ 50 จ านวน 13 โครงการ อาท ิโครงการส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและ

ไม้ยืนต้นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ/ผลิตพันธุ์ยางและไม้ยืนต้น เน่ืองจากแผนปฏบัิติการผลิตพันธุ์ยางและไม้ยืนต้นอยู่

ระหว่างการผลิต ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2 ยังไม่มีผลผลิตที่สามารถน ามาใช้งานได้ ในส่วนของแผนงานการสร้างรายได้        

(จากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านโรงงาน 1-6 มีปัญหากระบวนการบริหารจัดการด้านธุรกิจ การ

ผลิต สตอ๊ค การรับซ้ือ รวมถึงโรงงาน 1-3 มีสภาพที่เก่ามีอายุการใช้งานกว่า 20 ปี เคร่ืองจักรหยุดชะงักระหว่างปฏบัิติงาน 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจัดการสวนและผลผลิต สวนยางพาราบางส่วนมีอายุเก่า 25 ปี ให้ผลผลิตน้อย และโครงการสร้าง

รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารายังไม่ได้รับอนุญาตใบประกอบกิจการไม้ยางพารา  เน่ืองจากอยู่ในเขตป่า ท า

ให้ไม่ได้รับใบอนุญาต (อยู่ระหว่างการด าเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน) (ข้อมูลเพ่ิมเติมอยู่ในเอกสาร

แนบ) 
   

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่2 การพฒันายางพาราตลาดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า   

 

 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลาดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า ประกอบด้วยแผนงาน           

/โครงการ 13 โครงการ  

 
ผลการด าเนินการเกินร้อยละ 50 จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาตลาดยางพารา โครงการการ

สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปยางอย่างครบวงจร โครงการ สนับสนุน

เกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง  
และ โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง (ข้อมูลเพ่ิมเติมอยู่ในเอกสารแนบ) 

 

แผนงาน/

โครงการ 

ผลด าเนนิการ

เกินรอ้ยละ 50 

ผลด าเนนิการต า่

กว่ารอ้ยละ 50 

ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 

13  - 13  - 

แผนงาน/

โครงการ 

ผลด าเนนิการ

เกินรอ้ยละ 50 

ผลด าเนนิการต า่

กว่ารอ้ยละ 50 

ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 

13 4 9  - 
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ผลการด าเนินการต ่ากว่าร้อยละ 50 จ านวน 9 โครงการ อาท ิโครงการ จัดตั้งตลาดยางพาราระดับภมูิภาค 

(Regional Rubber Market: RRM) ซ่ึงปั จจุ บันอยู่ระห ว่างการด าเนินการหารือ ร่วมกับ  TFEX และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเง่ือนไขที่ติดขัดในเชิงกฎหมาย โครงการยกระดับการให้บริการตลาดกลาง

ยางพาราสู่ระบบการ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นและให้ที่
ปรึกษาพิจารณา (ข้อมูลเพ่ิมเติมอยู่ในเอกสารแนบ) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่3  การวิจยัและพฒันาเพือ่อนาคต 

 
 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ืออนาคต ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ 70 โครงการ  

 
ผลการด าเนินการเกนิร้อยละ 50 จ านวน 25  โครงการ อาท ิโครงการการทดสอบพันธุบ์างในพ้ืนที่กึ่งแห้ง

แล้ง ได้ท าการเกบ็และวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตและข้อมูลผลผลิตของพันธุ์ลูกผสมชุด RRIT 400 ในพ้ืนที่เขตปลูก
ยางใหม่ โครงการจัดท าค่ามาตรฐานเพ่ือการวินิจฉัยสถานะธาตุอาหารในดินและใบส าหรับยางพาราก่อนเปิดกรีดพันธุ ์

RRIT 251 มีผมการด าเนินการ 1.ข้อมูลผลการวิเคราะห์ธาตุ Fe,Mn,Cu,Znและ B ในตัวอย่างใบ จ านวน 108 
ตัวอย่าง 2.ประมวลผลข้อมูล : เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเส้นรอบวงล าต้นเฉล่ียกับค่าสมบัติของดิน 
ความยาวเส้นรอบวงล าต้นเฉล่ียกับความเข้มข้นของธาตุอาหารในดิน ความยาวเส้นรอบวงล าต้นเฉล่ียกับธาตุอาหารในใบ 

เลือกตัดค่าข้อมูลที่ผิดปกติออกไป แล้วหาค่าสมบัติของดิน หรือระดับ ความเข้มข้นของธาตุอาหาร ที่ท  าให้ได้ค่าความยาว

เส้นรอบวงอยู่ในระดับสูง โครงการพัฒนาระบบการย้ายปลูกต้นกล้ายางจากการเพาะเล้ียงต้นอ่อน สามารถผลิตต้นยางพันธุ ์

RRIM600 จากการเพราะเล้ียงต้นอ่อนได้ จ านวน 60 ต้น เพ่ือน าไปปรับสภาพต้นกล้ายางก่อนย้ายปลูก  และโครงการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือขยายโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมยาง วิจัยและพัฒนาสูตร และการท าแผ่นยางรองพ้ืน

รองเท้าส าหรับผู้ป่วยรองช า้ เป็นต้น (ข้อมูลเพ่ิมเติมอยู่ในเอกสารแนบ) 

ผลการด าเนินการต ่ากว่าร้อยละ 50 จ านวน 28 โครงการ อาท ิโครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เช้ือ
พันธุกรรมยางพารา อยู่ระหว่างเกบ็ข้อมูลการเจริญเติบโต  โครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์ยางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 

เกบ็ช้อมูลการเจริญเติบดตอัตราการรอดตาย และด าเนินการปลูกซ่อมต้นยางปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรพ้ืนที่ภาคใต้

และภาคตะวันออกได้จ านวน 20 แปลง (ข้อมูลเพ่ิมเติมอยู่ในเอกสารแนบ) 

ยกเลิก/ไม่ด าเนินการ จ านวน 17 โครงการ อาทิ โครงการความเสี่ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงของ

เกษตรกรสวนยางในประเทศไทย ไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจากติดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการ

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกบัยางพารา ตามมาตรา 49(4) เป็น

ต้น (ข้อมูลเพ่ิมเติมอยู่ในเอกสารแนบ) 
 

แผนงาน/

โครงการ 

ผลด าเนนิการ

เกินรอ้ยละ 50 

ผลด าเนนิการต า่

กว่ารอ้ยละ 50 

ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 

70 25 28 17 
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ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่4  การหลอมรวมองคก์รใหเ้ป็นหนึง่ เพือ่การบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 
 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหน่ึง เพ่ือการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ประกอบด้วย

แผนงาน/โครงการ 34 โครงการ  
 

ผลการด าเนินการเกินร้อยละ 50 จ านวน 13 โครงการ อาทิ โครงการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
โครงการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม โครงการจัดท าและวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร และโครงการหลอมรวมระบบ

สารสนเทศ เป็นต้น (ข้อมูลเพ่ิมเติมอยู่ในเอกสารแนบ) 

ผลการด าเนินการต ่ากว่าร้อยละ 50 จ านวน 21 โครงการ อาท ิโครงการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคมขององค์กร เน่ืองจากโครงการเร่ิมด าเนินการ ไตรมาสที่ 3 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนงานบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน และโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับช าระค่าธรรมเนียมทางอเิลก็ทรอนิกสผ่์านระบบ NSW
เป็นต้น (ข้อมูลเพ่ิมเติมอยู่ในเอกสารแนบ) 

 
โครงการตามนโยบายของรฐับาลและโครงการไทยนยิมยัง่ยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
 
 
 
 

 
 ผลการด าเนินการเกนิร้อยละ 50 จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการควบคุมปริมาณผลผลิต กจิกรรมลด

ปริมาณผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐที่มีสวนยาง ซ่ึงสิ้นสุดโครงการแล้ว และ โครงการสนับสนุนสนิเช่ือผู้ประกอบการผลิต

ผลิตภัณฑ์ยาง  (ข้อมูลเพ่ิมเติมอยู่ในเอกสารแนบ) 

 ผลการด าเนินการต ่ากว่าร้อยละ 50 จ านวน 7 โครงการ อาท ิโครงการควบคุมปริมาณการผลิต กจิกรรม

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่ โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความย่ังยืน 

โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ โครงการสนับสนุนสนิเช่ือเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร

เพ่ือรวบรวมยางพารา โครงการสนับสนุนสนิเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกจิการยาง (น า้ยางข้น) โครงการ

สนับสนุนสนิเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง(ยางแห้ง) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพ่ือ

รักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑก์นัชนรักษาเสถียรภาพราคายาง (ข้อมูลเพ่ิมเติมอยู่ในเอกสารแนบ) 

 

แผนงาน/

โครงการ 

ผลด าเนนิการ

เกินรอ้ยละ 50 

ผลด าเนนิการต า่

กว่ารอ้ยละ 50 

ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 

34 13 21  - 

แผนงาน/

โครงการ 

ผลด าเนนิการ

เกินรอ้ยละ 50 

ผลด าเนนิการต า่

กว่ารอ้ยละ 50 

ยกเลิก/ 

ไม่ด าเนินการ 

9 2 7  - 
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สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

2561 ไตรมาสที ่2 รายโครงการ และ  

ผลการด าเนนิงานโครงการตามนโยบายของรฐับาล

และโครงการไทยนยิมยัง่ยืนของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์รายโครงการ 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐของ กยท. ปี 2561  ( 22 มิถุนายน 2561 ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนนิงาน 

ของโครงการ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย ความก้าวหน้า ร้อยละ 

งาน เงิน (ลบ.) งาน เงิน (ลบ.) งาน เงิน 

1 โครงการควบคุมปริมาณการผลิต 

  กิจกรรม :  
การส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้มกีาร
ปลูกแทนและ 
ปลูกใหม่ 
 
ผู้รับผิดชอบ : ฝสผ. 

เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพารา และ
ปริมาณผลผลิตและเพื่อส่งเสริม
การปลูกแทนด้วยพืชเศรษฐกิจชนิด
อื่นๆ 

ต.ค. 60 - ก.ย. 
61 

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

 
1. เป้าหมายปลูกแทน 400,000 ไร่ 
โดยแบ่งเป็น 
    - โค่นยางเก่าปลูกแทนด้วยยาง
พันธุ์ดี 200,000 ไร ่
    - ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางเป็นไม้
ยืนต้นชนดิอืน่200,000 ไร่ 
2. เป้าหมาย ดูแลสวนที่อยู่ระหว่าง
การส่งเสรมิต่อเนือ่ง 2.4625 ล้านไร ่

 
6,342.75ลบ. 

ผลการด าเนินการข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม2561 
- รับค าขอรับการปลูกแทนจ านวน 37,793ราย  
เนื้อที่ 392,984.69ไร่ 
- อนมุัติให้การปลูกแทนจ านวน 34,599ราย  
เนื้อที่ 333,222.90ไร่ 
- ผลการปลูกแทน (ยางพันธุ์ดแีละไม้ยืนตน้ชนิดอืน่) 
จ านวน 11,968ราย เนือ้ที ่108,593.20ไร ่
- สวนที่อยู่ระหว่างการส่งเสริมต่อเนือ่ง จ านวน 2.151ล้านไร ่
ค าชี้แจง 
1. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายเดอืนๆ ละ 1 ครั้ง 
2. ผลการปลกูแทนในปัจจุบันต่ ากว่าเป้าหมายแต่ในภาพรวม
ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายของไตรมาสที่ 3 จึงคาดว่าผลการ
ปลูกแทนมแีนวโนม้ทีจ่ะเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
3,996.86 

 
27.15 

 

 
63.01 

 

2 โครงการควบคุมปรมิาณผลผลติ 
 2.1 กิจกรรม 

สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตรายละ 4,000 
บาท 
 
ผู้รับผิดชอบ : ฝสผ. 
(สิ้นสุดโครงการ) 
 

เพื่อลดปรมิาณผลผลิตยางออกสู่
ตลาดเพื่อเร่งรัดการลดพืน้ที่ปลกู
ยางพาราแบบถาวรและส่งเสรมิ
และสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวน
ยางท าการเกษตรแบบแนวคิด
ศาสตร์พระราชาและเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนนุกจิกรรม : การ
ส่งเสริมและสนับสนนุให้มีการปลูก
แทน 

ม.ค. 61 – 20 
เม.ย. 61 

กองทุนพฒันายาง
มาตรา 49(3) 
(งบประมาณ 80 
ล้านบาท) 

เกษตรกรชาวสวนยางทีข่ึ้นทะเบียน
กับกยท.จ านวน 20,000 ราย 

80ลบ. เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯจ านวน 4,352 ราย เนื้อที่ 
36,874 ไร่ ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายท าให้มีงบประมาณคงเหลอืคืน 
กยท. จ านวน 62.592 ล้านบาท โดยท าให้ปริมาณยางลดลง
ถาวรจ านวน 8,481 ตัน/ป ี
ค าชี้แจง 
พืชที่เกษตรกรเลือกน ามาปลูก คือ มะพร้าว ปาล์มน้ ามนั 
ทุเรียน เงาะ มังคุด ขนนุ ล าไย หมาก อนิทผลัม และกาแฟ 
ปัญหาและอุปสรรค: เกษตรกรท าสญัญาซ้ือขายไม้ยางกับ
พ่อค้าไม้ไว้ดังนัน้การโคน่ยางจึงขึ้นกับพ่อคา้ไม้ซึ่งถ้าพ่อค้าไม้
ยางไม่โค่นยางในช่วงระยะเวลาด าเนนิโครงการฯเกษตรกรก็ไม่
สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได ้

17.408 21.76 21.76 

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

เพื่อลดปรมิาณผลผลิตออกสู่ตลาด
และก ากับติดตามพนกังานและ
ลูกจ้างในสังกัดให้มกีารหยุดกรีด
ยาง 

หยุดกรีดเดอืน
ม.ค. – มี.ค. 

2561 

กองทุนพฒันายาง
มาตรา 49(1) 
(งบประมาณ 
30.966 ล้านบาท) 

พืน้ที่สวนยางของกยท. ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ จ านวน 28,850.45 ไร่ 

30.966ลบ. 
 
 

 - กยท. ด าเนินการหยุดกรีดยาง จ านวน 28,850.45 ไร่ 
 - โดยชดเชยรายได้ให้กับลูกจ้างกรดียางและลูกจ้างส ารอง
กรีดยางของ กยท. จ านวน 1,075 ราย เป็นเงิน 30.070 ล้าน
บาทท าให้มีงบประมาณคงเหลอืคืน กยท. จ านวน 0.896 ล้าน
บาท 
- ปริมาณยางที่ลดลงคิดเป็นเนื้อยางแห้ง 1,162 ตัน 
- ปริมาณผลผลิตยางเฉลี่ย 248 กก./ไร/่ป ี

30.070 100 97.11 

 

สิน้สดุโครงการ 

สิน้สดุโครงการ 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย ความก้าวหน้า ร้อยละ 
งาน เงิน (ลบ.) งาน เงิน (ลบ.) งาน เงิน 

3 โครงการพัฒนา
อาชีพชาวสวนยาง
รายย่อยเพ่ือความ
ยั่งยืน 
กิจกรรม :ส่งเสรมิ
การลดพืน้ที่ปลกู
ยาง 
 
ผู้รับผิดชอบ : ฝสผ. 

เพื่อลดพืน้ที่ปลกูยางพารา
และปริมาณผลผลิตที่จะ
เข้าสู่ระบบลดความเสี่ยง
ผลกระทบจากราคายาง
ตกต่ าและเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้เกษตรกร
ชาวสวนยางและพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมใหม่
ทดแทนการท าอาชีพสวน
ยาง 

ม.ค. 61 – ก.ย. 61 1. วงเงิน : 1,500 ล้าน
บาท 
2. ค่าบริหารโครงการ : 
8.2864 ล้านบาท 
(งบประมาณแผน่ดิน) 

1. เป้าหมายจ านวน 30,000 ราย 
เนื้อที่ 150,000 ไร ่
ให้เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ
การเกษตร ไร่ละ 10,000 บาทแก่
เกษตรกรทีข่ึ้นทะเบียนเกษตรกร
ชาวสวนยางกับ กยท. ทีม่ีสวนยางอายุ
ต่ ากว่า 25 ป (ต้องไม่เป็นสวนทีอ่ยู่
ระหว่างรับการส่งเสรมิและสนับสนนุ
ให้มีการปลกูแทน)โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 
งวด (งวดที ่1 : จ่ายเงิน จ านวน 4,000 
บาทเมือ่เกษตรกรโคน่ยางและจัดท า
แผนพัฒนาอาชีพรายคนแล้วเสร็จ 
งวดที่ 2 : จ่ายเงิน จ านวน 6,000 บาท
เข้าบัญชเีกษตรกรเมือ่เกษตรกรรับเข้า
การอบรมตามแผนพัฒนาอาชีพและ
ด าเนนิการตามแผนพัฒนาอาชีพแลว้
เสร็จร้อยละ 40) 
2. ค่าด าเนนิงานของโครงการฯ  
3. ค่าบริหารโครงการ 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 ลบ. 
8.2864ลบ. 

1. เกษตรกรที่สมัครเข้ารว่มโครงการฯจ านวน 12,107ราย* 
เนื้อที่ 78,930ไร ่
2. ผ่านการอนุมัตเิข้าร่วมโครงการฯจ านวน 11,780ราย* 
เนื้อที่ 76,458ไร ่
3. รายชื่อเกษตรกรที่ส่งให้ กสก.จ านวน 11,188ราย* 
เนื้อที่ 72,923ไร ่
4. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับเงนิ งวดที่ 1   จ านวน 95ราย 
เนื้อที่ 486.75ไร ่
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
- จ่ายเงินให้เกษตรกร งวดที่ 1 
- ประชาสมัพันธโ์ครงการฯ ประชมุชี้แจง และค่าใช้จ่ายภาคสนาม 
ค าชี้แจง 
1. เกษตรกรที่ผ่านการอนุมตัิเข้าร่วมโครงการฯนอ้ยกว่าเกษตรกร
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เนือ่งจากมเีกษตรกร จ านวน 160รายไม่
ผ่านเกณฑ์ตามขอ้ก าหนดของโครงการฯ 
2. ขยายระยะเวลาการรับสมัครเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการฯ จาก
31 พ.ค. 61 เป็นสิ้นสดุ 30 มิ.ย. 61 
หมายเหต ุ
*1. เกษตรกรที่สมัครเข้ารว่มโครงการฯ , ผา่นการอนุมัตเิข้ารว่ม
โครงการฯและรายชือ่เกษตรกรที่ส่งให้ กสก. เป็นขอ้มูล ณ วนัที่ 
22มิ.ย. 61 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.947 
0.980 

40.36 
52.62 

(ก้าวหน้า
ร้อยละ 2.37
และ 2.86) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.13 
11.83 

 

 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย ความก้าวหน้า ร้อยละ 

งาน เงิน (ลบ.) งาน เงิน (ลบ.) งาน เงิน 

4 โครงการส่งเสริมการใช้
ยางของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 
ผู้รับผิดชอบ : ฝวอ.และ 
สผว. 

เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้
ยางพาราในประเทศโดยส่ง
มอบให้หน่วยงานภาครัฐ
น าไปใช้ประโยชน์และเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
ชาวสวนยางอีกทั้งยังลด
ผลกระทบท่ีส่งผลต่อราคา
ยางพาราภายในประเทศเป็น
การรักษาเสถียรภาพราคา
ยาง 

ม.ค. - ธ.ค. 61 1. วงเงิน : 3,000 ล้านบาท 
(ยืมจากกองทุนพัฒนา
ยางพารามาตรา 49 (3) ของ 
กยท. จ านวน 1,000 ล้าน
บาท เพื่อด าเนินหมุนเวียน
รับซื้อยางไปก่อน ท้ังน้ีหาก
ไม่เพียงพอจึงขออนุมัติ
งบประมาณจากงบกลางของ 
สงป. จ านวน 2,000 ล้าน
บาท) 
 
2. ค่าบริหารโครงการ : 80 
ล้านบาท (งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. รัฐบาลมีนโยบายให้รับซื้อยาง 
จ านวน 200,000 ตันแต่จากการ
ส ารวจความต้องการของหน่วยงาน
ภาครัฐที่จะซื้อยางกับ กยท. ปี 2561 
มีจ านวน 61,018.810 ตัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 เป้าหมายน้ ายางสด 
    1.2 เป้าหมาย เน้ือยางแห้ง 
3. ค่าด าเนินงานของโครงการฯ 
 
 
 
 
4. ค่าบริหารโครงการ (งบประมาณ
แผ่นดิน) 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

60,655.720ตัน 
363.090 ตัน 

1,000ลบ. 
 
 
 
 

80ลบ. 

1. ความต้องการใช้ยางณ วันท่ี 22มิถุนายน 2561 มีหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 8 กระทรวง ท่ีแจ้งความ
ประสงค์การใช้ยาง (คมนาคม, เกษตรฯ, กลาโหม,ทรัพยากรฯ,มหาดไทย,ท่องเท่ียวฯ, ศึกษาการ และ 
ยุติธรรม) โดยแบ่งออกเป็น 
1. ปริมาณการใช้ยางที่ด าเนินการไปแล้วปี 2561 (ไม่ได้ซ้ือยางจาก กยท.) 
    - น้ ายางข้น จ านวน 10,574.405 ตันและเน้ือยางแห้ง จ านวน 785.850 ตัน 
รวมทั้งสิ้น11,360.255 ตัน 
2. ปริมาณการใช้ยางที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2561 (ซ้ือยางจาก กยท.)มี 4 กระทรวง คือ คมนาคม 
(กรมทางหลวง), เกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน), กลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก) 
และ มหาดไทย (อปท.) 
   - น้ ายางข้น จ านวน 41,158.525 ตัน 
3. ปริมาณการใช้ยางที่อยู่ระหว่างของบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ปี 2561(
ซ้ือยางจาก กยท.)จ านวน 3 กระทรวงคือ คมนาคม, กลาโหม และ ยุติธรรม 

- น้ ายางข้น จ านวน 19,497.195 ตันและยางแห้ง 363.09 ตัน 
รวมทั้งสิ้น 19,860.285 ตัน 
2. ผลการรบัซ้ือยาง 
   - น้ ายางสด ได้จ านวน 
   - เน้ือยางแห้ง 
3. ผลการใช้จ่ายค่าการด าเนนิงานรวมทั้งสิ้น 
   - ค่ารับซื้อยาง 63.404 ลบ. 
   - ค่าแปรรูป 8.464 ลบ. (กก.ละ 4.50 บาท) 
   - ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 0.060 ลบ. 
   รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 71.928 ลบ. 
4. ผลการใช้จ่ายค่าบรหิารโครงการฯรวมทั้งสิ้น 
5. ผลการแปรรปูเป็นน้ ายางข้น  จ านวน 1,880.894 ตัน 
6. ผลการจ าหน่ายยางจ านวน 110.01 ตันได้รับเงิน 4.32ลบ. 
6.1 บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จ ากัด จ านวน 49.97 ตัน * 
  6.2 บริษัท ไทยบิทูเมน จ ากัด จ านวน 30.04 ตัน * 
     6.3 บริษัท กิจทวีการโยธา จ ากัดจ านวน 30 ตัน ** 
7. รอส่งมอบยาง 
1. ส่งตัวอย่างน้ ายางข้นให้ผู้ใช้ยางทดสอบ 0.04 ตัน 
2. รอส่งมอบน้ ายางข้นบริษัทโซล่าแอสฟัลท์ จ ากัด จ านวน 49.97 ตัน 
8. สต็อคยางคงเหลอืที่ยังไม่ท าสญัญาจ านวน 1,720.874ตัน 
การด าเนนิงานไม่เปน็ไปตามแผน 
หมายเหต ุ
* 1. บริษัทในข้อ 6.1 และ 6.2รับจ้างผลิตยางมะตอยผสมยางพาราเพื่อเทถนนลาดยางให้กระทรวง
คมนาคม 
** 2. บริษัทในข้อ6.3รับจ้างผลิตยางมะตอยผสมยางพาราเพื่อเทถนนลาดยางให้กระทรวงมหาดไทย 
(อปท.)และอยู่ระหว่างด าเนินการจ่ายเงิน 
***3. ผลการใช้จ่ายค่าบริหารโครงการฯ ลดลงจาก 0.880 ลบ. เป็น 0.360 ลบ. เกิดจากการบันทึกข้อมูล
ผิดพลาด 
ปัญหาอุปสรรค 
1. หน่วยงานภาครัฐจ านวน 5 กระทรวง คือ คมนาคม เกษตรฯ กลาโหมมหาดไทย และยุติธรรม ท่ีอยู่
ระหว่างด าเนินการมาซื้อยางตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ 
2. มีน้ ายางข้นค้างสต็อคจ านวน 1,720.874 ตัน ซึ่งต้องเร่งระบายยางเน่ืองจากเกินระยะเวลาจัดเก็บตาม
สัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,952.77 ตัน 
- 

71.928ลบ. 
 
 
 
 

0.360ลบ.*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.51 
- 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

7.19 
 
 
 
 

0.45 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนนิงาน 

ของโครงการ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย ความก้าวหน้า ร้อยละ 

งาน เงิน (ลบ.) งาน เงิน (ลบ.) งาน เงิน 

5 โครงการสนับสนุน
สินเช่ือผู้ประกอบการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 
 
ผู้รับผิดชอบ : ฝวอ. 

ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 
ของสินเชื้อที่ผู้ประกอบการ
ได้ไปกู้เงินเพื่อใช้ในการขยาย
ก าลังการผลิต/ปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรการผลิตณ ที่ต้ัง
เดิมหรือที่ต้ังใหม่ 

พ.ค. 60 - เม.ย. 
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วงเงิน : 15,000 ล้าน
บาท 

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

15,000ลบ. มีผู้ประกอบการท่ีผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการในปี 2559 และ ปี 
2561 จ านวน 19รายโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ปี 2559 - ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 16 ราย เป็นเงิน 
- ในปี 2559 มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ 
ปี 2561 - มีผู้ยื่นค าขอจ านวน 8 ราย วงเงิน 
- ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 3ราย เป็นเงิน 
- อยู่ระหว่างการพิจารณา 5ราย วงเงิน 
โดยการชดเชยดอกเบี้ยจะเริ่มชดเชยดอกเบี้ยเมื่อผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการครบ 1 ปี และผู้ประกอบการสามารถด าเนินการเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของโครงการเท่านั้น 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน 

13,759.200 ลบ. 
 

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

60 91.72 
(ก้าวหน้า
ร้อยละ 
9.17) 

6 โครงการสนับสนุน
สินเช่ือเพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนแก่
สถาบันเกษตรกรเพื่อ
รวบรวมยางพารา 
 
ผู้รับผิดชอบ : ฝพก. 

เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับ 
สหกรณ์ทุกประเภท กลุ่ม
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ที่มีการประกอบการธุรกิจ
เกี่ยวกับยางพาราน าไปใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

31 มี.ค. 60-31 
มี.ค. 63  

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

 
1. สนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ทุกประเภท 
กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีการ
ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา วงเงิน 
10,000 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
2. ค่าบริหารโครงการ 
  2.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
จ านวน 3 ครั้ง หรือตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
  2.2 จัดประชุมชี้แจงโครงการฯพร้อมจัดท า
เอกสารประชาสัมพันธ์จ านวน 7 ครั้ง 
  2.3 ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อ
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน จ านวน 4 ครั้ง 
  2.4 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
โครงการฯระดับจังหวัด ด าเนินการจ านวน 2 
ครั้ง หรือตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  2.5 ติดตามผลการด าเนินงานสถาบัน
เกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ ตลอดระยะเวลา
โครงการฯอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

 
10,000ลบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.599ลบ. 
0.0816 ลบ. 

 
 

3.2969ลบ. 
 

0.146ลบ. 
 
 

1.7875ลบ. 
 
 

1.287ลบ. 

ผลการด าเนินงานเงินกู้ วงเงิน 10,000 ล้านบาท 
1. สถาบันฯ ที่เบิกเงินกู้จริง 371 แห่ง 
    - สถาบันฯ ที่ส่งช าระคืนเงินกู้ 164 แห่ง 
    - สถาบันฯ ที่ยังไม่ช าระคืนเงินกู้ 207 แห่ง 
2. วงเงินกู้คงเหลือ 
3. ผลการรวบรวม/รับซื้อยาง รวมทั้งสิ้น ปริมาณ 29,847.08 ตัน  มูลค่า 
1,053.171 ล้านบาท 
4. ผลการจ าหน่ายยางพาราของสถาบันฯ รวมทั้งสิ้น ปริมาณ 56,791.25 
ตัน(โดยเป็นยางใหม่ 29,847.08 ตัน และยางเก่า26,944.17 ตัน) มูลค่า 
1,160.808 ล้านบาท 
การด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมท้ังสิ้น 
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จ านวน 1 ครั้ง 
 
 
2. ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางจ านวน 7 ครั้ง 
                                                - 
 
 
                                                - 
 
 
                                                - 

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

8,624.848 ลบ. 
 
 
 
 
 
 

3.3239ลบ. 
0.027ลบ. 

 
 

3.2969ลบ. 

 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

33.33 
 
 

100 

 
83.22 

(ก้าวหน้า
ร้อยละ 
1.18) 

 
 
 
 
 
 

41.46 
33.09 

 
 

100 

 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย ความก้าวหน้า ร้อยละ 
งาน เงิน (ลบ.) งาน เงิน (ลบ.) งาน เงิน 

7 โครงการสนับสนุน
สินเช่ือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนแก่ผู้
ประกอบกิจการยาง 
(น้ ายางข้น)  
 
ผู้รับผิดชอบ : ฝยศ. 

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

พ.ค. 60 - เม.ย. 62 
เริ่มด าเนินการเดือน

ส.ค.60 -ก.ค.61 

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

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

 
300ลบ. 

ผลการชดเชยดอกเบี้ย 
 - รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (ไม่เกิน 300 ล้านบาท) 
ผลการด าเนินงาน 
1. มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 34 บริษัท 53 โรงงาน ครบกรอบวงเงิน 
10,000 ล้านบาท 
2. อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบกิจการในแต่ละเดือนต้ังแต่เดือนส.ค.60- 
ก.ค.61 เพื่อส่งกรอบวงเงินการชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ออมสิน ในเดือนก.ย. 61 
ประกอบด้วย 
    2.1 บันทึกผลการตรวจสต็อกน้ ายางสดและน้ ายางข้นต้ังแต่เดือนส.ค.60 –ก.ค.61     
    2.2 ตรวจสอบเอกสาร (ต๋ัวสัญญาใช้เงิน) ที่ผู้ประกอบการยื่นมา (ส.ค.60 - ก.ค.61) 
3. ภายในเดือนก.ย. 61 ต้องส่งกรอบเงินการชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารออมสิน
เพื่อให้ธนาคารออมสินด าเนินการขออนุมัติงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้
ประกอบกิจการ 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน 

 
- 
- 

 
-   

36.8 
(ก้าวหน้า
ร้อยละ 
0.9) 

 
- 
- 

8 โครงการสนับสนุน
สินเช่ือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนแก่ผู้
ประกอบกิจการยาง
(ยางแห้ง) 
 
ผู้รับผิดชอบ : ฝวอ. 

เพื่อผลักดันราคายางให้
สูงข้ึนใกล้เคียงหรือสูงกว่า
ต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรชาวสวนยางและ
รักษาเสถียรภาพราคายาง
ไม่ให้เกิดความผันผวน 

ม.ค. 61 - ธ.ค. 62 1. วงเงิน : 20,000 
ล้านบาท 
 
2. ค่าบริหารโครงการ : 
2 ล้านบาท 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

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

 
600ลบ. 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ลบ. 

ผลการชดเชยดอกเบี้ย 
 - รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (ไม่เกิน 600 ล้านบาท) 
 
ผลการด าเนินงาน 
1. มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 8บริษัท มีความประสงค์จะจัดเก็บยาง จ านวน 
110,500ตัน 
- ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯจ านวน 2 ราย วงเงิน 720 ล้านบาท ประสงค์จัดเก็บ
ยางจ านวน 21,000 ตัน/เดือน (บ.นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด และ บ.ยูเนียน อีสต์ รับ
เบอร์ จ ากัด) 
- อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร จ านวน6ราย (1. บ.ไทยเทค รับเบอร์คอปอร์เรชั่น 
จ ากัด 2. บ.ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) 3. บ.ไทยเมคเอสทีอาร์ จ ากัด 4. บ.ยาง
ไทยปักษ์ใต้ จ ากัด 5. บ.ยทุธชัยอุตสาหกรรมยางแท่ง จ ากัด6.ห้างหุ้นส่วน พอใจรับ
เบอร์) 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯและผู้ประกอบการ 
ค าช้ีแจง 
1. มีผู้ประกอบการที่ยื่นเข้าร่วมโครงการบางส่วน ถอนการเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 4 
ราย เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขโครงการที่ก าหนดได้ 
2. กยท. ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มเติมและน าเข้า
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินโครงการฯโดยมีมติ
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 1 มิ.ย. 61 ให้น าข้อเสนอของสมาคมยางพาราไทยและ
ผู้ประกอบการ น าเข้า คกก.กยท. เพื่อพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์และเง่ือนไขฯในเดือน 
ก.ค.61 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.196ลบ. 

 
- 
 
 

31.57 
(ก้าวหน้า
ร้อยละ 
0.86) 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.80 

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย ความก้าวหน้าของ 2 โครงการ 
รวม 2 โครงการ 

ร้อยละ 

งาน เงิน (ลบ.) งาน ค.พัฒนาฯ ค.มูลภณัฑ์ฯ งาน เงิน 
9 9.1 โครงการพฒันา

ศักยภาพสถาบนั
เกษตรกร เพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง 
 
ผู้รับผิดชอบ : ฝวศ. 

เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ราคายางโดยชะลอการจ า
หนายออกสูตลาดในชวงท่ี
ราคาผันผวนและพัฒนา
ศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรในการรักษา
เสถียรภาพราคายาง 

ขยายระยะเวลา
ช าระหน้ีของ
โครงการ ต้ังแต่ 31 
พ.ค. 60–31 พ.ค. 
63 

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

 - ช าระหน้ีคงเหลือคืนให้ ธ.ก.ส. 
 - ส่งมอบยางท่ีท าสัญญา 
 - ระบายสต็อคยางที่คงเหลือ 

22,000 ลบ. 
123,763 ตัน 

53,097.91 ตัน 

ผลการรบัซ้ือในปี 2555-2556 และในป ี2557-2558 
ผลผลติยางชนดิต่างๆ 
ผลการจ าหน่าย 
1. ปี 2557-2558 ขายให้ บริษัท CHINA HAINAN RUBBER 
INDUSTRY GROUP CO.,LTD  
-  ท าสัญญาซื้อขาย 
  -  ขายยางให้บริษัท  (ซื้อขายจริง) 
  -  ยางคงเหลือท่ียกเลิกสัญญา 
2. ปี 2559-2560 ขายยางโดยการประมูล 
- ยางที่ท าสัญญาซื้อขายไว้กับบริษัทท่ีประมูลได้ท้ังหมด 
- ยางที่บริษัทมารับมอบแล้ว (21มิ.ย.61) 
- ยางที่บริษัทยังไม่มารับมอบ (*บริษัทท่ีคงค้างการรับมอบยาง 
จ านวน 6 บริษัท 12 สัญญา ได้แก่ 1. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง  
2.บ.ไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน)3.บ.เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จ ากัด 
4.บ. นอร์ทอีสรับเบอร์ จ ากัด 5.บ.เซ็นจูรี่ไทร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 6.
บ. กว๋างเข่ิน รับเบอร์ (ไทยเซาเทิร์น) จ ากัด) (21มิ.ย.61) 
สต๊อคยางคงเหลอื 
การช าระหนี้ให้ ธกส. 
- ณ วันท่ี 21 มิ.ย.61 ช าระหน้ีคืน ธ.ก.ส.   
- คงเหลือการช าระหน้ีคืน ธ.ก.ส. 
- เบิกจ่ายค่าบริหารโครงการ (ณ 30 เม.ย.61) 
- คงเหลือค่าบริหารโครงการ (ณ 30 เม.ย.61) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. ผู้ซื้อยางยังไม่รับมอบยางเน่ืองจากปัจจุบันราคายางต่ ากว่าราคาท่ี
ซื้อไว้ จึงขอขยายระยะเวลารับมอบยาง ส่งผลให้ กยท. มีภาระในการ
ดูแลรักษายาง และยางที่เก็บไว้เสื่อมสภาพมากข้ึน 
2. สต็อคยางที่ไม่มีสัญญาซื้อขาย 104,450 ตัน มีภาระค่าโกดังปีละ 
99 ล้านบาท ค่าประกันภัยประมาณ 42 ล้านบาท ค่าบริหารโครงการ 
(ค่าจ้างลูกจา้ง ค่า รปภ. ค่าพาหนะเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก ค่าใช้จ่าย สนง.) 
ประมาณปีละ 15 ล้านบาท 
รวมเป็นค่าใช้จ่าย 156 ล้านบาท/ปี 

 213,492.10 ตัน 
207,031.11 ตัน 

 
 
 

208,000 ตัน 
32,142.70ตัน 

175,857.30ตัน 
 

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

 
 
 
 

53,097.90ตัน 
 

10,340.23 ลบ. 
11,659.77 ลบ. 

236.90 ลบ. 
8.10 ลบ. 

 148,799.50 ตัน 
147,746.03 ตัน 

 
 
 

200,000 ตัน 
5,459.90ตัน 

194,540.10ตัน 
 

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

 
 
 
 

 51,452.50ตัน 
 

4,029.96 ลบ. 
   5,570.04 ลบ. 

87.12 ลบ. 
      26.50ลบ. 

 362,291.60 ตัน 
354,507.14 ตัน 

 
 
 

408,000 ตัน 
37,602.60ตัน 

370,397.40ตัน 
 

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

 
 
 
 

104,550.40 ตัน 
 

14,370.19 ลบ. 
17,229.81 ลบ. 

324.02 ลบ. 
34.68 ลบ. 

รอให้มี
ค าสั่งการ
ระบาย
ยาง 

47.00 

9.2 โครงการสร้างมูล
ภัณฑก์ันชนรกัษา
เสถียรภาพราคายาง 
 
ผู้รับผิดชอบ : ฝวศ. 

เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ราคายางให้อยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมเพื่อรวบรวมยาง
สร้างมาตรการเสริม
จัดการตลาดยางให้กับ
สถาบันเกษตรกรภายใต้
ด าเนินโครงการสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนแก่
สถาบันเกษตรกรเพื่อ
รวบรวมยางและโครงการ
สนับสนุนสินเช่ือสถาบัน
แปรรูปยางพาราและเพื่อ
พัฒนากรรมวิธีการซื้อ
ขายยางดิบในตลาด
ยางพาราของไทยรองรับ
การเป็นตลาดอ้างอิงราคา
ยางพาราของตลาดยาง
อาเซียนและตลาดยาง
ของโลก 

ขยายระยะเวลา
ช าระหน้ีของ
โครงการ ต้ังแต่ 31 
พ.ค. 60–31 พ.ค. 
63 

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

 - ช าระหน้ีคงเหลือคืนให้ ธ.ก.ส. 
 - ส่งมอบยางท่ีท าสัญญา 
 - ระบายสต็อคยางที่คงเหลือ 

9,600 ลบ. 
91,645.6 ตัน 

51,452.48 ตัน 

รอให้มี
ค าสั่งการ
ระบาย
ยาง 

41.97 

 

 

 



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2 ร้อยละ  งบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การสร้างรายได้จากการบริการและด าเนินธุรกจิ

กลยุทธ์ที ่1 การประกอบธุรกจิจากทรัพย์สินทีม่ีอยู่เดมิ

1 แผนงานการผลติพนัธ์ุยางและไม้ยนืต้น

1. ผลผลติ ส่งเสริมการปลูกยางพนัธ์ุดแีละไม้ยนืต้นทีม่ีความส าคญัทางเศรษฐกจิ/ผลติพนัธ์ุยาง และไม้ยนืต้น

1 แผนปฏิบัติการจัดการศูนย์เรียนรู้

1) กิจกรรมจดัการศนูยเ์รียนรู้   5 แห่ง 5 แห่ง 5 แห่ง 50.00 9.1060                                      
2 แผนปฏิบัติการบ ารุงรักษาแปลงเกบ็เมลด็/ฝึกกรีด

1) กิจกรรมบ ารุงรักษาแปลงเกบ็เมลด็/ฝึกกรีด 51.7 51.7
2) กิจกรรมบ ารุงรักษาแปลงกรีดยาง (1,398.2 ไร่) 61,230.17 หยดุกรีด

3 แผนปฏิบัติการผลติพนัธ์ุยาง

1) กิจกรรมแปลงผลิตตน้ตอยางพนัธุ์ดี ปี 2561 (ต่อเน่ือง)   395,000 ตน้ อยูร่ะหวา่งการผลิต อยูร่ะหวา่งการผลิต  - 2.1080                                      
2) กิจกรรมแปลงผลิตตน้ตอยางพนัธุ์ดี ปี 2562 (เร่ิมตน้) 300,000 ตน้ อยูร่ะหวา่งการผลิต อยูร่ะหวา่งการผลิต  - 0.3830                                      
3) กิจกรรมแปลงผลิตก่ิงตายางพนัธฺดี ปี 2561  1,516,000 ก่ิง อยูร่ะหวา่งการผลิต 259,778 17.14 0.9040                                      
4) กิจกรรมแปลงผลิตยางลงถุงเพาะช า ปี 2561  370,000 ตน้ อยูร่ะหวา่งการผลิต อยูร่ะหวา่งการผลิต  - 6.7390                                      
5) กิจกรรมแปลงผลิตตน้ติดตาในถุงเพาะช า ปีปลูก 2561 (ต่อเน่ือง) 250,000 ตน้ อยูร่ะหวา่งการผลิต อยูร่ะหวา่งการผลิต  - 0.9720                                      
6) กิจกรรมแปลงผลิตตน้ติดตาในถุงเพาะช า  ปีปลูก 2562 (เร่ิมตน้) 260,000 ตน้ อยูร่ะหวา่งการผลิต อยูร่ะหวา่งการผลิต  - 0.6930                                      
7) กิจกรรมบ ารุงรักษาแปลงผลิตก่ิงตายางพนัธุ์ดี  54 ไร่ 54 54 50 0.1060                                      

4 แผนปฏิบัติการผลติพนัธ์ุไม้ยนืต้น

1) กิจกรรมแปลงผลิตพนัธุ์ปาลม์น ้ามนั ปีปลูก 2561 190,000 ตน้ อยูร่ะหวา่งการผลิต อยูร่ะหวา่งการผลิต  - 6.7920                                      
5 แผนปฏิบัติการสร้างรายได้จากทรัพย์สินทีม่ีอยู่เดมิ

1) กิจกรรมบ ารุงรักษาแปลงปลูกยางพารา 40,000 กก. 36,818.11 กก 4034.5 92.04 2.2390                                      
2) กิจกรรมบ ารุงรักษาแปลงปลูกปาลม์น ้ามนั 3,700,00 กก 1,925,072 1,037,979 80.08 4.6920                                      
3) กิจกรรมบ ารุงรักษาแปลงปลูกสับปะรด 56 ไร่ 56 ไร่ 56 ไร่ 50 0.5660                                      

6 แผนปฏิบัตการบริหารแปลงผลติพนัธ์ุยาง

กิจกรรมบริหารแปลงผลิตพนัธุ์ยาง 7 แห่ง 7 แห่ง 7 แห่ง 50 4.5890                                      
2 แผนการด าเนินงานด้านธุรกจิ  810.9737                                  

2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนยาง 232.5927                                  
[วตัถุประสงค]์ 1. เพ่ือบริหารจดัการสินทรัพยข์องกองจดัการสวนยาง 1 ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 2. เพ่ือสร้างรายไดใ้ห้กบักองจดัการสวนยาง 3) ลดความเส่ียงดา้น
ความผนัผวนดา้นราคายาง

 
0.1290                                      



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2 ร้อยละ  งบประมาณ (ล้านบาท)

1. กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสวน และผลผลิต (สวนยาง 1) 76.2740                                    
1) เพ่ิมประสิทธิภาพสวนยางกรีดได ้( พ้ืนท่ี 8,050 ไร่ ) 1,738 ตนั 580.22  - 33.38 (เงินทุนหมุนเวียน)
2) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพสวนปาลม์น ้ามนั   ( พ้ืนท่ี  159ไร่) 350 ตนั 156.74 117.81 78.72

11.212 ลา้นบาท 8.467 -4.233 37.76
2. กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสวน และผลผลิต (สวนยาง 2) 119.8360                                  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพสวนยางกรีดได ้   ( พ้ืนท่ี 10,743 ไร่) 3,200 ตนั (ยางแห้ง) 612.3  - 19.13 (เงินทุนหมุนเวียน)
32 ตนั (เศษยาง) 9.19  - 28.72

2) เกบ็เก่ียวผลผลิตสวนปาลม์น ้ามนั  ( พ้ืนท่ี 292ไร่ ) 500 ตนั 177.1 140.52 63.52
38.0132 ลา้นบาท 14.801  - 38.93

3. กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสวน และผลผลิต (สวนยาง 3) 53.8440                                    
1) เพ่ิมประสิทธิภาพสวนยางกรีดได ้  ( พ้ืนท่ี 9,019ไร่ ) 585 ตนั (ยางแห้ง) 219.13  - 37.46 (เงินทุนหมุนเวียน)

0.404 ลา้นบาท 0.06  - 14.85
2.2 โครงการเพิ่มปริมาณผลผลติด้านโรงงาน 

1 กิจกรรมเพ่ิมปริมาณผลผลิตดา้นโรงงาน 1 6,.000 ตนั (STR5L) 1570.19 435.505 33.43 67.0000                                    
 (ก าลงัการผลิต  = STR5L 1,1000 ตนั/ปี) 28.804 ลา้นบาท  -  -  -
 (ก าลงัการผลิต  = เครปขาว (WPC ) 600 ตนั/ปี) 250 ตนั (เครปขาว) 11.78 12.81 9.84 (เงินทุนหมุนเวียน)

0.595  ลา้นบาท  -  -  -
 (ก าลงัการผลิต  = STR20 7,600 ตนั/ปี) 2,100 ตนั (STR20)  - 77.04 3.67

6.141 ลา้นบาท  -  -  -
2 กิจกรรมเพ่ิมปริมาณผลผลิตดา้นโรงงาน 2 11,000 ตนั (น ้ายางขน้) 1784.97 678.08 22.47

[วตัถุประสงค]์ 1) ผลิตยางทุกชนิดให้ไดต้ามประมาณการท่ีตั้งไวใ้นแต่ละปี 600 ตนั (สกิม) 128.324 55.18 30.58
 (ก าลงัการผลิต  =  น ้ายางขน้ 12,000 ตนั/ปี) 5.289  ลา้นบาท  -  -  -

3 กิจกรรมเพ่ิมปริมาณผลผลิตดา้นโรงงาน 3    (รับจ้างผลติยางแผ่นรมควนัอดัก้อน) 15.745 ลา้นบาท  - -                                            
4 กิจกรรมเพ่ิมปริมาณผลผลิตดา้นโรงงาน 4 5,300 ตนั 685.95 1316.91 37.79 70.0000                                    

[วตัถุประสงค]์ 1. เพ่ือผลิตยางให้ไดต้ามเป้าหมาย     (ก าลงัการผลิต  = STR20 20,000 ตนั/ปี) 21.167 ลา้นบาท  -  -  - (เงินทุนหมุนเวียน)
5 กิจกรรมเพ่ิมปริมาณผลผลิตดา้นโรงงาน 5 5,000 ตนั 831.501 1232 38.93 70.0000                                    

[วตัถุประสงค]์ 1. เพ่ือผลิตยางให้ไดต้ามเป้าหมาย     (ก าลงัการผลิต  = STR20 20,000 ตนั/ปี) 24.504 ลา้นบาท  -  -  - (เงินทุนหมุนเวียน)
6 กิจกรรมเพ่ิมปริมาณผลผลิตดา้นโรงงาน 6 9,300 ตนั 1070.776 2045.61 37.55 70.0000                                    

[วตัถุประสงค]์ 1. เพ่ือผลิตยางให้ไดต้ามเป้าหมาย     (ก าลงัการผลิต  = STR20 20,000 ตนั/ปี) 24.504 ลา้นบาท  -  -  - (เงินทุนหมุนเวียน)

26.0000                                    

ปิดปรับปรุง



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2 ร้อยละ  งบประมาณ (ล้านบาท)

2.3 โครงการสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ไม้ยางพารา 200,000 ลูกบาศก์ฟุต  - 10

[วตัถุประสงค]์ 1. เพ่ือด าเนินการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมย้างพาราและ
อบแห้ง  (ก าลงัการผลิตไมแ้ปรรูป = 200,000 ลูกบาศกฟ์ุต/ปี)

6.071 ลา้นบาท (เงินทุนหมุนเวียน)

2.4 โครงการบริหารต้นพนัธ์ุยางพารา 7.571 ลา้นบาท  - 0

[วตัถุประสงค]์ เพ่ือเป็นการหารายไดใ้ห้ กยท. 2. เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางผูข้อรับการสนบัสนุนการปลูกแทนไดพ้นัธุ์
ยางท่ีดี มีมาตรฐาน เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี 3. เพ่ือเป็นการน าผลการวิจยัเก่ียวกบัค  าแนะน าพนัธุ์ยางของสถาบนัวิจยัยางมาต่อ
ยอดและแนะน าให้เกษตรกรชาวสวนยางน าไปใช้

0

 กลยุทธ์ที ่2 การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกจิใหม่
2.5 โครงการจัดการสวนยางอย่างยัง่ยนื ตามมาตรฐาน FSC 4,000 ไร่ 1,326 ไร่  - 33.15 0.0925
2.6 โครงการบริหารจัดการไม้ยางพารา ร้อยละ 50  -  -  -  -

10 ลา้นบาท  -  -  -  -
2.7 โครงการยางล้อประชารัฐ 38,000 เส้น 1,000 1,066 5.437 1.6

9.5165  ลา้นบาท 1.0453 1.2089 23.69

2.8 โครงการพฒันาวตัถุดบิยางก้อนถ้วยคุณภาพดใีนการผลติยางแท่ง

ร้อยละ 80
อยูร่ะหวา่งส ารวจกลุ่มเป้าหมายท่ีจะ

เขา้ร่วมฝึกอบรม
 -  - 0.29

2.9 โครงการผลติภัณฑ์หมอนยางพารา อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน  - 14.4
2.10 โครงการหน่วยธรุกจิตลาด อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน  - 7.8
2.11 โครงการเสาหลกัน าทางและอุปกรณ์จราจรจากยางพารา อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน  - 0.492
2.12 โครงการสร้างรายได้จากปัจจัยการผลติและการบริการ  - 1.746

  1) กิจกรรมจดัหาปัจจยัการผลิต

2,250,000 บาท  - 0.0453

  2) กิจกรรมจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากยางพารา 969,800 บาท 160,794.38 102,990.66 27.199 1.301

ราคาขายกรดฟอร์มิคท่ีผูจ้  าหน่ายเสนอราราขายให้มีราคาสูงข้ึนมากจาก
เดิมราคาส่ง 215 บาท/แกลลอน ข้ึนราคาเป็น 300 บาท/แกลลอน เพ่ิมข้ึน
ถึงร้อยละ 39.53 ประกอบกบัเป็นช่วงท่ีเกษตรชาวสวนยางประสบกบั

ปัญหาราคายางตกต ่า

ยงัไมมี่การด าเนินการเน่ืองจากอยูร่ะหว่างการด าเนินการขอใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน

1. ราคายางพาราผนัผวนผูรั้บการปลูก

แทนเปล่ียนแบบปลูกพืชชนิดอ่ืน 2. 

ราคาพนัธ์ุยางท่ีสูงท าให้ผูรั้บการปลูก

แทนจะด าเนินปลูกในฤดูปลูกหนา้

1. ราคายางพาราผนัผวน ท าให้ผูรั้บการ

ปลูกแทนปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีส าคญัทาง

เศรษฐกิจ

2.ไมถึ่งช่วงฤดูปลูกของจงัหวดัสตูล

3.การประชาสมัพนัธ์ของโครงการฯยงั

ไมท่ัว่ถึง



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2 ร้อยละ  งบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า

กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่

1. ผลผลติ : ส่งเสริมการปลูกยางพนัธ์ุดแีละไม้ยนืต้นทีม่ีความส าคญัทางเศรษฐกจิ/การปลูกแทน

1 กิจกรรมให้การปลูกแทนยางเก่าดว้ยยางพนัธุ์ดีและไมย้นืตน้ท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ
[วตัถุประสงค]์ 1. ส่งเสริมสนบัสนุนเกษตรกรชาวสวนยางเพ่ือการปลูกแทน  
เป้าหมาย 400,000 ไร่

กลยุทธ์ที ่2 การสร้างกลไกรักษาเสถยีรภาพราคายาง

2.0900                                      

3. โครงการพฒันาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย

1 กิจกรรมขยายตลาดเครือขา่ยยางพารา ไม่นอ้ยกวา่ 5 ตลาด 15 ตลาด 1 ตลาด 320 2.7000                                      

2  กิจกกรมคดัเลือกตลาดยาง กยท. ดีเด่นประจ าปีงบประมาณ 2561
5 ตลาด

ยงัไม่ถึงระยะเวลาท่ีก าหนดไวต้าม
แผน

อยูร่ะหวา่งจดัตั้งคณะท างาน
ก าหนดหลกัเกณฑพิ์จารณาตลาด

ดีเด่น

15 0.1000                                      

3 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ตลาดยาง กยท.

ไม่นอ้ยกวา่ 6 ช่องทาง

ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ตลาดยางพารา กยท. แลว้จ านวน 5 
ช่องทาง ไดแ้ก่ SMS, Facebook, 

Line, ป้ายประชาสัมพนัธ์ส านกังาน
ใหญ่ กยท. และ website กยท.

ไดด้ าเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ตลาดยางพารา กยท.
 แลว้จ านวน 5 ช่องทาง ไดแ้ก่ SMS,

 Facebook, Line, ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ส านกังานใหญ่ กยท.
 และ Website กยท. และอยูร่ะหวา่ง
การจดัท าแผน่พบัประชาสัมพนัธ์

เพ่ิมอีก 1 ช่องทาง

83.33 0.2000                                      

4. โครงการยกระดบัการให้บริการตลาดกลางยางพาราสู่ระบบการ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
ไดรั้บการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ 

ISO 9001:2015

อยูร่ะหวา่งด าเนินการในขั้นตอน
การจา้งท่ีปรึกษา

ท่ีปรึกษาไดร้วบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
และให้ขอ้เสนอแนะในการ

ด าเนินงาน

20 1.0000                                      

กลยุทธ์ที ่3 การสร้างความเข้มแขง็เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั

5 โครงการพฒันาสถาบันเกษตรกร

6,408.0000                               

2. โครงการ จัดตั้งตลาดยางพาราระดบัภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM)

1 รูปแบบ

การประชุม EGERRM คร้ังท่ี 33 ท่ี
ประชุมเห็นชอบให้การด าเนินการ
ตลาด RRM ซ่ึงเดิมมีรูปแบบการ
ซ้ือขายเป็นลกัษณธตลาด Forward 
เปล่ียนรูปแบบตลาด Future Market

400,000 ไร่ 62,335.50 76,188.40 34.63

ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการหารือร่วมกบั
 TFEX และประสานงานกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นเง่ือนไขท่ี
ติดขดัในเชิงกฎหมาย/พรบ.  -



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2 ร้อยละ  งบประมาณ (ล้านบาท)

     1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดบัประเทศ 6 คร้ัง จดั 1 คร้ัง จดั 3 คร้ัง 67.7 2.3170                                      
     2) ประชุมสัมมนาผู้น าสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางประจ าปี 350 คน - 1 คร้ัง 65 คน 18.57 1.9210                                      
     3) ประชุมสัมมนาผู้น าสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทีแ่ปรรูปและพฒันาผลผลติยางพารา 5 คร้ัง จดั 2 คร้ัง 1 คร้ัง 60 3.7690                                      
     4) ศึกษาดูงานของผู้น าสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 950 คน - 1 คร้ัง 360 คน 37.89 10.2040                                    
     5) ประชุมสัมมนาผู้น าสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระยะเร่ิมต้น พฒันา ก้าวหน้า 5 คร้ัง - - - 7.0670                                      
  2. กจิกรรมการพฒันาสถาบันเกษตรกร (ส่วนภูมิภาค) 28.7220                                    
     1) ค่าใช้จ่ายในการขึน้ทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 50,000 ราย 3,656 ราย 3,082 13.476 1.0000                                      

45 กลุ่ม 29 26 122
     2) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ระดบัเขต 7 เขต 42 คร้ัง 4 คร้ัง 10 คร้ัง 33.33 2.8700                                      

     3) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ระดบัจังหวดั/สาขา 750 คร้ัง 86 178 35.2 7.3670                                      
     4) พฒันาสถาบันเกษตรกร ประกวดสถาบันและเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ดเีด่น ระดบั

เขตและระดบัจังหวดั
45 สถาบนั 29 25 120 17.4850                                    

6 ส ารองค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

ประชุมประจ าปี ไดรั้บอนุมติั 
10,714,227 บาท ใชจ่้ายจริง 261,400

 บาท

ไม่สามารถรายงานเป็นจ านวน
กิจกรรม - 95.0000                                    

สัมมนาประจ าปี  ไดรั้บอนุมติั 
2,205,556 บาท ใชจ่้ายจริง 63,920 

บาท

-

2. ฝึกอบรม
-

ไดรั้บอนุมติั 2,093,866 บาท ใชจ่้าย
จริง 752,830 บาท

 -
- 50.0000                                    

3. ศึกษาดูงาน
-

ไดรั้บอนุมติั 8,358,128 บาท ใชจ่้าย
จริง 320,700 บาท

 -
- 20.0000                                    

4. ส่งเสริมสนบัสนุนสถาบนัเกษตรกรเพ่ือสร้างความเขม้แขง็ในการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ
-

ไดรั้บอนุมติั 4,054,184 บาท ใชจ่้าย
จริง 62,845 บาท

 -
- 25.0000                                    

7. โครงการ การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกจิการยางในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางอย่าง

ครบวงจร

   1 กจิกรรม การสนับสนุนให้บริการทดสอบยางและผลติภัณฑ์ยางตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025)

ร้อยละ 25

- เขา้ร่วมปรับปรุงระบบ ISO  ตาม
ขอ้ก าหนด และให้บริการทดสอบ
สมบติัยางและผลิตภณัฑย์าง

50 27.6660                                    

-                                          1. ประชุม/สัมมนา ประจ าปี



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2 ร้อยละ  งบประมาณ (ล้านบาท)

   2 กจิกรรม การบริการวชิาการด้านการแปรรูปยางและผลติภัณฑ์ยางให้กบัผู้ประกอบกจิการยาง

ร้อยละ 25

- วางแผน และเตรียมสารเคมีในการ
ฝึกอบรมผุป้ระกอบการหลกัสูตร

การออกสูตรยางแห้งท่ีจะด าเนินการ
ในเดือนเม.ย.61

50 3.3030                                      

   3 กจิกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการแปรรูปผลติภัณฑ์ยางทีม่ีศักยภาพ ทางการตลาด ในเชิงธุรกจิ
ร้อยละ 25

- วางแผนการผลิตผลิตภณัฑใ์น
โรงงานตน้แบบขอนแก่น 50 13.0910                                    

   4 กจิกรรม การวเิคราะห์และให้บริการข้อมูล การแปรรูปยางและผลติภัณฑ์ยาง

ร้อยละ 100

- จดัท าโครงการและหลกัเกณฑ์
โครงการ สนบัสนุนสินเช่ือ

ประกอบการผลิตผลิตภณัฑย์าง แห้ง
 (20,000 ลา้น) และประชุมเพ่ือ

ด าเนินงาน

50 1.1440                                      

8. โครงการ สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดบัมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง -

   1 กจิกรรม การผลติยางแผ่นรมควนัให้ได้ตามมาตรฐาน GMP ของ กยท.

7 สหกรณ์

- สกย.ท่ีไดรั้บมาตรฐาน รวมท่ีไดรั้บ
ทั้งหมด 12 แห่ง และคาดวา่ สกย. 
เขาแดง จ ากดั จะไดรั้บการรับรองไม่

เกินส้ินเดือน พ.ค. 61

50 2.0600                                      

   2 กจิกรรม การผลติยางแผ่นรมควนัอดัก้อนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP ของ กยท.

ไม่นอ้ยกวา่ 2 แห่ง

- อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการโรงอดั
กอ้นสกย.บา้นหนองศรีจนัทร์ คาด
วา่จะให้การรับรองไดร้าวกลางเดือน

เม.ษ 61

50 1.7510                                      

   3 กจิกรรม การผลติยางเครพคุณภาพดใีห้ได้มาตรฐาน GMP ของ กยท.

ไม่นอ้ยกวา่ 2 ราย

- ประสานกบัวิสาหกิจชุมชนโนน
สุวรรณ ในการปรับปรุงระบบ ได้
พฒันาตามค าแนะน าไปแลว้ 1 แห่ง

50 2.0600                                      

   4 กจิกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลติยางก้อนถ้วยตามหลกั GAP

ไม่นอ้ยกวา่ 50 ราย

- ในปี 60 ให้การรับรองมาตรฐานยาง
กอ้นว้ย GAP ไปแลว้ 47 ราย ปี 61 
ท าการอบรมเกษตรกรในเขตภาค

อีสานไปแลว้ 25 รุ่น คาดวา่ประมาณ
เดือนมิ.ย. น้ี จะให้การรับรอง

50 2.0600                                      

9. โครงการส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มมิคในการผลติยางก้อนถ้วยของเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อสร้างแบรนด์

ผลติภัณฑ์ยางแท่ง STR ๒๐ ทีป่ลอดกรดซัลฟิวริก ร้อยละ 80
อยูร่ะหวา่งส ารวจกลุ่มเป้าหมายท่ีจะ

เขา้ร่วมฝึกอบรม
อยูร่ะหวา่งส ารวจกลุ่มเป้าหมายท่ีจะ

เขา้ร่วมฝึกอบรม - 0.2900                                      



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2 ร้อยละ  งบประมาณ (ล้านบาท)

10. โครงการสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร   (Smart Farmer)
6,000 ราย/ปี

- แจง้ กยท.ข./กยท.จ. เร่ืองเป้าหมาย
ละแผนการด าเนินโครงการฯ - 20.7610                                    

กลยุทธ์ที ่4 การยกระดบัรายได้และคุณภาพชีวติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11. โครงการประชาสัมพนัธ์เพื่อเกษตรกร

    ผลติส่ือความรู้ผ่านส่ือโทรทัศน์ 72 คร้ัง  - 12 16.67

    ผลติความรู้ผ่านส่ือส่ิงพมิพ์ 5,000 ชุด  - -  -

    นิทรรศการและกจิกรรมพเิศษ 2 คร้ัง  - 2 100

    ประชาสัมพนัธ์ กยท. ภูมิภาค (นิทรรศการ) 483 คร้ัง 81 81 33.54 4.3710                                      
    ประชาสัมพนัธ์ กยท. ภูมิภาค (รายการวทิย)ุ 1,614 คร้ัง 316 316 39.16 1.8960                                      
    ประชาสัมพนัธ์ กยท. ภูมิภาค (ชุมชนสัมพนัธ์) 232 คร้ัง 26 26 22.41 0.7380                                      
     ประชาสัมพนัธ์ กยท. ภูมิภาค (ส่ือส่ิงพมิพ์) 899 ฉบบั 135 135 30.03 0.0600                                      
    พธีิสักการะฯ 1 คร้ัง  - -  - 0.0200                                      

12. โครงการสวสัดกิารเกษตรกรชาวสวนยาง
ร้อยละ 80 95.41 96.18 96.18 544.0000                                  

13. โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง
ร้อยละ 70

อยูร่ะหวา่งจดัสรรงบประมาณให้กบั
 กยท.จ.

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ
 - 16.0000                                    

6.5750                                      



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ร้อยละ  งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การวจิัยและพฒันาเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลติและ

อุตสาหกรรมยางพารา 415.0000             

กลยุทธ์ที ่1 การส่งเสริม และพฒันางานวจิัย 299.0270             

แผนงานการผลิตและคณุภาพท่ีเป็นวัตดิุบยาง 108.5920             

1 โครงการวิจยัพนัธุ์ยางให้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีชุ่มช้ืน  ดูรักษาและเกบ็ขอ้มูลในแปลงทดลอง อยูร่ะหวา่งดูแลรักษา และเกบ็ขอ้มูลต่างๆ อยูร่ะหวา่งดูแลรักษา และเกบ็ขอ้มูลต่างๆ 35.44              23.7670               

2 โครงการทดสอบพนัธุ์ยางในพ้ืนท่ีชุ่มช้ืน  ดูรักษาและเกบ็ขอ้มูลในแปลงทดลอง อยูร่ะหวา่งดูแลรักษา และเกบ็ขอ้มูลต่างๆ อยูร่ะหวา่งดูแลรักษา และเกบ็ขอ้มูลต่างๆ 50.00              2.0280                 

3 โครงการวิจยัพนัธุ์ยางให้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีก่ึงแห้งแลง้ คดัเลือกสายพนัธุ์ยางลูกผสมปี พ.ศ.2556 ไดอ้ยา่งนอ้ย 150 ตน้
 น าไปปลูกในแปลงเปรียบเทียบพนัธุ์ยางขั้นตน้ในปี พ.ศ.2561
 จ  านวน 10 สายพนัธุ์

อยูร่ะหวา่งการคดัเลือกและเกบ็ขอ้มูลต่างๆ อยูร่ะหวา่งการคดัเลือกและเกบ็ขอ้มูลต่างๆ 10.00              25.8730               

4 โครงการการทดสอบพนัธุ์ยางในพ้ืนท่ีก่ึงแห้งแลง้ ไดข้อ้มูลการเจริญเติบโตและขอ้มูลผลผลิตของพนัธุ์ลูกผสม
ชุด RRIT 400 ในพ้ืนท่ีเขตปลูกยางใหม่ จ  านวน 11 แปลง

ไดท้  าการเกบ็และวิเคราะห์ขอ้มูลการเจริญเติบโตและ
ขอ้มูลผลผลิตของพนัธุ์ลูกผสมชุด RRIT 400 ในพ้ืนท่ี

เขตปลูกยางหใม่ จ  านวน 11 แปลง

ไดท้  าการเกบ็และวิเคราะห์ขอ้มูลการเจริญเติบโตและ
ขอ้มูลผลผลิตของพนัธุ์ลูกผสมชุด RRIT 400 ในพ้ืนท่ี

เขตปลูกยางใหม่
100.00            5.5020                 

5 โครงการอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์เช้ือพนัธุกรรมยางพารา  เกบ็ขอ้มูลลกัษณะทางสัณฐานของพนัธุ์ยางปลูกและพนัธุ์ป่า อยูร่ะหวา่งเกบ็ขอ้มูลการเจริญเติบโต อยูร่ะหวา่งเกบ็ขอ้มูลการเจริญเติบโต 10.00              10.3550               

6 โครงการวิจยัการคดัเลือกพนัธุ์ยางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม น าพนัธุ์ยางใหม่ในชั้น 2 และ 3 อยา่งนอ้ย 5 พนัธุ์ไปปลูก
ทดสอบในแปลงเกษตรกรพ้ืนท่ีภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกได้
อยา่งนอ้ย 10 แปลง และเกบ็ขอ้มูลลกัษณะทางการเกษตร เช่น
 อตัราการรอดตาย การปลูกซ่อม การเจริญเติบโตของตน้ยาง
จ านวน 1,400 ตน้

เกบ็ขอ้มูลการเจริญเติบโตอตัราการรอดตาย และ
ด าเนินการปลูกซ่อมตน้ยางท่ีปลูกทดสอบในแปลง

เกษตรกร พ้ืนท่ีภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกไดจ้  านวน 20 
แปลง

เกบ็ชอ้มูลการเจริญเติบดตอตัราการรอดตาย และ
ด าเนินการปลูกซ่อม ตน้ยางท่ปลูกทดสอบในแปลง

เกษตรกรพ้ืนท่ีภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกไดจ้  านวน 20 
แปลง

10.00              0.9470                 

7 โครงการวิจยัและพฒันาการใชปุ้๋ ยแอมโมเนียมซลัเฟต และก ามะถนัผง
ควบคุมโรครากขาว  ยางพาราร่วมกบัการปลูกขมิน้ชนัในแปลงปลูกแทน

 ไดข้อ้มูลการติดเช้ือและเป็นโรครากขาวของยางพารา
อยูร่ะหวา่งเกบ็ขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนการทดลอง อยูร่ะหวา่งเกบ็ขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนการทดลอง 45.00              1.3900                 

8 โครงการจดัท าคา่มาตรฐานเพ่ือการวินิจฉัยสถานะธาตุอาหารในดินและ
ใบส าหรับยางพาราก่อนเปิดกรีดพนัธุ์ RRIT 251

 ไดต้วัอยา่งดินและใบจ านวน 108 ตวัอยา่ง  - ขอ้มูลผลการวิเคราะห์ธาตุ S และ B ในตวัอยา่งใบ 
จ านวน 110 ตวัอยา่ง

- ประมวลผลขอ้มูล : เขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียกบัคา่สมบติั
ของดิน ความเขม้ขน้ของธาตุอาหารในดิน หรือในใบ 
พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งเส้นรอบวงล าตน้กบัคา่
วิเคราะห์ธาตุอาหารต่าง ๆ ในดิน ไม่พบความสัมพนัธ์
ใด ๆ ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งเส้นรอบวงล าตน้กบัคา่
วิเคราะห์ธาตุอาหารต่าง ๆ ในใบ พบความสัมพนัธ์กนั

ในบางธาตุ

 - ขอ้มูลผลการวิเคราะห์ธาตุ Fe,Mn,Cu,Znและ B ใน
ตวัอยา่งใบ จ านวน 108 ตวัอยา่ง

- ประมวลผลขอ้มูล : เขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียกบัคา่สมบติั
ของดิน ความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียกบัคาวม

เขม้ขน้ของธาตุอาหารในดิน ความยาวเส้นรอบวงล าตน้
เฉล่ียกบัธาตุอาหารในใบ เลือกตดัคา่ขอ้มูลท่ีผิดปกติ
ออกไป แลว้หาคา่สมบติัของดิน หรือระดบั ความ

เขม้ขน้ของธาตุอาหาร ท่ีท  าให้ไดค้า่ความยาวเส้นรอบ
วงอยูใ่นระดบัสูง

70.00              0.7780                 
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9 โครงการวิจยัผลของการใชปุ้๋ ยชีวภาพร่วมกบัปุ๋ ยเคมีต่อการเจริญเติบโต
ของตน้ยาง

 ไดข้อ้มูลผลของการใชปุ้๋ ยชีวภาพท่ีน ามาใชร่้วมกบัปุ๋ ยเคมีใน
สวนยาง

 - ผสมปุ๋ ย และชัง่ปุ๋ ยแยกรายตน้ส าหรับใส่ในแต่ละ
แปลงยอ่ยตามวิธีการทดลอง

- ตน้ยางไดรั้บปุ๋ ยเคมีอตัรา 70 % ของคา่วิเคราะห์ดิน
เป็นคร้ังท่ี 7

 - เกบ็ขอ้มูลการเจริญเติบโตโดยวดัขนาดเส้นรอบวงล า
ตน้ จ  านวน 21 แปลงยอ่ย รวม 630ตน้

-เกบ็ตวัอยา่งดินจ านวน 21 แปลงยอ่ยๆละ 5 หลุม
-ส่งตวัอยา่งดินวิเคราะห์หาจุลินทรียไ์มโคไรซาท่ี

ห้องปฏิบติัการในสังกดัของกรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ

40.00              0.9240                 

10 โครงการอตัราปุ๋ ยท่ีเหมาะสมเพ่ือการเจริญเติบโตสูงสุดในยางพาราพนัธุ์
 RRIT  251 และ RRIT 3605 ระยะก่อนเปิดกรีด

 ไดข้อ้มูลการเจริญเติบโตในการใชอ้ตัราปุ๋ ยเคมีท่ีเหมาะสม
ส าหรับตน้ยางพนัธุ์RRIT  251 และ RRIT 3605 ทั้งก่อนเปิด
กรีดและหลงัเปิดกรีด ในปีท่ี 4

อยูร่ะหวา่งเกบ็ขอ้มูลการเจริญเติบโต อยูร่ะหวา่งเกบ็ขอ้มูลการเจริญเติบโต 26.67              3.0550                 

11 โครงการประเมินระดบัธาตุอาหารท่ีจ  ากดัการเจริญเติบโตของยางพารา
และอาการผิดปกติท่ีแสดงออก

 ไดข้อ้มูลระดบัธาตุอาหารหลกั ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ
อาหาร ท่ีจ  ากดัการเจริญเติบโตและอาการผิดปกติของตน้ยาง 
ในปีท่ี 2

 - ปรับปรุงโรงเรือนทดลองกั้นตาขา่ยกนันกเพ่ิมเติมใน
ส่วนหลงัคาและผนงัดา้นขา้ง

- ผสมดินกบัปูนแคลเซียมคาร์บอเนตและน ้าปราศจาก
ไอออน และบ่มไว ้15 วนั

 - กั้นตาขา่ยบริเวณประตูเขา้ออก และบริเวณหลงัคาใน
ส่วนท่ีพบวา่นกยงัสามารถเขา้มาท ารังได ้

-ค านวนหาปริมาณสารเคมีธาตุอาหาร 11 ธาตุท่ีตอ้งเติม
ลงในแต่ละกระถาง 

- เตรียมน ้าดีไอ
- ละลายสารเคมีธาตุอาหารแต่ละธาตุดว้ยน ้าดีไอ 

- ปลูกยางช าถุงลงกระถางทดลอง 
- รดปุ๋ ยสารเคมีธาตุอาหารจนครบทุกธาตุในแต่ละ

กระถาง

60.00              1.0760                 

12 โครงการให้ค  าแนะน าการใชปุ้๋ ยตามคา่ความตอ้งการธาตุอาหารของพืช
ร่วมกบัคา่วิเคราะห์ดิน

 ไดข้อ้มูลปริมาณธาตุอาหารในส่วนต่าง ๆ ของตน้ และทั้งตน้
ในปีท่ี 2

อยูร่ะหวา่งดูแลรักษา
ส่งตวัอยา่งส่วนต่างๆของตน้ยางอาย ุ10 ปี จ  านวน 1 ตน้
 วิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารยงัห้องปฏิบติัการของ

เอกชน
10.00              1.9830                 

13 โครงการกรีดยางและการจดัการดา้นเขตกรรมท่ีมีผลต่อการให้ผลผลิต
และสรีรวิทยาของน ้ายาง

 ไดวิ้ธีการจดัการระบบกรีดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อวนัให้สูงข้ึน 
20-30% และลดการใชแ้รงงานกรีดยาง 30%

ระบบกรีด d) S/2 d3 ET 2.5%, 4/y recovery tapping day
 ชดเชยวนักรีดในช่วงฤดูฝนในปีกรีดท่ี 1 มีจ  านวนวนั
กรีดเพ่ิมข้ึน 10 วนั ไดผ้ลผลิตรวม 219.34 กก./ไร่/ปี 

ใกลเ้คียงกบัการกรีด ระบบกรีด B) S/3 2d3 แต่มีจ านวน
วนักรีดนอ้ยกวา่ 57 วนั และคา่องคป์ระกอบทางชีวเคมี
ของระบบกรีด S/2 d3 ET 2.5%, 4/y ท่ีชดเชยและไม่

ชดเชยวนักรีด มีคา่ไม่แตกต่างกนั

1.เกบ็ขอ้มูลผลผลิตยางของระบบกรัดตามวิธีการทดลอง
2.วดัการเจริญเติบโตของตน้ยาง

3. วดัความส้ินเปลืองเปลือก
4.ประเมินการแสดงอาหารเปลือกแห้ง

40.00              2.0110                 
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14 โครงการศึกษาการติดตามคาร์บอน โดยใชไ้อโซโทปคาร์บอน (13C) ท่ี
ไดจ้ากขบวนการสังเคราะห์แสงท่ีใบเคล่ือนยา้ยไปใชใ้นขบวนการสร้างน ้า
ยาง

  ไดข้อ้มูลแหล่งของคาร์บอนรวมทั้งสัดส่วนท่ีใชใ้น
ขบวนการสร้างน ้ายาง การเจริญเติบโต และการสร้างน ้ายาง 
ไดร้ะยะเวลาในการเคล่ือนน ้าตาลซูโครสท่ีเป็นสารตั้งตน้ใน
การสร้างน ้ายาง

ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่ง 13C ท่ีเป็นองคป์ระกอบใน

ใบและน ้ายาง ดงันั้น 13C ในน ้ายางน่าจะมาจากอาหาร
สะสมในตน้ยางมากกวา่ไดรั้บคาร์บอนจากใบโดยตรง

1.เกบ็ตวัอยา่งใบและกา้นใบ
2.เกบ็ตวัอยา่งเปลือกและเน้ือไม้

3.เกบ็ขอ้มูลผลผลิตยาง
4.ขอ้มูลอ่ืนๆไดแ้ก่ วดัการเจริญเติบโตตน้ยาง การ

เจริญเติบโตของใบยางและฉัตร เป็นตน้

40.00              2.3560                 

15 โครงการคน้หาเคร่ืองหมายโมเลกลุท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตา้นทานโรคใบ
ของยางพารา

 ไดข้อ้มูลลกัษณะทางการเกษตร และขอ้มูลความตา้นทานโรค
ใบจุดกา้งปลาและไฟทอฟธอรา

1. เกบ็ขอ้มูลการเจริญเติบโต ความตา้นทานโรคใบจุด
กา้งปลาและไฟทอปทอราจากแปลงยาง 2 แปลงทดลอง
 พ้ืนท่ีทดลอง 60 ไร่ 202 สายพนัธุ์ 3,765 ตน้ และขอ้มูล
ความตา้นทานโรคใบจุดกา้งปลาและไฟทอปทอราจาก

แปลงก่ิงตายาง
2. เกบ็ขอ้มูลการวิเคราะห์ DNA สายพนัธุ์ยางจ านวน 

202 สายพนัธุ์

1.เกบ็ขอ้มูลการเจริญเติบโต ความตา้นทานโรคใบจุด
กา้งปลาและไฟทอฟธอราจากแปลงยาง 2 แปลง

ทดลองพ้ืนท่ีทดลอง 60 ไร่ 202 พนัธุ์ 3,765 ตน้ และ
ขอ้มูลความตา้นทานโรคใบจุดกา้งปลาและไฟทอฟ

ธอราจากแปลงก่ิงตายาง 
2.เกบ็ขอ้มูลการวิเคราะห์ DNA สายพนัธุ์ยางจ านวน 202

 สายพนัธุ์

10.00              2.4820                 

16 โครงการพฒันาเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ในยางพารา  ไดช้นิดของอาหารท่ีประกอบดว้ย ปริมาณน ้าตาลซูโคลส และ
 โฮร์โมน ท่ีมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมต่อการชกัน าให้เกิดแคลลสั
จากเน้ือเยือ่หุ้มเมลด็ และตาขา้งในยางพาราพนัธุ์ RRIT251

เตรียมวสัดุพนัธุ์พืชโดยการตดัแต่งก่ิง เตรียมวสัดุพนัธุ์พืชโดยการตดัแต่งก่ิง 21.67              1.1400                 

17 โครงการพฒันาระบบการยา้ยปลูกตน้กลา้ยางจากการเพาะเล้ียงตน้อ่อน  อตัราการรอดตายของตน้ยางหลงัปรับสภาพ สามารถผลิตตน้ยางพนัธุ์ RRIM 600 จากการเพาะเล้ียง
ตน้อ่อนได ้จ  านวน 60 ตน้ เพ่ือน าไปปรับสภาพตน้กลา้

ยางก่อนยา้ยปลูก

สามารถผลิตตน้ยางพนัธุ์ RRIM600 จากการเพราะเล้ียง
ตน้อ่อนได ้จ  านวน 60 ตน้ เพ่ือน าไปปรับสภาพตน้กลา้

ยางก่อนยา้ยปลูก
50.00              0.5290                 

18 โครงการศึกษาสมรรถนะของตน้ยางช าถุงจากก่ิงตาตน้เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่  การเจริญเติบโตของตน้ยางหลงัปลูก 6 และ 12 เดือน
ปลูกยางช าถุงขนาด 1 ฉัตร ในแปลงปลูกยางเกษตรกร 
จ านวน 2 แปลง ท่ี จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 20 ไร่ 

และจ.บุรีรัมย ์10 ไร่

ปลูกยางช าถุงขนาด 1 ฉัตร ในแปลงปลูกยางเกษตรกร 
จ านวน 2 แปลง ท่ี จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 20 ไร่ 

และ จ.บุรีรัมย ์10 ไร่
- เกบ็ขอ้มูลการเจริญเติบโตของตน้ยางหลงัปลูก 6 เดือน

60.00              0.8830                 

19 โครงการพฒันาพนัธุ์ยางทนแลง้  ไดข้อ้มูลการเปิด-ปิดปากใบ คา่ศกัยข์องน ้าภายในใบ และคา่
ความอ่อนแอต่อการเกิดฟองอากาศในท่อล าเลียงน ้าของ
ยางพารา

วดัการเจริญเติบโตของตน้ยางอาย ุ6 ปี 2 เดือน และการ
เปิด-ปิดปากใบ คา่ศกัยข์องน ้าภายในใบ และคา่

ความอ่อ่นแอต่อการเกิดฟองอากาศในท่อล าเลียงน ้า
ของยางพาราในช่วงปลายฤดูฝนและตน้ฤดูหนาวของปี 

วดัการเจริญเติบโตของตน้ยางอาย ุ6 ปี 2 เดือน และการ
เปิด-ปิดปากใบ คา่ศกัยข์องน ้าภายในใบ และคา่ความ
อ่อนแอต่อการเกิดฟองอากาศในท่อล าเลียงน ้าของ

ยางพาราในช่วงปลายฤดูฝนและตน้ฤดูหนาวของปี 2560

100.00            1.4490                 

20 โครงการบริหารจดัการและเพ่ิมความรู้ดา้นโรคยางพาราแก่เกษตรกร
ชาวสวนยางโดยใชป้ฏิบติัการเคล่ือนท่ี Mobile unit

 สามารถบริการและแกปั้ญหาดา้นโรคและศตัรูยาง ในจงัหวดั
พทัลุง และ จงัหวดัสตูล ไม่นอ้ยกวา่ 100 ราย/จงัหวดั ไดอ้อกส ารวจและแจกแบบสอบถามพ้ืนท่ีแปลง

เกษตรกรท่ีมีปัญหาโรคและศตัรูยางของ จ.พทัลุง 11 
อ าเภอ 23 ต าบล และ จ.สตูล 7 อ าเภอ 20 ต าบล

ไดอ้อกส ารวจและแจกแบบสอบถามพ้ืนท่ีแปลง
เกษตรกรท่ีมีปัญหาโรคและศตัรูยางของ จ.พทัลุง 11 

อ าเภอ 23 ต าบล จ านวน 370 ราย
60.00              2.0160                 



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ร้อยละ  งบประมาณ

21 โครงการน าร่องการศึกษาศกัยภาพการให้ผลผลิตของยางพนัธุ์ RRIT 251 
เม่ือให้ใชวิ้ธีการกรีดและให้ปัจจยัการผลิตอยา่งเตม็ท่ี

 ไดผ้ลผลิตจากแปลงวิจยัใน 5 เดือนแรก 1. ใส่ปุ๋ ยเพ่ือปรับสภาพดินให้มีปริมาณธาตุอาหารให้
ดินกระจายทัว่ทั้งแปลง 2. เลือกตน้และจดัวางผงัแปลง 

3. เตรียมคนกรีดยางและฝึกคนกรีดยาง
แกไ้ขและจดัวางผงัแปลงใหม่ 40.00              0.3620                 

22 การทดสอบเทคโนโลยพีนัธุ์ยางแนะน าปี 2559 ในแปลงเกษตรกรพ้ืนท่ี
เขตปลูกยางใหม่

 คดัเลือกเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการและปลูกยางตามการ
ทดลอง  คดัเลือกเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ เกบ็ชอ้มูลแปลงท่ีเขา้ร่วมการทดลอง จ านวน 7 แปลง 89.00              1.8620                 

23 โครงแปลงตน้แบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5 ปลูกแทน
แบบเกษตรผสมผสาน

 สามารถปลูกสร้างสวนยางไดแ้ลว้เสร็จไม่นอ้ยกวา่ 60 % คดัเลือกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมต่อการทดลองนบัและวดั
ขนาดล าตน้ยางท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีคดัเลือกเพ่ือค านวณ
ปริมาณไมแ้ละการขออนุมติัโคน่ตน้ยางในแปลงท่ี
คดัเลือก เน่ืองจากเป็นแปลงท่ีงานวิจยัส้ินสุดและหา
ราคากลางของไมท่ี้ขอโคน่ เพ่ือประกอบการขออนุมติั
ต่อ กยท. ผลการด าเนินงาน อยูร่ะหวา่งการอนุมติัโคน่
ยางในแปลง 3 แห่ง มีแปลงท่ีพร้อมส าหรับการเตรียม
พ้ืนท่ีปลูกในปี 2561 จ านวน 2 แห่ง นอกจากน้ียงัได้
ด าเนินการเตรียมวสัดุปลูก คือ พนัธุ์ท่ีใชท้ดลองในแต่
ละพ้ืนท่ี เช่น พ้ืนท่ีปลูกยางใหม่ใชพ้นัธุ์ RRIT 3906 
พ้ืนท่ีปลูกยางเดิมใชพ้นัธุ์ RRIT 3904 และเตรียมพนัธุ์
พืชร่วมและพืชแซมยางตามท่ีระบุในแผนการทดลอง

ผลจากการขออนุมติัโคน่ตน้ยางเพ่ือใชเ้ป็นท่ีปลูก
ทดลองดงัน้ี - ศวย.บุรีรัมยแ์ละศวย.หนองคาย ไดรั้บ
การอนุมติัให้โคน่ยางและอยูร่ะหวา่งขั้นตอนของการ
ประกวดราคาไมย้างและเตรียมวสัดุปลูกเช่นพนัธุ์ยาง 

RRIT  3906 และพืชอ่ืนๆท่ีใชใ้นการทดลอง -ศวย.
ฉะเชิงเทราและศนูยเ์รียนรู้ยางพาราจงัหวดักระบ่ี แปลง
มีความพร้อมท่ีจะด าเนินการเตรียมพ้ืนท่ีและเตรียม
พนัธุ์ยางไวส้ าหรับปลูกแลว้ - ศนูยเ์รียนรู้ยางพารา

จงัหวดัพทัลุงอยูร่ะหวา่งการขอโคน่ตน้ยางจากกรมป่าไม้

40.00              2.1530                 

24 โครงการพฒันาห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ดินของศนูยวิ์จยัยางบุรีรัมย ์ให้
ไดก้ารรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005)

 ไดรั้บการจดัองคก์รและจดัระบบการบริหารห้องปฏิบติัการ
วิเคราะห์ดินศนูยวิ์จยัยางบุรีรัมย์

1. จดัวางเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมต่อการ
ปฏิบติังานตลอดจนจดัท าป้ายและขอ้บ่งช้ีการใชง้าน
และขอ้ควรระวงัประเคร่ืองมือ 2. จดัท าสถานท่ีและชั้น
ส าหรับตากตวัอยา่งดิน 3. ทดสอบเคร่ืองมือวิทยาศาตร์
ท่ีใชวิ้เคราะห์ธาตุอาหารพืชในดินและการวิเคราะห์ธาตุ
อาหารพืชในดินตามตวัอยา่งท่ีเกษตรกรและหน่วยงานท่ี
เขา้ร่วมส่งตวัอยา่งดิน 4. จดัหาวสัดุและสารเคมีท่ีจ  าเป็น

ในห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ดิน

1.ไดจ้ดัท าโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการให้แก่เจา้หนา้ท่ี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัห้องปฏิบติัการในหลกัสูตรคูมื่อดา้น

คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 โดยมีวิทยากร 
อดีตผูเ้ชียวชาญดา้นการปฏิบติัตามมาตรฐานมอก.10025
 ซ 2548 และเจา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจในหลกัการและ
เป้าหมายการขอรับรองมาตรฐานมอก.เพ่ือพฒันา

ห้องปฏิบติัการ 2.จดัท าร่างเอกสารระบบคุณภาพและ
เอกสารอา้งอิงถึงวิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 3.

ทดสอบและวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินโดยเปรียบเทียบ
กบัดินอา้งอิงของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือทดสอบความ

แม่นย  า

30.00              3.8250                 

25 โครงการพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโรคระบาดของ
ยางพารา

 ไดโ้ปรแกรม Android และ ios พร้อมใชง้าน 1. ออกแบบฐานขอ้มูลโรคยางพารา
2. ออกแบบหนา้จอการท างานของโปรแกรม

เร่ิมพฒันาโปรแกรมโดยใช่ Ionic3 Framework 40.00              1.1010                 



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ร้อยละ  งบประมาณ

26 โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดท่ีเหมาะสมกบัพนัธุ์ยาง
ลูกผสม

 ไดเ้กบ็ขอ้มูลผลผลิต ไม่นอ้ยกวา่ 10 คร้ัง/ปี

เกบ็ขอ้มูลการเจริญเติบโตของตน้ยางทั้งหมดเพ่ือจดัท า
ผงัแปลงก าหนดจ านวนตน้เกบ็ขอ้มูลตามกรรมวิธีการ

ทดลองท่ีท าการศึกษา

จดัท าผงัแปลงทดลอง พร้อมก าหนดจ านวนตน้เกบ็ชอ้
มูล ตามแผนการทดลอง ของทั้ง 3 กิจกรรม

กิจกรรมท่ี1 ศึกษาการตอบสนองกรีดท่ีเหมาะสมกบั
พนัธุ์บางลูกผสม ณ ศนูยเ์รียนรู้ยางพารา จงัหวดัพทัลุง 
กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาการตอบสนองกรีดท่ีเหมาะสมกบั
พนัธุ์ยางลูกผสม ณ ศนูยเ์รียนรู้ยางพารา จงัหวดักระบ่ี
กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาการตอบสนองกรีดท่ีเหมาะสมกบั
พนัธ์ยางลูกผสม ณ กองจดัการสวนยาง 2 จงัหวดั 

นครศรีธรรมราช

10.00              3.6540                 

27 โครงการจดัการหนา้กรีดยางแนวใหม่เพ่ือยดือายกุารกรีดยางเปลือกเดิม  เปิดกรีดแปลงยาง และวดัความหนาของเปลือกยาง
เตรียมแปลงยาง วดัการเจริญเติบโตของตน้ยาง มีขนาด

เส้นรอบล าตน้เฉล่ีย 80 ซม.

1.เตรียมแปลงยาง วดัการเจริญเติบโตของตน้ยาง 2 พนัธุ์
 ไดแ้ก่ พนัธุ์ RRIT 251 และ RRIM 600 คดัเลือกตน้ท่ีมี
ขนาดเส้นรอบล าตน้ เฉล่ีย 80 ซม 2.ท ารอบกรีด และ

ติดตั้งอุปกรณ์ ล้ินถว้ยและลวดรองรับน ้ายาง

25.00              1.1390                 

28 โครงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ความแปรปรวนนิวคลีโอไทดย์นี
เป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะขนาดล าตน้ยางพารา

 ไดเ้คร่ืองหมายโมเลกลุท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของขนาดล าตน้ 
เพ่ือใชใ้นการคดัเลือกพนัธุ์ยางพาราท่ีมีการเจริญเติบโตเร็ว 
อยา่งนอ้ย 5 เคร่ืองหมาย ไม่ไดรั้บรายงานผลการด าเนินงาน ไม่ไดรั้บรายงานผลการด าเนินงาน -                  0.7800                 

29 โครงการท าบริสุทธ์ิโปรตีนเกาะจบัไคตินและไคตีเนสจากซีร่ัมน ้า
ยางพาราและสมบติัการตา้นเช้ือราก่อโรคพืชบางชนิด

 ทราบจ านวน ชนิด และปริมาณโปรตีนเกาะจบัไคตินและไค
ตีเนสในน ้ายางพารา ไม่ไดรั้บรายงานผลการด าเนินงาน ไม่ไดรั้บรายงานผลการด าเนินงาน -                  0.7930                 

30 โครงการศึกษาสมบติัดินและความหลากหลายของแมลงและจุลินทรีย์
ในสวนยางพาราแบบเชิงเด่ียวและแบบปลูกพืชร่วม

 ไดข้อ้มูลความหลากหลายชนิดของแมลงในสวนยางพาราท่ีมี
การจดัการสวนป่าอยา่งย ัง่ยนืรูปแบบต่างๆ ไม่ไดรั้บรายงานผลการด าเนินงาน ไม่ไดรั้บรายงานผลการด าเนินงาน -                  2.3790                 

แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง 55.3340               

31 โครงการการศึกษาวิเคราะห์ตลาดยางจีนทั้งระบบเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนัของไทย

 เพ่ือให้ไดข้อ้มูลในการก าหนดนโยบายเสริมสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนัของไทยในตลาดยางจีน โดยจดัท า
เป็นรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์  1. ไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลและสัมภาษณ์ผูส่้งออก

2. วิเคราะห์การเปรียบเทียบโครงสร้างการแขง่ขนั

 อยูร่ะหวา่งการวิเคราะห์แบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิง
เส้น (Linear Probability Model: LPM) แบบจ าลองโลจิต

 (Logit Model) แบบจ าลองถดถอยเชิงเส้น (Multiple 
Regression Equation) และแบบจ าลองการส่งสัญญาณ

เตือนภยั (signal Approach)

22.50              1.3360                 



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ร้อยละ  งบประมาณ

32 โครงการการศึกษาวิจยัระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ  มีระบบโลจิสติกส์ยางของไทย และไดฐ้านขอ้มูลสารสนเทศ  1. ส ารวจกลุ่มเกษตรกรในภาคใต ้จ  านวน 30 ราย 
พบวา่ปริมาณยางท่ีขายทั้งหมด จงัหวดันครศรีธรรมราช 

เฉล่ีย 559 ตนั/ปี
2. ตน้ทุนคา่ใชจ่้ายในการขนส่งจากโร'งานจงัหวดัต่างๆ

 ไปยงัปลายทาง
3. ตน้ทุนคา่ขนส่งจาก จ.นครศรีธรรมราชไปยงัปลายทาง

 บุคลากรด าเนินงานวิจยัไม่เพียงพอ  จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งชะลอโครงการ

10.00              0.5840                 

33 โครงการวิจยัศกัยภาพการแขง่ขนัของโรงงานแปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยาง

 มีฐานขอ้มูลไมย้างพาราและไมย้างพาราแปรรูป
อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 66.67              0.2620                 

34 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตใชก้ารตลาดและอุตสาหกรรมยาง
ใชย้างโลก

 ไดร้ายการวิเคราะห์การผลิต การใชย้าง การตลาด ราคายาง
การผลิต และการตลาดอุตสาหกรรมยาง

 วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ และจดัท า
รายงานผลการวิเคราะห์

จากขอ้มูลการส่งออกยางธรรมชาติ ปี 2560 ไทยส่งออก
 4.356 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 13.84 
 การใชย้างในประเทศส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
คาดการณ์ ปริมาณการใชย้างของไทยปี 2560 ท่ี 0.61 
ลา้นตนั ขอ้มูลดา้นอ่ืน ๆ อยูร่ะหวา่งการเกบ็รวบรวม

50.00              2.6720                 

35 โครงการวิจยัการพฒันาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการผลิต
ยางแผน่รมควนัของสถาบนัเกษตรกรท่ีไดรั้บมาตรฐาน

 ไดแ้นวทางในการลดตน้ทุนการผลิตยางแผน่รมควนั ตน้ทุน
การด าเนินการของสหกรณ์ GMP ท่ีมีความคุม้คา่ทางเศรษฐกิจ
 และการบริหารการท างานของบุคลากรให้เกิดความรักความ
ผกูพนัในองคก์ร โดยจดัท าเป็รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ จดัท าแบบสัมภาษณ์กิจกรรมท่ี 3 ดชันีความสุขของ

บุคลากร/แรงงานของสถาบนัเกษตรกรท่ีไดรั้บมาตรฐาน
 GMP และอยูร่ะหวา่งการประสานงานเพ่ือลงพ้ืนท่ี

ส ารวจ

 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแบบสัมภาษณ์หลงัจาก
การ Pre-test ทั้ง 3 กิจกรรม และจะด าเนินการลงพ้ืนท่ี
ส ารวจในเดือนพฤษภาคม 2561 จ านวน 19 สหกรณ์

20.00              1.5470                 

36 โครงการความเส่ียงและกลยทุธ์จดัการความเส่ียงของเกษตรกรสวนยาง
ในประเทศไทย

 ไดเ้กษตรกรและองคก์รเกษตรกรมีทางเลือกกลยทุธ์จดัการ
ความเส่ียงหรือเคร่ืองมือจดัการความเส่ียง

-                  1.1670                 

37 โครงการแบบจ าลองธุรกิจรูปแบบใหม่ผลิตภณัฑท่ี์นอนและหมอน
ยางพาราไทยเพ่ือการพฒันากลยทุธ์การตลาดและการเขา้ถึงผูบ้ริโภค: 
กรณีศึกษาตลาดในประเทศจีนและสปป.ลาว

 ไดแ้ผนการด าเนินงานและ แนวทางการพฒันาการจดัการ
การตลาดและกลยทุธ์การตลาดเพ่ือการส่งออกผลิตภณัฑท่ี์
นอนและหมอนยางพาราของไทยในตลาดประเทศจีน และลาว

-                  1.3200                 

 ไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากติดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใชจ่้ายเงินกองทุนเพ่ือการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการคน้ควา้ทดลองเก่ียวกบัยางพารา ตามมาตรา 49(4)

 ไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากติดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใชจ่้ายเงินกองทุนเพ่ือการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการคน้ควา้ทดลองเก่ียวกบัยางพารา ตามมาตรา 49(4)



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ร้อยละ  งบประมาณ

38 โครงการเปรียบเทียบพนัธุ์ยางขั้นปลายพนัธุ์ยางแลกเปล่ียนระหวา่ง
ประเทศ

  ไดพ้นัธุ์ยางแลกเปล่ียนจากประเทศในรูปของก่ิงตายาง จาก 
10 ประเทศ (รวมประเทศไทย)

ประเทศไทยไดแ้ลกเปล่ียนยางพนัธุ์ดีกบัประเทศโคต๊ติ
ววัรืและประเทศกานา (ฝร่ังเศส) ในไตรมาสท่ี 1 โดย
ประเทศไทยไดน้ าเขา้พนัธุ์ยาง จ  านวนทั้งส้ิน 10 พนัธุ์ 
และส่งออกพนัธุ์ยางของประเทศไทย 5 พนัธุ์ ไปยงั
ประเทศโคต๊ติววัร์ และประเทศกานา (ฝร่ังเศส)

1.น าเขา้ และติดตาก่ิงตาพนัธุ์ยางแลกเปล่ียนจาก
ประเทศโคต๊ดิววัร์ และกานา บนตน้กลา้ในเรือนเพาะ
ช าของสถาบนัวิจยัยาง และสงมอบก่ิงตาพนัธุ์ดีของไทย
 5 พนัธุ์ไปประเทศกานา 2.เตรียมเรือนเพาะช าท่ีคอบคุม
โรคและตน้ก่ิงตา ใน ศวย.ฉะเชิงเทรา และยา้ยตน้กลา้ท่ี
ติดตาพนัธุ์ยางและเปล่ียนระหวา่งประเทศ ท่ีผา่นการ
ควบคุมและตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ีส านกัอารักขาพืช 
กรมวิชาการเกษตร เพ่ือน ามาติดตาขยายพนัธุ์ในเรือน
เพาะช าควบคุมโรคของ ศวย.ฉะเชิงเทรา 3.เตรียมแปลง
ก่ิงตา และตน้ตอก่ิงตายางเพ่ือรองรับการขยายพนัธุ์ก่ิง

30.00              3.4460                 

39 โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจยัดา้นความร่วมมือระหวา่งประเทศ  เขา้ร่วมประชุมภายในประเทศและต่างประเทศ อยูร่ะหวา่งเขา้ร่วมประชุมตามหวัขอ้ต่างๆ อยูร่ะหวา่งเขา้ร่วมประชุมตามหวัขอ้ต่างๆ 78.67              28.0000               

แผนงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง 115.0800             

40 โครงการพฒันาผลิตภณัฑย์างเพ่ือขยายโอกาสทางการคา้ของ
อุตสาหกรรมยาง

 ไดสู้ตรและเทคนิคการผลิตผลิตภณัฑย์างอยา่งนอ้ย 5 ชนิด
 พฒันาเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพของเฝือกอ่อนและ
พ้ืนรองฝือก เพ่ือเตรียมน าไปทดสอบการใชง้านจริง

 วิจยัและพฒันาสูตร และการท าแผน่ยางรองพ้ืนรองเทา้
ส าหรับผูป่้วยรองช ้า

50.00              4.3210                 

41 โครงการสนบัสนุนการผลิตและใชผ้ลิตภณัฑย์างเพ่ือทดแทนการน าเขา้
และขยายตลาดส่งออก

  ไดเ้ทคนิค วิธีการการผลิตผลิตภณัฑย์าง และไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มี
ศกัยภาพพร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย ์ไม่นอ้ยกวา่ ปีละ 5 
ผลิตภณัฑ์

 พฒันาสูตรและเทคนิคการท ามีดจ าลองส าหรับการ
ฝึกหดัทางยทุธวิธี

 พฒันาและปรับสูตรการท ามีดยาง และ ปืนยางให้ได้
ความแขง็และอ่อนตามตอ้งการของผูซ้ื้อ

50.00              21.4070               

42 โครงการผลกระทบของปริมาณซลัเฟตต่อสมบติัทางกายภาพของ
ผลิตภณัฑย์างลอ้รถยนต์

 ไดข้อ้มูลทางวิชาการแสดงถึงผลกระทบจากปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่
 ปริมาณซลัเฟตตกคา้ง พนัธุ์ยาง อายตุน้ยาง ระยะเวลาการ
จดัเกบ็ กระบวนการลา้ง ท่ีมีผลต่อคุณภาพยางกอ้นถว้ย ยางแท่ง STR ท่ีท  าจากยางกอ้นถว้ยท่ีจบัตวัดว้ยกรด   

ซลัฟูริค 0.6% จะมีสมบติัยางตามมารฐาน ใกลเ้คียงกบั
ยางแท่งท่ีท  าจากยางกอ้นถว้ยท่ีจบัตวัดว้ยกรดฟอร์มิค 
แต่เม่ือเพ่ิมปริมาณของกรดซลัฟูริคมากข้ึน สมบติัยาง
แท่ง STR ท่ีไดมี้แนวโนม้ดอ้ยคุณภาพลง และไม่ผา่น

เกณฑม์าตรฐานยางแท่งSTR

 - วิเคราะห์ยางแท่ง STR ท่ีท  าจากยางกอ้นถว้ยท่ีจบัตวั
ดว้ยกรดซลัฟูริค 0.6% จะมีสมบติัยางตามมารฐาน 
ใกลเ้คียงกบัยางแท่งท่ีท  าจากยางกอ้นถว้ยท่ีจบัตวัดว้ย
กรดฟอร์มิค แต่เม่ือเพ่ิมปริมาณของกรดซลัฟูริคมากข้ึน
 สมบติัยางแท่ง STR ท่ีไดมี้แนวโนม้ดอ้ยคุณภาพลง 

และไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานยางแท่งSTR
 - การศึกษาหาวิธีการตรวจสอบการปนเป้ือนของ

กรดซลัฟูริกในสารจบัตวัยางและยางกอ้นถว้ย และการ
หาปริมาณโลหะหนกัในสารจบัตวัยาง  ยงัอยูใ่น
ระหวา่งการศึกษาเน่ืองจากเป็นฤดูปิดกรีดยาง

50.00              3.6550                 



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ร้อยละ  งบประมาณ

43 โครงการการผลิตเทา้เทียมจากยางธรรมชาติเพ่ือใชใ้นประเทศและการ
ส่งออก

 ไดเ้ทา้เทียมจากยางธรรมชาติท่ีไดม้าตรฐานการผลิต

วางแผนการน าตย.เทา้เทียมให้ผูป่้วยรพ.พิษณุโลก
น าไปทดลอง

ไดพ้ฒันาสูตรจ านวน 11 สูตร เพ่ือก าหนดสารเคมีใน
สูตรให้มีน ้าหนกัขา้งละไม่เกิน 450 กรัม ตามความ

ตอ้งการของผูใ้ชแ้ละมีสมบติัทางกายภาพท่ีผา่นเกณฑ์
มาตรฐานมอก.2613-2557  จากการทดลองพบวา่

ช้ินงานคอ่นขา้งสมบูรณ์ต าหนิท่ีเกิดข้ึนลดลง ไม่คอ่ยมี
ปัญหาในกระบวนการผลิตและสามารถผลิตไดป้ริมาณ
เพ่ิมมากข้ึน มีสมบติัท่ีผา่นเกณฑต์ามมาตรฐาน แต่ตอ้ง
มีความช านาญในการประกอบยางช้ินในและช้ินนอก

เพ่ือให้ยางไหลเตม็เบา้พิมพ์

60.00              4.8310                 

44 โครงการการผลิตน ้ายางขน้ปราศจาก TMTD/ZnO ชนิดเพ่ิมมูลคา่  ไดเ้ทคนิคการผลิตน ้ายางขน้ปราศจาก TMTD/ZnO  เตรียมแผนงานการด าเนินงานทางธุรกิจเพ่ือการขยายผล เตรียมแผนงานการด าเนินงานทางธุรกิจเพ่ือการขยายผล 60.00              4.0520                 

45 โครงการวิจยัการพฒันามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบติัการ
อุตสาหกรรมยาง

 ไดห้้องปฎิบติัการท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานสากล  จดัประชุมเจา้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือทบทวนเอกสารใน
ระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานความสามารถ
ห้องปฏิบติัการ ISO 17025 ท่ีจ.เพชรบูรณ์

 เจา้หนา้ท่ี ฝวอ.ประชุมติดตามผลการเปรียบเทียบ
ห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ยางของกองจดัการโรงงาน 6 

และบริษทัเอกชน

50.00              16.5370               

46 โครงการ การวดัปริมาณเน้ือยางในน ้ายางสด (%DRC) โดยใช ้
Hydrometer เพ่ือการหาตวัแทนทางสถิติในระดบัประเทศและใชใ้นการซ้ือ
ขาย

 มีชุดเคร่ืองมือเพ่ือวดัปริมาณเน้ือยางแห้งในน ้ายางสด (%
DRC) โดยใช ้Hydrometer  ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนจากวิธี ISO
 126-2005 ไม่เกิน 3% DRC

  กรีดและบนัทึกขอ้มูล%DRC ในพ้ืนท่ีจงัหวดั
หนองคาย เพ่ือเปรียบเทียบ %DRC ท่ีวดัไดจ้ากคา่

มาตรฐาน กบั %DRC  ท่ีวดัไดจ้าก Hydrometer ประดิษฐ์

  - จากการใชชุ้ดตน้แบบโดยใช ้Hydrometer ในหน่วย
 %DRC (Latex meter) และ Hydrometer ในหน่วย
ความหนาแน่น (g/cm3) ควบคูก่บัชุดควบคุมสภาวะ

การทดลอง ภายใตก้ารควบคุมอุณหภูมิท่ี 20 ±1 oC 
สามารถวดัดว้ย Latex meter ภายใต ้Criteria ±3 %DRC 
  - เม่ือเทียบกบัผลจากวิธี ISO-126 และมีความถูกตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 90% ของผลการวดัทั้งหมด และการท าซ ้า
ของผลการวดั (Repeatability) ท่ีระดบั ±0.5 %DRC
   - ขอ้มูลคา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งคา่ความหนาแน่น
และคา่ %DRC ท่ีไดจ้ะน าไปสร้างเป็น Latex meter ชุด

ใหม่ท่ีความแม่นย  าในการวดัมากข้ึน

50.00              3.7370                 

47 โครงการทดสอบความช านาญระหวา่งห้องปฏิบติัการทดสอบยางแท่ง
เอสทีอาร์และห้องปฏิบติัการทดสอบน ้ายางขน้ดว้ยวิธี Round Robin 
Crosscheck

 มีห้องปฏิบติัการยางแท่งและน ้ายางขน้ของภาคเอกชน เขา้
ร่วมโครงการอยา่งนอ้ย 3 ห้องปฏิบติัการ

 เตรียมตวัยางแท่ง ส าหรับส่งให้บริษทัต่างๆ  น าไปใช้
ในการทดสอบความช านาญ ฯ

การศึกษา รวบรวมขอ้มูล และตรวจสอบความใชไ้ด้
ของวิธีทดสอบจากมาตรฐานต่าง ๆ จนถึง

ก าหนดแนวทางในการด าเนินการทดสอบเพ่ือ
เปรียบเทียบผลการทดสอบระหวา่งห้องปฏิบติัการ
 ประชาสัมพนัธ์การเขา้ร่วมกิจกรรม รวบรวมรายช่ือ

ห้องปฏิบติัการ

50.00              0.7770                 

48 โครงการศึกษารูปแบบอุตสาหกรรมยางท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย  กยท. สามารถสร้างผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของตลาดปลายน ้าไดเ้พ่ิมมากกวา่ร้อยละ 50

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 50.00              0.3800                 



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ร้อยละ  งบประมาณ

49 โครงการทดสอบคุณภาพไมย้างพาราเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงชีวมวล  ไดอ้งคป์ระกอบโดยประมาณไดแ้ก่ ความช้ืน ปริมาณเถา้ สาร
ท่ีระเหยได ้และองคป์ระกอบทางเคมี เตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ส าหรับวิเคราะห์

 1.โคน่ตน้ยางจ านวน 40 ตน้ วดัขนาดและความสูง เพ่ือ
น าไปค านวนปริมาตรของไม ้2.ชัง่น ้าหนกัสด 3.เตรียม
ตวัอยา่งไมโ้ดยการน าไปสับและตากแห้ง ชัง่น ้าหนกัแห้ง

40.00              1.4950                 

50 โครงการจดัการสวนยางท่ีดีและเหมาะสม (GAP) เพ่ือผลิตน ้ายาง
คุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์โรงงานยางแผน่รมควนัจงัหวดัตรัง

 ความร่วมมือกบัสหกรณ์ 2-3 สหกรณ์
 เตรียมแบบสอบถาม และประสานงานไปยงัสหกรณ์ 
เพ่ือนดัหมายการประชุมช้ีแจงโครงการวิจยัร่วมกนั

 1. ประสานงานกบักลุ่มสหกรณ์ และนดัวนัเขา้ไป
ปฏิบติังานในฤดูเปิดกรีดยางใหม่ ในเดือนพฤษภาคม

เป็นตน้ไป 2.เตรียมแบบสอบถามเพ่ือสัมภาษณ์
เกษตรกรและตรวจสวนยาง รวมทั้งหนา้กรีดยาง และ

15.00              1.3650                 

51 โครงการศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปของยาง
พนัธุ์  RRIT 251 RRIM600 และในพนัธุ์ยางแนะน าชั้น 2 ชั้น และชั้น 3 ตาม
ค าแนะน าพนัธุ์ยางปี 2559

 ไดข้อ้มูลสมบติัทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปในยาง
พนัธุ์ยางแนะน าปี 2559 ชั้น 1, 2 และ 3 อยา่งนอ้ย  22 พนัธุ์

 ประสานงานกบัเจา้ของสวนยางพนัธุ์  RRIM600 
RRIT251 เพ่ือขอซ้ือผลผลิตยางท่ีไดส้ าหรับน ามา

วิเคราะห์สมบติัในห้องปฏิบติัการ

 ประสานงานกบัเจา้ของสวนยางพนัธุ์  RRIM600 
RRIT251 เพ่ือขอซ้ือผลผลิตยางท่ีไดส้ าหรับน ามา

วิเคราะห์สมบติัในห้องปฏิบติัการ

25.00              9.7200                 

52 โครงการแผน่ยางไฮบริดตา้นเช้ือและผลิตพลงังานจากยางธรรมชาติและ
กากกาแฟ

 ไดสู้ตรการท ายางคอมพาวนด ์อยา่งนอ้ย 1 สูตร
-                  1.7890                 

53 โครงการ  การศึกษาผลของแรงกระแทกและการดูดซบัพลงังานของ
หมวกกนัน็อครถจกัรยานยนตท่ี์ใชฟ้องน ้ายางธรรมชาติเป็นวสัดุเสริมแรง

 ไดข้อ้มูลคุณสมบติัเชิงกลของวสัดุท่ีเป็นหมวกกนัน็อคท่ีมีการ
เสริมดว้ยยางธรรมชาติ เพ่ือน ามาใชใ้นการผลิตหมวกกนัน็อค

-                  0.3220                 

54 โครงการใชป้ระโยชน์จากเมลด็ยางพาราในผลิตภณัฑดู์แลเส้นผม  ไดผ้ลิตภณัฑดู์แลเส้นผมผสมน ้ามนัเมลด็ยางพาราท่ีมีความ
ปลอดภยั มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีพึงพอใจในผูบ้ริโภค 
อยา่งนอ้ย  1 ผลิตภณัฑ์

-                  0.6900                 

55 โครงการวิจยั การศึกษาและพฒันาความคงทนของไมย้างพาราโดยการ
อดัพอลิเมอร์

 ไดวิ้ธีการผลิตไมย้างพาราแปรรูปท่ีมีความทนทานต่อความช้ืน
 เช้ือราผ ุและปลวก รวมทั้งสมบติัเชิงกลท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกบัไม้
ยางพาราแปรรูปแบบเดิมท่ีมีการจ าหน่ายตามทอ้งตลาด

-                  0.8700                 

56 โครงการวิจยัพ้ืนน าทางเรืองแสงในท่ีมืดจากยางพารา ไดผ้ลิตภณัฑพ้ื์นหรือเส้นน าทางเรืองแสงจากยางพาราส าหรับ
น าไปใชง้านในท่ีมืดเพ่ือความปลอดภยัในการใชชี้วิต

-                  0.7890                 

57 โครงการวิจยั หมอนยางพาราไร้กล่ินปลอดเช้ือผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน ไดวิ้ธีการผลิตหมอนยางพาราไร้กล่ินและปลอดเช้ือ -                  1.9000                 

58 โครงการ กิจกรรมทางชีวภาพของเปปไทดท่ี์เกิดจากการเตรียมน ้ายาง
ก าจดัโปรตีนโดยการใชอ้ลัคาเลสและปาเปน

 ไดวิ้ธีการแยกเปปไทดแ์ละทราบชนิดของเปปไทดท่ี์มีสมบติั
ทางชีวภาพโดดเด่นจากเปปไทดท่ี์แยกได้

-                  0.8430                 

59 โครงการวิจยักาวน ้ายางพาราเพ่ือเช่ือมติดในวสัดุเพ่ืองานไมต้กแต่ง และ
การแพค๊ก้ิง (Rubbe Adhesive Glue Wood Working and Packing)

 ไดวิ้ทยาการการใชก้าวยางพาราส าหรับการประกอบงานไม้
กบัวสัดุศาสตร์อ่ืน ๆ การตกแต่ง ส่ิงทอ ส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตถุงจากยางพารายอ่ยสลายใชใ้ส่
ส่ิงปฏิกลูขยะ

-                  5.3000                 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ร้อยละ  งบประมาณ

 ไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากติดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใชจ่้ายเงินกองทุนเพ่ือการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการคน้ควา้ทดลองเก่ียวกบัยางพารา ตามมาตรา 49(4)

 ไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากติดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใชจ่้ายเงินกองทุนเพ่ือการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการคน้ควา้ทดลองเก่ียวกบัยางพารา ตามมาตรา 49(4)

 ไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากติดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใชจ่้ายเงินกองทุนเพ่ือการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการคน้ควา้ทดลองเก่ียวกบัยางพารา ตามมาตรา 49(4)

 ไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากติดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใชจ่้ายเงินกองทุนเพ่ือการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการคน้ควา้ทดลองเก่ียวกบัยางพารา ตามมาตรา 49(4)

 ไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากติดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใชจ่้ายเงินกองทุนเพ่ือการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการคน้ควา้ทดลองเก่ียวกบัยางพารา ตามมาตรา 49(4)

 ไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากติดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใชจ่้ายเงินกองทุนเพ่ือการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการคน้ควา้ทดลองเก่ียวกบัยางพารา ตามมาตรา 49(4)

 ไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากติดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใชจ่้ายเงินกองทุนเพ่ือการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการคน้ควา้ทดลองเก่ียวกบัยางพารา ตามมาตรา 49(4)

 ไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากติดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใชจ่้ายเงินกองทุนเพ่ือการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการคน้ควา้ทดลองเก่ียวกบัยางพารา ตามมาตรา 49(4)



60  โครงการวสัดุแผน่ยางมุงหลงัคาส าหรับแผงโซล่าร์เซล (Rubber Roof 
Tiles for Solar Roof) ประกอบโครงสร้างหลงัคาบา้น/โรงเรือนฟาร์ม ลด
น ้าหนกัหลงัคากระเบ้ืองและลดโครงเหลก็ขนาดใหญ่ ขนาด ทดลอง 10@15
 ม. เพ่ือพฒันาเป็นโรงเกบ็สินคา้เกษตรแปรรูป โรงเกบ็แผน่ยางพารา น าร่อง
 1 แห่งเป็นเน้ือท่ีส่วนหลงัคา 150 ตารางเมตร (สามารถรองรับแผงการติดตั้ง
โซล่าร์เซลได)้

 ไดรู้ปแบบผลิตภณัฑแ์ผน่มุงหลงัคายางพาราท่ีมีคุณภาพ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของภูมิอากาศร้อนช้ืน

-                  5.2000                 

61 โครงการแผน่ยางพาราความยดืหยุน่สูงแบบบลอ็คลอ็คส าหรับการ
รองรับแรงกระแทกในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการความปลอดภยัสูง

 ไดผ้ลิตภณัฑแ์ผน่ปูพ้ืนความยดืหยุน่สูงจากยางพาราเพ่ือใช้
ทดแทนแผน่ปูพ้ืนทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการ
ความปลอดภยัสูงได้

-                  4.3000                 

62 โครงการวิจยั การพฒันายางปูพ้ืนคา่ยมวยจากยางพาราผสมเส้นใย
ธรรมชาติ

  ไดพ้ื้นสนามมวยท่ีท าจากยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ ท่ี
ผา่นการทดสอบใชง้านจริงในคา่ยมวยและโรงยมิ ซ่ึงสามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑข์องอุตสาหกรรม

-                  5.2000                 

63 โครงการวิจยั  การพฒันาลูกถว้ยฉนวนไฟฟ้าจากยางธรรมชาติ  ไดผ้ลิตภณัฑถ์ว้ยฉนวนไฟฟ้าท่ีท าจากยางธรรมชาติ -                  5.6000                 

แผนงานติดตามและประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย 14.6990               

64 โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการงานวิจยั  ไดร้ะบบการบริหารจดัการงานวิจยั มีประสิทธิภาพ

1. จดัสรรงบประมาณปี 2561 2. จดัท าค  าขอตั้งบ
ประมาณปี 2562 3. รวบรวมโครงการวิจยัรายงาน
ความกา้วหนา้ปี 2560 4. รวบรวมเร่ืองเตม็งานวิจยัท่ี
ส้ินสุดปี 2560 5. ติดตามแปลงยางท่ีไดจ้ากการวิจยั 6. 

ด าเนินการลงระบบ PM

1.จดัสรรงบประมาณ ปี 2561 2.จดัท าค  าขอตั้ง
งบประมาณ ปี 2562 3.รวบรวมโครงการวิจยัรายงาน
ความกา้วหนา้ ปี 2561 ไตรมาสท่ี2 4.รวมรวบเร่ืองเตม็
งานวิจยัท่ีส้ินสุด ปี 2560 5.ส ารวจ และติดตามขอ้มูล

ผลผลิตแปลงยางท่ีไดจ้ากงานวิจยั และแปลงนอกวิจยั 6.
จดัท าสัญญา คูมื่อและขั้นตอนการขอทุน 49(4) เสนอ
ผูว้า่การฯ 7.จดัท าประกาศเพ่ือรับขอ้เสนองานวิจยั

ประจ าปีงบประมาณ 2562 8.รวบรวมขอ้เสนองานวิจยั
ประจ าปีงบประมาณ 2562

50.00              9.1160                 

65 โครงการงานประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ความรู้วิชาการยางพารา ประชุมวิชาการยางพารา 2 คร้ัง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการตั้งคณะท างานจดัประชุมวิชาการ
ยาง และหาสถานท่ีจดัประชุม

ก าหนดวนัประชุมวิชาการยางคร้ังท่ี 1 วนัท่ี 30 เมษายน 
2561 สถานท่ีจดัประชุม โรงแรมมิราเคิล โดยมี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 250 คน กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัวิชาการ
ของ กยท. จ านวน 50 คน นกัวิจยัจากสถาบนัการศึกษา
ภายใต ้สกว. จ านวน 70 คน สถาบนัเกษตรกรจ านวน 50
 แห่ง และผูป้ระกอบการ 80 คน รูปแบบการจดังาน 
น าเสนอผลงานวิจยัดา้นปลายน ้า จดันิทศัน์การและบูธ

แสดงผลิตภณัฑจ์ากยางพารา

15.00              5.5830                 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ร้อยละ  งบประมาณ

 ไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากติดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใชจ่้ายเงินกองทุนเพ่ือการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการคน้ควา้ทดลองเก่ียวกบัยางพารา ตามมาตรา 49(4)

 ไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากติดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใชจ่้ายเงินกองทุนเพ่ือการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการคน้ควา้ทดลองเก่ียวกบัยางพารา ตามมาตรา 49(4)

 ไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากติดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใชจ่้ายเงินกองทุนเพ่ือการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการคน้ควา้ทดลองเก่ียวกบัยางพารา ตามมาตรา 49(4)

 ไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากติดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใชจ่้ายเงินกองทุนเพ่ือการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจยั และการคน้ควา้ทดลองเก่ียวกบัยางพารา ตามมาตรา 49(4)



แผนงาน สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 5.3220                 

66 โครงการสนบัสนุนทุนวิจยัดา้นยางพาราระดบับณัฑิตศึกษา และดุษฎี
บณัฑิต

 ไดง้านวิจยัดา้นยางพาราท่ีมีศกัยภาพจากนกัวิจยัรุ่นใหม่
อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัอบรมเพ่ือสนบัสนุนงานวิจยั เตรียมขอ้มูลและแผนในการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 20.00              3.8790                 

67 โครงการสนบัสนุนงานวิจยัดีเด่นดา้นยางพารา  ไดผ้ลงานวิจยัดา้นยางพาราท่ีมีศกัยภาพ
อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัอบรมเพ่ือสนบัสนุนงานวิจยั

เตรียมขอ้มูล หวัขอ้งานวิจยั เพ่ือใชเ้ป็นโจทยวิ์จยั
ส าหรับผูเ้ขา้ประกวด

50.00              1.4430                 

กลยุทธ์ที ่2 การถ่ายทอดงานวจิัยยาง 107.0820             

แผนงานการถ่ายทอดเทคโนลียีเพ่ือการผลิตและอุตสาหกรรมยาง 36.4300               

68 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 29,418 ราย 5,093 ราย 16,419 ราย 55.81              36.4300               

1) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการผลิตยาง 8,250 ราย 2,102 ราย 5,973 ราย 72.50              

2) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง 21,168 ราย 2,991 ราย 10,266 ราย 48.49              

3) กิจกรรมฝึกอบรมช่างกรีดยาง 180 ราย แผนการด าเนินอยูใ่นไตรมาสท่ี 2 180 ราย 100.00            0.4273                 

กลยุทธ์ที ่3 การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการวจิัยและพฒันา 8.8910                 

แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง 8.8910                 

69 โครงการจดัท าฐานขอ้มูลยางพาราเพ่ือการวิจยัและพฒันายาง  ไดข้อ้มูลให้ภาครัฐน าไปใชป้ระโยชน์ในการก าหนดนโยบาย 
และแนวทางการพฒันาของประเทศ

 วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ สรุปผลเพ่ือเตรียม
จดัท าเป็นฐานขอ้มูล

 วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ สรุปผลเพ่ือเตรียม
จดัท าเป็นฐานขอ้มูล

               40.00 5.8500                 

70 โครงการศึกษาการผลิตการใชย้างและความเช่ือมโยงของอุตสาหกรรมยาง  มีการบริหารจดัการการผลิตและการใชย้างไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถช้ีน า ตลาดยางและสร้างเสถียรภาพ
ราคายาง

 รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาความเข่ือมโยง
ทางดา้นอุตสาหกรรมยาง

 รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาความเข่ือมโยง
ทางดา้นอุตสาหกรรมยาง

               50.00 3.0410                 

หมายเหตุ : โครงการที่ท าไฮไลท์ คอืโครงการที่ยกเลกิ/ไม่ได้ด าเนินงาน จ านวน 17 โครงการ

36.0027               



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2 ร้อยละ  งบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลศิ

กลยุทธ์ที ่1 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์

1 โครงการ พฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

1 กจิกรรมพฒันาบุคลากรตามสมรรถนะหลกั (Core Competency)

   1) พฒันาบุคลากรตามสมรรถนะหลกั (Core Competency) 60 ราย 0 96 160 0.5000                                      
2 กจิกรรมพฒันาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร 3 กจิกรรม 0 0 0 2.5000                                      
   1)  ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษา  40 ราย 0 0 0 0.3000                                      
   2) พฒันาพนักงานตามความจ าเป็นเฉพาะส่วนงาน 20 ส่วนงาน 0 0 0 1.6000                                      
   3) ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร 60 ราย 0 0 0 0.6000                                      
3 กจิกรรมพฒันาบุคลากรสู่ Smart Officer 3 กจิกรรม 0 0 0 2.9800                                      
   1) พฒันาบุคลากรสู่ SMART RAOT OFFICER 40 ราย 0 0 0 0.4000                                      
   2) พฒันาบุคลากรเพื่อการส่งเสริมการแปรรูปยางมาตรฐาน GMP/GAP 90 ราย 0 0 0 0.8000                                      
   3) พฒันาบุคลากรเพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้กรีดยางอย่างถูกวธีิ 160 ราย 87 123 131.25 1.7800                                      
4 กจิกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 0.1600                                      
   1) ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 100 ราย 0 0 0 0.1600                                      
   2) ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ สายงานด้านการเกษตร 60 ราย 0 0 0 -                                            
5 กจิกรรมพฒันาบุคลากรตามสมรรถนะตามต าแหน่ง(Functional Competency) 5 กจิกรรม 0 0 0 3.6500                                      
   1) พฒันาบุคลากรสายงานด้านการเกษตร 80 ราย 0 0 0 0.6500                                      
   2) พฒันาบุคลากรสายงานด้านการคลงั 120 ราย 0 0 0 0.9000                                      
   3) พฒันาบุคลากรสายงานด้านแผนงานและกลยุทธ์ 50 ราย 0 0 0 0.3500                                      
   4) พฒันาบุคลากรสายงานด้านบริหารงานทัว่ไป/ธุรการ 150 ราย 193 5 132 1.1000                                      
   5) พฒันาบุคลากรสายงานด้านอืน่ ๆ 60 ราย 29 4 55 0.6500                                      
6 กจิกรรมส่งเสริมการสลบัปรับเปลีย่น ต าแหน่งงาน ร้อยละ  70 0 0 0 -                                            
   1) การสลบัปรับเปลีย่นต าแหน่งงาน 1 คร้ัง 0 0 0 -                                            
7 กจิกรรมพฒันาองค์กรด้านการบริหารจัดการเชิงรุก 4 กจิกรรม 0 0 0 2.9000                                      
   1) สัมมนา ศึกษาดูงาน การบริหาร การผลติ อุตสาหกรรม การแปรรูป ด้านธุรกจิการค้าและการตลาดใน

และต่างประเทศของผู้บริหารและบุคลากร กยท. 30 ราย
0 0 0 1.6000                                      

   2) เพิ่มพูนความรู้ด้านบริหารความเส่ียงผู้บริหารและบุคลากร กยท. 50 ราย 0 76 152 0.3000                                      
   3) สัมมนาพนักงานประจ าปี 100 ราย 0 0 0 1.0000                                      
8 กจิกรรมพฒันาคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และผู้บริหารระดบัสูง 3 กจิกรรม 0 0 0 2.2400                                      
   1) พฒันาคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 15 ราย 0 0 0 0.2400                                      
   2) พฒันาผู้บริหารระดบัสูง (ร.ผวก.ขึน้ไป) 4 ราย 0 1 25 0.4000                                      



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2 ร้อยละ  งบประมาณ (ล้านบาท)

   3) สัมมนาและศึกษาดูงานในและต่างประเทศของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและผู้บริหารระดบัสูง 20 ราย 0 0 0 1.6000                                      
9 กจิกรรมจัดท าแผนและประเมินผลการพฒันาบุคลากร  4 กจิกรรม 0 0 0 -                                            
   1) จัดท า/ทบทวนแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 1 กจิกรรม 0 0 0 -                                            
   2) จัดท า/ทบทวนความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) 1 กจิกรรม 0 0 0 -                                            
   3) จัดท า/ทบทวนเส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map : TRM) 1 กจิกรรม 0 0 0 -                                            
   4) ประเมินความพงึพอใจ/การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม 

(Return On Investment : ROI) 8 หลกัสูตร
0 0 0 -                                            

10 กจิกรรมพฒันา/ปรับปรุงระบบและประเมินสมรรถนะ (Competency) 3 กจิกรรม 0 0 0 0.2500                                      
   1) ปรับปรุงสมรรถนะหลกั สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะตามต าแหน่ง 6 สมรรถนะ 13 0 216 0.0300                                      
   2) จัดท า/ปรับปรุงสมรรถนะและความรู้ทีจ่ าเป็น (Skill Metrix) ส าหรับคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 1 สมรรถนะ 0 0 0 -                                            
   3) ปรับปรุงคู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ 1 ฉบับ 0 1 100 0.0200                                      
   4) ประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื่อหาช่องว่าง ร้อยละ 100 0 0 0 0.2000                                      
11 กจิกรรมวเิคราะห์สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) ของทุกต าแหน่งในหน่วย

ธุรกจิ และ ฝวศ.
0 0 0 -                                            

   1) วเิคราะห์สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency) ของทุกต าแหน่งในหน่วยธุรกจิ และ

 ฝวศ. 6 สมรรถนะ
0 0 0 -                                            

   2) ด าเนินการประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ของบุคลากรทุกคนในหน่วยธุรกจิ และ ฝวศ. ร้อยละ 100 0 0 0 -                                            
12 กจิกรรมพฒันาบุคลากรตามสมรรถนะด้านบริหาร (Management Competency) 3 กจิกรรม 0 0 0 3.2500                                      
   1) พฒันาศักยภาพนักบริหารระดบัต้น 120 ราย 146 0 121.67 1.2000                                      
   2) พฒันาศักยภาพนักบริหารระดบักลาง 60 ราย 71 0 118.33 1.4000                                      
   3) พฒันาศักยภาพนักบริหารระดบัสูง 5 ราย 0 0 0 0.6500                                      
13 กจิกรรมปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน -                                            
   1) ปรับปรุงตัวช้ีวดัระดบับุคคล ร้อยละ 70 0 0 0 -                                            
14 กจิกรรมจัดสรรทุนการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 2.0000                                      
    1) ปรับปรุง/ทบทวนหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกพนักงานรับทุนการศึกษา  1 ฉบับ 1 0 100 -                                            
    2) จัดสรรทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท  10 ราย 0 0 0 1.0000                                      
    3) จัดสรรทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก  3 ราย 0 0 0 1.0000                                      
15 กจิกรรมจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  ร้อยละ 40 0 0 0 0.2394                                      
   1)  จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 5 ต าแหน่ง 0 0 0 0.2394                                      
16 กจิกรรมจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ร้อยละ 40 0 0 0 -                                            



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2 ร้อยละ  งบประมาณ (ล้านบาท)

   1) การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 3 ต าแหน่ง 0 0 0 -                                            
17 กจิกรรมจัดท าแผนและพฒันาพนักงานทีม่ีศักยภาพสูง (Talent Management)  ร้อยละ 70 0 0 0 0.4260                                      
   1) จัดท าแผนการคดัเลอืกผู้มีศักยภาพสูง 1 ต าแหน่ง 0 0 0 0.4260                                      
18 กจิกรรมป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  ร้อยละ 70 0 0 0 0.9270                                      
   1) เสริมสร้างความรู้ด้านวนิัยจริยธรรม คุณธรรม และการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวม 4 คร้ัง
3 2 125 0.2048                                      

   2) ติดตามการด าเนินงานทางวนิัยและละเมิด 4 คร้ัง 1 4 125 0.4600                                      
   3) ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 1 คร้ัง 0 1 50 0.1222                                      
   4) ยกย่องเชิดชูคนดมีีคุณธรรม 1 คร้ัง 0 0 0 0.1400                                      
   5) ปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 12 คร้ัง 3 13 133.33 -                                            

19 กจิกรรมเสริมสร้างความพงึพอใจในงาน ความผูกพนัองค์กร และความสุขในทีท่ างาน 70 ร้อยละ 0 0 0 2.3311                                      

   1) ด้านแรงงานสัมพนัธ์  24 คร้ัง 6 6 50 1.7881                                      
   2) การส่งเสริมรักษาสุขภาพ 52 คร้ัง 8 18 50 0.3530                                      
   3) ส่งเสริมวฒันธรรม และประเพณีไทย 5 คร้ัง 0 1 20 0.0600                                      

200 ราย 0 0 0 0.0300                                      
   4) การจัดแข่งขนักฬีาสี 1 คร้ัง 0 0 0 0.1000                                      

   5) ส ารวจความพงึพอใจในงานและความผูกพนัองค์กร 1 คร้ัง 0 0 0 -                                            
   6) จัดท าแผนสร้างความสุขในทีท่ างาน (Happy Workplace) 1 ฉบับ 0 0 0 -                                            

กลยุทธ์ที ่2 การพฒันาระบบสารสนเทศ

2 โครงการด้านปฏิบัติการคอมพวิเตอร์

   1. กจิกรรมพฒันาระบบให้บริการเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

1 ระบบ

ระบบสามารถให้บริการได้อย่าง

ต่อเนื่อง ภายในไตรมาส 1/2561

ระบบสามารถให้บริการได้อย่าง

ต่อเนื่อง ภายในไตรมาส 1/2561 และ

 2/2561

50 0

   2. กจิกรรมพฒันาระบบตลาดยางพารา 1 ระบบ

ระบบสามารถให้บริการได้อย่าง

ต่อเนื่อง ภายในไตรมาส 1/2562

ระบบสามารถให้บริการได้อย่าง

ต่อเนื่อง ภายในไตรมาส 1/2562 และ

 2/2561

50 0

   3. กจิกรรมพฒันาทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงลกึแก่บุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง/คน/ปี

บุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง/

คน/ไตรมาส

บุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง/

คน/ไตรมาส

100 1.05

   4. กจิกรรมพฒันาทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ผู้บริหารและพนักงานของ กยท. 400 คน/ปี ไม่มีการอบรมภายในไตรมาส 1 17 คน/ปี 4.25 2.5
   5. กจิกรรมบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบ 1 งวด 1 งวด 50 8.14
   6. กจิกรรมจัดหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ส าหรับบุคลากร 460 เคร่ือง ด าเนินการได้ตามแผนทีว่างไว้ ด าเนินการได้ตามแผนทีว่างไว้ 60 14.83



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2 ร้อยละ  งบประมาณ (ล้านบาท)

3 โครงการพฒันาระบบส่ือสารข้อมูล

1. กจิกรรมบ ารุงรักษาระบบบริการข้อมูลส าหรับเกษตรกรชาวสวนยาง (e-Service)  1 ระบบ 1 งวด 2 งวด 50 0.12
2. กจิกรรมจัดหาบริการเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลส ารอง (DR-Data Center) 1 ระบบ ด าเนินการได้ตามแผนทีว่างไว้ บ ารุงรักษา 6 งวด 50 20.655
3. กจิกรรมพฒันาและปรับปรุงเวบ็ไซต์ กยท. 1 ระบบ 1 งวด 2 งวด 50 0.15

4. กจิกรรมปรับปรุงระบบการศึกษาผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Learning) 1 ระบบ

อยู่ระหว่างรับประกนัโครงการ

เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี

 2560

อยู่ระหว่างรับประกนัโครงการ

เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี

 2560

50 0

5. กจิกรรมพฒันาและปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ 1 ระบบ

อยู่ระหว่างรับประกนัโครงการ

เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี

 2560

อยู่ระหว่างรับประกนัโครงการ

เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี

 2560

50 0

6. กจิกรรมบ ารุงรักษาห้อง Data Center 1 หน่วย งวดที ่1 : 0.33 งวด / งวดที ่2 : 0.67 งวดงวดที ่2 : 0.33 งวด / งวดที ่3 : 0.67 งวด 60 1.8
7. กจิกรรมพฒันาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย 1 ระบบ ด าเนินการได้ตามแผนทีว่างไว้ 2 งวด 50 9.9
8. กจิกรรมบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย  1 ระบบ - - - 3.37
9. กจิกรรมบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย  1 ระบบ 1 งวด 2 งวด 50 0.144

4  โครงการหลอมรวมระบบสารสนเทศ ร้อยละ 80 ด าเนินการได้ตามแผนทีว่างไว้ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 100  -

5 โครงการพฒันาระบบงานและโปรแกรม

1. กจิกรรมพฒันาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

1 ระบบ

อยู่ระหว่างรับประกนัโครงการ

เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี

 2560

1 งวด 33.33 0.485625

2. กจิกรรมพฒันาและปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารความเส่ียงและการตรวจสอบภายใน

3 ระบบ
1 งวด 2 งวด 50 0.2367

3. กจิกรรมบ ารุงรักษาระบบการบริหารจัดการโครงการ
1 ระบบ

1 งวด 2 งวด 50 0.169

4. กจิกรรมพฒันาระบบวางแผนบริหารธุรกจิองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)

1 ระบบ

- - - 5.982

5. กจิกรรมพฒันาและปรับปรุงระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ Back Office

1 ระบบ

1 งวด 2 งวด 50 0.497

6. กจิกรรมบ ารุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)

1 ระบบ

อยู่ระหว่างรับประกนัโครงการ

เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี

 2560

อยู่ระหว่างรับประกนัโครงการ

เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี

 2560

50 0



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2 ร้อยละ  งบประมาณ (ล้านบาท)

7. กจิกรรมพฒันาระบบบริหารงานวจิัยและงานนวตักรรม 0 ด าเนินการได้ตามแผนทีว่างไว้ - - 0
8. กจิกรรมบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ กยท. 6 ระบบ 1 งวด 2 งวด 50 0.8

     6. โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบรับช าระค่าธรรมเนียมทางอเิลก็ทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW

                    1. กจิกรรมพฒันาและปรับปรุงระบบรับช าระค่าธรรมเนียมทางอเิลก็ทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 1 ระบบ 1 งวด 2 งวด 40 5.75
กลยทุธ์ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร

     7. โครงการจัดท าและวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร

   1. กจิกรรมจัดท างบประมาณประจ าปี 1 แผน

อยู่ระหว่างรวบรวมค าขอตั้ง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

จากทุกส่วนงาน

รวบรวมข้อมูลสรุปเสนอโครงการ

ของแต่ละคณะท างานมาตรา 

49(3)-(6) เพื่อเข้าประชุม

50 0.096

1 แผน

- จัดท าข้อเสนองบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562

เตรียมข้อมูลเพื่อช้ีแจงคณะกรรม

มาธิการวสิามัญพจิารณาร่าง พรบ.

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2562

50

- จัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติมประจ าปี 2561

อยู่ระหว่างให้ สงป.เห็นชอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

เพิ่มเติมปี 2561

50

   2. กจิกรรมจัดท าและทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี 1 แผน

ประชุมคณะจัดท าและทบทวน

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 คร้ังที่

 1 วนัที ่27/02/2562

เผยแพร่ Action plan 2561 ฉบับ

ปรับปรุง ใช้ในการปฏิบัติงานแล้ว
50 0.08

    3 จัดท า แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 1 แผน

ประชุมคณะจัดท า แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2562 แล้วเสร็จและส่ง

ข้อมูลให้ คณะท างานฯ มาตรา 

49(3)-(6)

รวบรวมข้อมูลสรุป โครงการของ

แต่ละคณะท างานมาตรา 49(3)-(6) 

และทุน กยท. เพื่อจัดท าร่าง

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562

50

  4. กจิกรรมจัดท าและปรับปรุงแผนวสิาหกจิ 1 แผน

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศ

ไทย เห็นชอบแผนวสิาหกจิการยาง

แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 

2564) ฉบับปรับปรุงคร้ังที ่4 ในช่วง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

เมือ่วนัที ่22 พฤศจิกายน 2560

เผยแพร่วสิาหกจิการยางแห่ง

ประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ฉบับปรับปรุงคร้ังที ่4 ในช่วง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน

50 0.6



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2 ร้อยละ  งบประมาณ (ล้านบาท)

    8. โครงการติกตามประเมินผลองค์กร

    1. จ้างทีป่รึกษาเพื่อระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวสิาหกจิ
1 คร้ัง

ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

สนับสนุนค่าจ้างทีป่รึกษา ประจ าปี 
ด าเนินการได้ตามแผนทีว่างไว้ 50 1.405

    2.  ติดตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 1 กจิกรรม
ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

-

    3. กจิกรรมประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การจัดท าตัวช้ีวดั 4 คร้ัง

ประชุมช้ีแจงทั้งหมด 4 คร้ัง รวม 7 

เขต
ด าเนินการได้ตามแผนทีว่างไว้ 50 0.15

    4. กจิกรรมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 1 งาน

ได้รับบันทึกข้อตกลงฯ ของกยท. 

ประจ าปี 2561 จ านวน 1 ฉบับ
ด าเนินการได้ตามแผนทีว่างไว้ 50 0.15

9. โครงการจัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 60 0 0 0 0
   กจิกรรม ทบทวนแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2564 1 ฉบับ 0 0 0 0
10. โครงการพฒันาระบบการสรรหา คดัเลอืก และแต่งตั้งบุคลากรตามหลกัธรรมาภิบาล ร้อยละ 60 0 0 0 0
   1) กจิกรรม สรรหาบุคลากร 4 คร้ัง 4 1 25 0
   2) กจิกรรม ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่ง 1 ฉบับ 0 0 0 0
11. โครงการพฒันาระบบสวสัดกิารและสิทธิประโยชน์  ร้อยละ 60 0 0 0 0.46
   1) กจิกรรม ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิปฏิบัติเกีย่วกบัสวสัดกิาร ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 1 คร้ัง 0 0 0 0
   2) กจิกรรม เผยแพร่ความรู้ด้านสวสัดกิาร 5 คร้ัง 1 1 40 0
   3) กจิกรรม ด าเนินการเกีย่วกบัเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 69 คน 0 94 136.23 0.04
   4) กจิกรรม พธีิประกาศเกยีรติคุณผู้ครบเกษียณอายุ 120 คน 0 0 0 0.42
12. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ร้อยละ 75 0 0 0 0.647
   1) กจิกรรม การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย 12 คร้ัง 3 3 50 0
   2) กจิกรรม ศึกษาดูงานของคณะกรรมการความปลอดภัย 1 คร้ัง 0 1 100 0.04
   3) กจิกรรม ตรวจสอบความปลอดภัย ของอาคารสถานที ่ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 2 คร้ัง 0 0 0 0.038
   4) กจิกรรม จัดท า/ทบทวน คู่มือ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ 1 คร้ัง 0 0 0 0.025
   5) กจิกรรม ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 1 คร้ัง 0 0 0 0.104
   6) กจิกรรม การอบรมภาคบังคบัของกระทรวงแรงงาน 40 ราย 2 8 25 0.16
   7) กจิกรรม อบรมดบัเพลงิขั้นต้น/การฝึกซ้อมดบัเพลงิและการฝึกซ้อมหนีไฟ 1 คร้ัง 0 0 0 0.28
13. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยดีจิิทัลด้านทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0.3
   1) กจิกรรม ระบบบริการงานบคคลอเิลค็ทรอนิกส์ (E-Service) (ทดลองใช้ใน ฝทม.กบั ฝทส.) 6 ระบบ 0 0 0 0
   2) กจิกรรม ระบบทะเบียนประวตัิอเิลก็ทรอนิกส์ (ขั้นเตรียมข้อมูล) ร้อยละ 100 0 0 0 0
   3) กจิกรรม หน่วยงานไร้กระดาษ (Paperless Office) 10 รีม 0 0 0   -   



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2 ร้อยละ  งบประมาณ (ล้านบาท)

   4) กจิกรรม ปรับปรุงคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 1 คร้ัง 0 0 0   -   
   5) กจิกรรม ติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 1 คร้ัง 0 0 0   -   
   6) กจิกรรม พฒันาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยดีจิิทัล เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0 50 ราย 0 63 126 0.3
   7) กจิกรรม เพิ่มพูนความรู้เร่ืองเทคโนโลยดีจิิทัลแก่ผู้บริหาร กยท. โดยส่ือการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ 1 คร้ัง 0 0 0   -   
14. โครงการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์การจัดการความรู้ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทัว่ถงึทั้งองค์กร  ร้อยละ 10 0 0 0 0.05
   1) กจิกรรม ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้กบัการพฒันาองค์กร 4 คร้ัง 1 1 50 0.02
   2) กจิกรรม ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 1 คร้ัง 1 0 100 0.03
15. โครงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลีย่นเรียนรู้ ร้อยละ 50 0 0 0 0.5

ร้อยละ 60 0 0 0
   1) กจิกรรม วนัแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 1 คร้ัง 0 0 0 0.05
   2) กจิกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 3 เร่ือง 0 0 0 0.4
   3) กจิกรรม สอนให้ฝึกปฏิบัติในระหว่างท างาน (On The Job Training) หรือการเป็นโค๊ชสอนงาน (Coaching)  20 เร่ือง 0 20 100 0.02
   4) กจิกรรม ใช้องค์ความรู้ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานของรัฐใช้เกดิประโยชน์สูงสุด 4 เร่ือง 0 0 0 0.01
   5) กจิกรรม ส ารวจความพงึพอใจด้านการจัดการความรู้และการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 1 คร้ัง 1 0 100 0
   6) กจิกรรม ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ (RAOT Learning Center)  ร้อยละ 30 12.6 17.4 100 0.02
16. โครงการจัดท าองค์ความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในองค์กร 0 0 0 1.552
   1) กจิกรรม จัดท าองค์ความรู้ (Knowledge) จากผู้เกษียณ ผู้ลาออก ผู้บริหาร และผู้ช านาญการ  4 องค์ความรู้ 0 1 25 1.552

50 ราย 0 1 2 0
   2) กจิกรรม Unit School 13 หลกัสูตร 0 0 0
17. โครงการจัดท าองค์ความรู้ ทีจ่ าเป็นในการบริหารยางพาราทั้งระบบ 0 0 0 0.921
   1) กจิกรรม จัดท าองค์ความรู้ ทีจ่ าเป็นในการบริหารยางพาราทั้งระบบ 10 องค์ความรู้ 2 2 40 0.45
   2) กจิกรรม : ส่งเสริมหรือพฒันาองค์ความรู้ เกีย่วกบัระบบการบริหารจัดการเกษตรกรรมสมัยใหม่  1 องค์ความรู้ 0 0 0 0.471
18. โครงการนวตักรรม 0 0 0 0.25
    กจิกรรม นวตักรรม 1 นวตักรรม 0 0 0 0.25

19. โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบฐานข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการความรู้
ระดบัปานกลาง

    1) กจิกรรม พฒันาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ( KMS : Knowledge Repository, E-learning, RAOT Learning Center, Intranet)ร้อยละ 100 20 40 60 0

    2) กจิกรรม พฒันาเวบ็ไซต์การจัดการความรู้และพืน้ทีเ่สมือนในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของ กยท. ร้อยละ 100 20 30 50 0

20. โครงการพฒันาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร 0.05 0 0 0 0.447
ร้อยละ 50 0 0 0

    1) กจิกรรม  ส่งเสริมการรักการอ่าน (Activity for Reading Skill) 1 กจิกรรม 0 0 0 0.06
    2) กจิกรรม  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ให้แก่ทีมงาน 2 หลกัสูตร 0 1 50 0.2
    3) กจิกรรม พฒันาระบบการเรียนรู้ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (e-learning)  3 หลกัสูตร 0 2 67 0.187



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2 ร้อยละ  งบประมาณ (ล้านบาท)

21. โครงการจัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตัวช้ีวดั และการประเมินผลด้านการจัดการความรู้ 0 0 0 0
    1) กจิกรรม ทบทวนแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ของ กยท. 1 จ านวนคร้ัง 1 0 100 0
    2) กจิกรรม จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2562 1 ฉบับ 0 0 0 0
    3) กจิกรรม จัดท ารายงานผลสัมฤทธ์ิการจัดการความรู้ของ กยท. ประจ าปีงบประมาณ 2562  1 ฉบับ 0 0 0 0
22. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของบุคลากร 0 0 0 0.08
    กจิกรรม ยกย่องชมเชยผลงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กร 1 คร้ัง 0 0 0 0.08
23. โครงการส่ือสารประเดน็นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 100 0 0 0 0
    กจิกรรม ส่ือสารประเดน็ของวสัิยทัศน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ นโยบาย สิทธิประโยชน์ สวสัดกิาร และกฎระเบียบในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล4 คร้ัง 1 1 50 0

24. โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรอบอตัราก าลงั และหน้าทีค่วามรับผดิชอบ ร้อยละ 60 60 0 0 0.4395

25. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจ าปี ร้อยละ 80 0 0 0 0

 26. กจิกรรมตรวจสอบภายใน

  1. ตรวจสอบกระบวนการหลกั-กระบวนการสนับสนุน       จ านวน  12 กระบวนการ (กองตรวจสอบ 1) 13 หน่วยรับตรวจ 1 3 30.77 1248000

  2. ตรวจสอบกระบวนการหลกั-กระบวนการสนับสนุน       จ านวน  9  กระบวนการ (กองตรวจสอบ 2) 11 หน่วยรับตรวจ 0 3 27.27 936000

  3. ตรวจสอบกระบวนการหลกั-กระบวนการสนับสนุน  

     จ านวน  9 กระบวนการ (กองตรวจสอบ 3)

15 หน่วยรับตรวจ
2 5 46.67 92000

  4. การฝึกอบรมนักวชิาการตรวจสอบภายใน กยท. 12 คร้ัง 0 4 33.33 200000

  5. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
     กยท. 12 คร้ัง 1 3 33.33 120000

  6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 12 คร้ัง 1 3 33.33 90000

  7. การพฒันาระบบงานตรวจสอบภายใน (กพต.) 3 คร้ัง 0 0 0 200000

  8. การอบรมคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลกัสูตร

      ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

      (Thai Instititule Of Directors:  IOD)

1 คร้ัง

0 0 0 300000

  9. การติดตามงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 3 คร้ัง 0 1 33.33 400000
  10. การตรวจติดตามงาน ผอ.สตส. 4 คร้ัง 0 1 25 100000
27. โครงการส่งเสริมด้านความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร 3.735
   1 กจิกรรม เศรษฐกจิพอเพยีงปลูกไม้โตเร็วในสวนยางเพื่อผลติเช้ือเพลงิชีวมวลร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แห่งประเทศไทย 2,000 ไร่
เร่ิมด าเนินการไตรมาสที ่3 เร่ิมด าเนินการไตรมาสที ่3 0 0.7

   2 กจิกรรม สนามฟุตซอลยางพารา

1 แห่ง
1แห่ง  - 100 0

   3 กจิกรรม สนาเดก็เล่นจากยางพารา 3 แห่ง เร่ิมด าเนินการไตรมาสที ่3 เร่ิมด าเนินการไตรมาสที ่3 0 1.386

   4 กจิกรรม สร้างฝายชะลอน า้จากล้อยาง 3 แห่ง เร่ิมด าเนินการไตรมาสที ่3 เร่ิมด าเนินการไตรมาสที ่3 0 0.174

   5 กจิกรรม ปูสระน า้จากยางพารา 1 แห่ง เร่ิมด าเนินการไตรมาสที ่3 เร่ิมด าเนินการไตรมาสที ่3 0 0.675



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2 ร้อยละ  งบประมาณ (ล้านบาท)

กลยุทธ์ที ่4 การหลอมรวมเพื่อความเป็นหนึ่ง

              28. โครงการหลอมรวมระบบสารสนเทศ ร้อยละ 80 ด าเนินการได้ตามแผนทีว่างไว้ ด าเนินการได้ตามแผนทีว่างไว้ 100  -

29. โครงการประชาสัมพนัธ์เพื่อการบริหาร

 -ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือหนังสือพมิพ์และนิตยสาร 76 คร้ัง 6 7 17.1 1.5

 -ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือนิทรรศการ 6 คร้ัง 1 1 33.33 1.013

 -ประชาสัมพนัธ์สร้างความรับรู้และเข้าใจ ผ่านส่ือโทรทัศน์ และผ่านส่ือวทิยุ (เพิ่มเติมมาใหม่) (จ้าง อ.ส.ม.ท.) 74 คร้ัง 0 24 32.43 5

 -ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือวทิยุ 40 คร้ัง 53 74 317.5 0.06

 -ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือเว๊ปไซด์ 342 คร้ัง 105 98 59.35 0.01

 -ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ 49 คร้ัง 5 12 34.69 1.736

 -ข่าวประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือมวลชน 104 คร้ัง 43 40 79.8 0.153

 -สรุปข้อมูลข่าวจากส่ือมวลชน 365 คร้ัง 62 62 33.97 0.237

 -กจิกรรมพเิศษ 5 คร้ัง 0 7 140 0.55

 -คู่มือพนักงาน กยท. 10,000 เล่ม 0 10000 100 1.8

 -ปฏิทิน 3 รูปแบบ 34,000 ชุด 4000 20000 70.58 0.775

 -รายงานประจ าปี 2560 6,000 เล่ม 0 0  - 0.354

 -ป้ายประชาสัมพนัธ์ 20 ป้าย 1 1 10 0.11

 -เทิดพระเกยีรติราชวงค์ 6 คร้ัง 1 1 33.33 0.21

 -ประชาสัมพนัธ์ภายในองค์กร 280 คร้ัง 114 153 95.35 0.028

 -เสียงตามสาย 350 คร้ัง 98 200 85.14 0.004

30.โครงการยกร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคบัของการยางแห่งประเทศไทย 100 0.25

กลยุทธ์ที ่5 การบริหารความเส่ียงในเชิงบูรณาการ

31. โครงการบริหารการจัดการความเส่ียงระดบัองค์กร  - แผนการด าเนินงานอยู่ไตรมาสที ่2  -  - 0.5

32. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  -

แผนการด าเนินงานอยู่ไตรมาสที ่2

ด าเนินจัดโครงการฝึกอบรม เชิง

ปฏิบัติการหลกัสูตร “การบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกจิ : Business

 Continuity Management (BCM)”

 - 0.338

33. โครงการจัดท าแผนแม่บทบริหารความเส่ียง  - แผนการด าเนินงานอยู่ไตรมาสที ่2  -  - 0

กลยุทธ์ที ่6 การลดใช้จ่าย และปรับโครงสร้างหนี้

34.โครงการจัดท าแผนบริหารความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย ด าเนินการได้ร้อยละ 100 คณะกรรมการ กยท.เห็นชอบแผน

บริหารความสมดุลระหว่างรายได้

และค่าใช้จ่าย ปี 2561

รายงานผลให้คณะอนุการค้าและ

การลงทุนรับทราบ
60 0.05

ด าเนินการได้ตามแผนทีว่างไว้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560


