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นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
  ของการยางแห่งประเทศไทย 
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นโยบายการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ   

ระเบียบ ข้อบังคับ 
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แนวปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้องกับหลักการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานใช้เป็น 

แนวทางในการปฏิบัติ 
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ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม  
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ระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณของ

ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการยาง

แห่งประเทศไทย 
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การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงาน และลูกจ้าง 

 

 

 



  

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและผู้บริหารระดับสูง รับฟังการบรรยายพิเศษ  

หัวข้อหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกจิการที่ดีในรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ เพ่ือน าองค์ความรู้ 

ที่ได้รับมาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย ตามระบบตัวชี้วัดรูปแบบใหม่ที่จะเร่ิมบังคับใช้

ในปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้การด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



  

กรรมการการยางแห่งประเทศไทยและผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการความคิดด้าน

การด าเนินธุรกจิ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมนีายนที ขลบิทอง และนายศิริรุจ  จลุกะรัตน ์กรรมการการยาง

แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรเสนวนา เพ่ือให้ พนักงาน กยท.มีกระบวนการทางความคิดทางด้านธุรกิจ ที่ กยท. 

จะด าเนนิการการในอนาคต ตอ่ไป 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTZ3ZtcfO0-IGIYLR_z07i5zVMg1A:1570247222064&q=%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjVuoXfmoTlAhVOfSsKHYo6AiAQkeECCC4oAA


คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพ่ิมพูนความรู้ในการ

ด าเนินงานด้าน CSR ของ กยท. เพ่ือน ามาปรับใช้ในการด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กอ่ให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน 



  

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เร่ืองการยื่นบญัชีทรัพยส์ินและ

หนี้สิน กรณีการเข้ารับต าแหน่ง ด ารงต าแหน่งครบ 3 ปี และกรณกีารพ้นจากต าแหน่ง เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานในฐานะผูก้ าหนดนโยบายการบริหารกิจการของการยางแห่งประเทศไทย 



  

การยางแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง"การจัดท าแผนการฝึกอบรมรายต าแหน่ง 

(Training Roadmap) และ "การวัดและการประเมินผลการด าเนินงาน (KPI)" เพื่อให้พนักงานการยางแห่งประเทศไทย 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รบัความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) โดยมีนายประสิทธิ์ หมีดเส็น 

กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ กยท. ร่วมเป็นวิทยาการ

ในประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อให้การจัดท าแผนการฝึกอบรมรายต าแหน่ง ของ กยท. เป็นไปตามนโยบาย

บริหารกิจการของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 



  

กยท.จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร 

ด้านแผนงานและกลยุทธ์ 

เพื่อให้พนักงานการยางแห่งประเทศไทยมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร

เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินแผนงานและ

โ ค ร ง ก า ร เพิ่ ม ม า ก ขึ้ น อี ก ทั้ ง ค ว า ม รู้

ความสามารถตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งท า ให้พ นักงานการยางแห่ ง

ประเทศไทยที่ผ่านการอบรมน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 



  

คณะกรรมการ Compliance Unit ร่วมกับฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์จัดอบรมหลักสูตร "พัฒนา

ศักยภาพการปฏบิัติงานด้านพัสดขุอง กยท." 

เพื่อให้พนักงานการยางแห่งประเทศไทยมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัสด ุและเพื่อให้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการการด าเนินงานทางด้าน

พัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท าให้พนักงาน

การยางแห่งประเทศไทยที่ผ่านการอบรมน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้เกิดการก ากับดูแล

กิจการที่ดีภายในการการยางแห่งประเทศไทย 



  

คณะกรรมการ Compliance Unit ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรมหลักสูตร 

“กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์” ให้กับพนักงานและลูกจ้างของ กยท. วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ

ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ , เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจระบบ

แรงงานสัมพันธ์ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทย , เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน

แรงงานสัมพันธ์ที่ดี และการใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการยางแห่งประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ด้วยการมีส่วนร่วม 

 



  

การยางแห่งประเทศไทยจัดอบรม

ผู้บริหารระดับต้น เพื่อให้มีความเข้าใจ

ในบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เพื่อ

ส่งเสริมการท างานขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพตามหลักการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี 



  

การยางแห่งประเทศไทยจัดอบรม

ผู้บริหารระดับกลาง เพื่อให้มีความ

เข้ า ใจ ในบทบาทหน้ าที่ ใ น ฐานะ

ผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมการท างานของ

องค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี 



  

คณะกรรมการ Compliance Unit ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรม 

หลักสูตรพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้พนักงานของ กยท. สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการการด าเนินงานด้าน Compliance 

ของการยางแห่งประเทศไทย 



  

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 

1.นายประสิทธิ์  หมีดเส็น  

2.นายสังข์เวิน ทวดห้อย  

3.นายธีรพงศ์  ตันตอเพชราภรณ์ 

4.นายเจริญ  นาคะสรรค์ 

ติดตามผลการด าเนินงานของกองจัดการโรงงานไม้ยาง เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและน าผลการ

ด าเนินงานไปรายงานต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย  



 

  

นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์  กรรมการการยางแห่งประเทศไทย  
ผู้แทนกระทรวงการคลัง ศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง  
ณ สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อรับรู้
ประเด็นปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง และหา
แนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือตาม
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558  

 



 

  

นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

เข้าร่วมสังเกตการณ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 



 

 

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและผู้บริหารระดับสูง เดินทางไปศึกษาดูงาน ด้านการค้า การลงทุน  

ณ นครเซีย่งไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561 เพื่อน าประสบการณ์ที่ได้รับจาก

การไปศึกษาดูงานมาปรับใช้กับการด าเนินธุรกิจของ การยางแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการการยาง

แห่งประเทศไทย ในการศึกษาดูงานการค้าและการ

ลงทุน ณ นครเซี้ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 
 



รายงานการศึกษาดูงาน 
ด้านการค้าและการลงทุนของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและผู้บริหารระดับสูง 

ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2561 

************************************************** 
1. การศึกษาดูงาน ณ Shanghai future exchange. (SHFE) 

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จาก SHFE 
1. Mr. Teng Jaiwei  Executive Vice President of SHFE 
2. Ms. Zhuang Qing  Director of Commodity Futures 2 Department 
3. Mr. Wu Yunpeng  Senior Manager of Physical Delivery Department 
4. Ms. Hu Hui   Senior Manager of Commodity Future 2 Department 
5. Ms. Wang Xiaofei  Manager of International Corporation Department  

 

 

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 
Shanghai Future Exchange (SHFE) เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับ

ดูแลหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (The China Securities Regulatory Commission (CSRC)) โดยจัดให้มีการ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ CSRC อนุมัติตามหลักความเสมอภาคและความเป็นกลาง ความเป็นธรรม และ
ความซื่อสัตย์ มีบริษัทย่อยในการก ากับดูแล ดังนี้ 

บริษัท SHFE Business Services จ ากัด 
บริษัท Shanghai Futures Information Technology จ ากัด 
สถาบัน Shanghai Futures and Derivatives Research 
Shanghai International Energy Exchange 
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โครงสร้างการด าเนินงานของ SHFE 

 
 
SHFE ยึดหลัก "Four Consciousnesses" ตามแนวคิดของ Xi Jinping ซึ่งเป็นลัทธิสังคมนิยมที่มี

ลักษณะเฉพาะของจีนยุคใหม่ เป็นแนวทางในการด าเนินการ ภายใต้การน าของคณะกรรมการภาคีของ CSRC 
ตลาดหลักทรัพย์จะท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านแนวปฏิบัติและให้บริการทั้งด้านเศรษฐกิจจริงและยุทธศาสตร์
ระดับชาติ "การวางแผนส าหรับอนาคตด้วยมุมมองทั่วโลก การสร้างกฎระเบียบที่มีมาตรฐานสากลและการ
แสดงคุณลักษณะด้วยข้อดีในท้องถิ่น” 

ปัจจุบัน SHFE มีการเปิดท าสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า 14 ชนิด ได้แก่ ทองแดง อลูมิเนียม สังกะสี 
นิกเกิล ตะกั่ว ดีบุก ทอง เงิน เหล็กเส้น เหล็กเส้นลวด เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน น้ ามันเตา ยางมะตอย และ
ยางธรรมชาติ  

ในปี พ.ศ. 2555 SHFE มีสมาชิก 196 คน เปิดท าการซื้อขายระยะไกลกว่า 1,600 จุดทั่วประเทศ 
ใช้ระบบ margin และระบบ mark-to-market ส าหรับการหักบัญชีส่วนกลางของการซื้อขายของสมาชิก 
ภายใต้ระบบการจัดส่งทางกายภาพสัญญาที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่หมดอายุต้องเป็นไปตามการจัดส่งทางกายภาพ มี
คลังสินค้าส่งสินค้าถึง 86 แห่งและพ้ืนที่จัดเก็บ 160 แห่งทั่วประเทศ 

SHFE ได้วางรากฐานส าหรับการเปิดกว้างและโลกาภิวัตน์ของตลาดฟิวเจอร์ โดยการสร้างระบบการ
จัดส่งแบบผูกมัดและการซื้อขายต่อเนื่อง และยังอ านวยความสะดวกในการบริหารความเสี่ยงแบบ Real time
ของผู้ลงทุน โดยการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลที่รวดเร็วระหว่างราคาในประเทศและต่างประเทศของผลิตภัณฑ์
ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ สร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายใบส าคัญแสดงสิทธิแบบมาตรฐานของ SHFE เพ่ือแสดงผล
เป็นปัจจุบัน (Real time) โดยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานสูง เพ่ือการซื้อขาย
การหักบัญชีและการควบคุมความเสี่ยง รวมถึงการด าเนินกิจกรรมการซื้อขายทางไกลแบบเรียลไทม์ที่มี
ประสิทธิภาพเชื่อถือได้และเชื่อถือได้ผ่านทางวิธีการสื่อสาร เช่น ไฟเบอร์ออปติคอลความจุสูง  
    
  
 



3 

 

 
 นอกจากนั้น SHFE ยังเผยแพร่ข้อมูลการตลาด ซึ่งส่วนใหญ่มีการเสนอราคาแบบ Real time ส าหรับ 
ผู้จัดจ าหน่ายข้อมูลที่ได้รับอนุญาตผ่านทางสายการผลิตหรืออินเทอร์เน็ตและด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้องโดยผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ  http://www.shfe.com  
 

การแลกเปลี่ยนซักถาม และการหารือความร่วมมือระหว่างองค์กร  
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้น าเสนอปัญหาราคายางพาราตกต่ าในประเทศไทย   

ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางไทย และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ SHFE         
จะสามารถด าเนินการเพ่ือยกระดับราคายาง และ/หรือ ให้ค าแนะน าได้ พร้อมทั้งสอบถามนโยบายของรัฐบาล
จีน และแนวทางความร่วมมือระหว่าง SHFE กับ กยท. ในอนาคต 

ทาง SHFE ได้ให้ข้อมูลตลาดยางพาราในจีน ปัจจุบันมีความต้องการยางแท่ง STR 20  และมี
แนวโน้มความต้องการเพ่ิมขึ้น ตามสถานการณ์ความต้องการสินค้าของตลาดภายในประเทศ แต่ไม่สามารถ
แทรกแซงหรือด าเนินการเพ่ือยกระดับราคายางได้ เนื่องจากภารกิจขององค์กรมีหน้าที่เป็นตลาด ที่ต้องแสดง
ข้อมูลสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นจริง และจ าเป็นต้องปกป้องลูกค้าขององค์กรตามกฎระเบียบการ
ด าเนินงาน ไม่เพียงเท่านั้น ราคายางยังขึ้นอยู่กับความต้องการใช้สินค้ายางที่แท้จริง และอุปสงค์ อุปทาน ของ
ตลาด ซึ่งทาง SHFE ได้มีการวิจัยและการจัดท ารายงานเป็นรูปแบบข้อมูล ทั้งสถานการณ์แนวโน้ม ราคา การ
ผลิตและการบริโภคยาง และมีการสรุปผลเป็นรายเดือนในเรื่องนี้เผยแพร่แก่สมาชิก 

ส่วนนโยบายยางธรรมชาติของรัฐบาลจีน ถูกควบคุมโดยกระทรวงเกษตรของจีนและสมาคม ทาง 
SHFE ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได ้

นอกจากนั้น SHFE ยินดีให้ความร่วมมือในการสนับสนุนให้ กยท. เข้าร่วมประชุม ANRPC โดย
การออกจดหมายแนะน า เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกอย่างเป็นทางการในการประชุมครั้งต่อไป 
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การเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมา และระบบการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า (trading floor)  

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้เยี่ยมชมนิทรรศการก่อตั้งองค์กร ประวัติความเป็นมา
ในการซื้อขายยางในจีน และระบบการซื้อขายสินค้าล่วงหน้าแบบ Real time บน Trading floor  

SHFE ก าหนดให้สมาชิกเท่านั้นที่จะสามารถด าเนินการซื้อขายสินค้าล่วงหน้าได้ และจ าเป็นต้องมี
ตัวแทนของหน่วยงานเข้ามานั่งประจ าใน Trading floor เนื่องจากต้องการป้องกันความผิดพลาดจากการ
ด าเนินงาน การเสนอราคาซื้อ ขาย แบบ Real time ถึงแม้ว่าจะมีระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วก็ตาม 

 

 
 
2. การเจรจาทางธุรกิจยางพาราระหว่าง RAOT และ SINOCHEM 
วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น. 

ตามที่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 8/ 2561 ให้ กยท. 
ขอเจรจาแก้ไขสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางกับ บริษัท SINOCHEM GROUP ซึ่งลงนามในวันที่ 3 ธันวาคม 
2558 โดยให้ กยท. น าเรื่องเข้าหารือกับคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุน เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองก าหนดกรอบการเจรจา ในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้า
เกษตรระหว่างไทย – จีน นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จึงนัด
หมายผู้แทนจากบริษัท SINOCHEM GROUP เพ่ือเจรจาในรายละเอียดการซื้อขายยางดังกล่าว และหารือ
รูปแบบและการขยายความร่วมมือการซื้อขายยางในอนาคต ซึ่งการเจรจาในครั้งนี้ได้มีการนัดหมายผู้บริหาร
ของ บริษัท SINOCHEM เพ่ือเยี่ยมชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ของ กยท. ในประเทศไทยด้วย 
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3. การศึกษาดูงาน ณ Shanghai Orient Securities Futures Co. Ltd 
วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น. 

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 
Shanghai Orient Securities Futures Co. Ltd จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เป็น บริษัท 

ด าเนินธุรกิจซึ่งได้รับการอนุมัติจาก China Securities Regulatory Commission เป็นบริษัทในเครือของ 
บริษัท หลักทรัพย์โอเรียนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน เริ่มด าเนินกิจการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2541 โดยมี
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ บริษัท มีทุนจดทะเบียน 5,282 ล้านหยวน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เซีย่งไฮ้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนประมาณ 500 ล้านริงกิตมาเลเซีย ด าเนินธุรกิจหลักในธุรกิจ
นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์และนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาฟิว
เจอร์สการจัดการสินทรัพย์การขายกองทุนและธุรกิจที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ และเป็นสมาชิกของ Shanghai Futures 
Exchange, Dalian Commodity Exchange และ Zhengzhou Commodity Exchange นอกจากนี้ยังเป็น
สมาชิกส านักหักบัญชีทั่วไปของ China Financial Futures Exchange อีกด้วย และได้จัดตั้ง บริษัท ย่อย 54 
แห่งในหลายพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว และเซินเจิ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
เครือข่ายธุรกิจทั่วประเทศที่ตั้งอยู่ในเซี่ยงไฮ้ และขยายไปทั่วประเทศส าหรับ Orient Futures ในอนาคต 

Orient Futures มีจุดมุ่งหมายการด าเนินงาน คือ "การด าเนินงานที่มัน่คง นวัตกรรมและการ
พัฒนา" ด้วยแนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงตามกลไกเชิงตลาด การแสวงหาการพัฒนาระหว่างประเทศ การ
ค้นหานวัตกรรม บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่ตราสารอนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยง เริ่มต้นการสร้างธนาคารเพ่ือ
การลงทุนที่ส าคัญด้วยแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งแบบบูรณาการ  เพ่ือสร้างตลาดในระดับสากลและ
ระดับโลก  
    บริษัทฯ มีบริการทางการเงินแบบครบวงจร ประกอบด้วย หลักทรัพย์ฟิวเจอร์ส การบริหาร
สินทรัพย์ การบริหารความมั่งคั่ง การลงทุน การให้ค าปรึกษาด้านการลงทุนและการวิจัยหลักทรัพย์ เป็นผู้น า
ด้านการให้บริการเช่นการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ การวิจัยด้านหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ส ตลอดจนการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน มีนโยบายการด าเนินงานที่มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ
ภายใต้แนวคิด "United, Enterprising, Pragmatic, Efficient" และมุ่งมั่นในการสร้าง "ธนาคารเพ่ือการลงทุน
อันทันสมัยที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันหลักในประเทศจีนซึ่งให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแก่
ลูกค้า" 
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การแลกเปลี่ยนซักถาม และการหารือความร่วมมือระหว่างองค์กร  
 คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้น าเสนอปัญหาราคายางพาราตกต่ าในประเทศไทย 

และสอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาที่บริษัทจะสามารถด าเนินการได้  
  ทางบริษัทฯ ไม่มีมาตรการในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว แต่เสนอให้ กยท. เป็นลูกค้าของ
บริษัทฯ ซึ่งรับประกันการดูแลเป็นอย่างดี มีระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้น และบริษัทฯ 
พร้อมจะเป็นตัวแทนถือหลักทรัพย์ในการซื้อขายยางของ กยท. ในจีน เนื่องจากตามกฎหมาย กยท. ไม่สามารถ
ซื้อขายยางในจีนได้โดยตรง  
 
4. การบรรยาย เรื่อง สภาวะเศรษฐกิจสังคมของจีนปัจจุบัน และการท าธุรกิจยางในจีน 
วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เลขาธิการหอการค้าไทยในจีนได้บรรยายข้อมูลทั่วไปของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สถานการณ์การเติบโตของประเทศ ตลอดจนถึงอุปนิสัยของคนจีนและข้อพึงระวังในการท าธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ในการติดต่อธุรกิจและการเจรจาซื้อขายสินค้ากับจีนให้แก่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โดยไม่ถูกโกง ดังแสดงรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

กองฝึกอบรม  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
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รายงานผลการก ากบดูแลลกจกการี่ดู่ 

ประก าปี 2562  

 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1.ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
ผู้บริหาร/พนักงานในการ
ปฏิบัติตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

โครงการพัฒนาคณะกรรมการการยาง
แห่งประเทศไทยและผู้บริหารระดับสูง 
 

- การจัดให้คณะกรรมการเยี่ ยมชม
กิจการ โรงงาน สวนยาง หรือธุรกิจของ 
กยท. และจัดเวทีพบปะชุมชุนในพื้นที่ที่ 
กยท. เข้ า ไปด า เนินกิจการ โรงงาน  
เพื่อรับฟังประเด็นปัญหา พร้อมทั้งหา
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ปีงบประมาณ
ละ 2 ครั้ง 

- ฝทม.อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อ
เตรียมความพร้อมของการเยี่ยมชมกิจการของ กยท. โดย
ขั้นตอนต่อไป กยท.จะท าแบบส ารวจเพื่อส ารวจความ
ต้องการของคณะกรรมการ ในการเยี่ยมชมดูงาน เพื่อวาง
แผนการด าเนินการ ในขั้นตอนต่อไป 
-คณะกรรมการ กยท.ได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์ หมีด
เส็น นายสังข์เวิน  ทวดห้อย นายนที ขลิบทอง นายเจริญ
นาคะสรรค์ ตรวจเยี่ยมกิจการของ กยท.เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน และน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2562 

คณะกรรมการ กยท.มีการเข้าร่วม
กิจกรรมการเยี่ยมชมกิจการ โรงงาน 
สวนยาง  หรื อธุ รกิ จของ  กยท .   
และมีการน าเสนอผลการด าเนินงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการยาง
แห่งประเทศไทย สผว./ฝทม 

จัดให้มีเวทีพบปะระหว่าง กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อการสื่อสาร 
ท าความเข้าใจ และเพื่อตอบประเด็นที่
พนักงานให้ความสนใจถึงแนวนโยบาย
การบริหารของ คณะกรรมการและ
ผู้บริหาร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7/62 

กยท.อยู่ระหว่างส ารวจประเด็นความเห็น และสิ่งที่
พนักงานอยากให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และจะด าเนินการ
จัดเวทีพบปะระหว่างคณะกรรมการ ผู้ บริหาร และ
พนักงานในไตรมาสต่อไป 

คณะกรรมการได้เข้าร่วมกิจกรรม
และสื่อสาร ท าความเข้าใจ และเพื่อ
ตอบประเด็นที่พนักงานให้ความ
สนใจถึงแนวนโยบายการบริหารของ 
คณะกรรมการและผู้บริหาร 

สผว./ฝทม 

2.การส่งเสริมความร่วมมือ
ท า ง ด้ า น รั ฐ  สั ง ค ม 
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย กับ กยท. 

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง "ปลูกพืช
เศรษฐกิจในสวนยางพารากินได้ขายได้
เพิ่มรายได้ " 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ด าเนินการในไตรมาสที่ ๒ จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สผว. 

กิจกรรมปูสระน้ าจากยางพารา 12/61-5/62 ด าเนินการในไตรมาสที่ ๒ 1 แห่ง สผว. 
กิจกรรมหุ่นยางพาราฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน 

12/61-7/62 ด าเนินการในไตรมาสที่ ๒ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 ตัว สผว. 
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รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
การยางแห่งประเทศไทย 

6-8/61 ด าเนินการในไตรมาสที่ 4 
มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 
สผว. 

การบริหารความเสี่ยง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส 1/2562 สรุปได้
ดังนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง – สูงมาก จ านวน 
8 ปัจจัย โดยมีผลการด าเนินงานทั้ง ๘ ปัจจัยเสี่ยง
ดังกล่าว ในไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒  กยท.สามารถบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้จ านวน ๔ ปัจจัย 
โดยปัจจัยที่ ยั งคงมีความเสี่ ยงสู ง  และสู งมากโดย
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้
ก ากับ ติดตาม และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
เพื่อให้สามารถบริหารปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๘ ปัจจัยเสี่ยงให้อยู่
ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้เมื่อปิดปีงบประมาณ 

จ านวนปัจจัยเสี่ยงที่ลดลง ฝยศ. 

การควบคุมภายใน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

โดยสรุปคือ ทั้ง ๖ จุดอ่อน ดังกล่าว ในไตรมาสที่ ๑/
๒๕๖๒  กยท.สามารถบริหารจัดการ และแบ่งกลุ่มตาม
ระดับผลของการด าเนินงาน ออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้  
๑.กลุ่มที่สามารถด าเนินการตามแผนงาน จ านวน ๒ 
ประเด็น  
๒.กลุ่มที่ผลการด าเนินงานไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายใน
ไตรมาสที่ ๑ แต่ผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ จ านวน ๒ ประเด็น 
๓.กลุ่มที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
จ านวน ๒ ประเด็น โดยอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในได้ก ากับ ติดตาม และเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถปิดจุดอ่อนทั้ง ๖ 
จุดอ่อนให้ให้ส าเร็จหรือเป็นไปตามเป้าหมาย  

จ านวนจุดอ่อนที่ถูกแก้ไข ฝยศ. 
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รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

การตรวจสอบภายใน (การด าเนินการ
แก้ไขของหน่วยรับตรวจตามที่ส านัก
ตรวจสอบภายในได้เสนอแนะ) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ส านักตรวจสอบภายในได้ออกตรวจและให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจจ านวน 12 
ประเด็น โดยทั้ง 12 ประเด็นข้ออยู่ระหว่างการแก้ไขของ
หน่วยรับตรวจ 

จ านวนข้อเสนอแนะที่ได้รับการ
แก้ไขตามความเห็น สตส. 

สตส. 

Compliance Unit 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1.ให้ค าปรึกษาแก่ กองจัดเก็บค่าธรรมเนียมและรายได้ 
ฝ่ายการคลัง เกี่ยวกับการจัดท าแผนการด าเนินการจัดท า
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช าระค่าธรรมเนียม
แก่ผู้ส่งออกยางนอกราชอาราจักร 
๒.ตอบข้อหารือ ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร เรื่องค่าทดแทนจากการเวนคืนที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 
3.กรมบัญชีกลางขอหารือเรื่องการคืนค่าส่วนต่างอัตรา
แลกเปลี่ยนจากเงินช าระค่าผลิตภัณฑ์ยาง 
4.ตอบข้อหารือฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร เรื่องเอกสารสิทธิการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ชาวสวนยาง 
5.ตอบข้อหารือฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร เรื่องการจ าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ของสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านลูโบะบาตู จ ากัดและรายนายสะอารี  
6.ตอบข้อหารือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เรื่องการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล 
7.ให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดิน แก่ฝ่ายการคลัง 
 

จ านวนครั้ ง ในการให้ความเห็น/
ข้อเสนอแนะทางกฎหมายกับส่วน
งาน 

CU 
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รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

Compliance Unit 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

8.ตอบข้อหารือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เรื่องการประเมิน
การทดลองการปฏิบัติงานรายนางชิชชุมา เทพมณี 
9.ตอบข้อหารือฝ่ายบริหารทรัพย์สิน เรื่องการการ
ด าเนินงานของแปลงผลิตพันธุ์ยาง 
10.ตอบข้อหารือ กยท.เขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่องการ
ด าเนินงานของแปลงผลิตภัณฑ์ยาง 
11.ตอบข้อหารื อฝ่ ายการคลั ง  เ รื่ อ งการคืน เ งิ น
ค่าธรรมเนียม กรณีสินค้าถูกส่งกลับประเทศไทย 
12.ตอบข้อหารือสถาบันวิจัยยาง เรื่องอนุมัติจ่ายเงินค่า
ชว่ยเหลือบุตร 
13.ตอบข้อหารือฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร เรื่องการติดอากรแสตมป์ในสัญญากู้ยืมเงินตาม
มาตรา 49(3) และ 49(5) 
14.ตอบข้อหารือฝ่ายบริหารทรัพย์สินเรื่องขอหารือเรื่อง
การเรียกค่าเสียหาย 
15.ตอบข้อหารือฝ่ายการคลัง เรื่องการจ่ายเงินค่าสาร
ปรับปรุงดินให้สถาบันเกษตรกร กรณีเกษตรกรโอนสิทธิ์
การรับเงินให้สถาบัน 
16.ตอบข้อหารือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เรื่องอนุมัติ
จ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตร 
17.จัดการประชุมคณะกรรมการ Compliance unit 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที 1 วันที่ 
25 ธันวาคม 2561 

จ านวนครั้ ง ในการให้ความเห็น/
ข้อเสนอแนะทางกฎหมายกับส่วน
งาน 

CU 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอด
ปีงบประมาณ 

ฝทม.สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จ 1 
กิจกรรม 

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี

ฝทม. 
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รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมี
โครงการตามแผนปฏิบัติการ จ านวนทั้งสิ้น 35 โครงการ 
โดยแบ่งเป็น โครงการท าสามารถด าเนินการได้ตาม
แผนงาน จ านวน ๓๓ โครงการ และอีก ๒ โครงการอยู่
ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล คือ 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับช าระค่าธรรมเนียม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW และโครงการพัฒนา
ระบบรับค าขอใบรับรองคุณภาพยางทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ NSW 

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี

ฝทส. 

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ฝ่ายการคลัง ได้ด าเนินการรายงานงบการเงินประจ าปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ๒ ๕ ๖ ๑  ใ ห้ แ ก่  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน และส านักตรวจสอบภายในทราบเรียบร้อยแล้ว 
โดยจะรายงานงบการเงินต่อคณะกรรมการการยางแห่ง
ประเทศไทยภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งอยู่ใน
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

รายงานงบการเงินประจ าปี 2561 
ให้คณะกรรมการ กยท.ภายใน 150 
วัน 

ฝกค. 

4.ด้านผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กร 

โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ 8-9/6๒ 

กยท.ได้มีการจัดท าแผนป้องกันการลาออกของพนักงาน 
เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน 

1.ร้อยละการลาออกของพนักงาน               
2 . ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ด้ า น
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ฝทม. 

การพัฒนาบุคคลากรตามสมรรถนะ 

11/61-9/62 

ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคคลากรตามสมรรถนะ
การบริหาร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับต้น 
รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท 
ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 

ร้อยละของบุคคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะเพิ่มขึ้น 1 ระดับ
ภายหลังการพัฒนา 

ฝทม. 
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รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

4.ด้านผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กร 

คัดเลือกยกย่องเป็นผูป้ระพฤติปฏิบัติตน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตาม
มาตรฐานของส านักงาน ป.ป.ช.   

2-7/62 เริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 2 
ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนงาน ฝทม. 

บรรยายให้ความรู้ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การขัดกันระหว่างประโยชน์ 
และการปลุกจิตส านึกในด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต 

11/61-9/62 

กยท.ได้ด าเนินการบรรยายให้ความรู้พนักงานจ านวน 58 
คน ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักภาพนัก
บริหารระดับต้น” รุ่นที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท 

จ านวนพนักงานและลูกจ้างกระท า
ความผิดวินัยลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ฝทม. 

โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

3-9/62 เริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 2 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ 
ITA ฝทม. 
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รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ 

 

1 
 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี ๒ 
ผลการด าเนินงาน  

ณ ปัจจุบัน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1.ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
ผู้บริหาร/พนักงานในการ
ปฏิบัติตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

โครงการพัฒนาคณะกรรมการการยาง
แห่งประเทศไทยและผู้บริหารระดับสูง 
 

- การจัดให้คณะกรรมการเยี่ ยมชม
กิจการ โรงงาน สวนยาง หรือธุรกิจของ 
กยท.  

ปีงบประมาณ
ละ 2 ครั้ง 

- นายประสิทธิ์  หมีดเส็น นายสังข์ เวิน  ทวดห้อย  
นายเจริญนาคะสรรค์ ตรวจเยี่ยมกิจการของ กยท.เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน และน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2562 
 

กยท.จัดให้มีการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการเครือข่ายสถาบัน
เกษตรกร โดยมีกรรมการ กยท.เข้า
ร่วมศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์กองทุน
สวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินฮักล าโดม
ใหญ่ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

สผว./ฝทม 

จัดให้มีเวทีพบปะระหว่าง กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อการสื่อสาร 
ท าความเข้าใจ และเพื่อตอบประเด็นที่
พนักงานให้ความสนใจถึงแนวนโยบาย
การบริหารของ คณะกรรมการและ
ผู้บริหาร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7/62 

กยท.จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการความคิดด้านการ
ด าเนินธุรกิจ (Business Mindset) โดยมีกรรมการการ
ยางแห่งประเทศไทย 2 ท่าน คือนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ 
และนายนที  ขลิบทองเข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อแนว
ทางการประกอบธุรกิจของ กยท. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดระหว่างกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรของ 
กยท. 

ในไตรมาสที่  ๓ กยท.จะจัดให้มี
กิจกรรมการการแถลงนโยบาย 
ทิศทางองค์กร โดยท่านผู้ว่าการ 
เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหารรับทราบถึง
ทิศทางการขับเคลื่อนองค์กร ต่อไป 
(จัดในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 

สผว./ฝทม 

2.การส่งเสริมความร่วมมือ
ท า ง ด้ า น รั ฐ  สั ง ค ม 
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย กับ กยท. 

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง "ปลูกพืช
เศรษฐกิจในสวนยางพารากินได้ขายได้
เพิ่มรายได้ " 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 2 กยท.ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางเข้า
ร่วมโครงการ ดังกล่าว จ านวน ๓๕ รายโดยมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ในไตรมาสที่ ๓ มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ เพิ่ ม เป็น ๔๗ ราย ซึ่ ง
เป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
คือ ๑๐๐ ราย 

สผว. 

กิจกรรมปูสระน้ าจากยางพารา 12/61-5/62 
กยท.ได้ประสานไปยังชุมชนข้างเคียงพื้นที่โรงงาน ๕  
ของ กยท.เพื่อด าเนินการท าสระน้ าปูพื้นยางพารา เพื่อ
เป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่ชุมชน 

ด าเนินการที่จังหวัดอุดรธานี โดย
กิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรและชุมชน เพราะสามารถ
กักเก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้งได้ 

สผว. 

กิจกรรมหุ่นยางพาราฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ 12/61-7/62 ด าเนินการผลิตแล้ว 50 ตัวและอยู่ระหว่างการส่งมอบ 
กยท.จะส่งมอบหุ่นยางพารา ให้กับ
หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนใน
วันสถาปนา กยท.  

สผว. 



รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ 
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นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระดับความ

เสี่ยงก่อนการ
บริหาร 

ผลการ
ด าเนินงานไตร

มาสท่ี 1 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน  
ณ ปัจจุบัน 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

การบริหารความเสี่ยง 

1.SR01 การเบิกจ่าย
ง บ ล ง ทุ น ต่ า ก ว่ า
เป้าหมาย 

สูงมาก ต่ า ระดับความเสี่ยงสูง 

ผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการเบิกจ่าย
สะสม  

ณ ไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 73.143 

( แผนสะสม  ณ ไตรมาส  2 จ านวน 
55.915 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จ านวน 
40.898 ล้านบาท) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ เบิกจ่ายงบลงทุนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 95 
ของยอดเงินตามงบ
ลงทุนปีบัญชี 2562 
(แผนลงทุนประจ าปี
บัญชี 62 จ านวน 
203.396 ลบ. ต้อง
เ บิ ก จ่ า ย ไ ม่ ต่ า ว่ า 
193.131 ลบ. ) 

 

ฝยศ. 

 2.OR01 ปริมาณ
ผลผลิตของสวนยาง 
1-3 ของ กยท. ต่ า
กว่าเป้าหมาย 
  

สูงมาก 
 

ปานกลาง ระดับความเสี่ยงปานกลาง 

ผลผลิตสวนยางเทียบกับแผนสะสม ณ 
ไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 114.97 
(แผนการผลิตสะสม ณ ไตรมาส 2 
จ านวน 2,482 ตันผลิตได้ จ านวน 
2,853.49 ตัน) 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ปริมาณผลผลิตของ
สวนยาง 1 - 3 
จ านวน 5,226 ตัน 
 

ฝยศ. 
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นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระดับความ

เสี่ยงก่อนการ
บริหาร 

ผลการ
ด าเนินงานไตร

มาสท่ี 1 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน  
ณ ปัจจุบัน 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

การบริหารความเสี่ยง 

3.OR02 ปริมาณ
ผ ล ผ ลิ ต ย า ง ข อ ง
โรงงาน 1-6 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 
 

สูงมาก สูงมาก ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
ผลผลิตโรงงานเทียบกับแผนสะสม ณ ไตร
มาส 2 คิดเป็นร้อยละ 23.72 (แผนการ
ผลิ ตส ะสม  ณ ไ ต รมาส  2  จ าน วน 
30,725 ตัน ผลิตได้ 7,289.31 ตัน)  

อยู่ระหว่างด าเนินการ ป ริ ม า ณ ผ ล ผ ลิ ต
โรงงาน จ านวน 
63,705 ตัน 
 

ฝยศ. 

 4.OR03 โครงสร้าง 
ก ร อ บ อั ต ร า ก า ลั ง 
และการบรรจุแต่งตั้ง
ยังไม่เหมาะสมและ
เป็น ไปตามภารกิ จ
ของ กยท. 
 

สูงมาก 
 

ปานกลาง ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
ด า เนินงานได้ตามแผนการปรับปรุ ง
โครงสร้าง กรอบอัตราก าลัง คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของแผนไตรมาส 2 โดยจะ
ประเมินระดับความพึงพอใจในโครงสร้าง 
กรอบอัตราก าลัง และการบรรจุแต่งตั้งใน
ไตรมาสที่ 4  

อยู่ระหว่างด าเนินการ ระดับความพึงพอใจ
ในโครงสร้าง กรอบ
อัตราก าลัง และการ
บรรจุแต่งตั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 80 
 

ฝยศ. 

 5 . OR0 4  ก า ร น า
งานวิจัยไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

สูงมาก 
 

ปานกลาง ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในเชิง
พาณิชย์ได้ จ านวน ๗  ผลิตภัณฑ์ และมี
รายได้จากการน างานวิจัยไปใช้ในเชิง
พาณิชย์รวมเป็นมูลค่า ๓.๔๖ ล้านบาท 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ราย ได้ จ ากการน า
งานวิจัยไปใช้ในเชิง
พ า ณิ ช ย์ ร ว ม เ ป็ น
มู ลค่ า  6 .45 ล้ าน
บาท 

ฝยศ. 
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นโยบาย/กลยุทธ์/
แผนงาน 

กิจกรรม 
ระดับความ

เสี่ยงก่อนการ
บริหาร 

ผลการ
ด าเนินงานไตร

มาสท่ี 1 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน  
ณ ปัจจุบัน 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

การบริหารความเสี่ยง 

6. FR01 การจัดท าแผน
และสร้างรายได้จากการ
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ จ า ก
ทรัพย์สินเดิมและธุรกิจ
ใ ห ม่ ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมาย 
 

สูงมาก สูงมาก ระดับความเสี่ยงสูงมาก 

ผลการด าเนินธุรกิจเบื้องต้น (รายได้จาก
การขายยาง หัก ต้นทุนขายและสินค้า
คง เหลือ )  ณ 31 มี .ค .  62 ขาดทุน 
33.227 ล้านบาท 
* ปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มี.ค. 
62 จ านวน 3,522.63 ตัน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการได้ตาม
แผนการสร้าง
รายได้ร้อยละ 100 
และมีก าไรจากการ
ประกอบธุรกิจ 
800 ล้านบาท 

ฝยศ. 

 7. FR02 ประสิทธิภาพ
ในการลดค่าใช้จ่าย
บริหาร 

ปานกลาง ต่ า ระดับความเสี่ยงต่ า 

ค่าใช้จ่ายบริหารสะสมเบื้องต้น ณ ไตร
มาส 2/62 จ านวน 760 ลบ. เทียบไตร
มาสเดียวกันในปี 2561  ลดลงร้อยละ 
17.94 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ค่าใช้จ่ายบริหาร
ประจ าปี 62 
จ านวน 2,057 
ล้านบาท (เทียบเท่า
ปี 61) 

ฝยศ. 

 8.CR01  ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ขับ เคลื่ อนภารกิ จ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
อ ง ค์ ก ร ไ ด้ เ นื่ อ ง จ า ก
ติดขัดเรื่องกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน 

สูงมาก สูงมาก ระดับความเสี่ยงสูงมาก 

อยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของ กยท. ที่ใช้อยู่ ในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่
สามารถจัดท ารายการที่ต้องปรับปรุงให้
แล้วเสร็จของปี 62 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับของ 
กยท. รายการที่ต้อง
ปรับปรุงแล้วเสร็จ 

ฝยศ. 
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นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี ๒ ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
การยางแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการ กยท.ได้เห็นชอบแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ ประจ าปี ๒๕๖๑ มาใช้ประเมินตนเอง 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

กยท.จะน าผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการเข้าสู่
การพิจาณาของคณะกรรมการ 
กยท.ภายในเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๒ เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาอภิปรายร่วมกันเพื่อ
จั ด ท า แ ผ น ก า ร พั ฒ น า เพิ่ ม
ศักยภาพของคณะกรรมการ 
ต่อไป 

มีการประเมินตนเอง
อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง 
สผว. 

การควบคุมภายใน 
 
 

โดยสรุปคือ ทั้ง ๖ จุดอ่อน ดังกล่าว ในไตรมาสที่ 2/
๒๕๖๒  กยท.สามารถบริหารจัดการ และแบ่งกลุ่มตาม
ระดับผลของการด าเนินงาน ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
๑.กลุ่มท่ีสามารถด าเนินการตามแผนงาน จ านวน ๒ 
ประเด็น ประกอบด้วย 
- ประเด็นที่ 1 พนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ 
และประสบการณ์ในการด าเนินงานใช้จ่ายเงินกองทุน
พัฒนายางพาราตามมาตรา 49(3) (5) (6) 
- ประเด็นที่ 6 กยท.ไม่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมใน
หน่วยงาน 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวนจุดอ่อนที่ถูก

แก้ไข 
 

ฝยศ. 
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นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี ๒ ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 
 

การควบคุมภายใน (ตอ่) 
 
 

๒.กลุ่มท่ีผลการด าเนินงานไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ในไตรมาสท่ี 2 จ านวน 4 ประเด็น 
- ประเด็นที่ 2 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผู้ส่งออกยางพารา
นอกราชอาณาจักรของ กยท.ยังขาดประสิทธิภาพ 
- ประเด็นที่ 3 ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ของหน่วย
ธุรกิจ ยังไม่ครบถ้วนและเป็นไปตามภารกิจของหน่วย
ธุรกิจ 
- ประเด็นที่ 4 ตลาดยาง กยท. ยังไม่มีประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
- ประ เด็ นที่  5  ไม่ สามารถ เปิ ดตลาดประมู ลยา ง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Smart Phone ได้ตามเป้าหมาย 
 

โดยอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ได้ก ากับ ติดตาม และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
เพื่อให้สามารถปิดจุดอ่อนทั้ง ๖ จุดอ่อนให้ให้ส าเร็จ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนจุดอ่อนที่ถูก
แก้ไข 

ฝยศ. 
 
 

การตรวจสอบภายใน (การด าเนินการ
แก้ไขของหน่วยรับตรวจตามที่ส านัก
ตรวจสอบภายในได้เสนอแนะ) 

ส านักตรวจสอบภายในได้ออกตรวจและให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจจ านวน 97 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
1.ประเด็นข้อตรวจพบ และหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการ
แก้ไขตามความเห็นของส านักตรวจสอบภายในแล้ว 
จ านวน 73 ประเด็น 
2.ประเด็นข้อตรวจพบ และหน่วยรับตรวจอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขตามความเห็นของส านักตรวจสอบภายใน
แล้ว จ านวน 24 ประเด็น 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับการแก้ไขตาม

ความเห็น สตส. 
สตส. 
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นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี ๒ ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 
 

Compliance Unit (ต่อ) ไตรมาสที่ ๒ Compliance Unitได้ตอบข้อหารือ 
ประเด็นทางกฎหมายต่อส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
จ านวน ๑๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ตอบหารือเรื่องการใช้สิทธิค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระ
เงินกู้เพื่อช าระราคาบ้านย้อนหลังของนายธนวรรน์ แสง
เดช เลขที่หนังสือ กษ 2902/0030 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2562 (ผู้รับหนังสือ ฝทม.) 
2. ตอบหารือการจ าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้สหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านลูโบะบาตู จ ากัด และรายนายสะอารี เจะ
มะสอง (เพิ่มเติม) เลขที่หนังสือ กษ 2902/0040 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2562 (ผู้รับหนังสือ ฝพก.)  
3.ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการยกร่าง
ระเบียบ/ข้อบังคับ หรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ซึ่งออก
โดนอาศัย พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เลขที่หนังสือ กษ 2902/0086 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2562 (ผู้รับหนังสือ 13 ส่วนงานในส านักงานใหญ่)  
4. ตอบข้อหารือเรื่องจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 
เลขที่หนังสือ กษ 2902/0085 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2562 (ผู้รับหนังสือ ฝกค.)  
5. ตอบข้อหารือเรื่องการเลื่อนค่าจ้างประจ าปีพนักงาน
ราชการของสถาบันวิจัยยาง(เดิม) ที่โอนมาเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวของการยางแห่งประเทศไทย เลขที่หนังสือ กษ 
2902/0090 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้รับ
หนังสือ ฝวอ./สวย)  

คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ ได้ประชุมเพื่อ
ติ ด ต า ม ก า ร บั ง คั บ ใ ช้  ก ฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และการ
ส ารวจการปรับปรุงระเบียบ 
ข้อบั งคับที่ สมควรที่ จะต้อ ง
ด าเนินการ แก้ไข หรือเพิ่มเติม 
เพื่อให้ส่วนงานสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยด าเนินการประชุมเมื่อวันที่ 
26 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้จะ
รายงานผลการด าเนินการให้ 
ผวก.รับทราบ ต่อไป 

การให้ความเห็น/
ข้อเสนอแนะทาง

กฎหมายกับส่วนงาน 
CU 
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นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี ๓ ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 
 

Compliance Unit (ต่อ) 6.ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล
ของบุคคลในครอบครัวพนักงาน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินใน
ส ถ า น พ ย า บ า ล ข อ ง เ อ ก ช น  เ ล ข ที่ ห นั ง สื อ  
กษ 2902/0100 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
(ผู้รับหนังสือ สตส.) 
7. ตอบหารือเรื่องการจ่ายโบนัสพนักงานกรณีพนักงาน
มีหนี้ค้างช าระกับการยางแห่งประเทศไทย เลขที่หนังสือ 
กษ 2902/0114 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2562 (ผู้รับ
หนังสือ กยท.จ.สน.)  
8. ให้ความเห็นในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
การค้า เลขที่หนังสือ กษ 2902/0129 ลงวันที่ 5 
มีนาคม 2562 (ผู้รับหนังสือ หธก.) 
9. ตอบข้อหารือการขอรับสิทธิค่าเช่าบ้านของพนักงาน
รายนายฤทธิ รุ ต  อะทะ ไชย  เ ลขที่ หนั ง สื อ  กษ 
2902/0136 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 (ผู้รับหนังสือ 
ฝทม.) 
10. ตอบหารือเรื่องการขอรับสิทธิค่าเช่าบ้านของ
พนักงาน รายนายฤทธิรุต อะทะไชย เลขที่หนังสือ กษ 
2902/0159 ลงวันที่  13 มีนาคม 2562 (ผู้รับ
หนังสือ กยท.ข.น., กยท.จ.ตก.) 
11. ตอบหารือบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่หนังสือ กษ 
2902/0165 ลงวันที่  15 มีนาคม 2562 (ผู้รับ
หนังสือ ฝทม.) 

  

การให้ความเห็น/
ข้อเสนอแนะทาง

กฎหมายกับส่วนงาน 
CU 

 



รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ 
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นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี ๓ ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 
 

Compliance Unit (ต่อ) 12. ตอบข้อชี้แจงจดหมายบันทึกส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน เลขที่หนังสือ กษ 2902/0165 ลงวันที่ 
18 มีนาคม 2562  (ผู้รับหนังสือ ฝวศ.) 
13. ผลการตอบหารือเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลบุคคล
ในครอบครัวพนักงาน เลขที่หนังสือ 2902/0175 ลง
วันที่ 26 มีนาคม 2562 (ผู้รับหนังสือ กยท.จ.ตก.) 
 

 

การให้ความเห็น/
ข้อเสนอแนะทาง

กฎหมายกับส่วนงาน 
CU 
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นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี ๒ ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝทม.สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้ว
เสร็จ 15 กิจกรรม จาก 103 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 14.56 ของแผนการด า เนินงานใน
ปีงบประมาณ 2562 

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง  

ร้อยละความส าเร็จ
ในการด า เนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ฝทม. 

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กยท.มีแผนปฏิบัติการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๓๖ โครงการ 
ในไตรมาสที่  ๒ กยท.สามารถด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการได้ทุกกิจกรรม โดยเมื่อเทียบเป็น
ร้อยละผลการด าเนินงานประจ าปีแล้ว สามารถ
ด าเนินการได้ร้อยละ ๔๗.๔๙ 

กยท.สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ได้ทุกกิจกรรมโดยเมื่อเทียบเป็นร้อยละผล
การด า เนินงานประจ าปีแล้ ว  สามารถ
ด าเนินการได้ร้อยละ ๗๒.๑๔ 

ร้อยละความส าเร็จ
ในการด าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

ฝทส. 

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ฝ่ายการคลัง ได้ด าเนินการรายงานงบการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน และส านักตรวจสอบภายในทราบ
เรียบร้อยแล้ว และได้ รายงานงบการเงินต่อ
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยในคราว
ประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งอยู่ในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ด าเนินการเสร็จตามเป้าหมายของแผนงาน 

รายงานงบการเงิน
ประจ าปี 2561 ให้
คณะกรรมการ กยท.
ภายใน 150 วัน 

ฝกค. 
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นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานไตรมาส ๒ ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

4.ด้านผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กร 

โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ 

8-9/6๒ 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดท าแผนป้องกันการ
ลาออกของพนักงาน โดยหลังจากนี้ ฝทม.จะ
ด าเนินการตามแผนงานเพื่อป้องกันการลาออก
ของพนักงาน และท าการประเมินความพึงพอใจ 
ต่อไป 

ด าเนินการในไตรมาสที่ ๔ 
 
 

1.ร้อยละการลาออก
ของพนักงาน               
2.ร้อยละความพึง
พอใจด้าน
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

ฝทม. 

ก า ร พั ฒ น า บุ ค ค ล า ก ร ต า ม
สมรรถนะ 

11/61-
9/62 

1.โครงการพัฒนาบุคคลากรตามสมรรถนะการ
บริหาร 
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับต้น 3 
รุ่น มีพนักงานเข้าร่วมโครงการ จ านวน 172 
คน 
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลาง 
จ านวน 52 คน 
2.โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก  
มีพนักงานเข้าร่วมโครงการ จ านวน 67 คน 
3.โครงการพัฒนาบุคคลากรตามสมรรถนะ
ต าแหน่ง 
-กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายงานด้านบริหาร
ทั่ ว ไปและพัสดุ  2 รุ่ น  มีพนักงานเข้ าร่ วม
โครงการ จ านวน 157 คน 

 

ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น
ทรัพยากรมนุษย์  ประจ าปี 
2562 ก าหนดกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรตามสมรรถนะตาม
ต าแหน่ง 
(Functional Competency) 
จ านวน  7 กิจกรรม  
ด าเนินการแล้ว 4 กิจกรรม 
1.พัฒนาบุคลากรสายงานด้าน
การเกษตร 
 2.พัฒนาบุคลากรสายงานด้าน
แผนงานและกลยุทธ์ 
3.พัฒนาบุคลากรสายงานด้าน
บริหารงานทั่วไปและพัสด ุ
4.พัฒนาบุคลากรสายงานด้าน
อื่น ๆ 

ร้อยละของบุคลากร
ที่ ไ ด้ รั บการพัฒนา
สมรรถนะเพิ่มขึ้น 1 
ระดับภายหลังการ
พัฒนา 

ฝทม. 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ 
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นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานไตรมาส ๒ ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

4.ด้านผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กร 

ก า ร พั ฒ น า บุ ค ค ล า ก ร ต า ม
สมรรถนะ (ต่อ) 
 

 

 

 

11/61-
9/62 

 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ด า เ นิ น ก า ร  2 
กิจกรรม  
 1.พัฒนาบุคลากรสายงานด้าน
ธุรกิจ 
 2.พัฒนาบุคลากรสายงานด้าน
การตรวจสอบภายใน 
ปรั บ รู ป แบบวิ ธี ก า รพัฒนา
จ านวน 1 กิจกรรม 
 1.พัฒนาบุคลากรสายงานด้าน
การคลัง 
 

 ฝทม. 
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นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 
ผลการด าเนินงาน ณ 

ปัจจุบัน 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

4.ด้านผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กร 

คัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตน
ชอ บด้ ว ย คว ามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ต า ม
มาตรฐานของส านักงาน ป.ป.ช.   

2-7/62 

1.แต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก
บุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูคนดี ประจ าปี 
2562  
2.ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล 
ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทย 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพื่อยกย่อง เชิดชูคนดีมีคุณธรรม ประจ าปี 
2562  

 กยท .ประกาศผลการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่อง
เ ชิ ด ชู ค น ดี มี คุ ณ ธ ร ร ม 
ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 2 
ประกอบด้วย พนักงาน 
จ านวน 5 คน และลูกจ้าง 
จ า น ว น  1  ค น จ ะ
ด า เนินการมอบรางวั ล
ให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ใน
วันสถาปนา กยท. ในวันที่ 
15 กรกฎาคม 2562 

ระดับความส าเร็จของ
การด า เนินการตาม
แผนงาน 

ฝทม. 

บรรยายให้ความรู้ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การขัดกันระหว่างประโยชน์ 
และการปลุกจิตส านึกในด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต 

11/61-9/62 

กยท.ได้ด าเนินการบรรยายให้ความรู้
พนักงานจ านวน 6 ครั้ง มีผู้เข้ารับฟังการ
บรรยาย 448 คน 

กยท . ได้ ด า เนิ นการจั ด
บรรยายให้ความรู้ ฯ กับ
พ นั ก ง า น ค ร บ ต า ม
เป้ าหมายแล้ ว  โดยจะ
ด าเนินการเปรียบเทียบ
อัตราการกระท าความผิด
ทา ง วิ นั ย ขอ งพนั ก ง าน
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
ปี ง บป ร ะมา ณ  ๒๕๖๑ 
ต่อไป 

จ านวนพนักงานและ
ลูกจ้างกระท าความผิด
วิ นั ย ล ด ล ง เ มื่ อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ฝทม. 

 

  

 



รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ 

 

14 
 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 
ผลการด าเนินงาน ณ 

ปัจจุบัน 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

4.ด้านผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กร 

โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 3-9/62 

กยท.รวบรวมและรายงาน รายชื่อผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งภายในองค์กรจ านวน 500 ราย 
และภายนอกองค์กร จ านวน 300 ราย 
ส่งให้ ป.ป.ช. 

กยท.ได้ด า เนินการเก็บ
ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล 
อนุมัติข้อมูล และเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
ระบบ (OIT)  

ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการ ITA 

ฝทม. 

 



รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓  และไตรมาสที่ ๔ 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ปัญหา/อุปสรรค 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1.ส่ ง เ ส ริ ม ก า รปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงานใน
การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

โครงการพัฒนาคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
และผู้บริหารระดับสูง 
 
- การจัดให้คณะกรรมการเยี่ยมชมกิจการ โรงงาน  
สวนยาง หรือธุรกิจของ กยท.  ปีงบประมาณละ 2 

ครั้ง 

- นายประสิทธิ์  หมีดเส็น นายสังข์ เวิน  ทวดห้อย  
นายเจริญนาคะสรรค์ ตรวจเยี่ยมกิจการของ กยท.เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน และน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2562 
- กยท.จัดให้มีการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
เครือข่ายสถาบันเกษตรกร โดยมีกรรมการ กยท.เข้าร่วม
ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูป
ที่ดินฮักล าโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่  ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

-ด าเนินการครบตามเป้าหมายแผนงาน
แล้ว- 

 สผว./ฝทม 

จัดให้มีเวทีพบปะระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพ่ือการสื่อสาร ท าความเข้าใจ และเพ่ือตอบ
ประเด็นที่พนักงานให้ความสนใจถึงแนวนโยบายการ
บริหารของ คณะกรรมการและผู้บริหาร เพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7/62 

ในไตรมาสที่ ๓ กยท.จัดให้มีกิจกรรมการการแถลง
นโยบาย ทิศทางองค์กร โดยท่านผู้ว่าการ เ พ่ือให้
พนักงาน ผู้บริหารรับทราบถึงทิศทางการขับเคลื่อน
องค์กร ต่อไป (จัดในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 

-ด าเนินการครบตามเป้าหมาย 
แผนงานแล้ว- 

 สผว./ฝทม 

2.การส่งเสริมความร่วมมือทางด้านรัฐ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับ กยท. 

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง "ปลูกพืชเศรษฐกิจในสวน
ยางพารากินได้ขายได้เพิ่มรายได้ " 

ตลอดปีงบประมาณ 

ด าเนินการได้ 61 ราย จากเป้าหมาย 100 ราย 
แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 
ด้านสังคม 

1. เกษตรกรเห็นความส าคัญของการร่วมกัน
ระหว่างชุมชน และหน่วยงาน 

2. เกิดความมั่นคงต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

3. สามารถเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายและมีความ
มั่นคงในอาชีพเกษตรกร 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการท าสวน

ยางพาราแบบพืชเชิงเดี่ยว ลดรายจ่าย 
2. สามารถน าผลผลิตออกจ าหน่ายสู่ชุมชนได้ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ช่วยฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน

สวนยางพารา สร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศน์
มากขึ้น 

2. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพิ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี 

ด าเนินการได้ ครบตามเป้าหมาย 100 ราย  
ด้านสังคม 
- ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างอาชีพ  
- เพิ่มรายได้ สังคมสงบสุข 
ด้านเศรษฐกิจ 
ภายในระยะเวลา 5 ปี เกษตรกรจะมีรายได้
จ ากการขาย ไม้  ป ระมาณ 8 ,000 – 
14,000 บาท 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ  
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน 
 

 

สผว. 



รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓  และไตรมาสที่ ๔ 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ปัญหา/อุปสรรค 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2.การส่งเสริมความร่วมมือทางด้านรัฐ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับ กยท. 

กิจกรรมปูสระน้ าจากยางพารา 12/61-5/62 

ด าเนินการ 1 แห่ง ที่จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมดังกล่าว
เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน เพราะสามารถกัก
เก็บน้ าไว้ ใช้ ในหน้าแล้งได้  และยังส่ ง เสริมการใช้
ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
ด้านสังคม 
- เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพการเกษตรในหน้าแล้ง  
- ไม่ต้องอพยพแรงงานเพราะมีอาชีพที่ท าให้เกิดรายได้  
- เกษตรกร 300 ครัวเรือนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ ท าให้ราคายางดีขึ้น 
- เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มข้ึน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาแหล่งผิวดินตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ า กระจายความชุ่มชื้นสู่
ผืนป่า 
- สร้างระบบนิเวศน์ 

-ด าเนินการครบตามเป้าหมาย 
แผนงานแล้ว- 

 สผว. 

กิจกรรมหุ่นยางพาราฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ 12/61-7/62 

ด าเนินการผลิตครบ 100 ตัว ตามเป้าหมาย และได้ส่ง
มอบให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2562 จ านวน 61 ตัว และจะส่งมอบส่วนที่
เหลือให้กับหน่วยงานอีก 39 ตัว ภายในเดือนสิงหาคม 
2562 

ด า เนินการผลิตครบ 100 ตัว  ตาม
เป้าหมาย 
ด้านสังคม 
- สามารถน าผลิตภัณฑ์หุ่นยางพาราไปฝึก 
จ านวน  52 หน่ วยงาน   เ พ่ือฝึกปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
ด้านเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ ท าให้
ราคายางดีขึ้น 

 

 สผว. 

3.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการการยางแห่ง
ประเทศไทย 

7-9-62 คณะกรรมการ กยท.รับทราบผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการแล้ว และได้มอบหมายให้ กยท.จัด
กิจกรรมพัฒนาศักภาพของคณะกรรมการโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี
และการน าองค์กร มาบรรยายให้ความรู้ 

ในคราวประชุมคณะกรรมการ กยท.ครั้งที่ 
11/2562 เมื่ อวันที่  18 กันยายน 
๒๕๖๒ กยท.จัดกิจกรรมพัฒนาศักภาพ
ของคณะกรรมการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่
ดีและการน าองค์กร มาบรรยายให้ความรู้
ในเรื่องบทบาทคณะกรรมการต่อการ
ก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 

 สผว. 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓  และไตรมาสที่ ๔ 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหาร 

ผลการด าเนินงาน  

ไตรมาสที่ 1 

ผลการด าเนินงาน  

ไตรมาสที่ 2 

ผลการด าเนินงาน  

ไตรมาสที่ 3 

ผลการด าเนินงาน  

ไตรมาสที่ ๔ 

 

ประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

การบริหารความเสี่ยง 

1. SR01 การเบิกจ่ายงบ
ลงทุนต่ ากว่าเป้าหมาย 

เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงต่ า เสี่ยงสูง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูง ๑) ส่วนงาน/หน่วยงานที่ของบลงทุนไม่มีการเตรียมความพร้อม เช่น การ
ก าหนด TOR และการหาคู่สัญญาก่อนเริ่มปีงบประมาณ   
๒) ส่วนงาน/หน่วยงานขาดความเชี่ยวชาญในการก าหนด TOR  
ท าให้มีการวิจารณ์และปรับแก้ไข TOR หลายครั้ง   
๓) ผู้รับจ้างทิ้งงาน/ส่งมอบงานล่าช้า ท าให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน   
๔) เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจเรื่องการจัดท าแผนการลงทุนระยะสั้นและ
ระยะยาว ท าให้การก าหนดแผนการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับวงเงินลงทุน
ประจ าปี เหลื่อมปี) 

ฝยศ. 

2. OR01 ปริมาณผลผลิต
สวนยา ง  1 -3  ต่ า ก ว่ า
เป้าหมาย 

เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงปานกลาง - 

 

ฝยศ. 

3. OR02 ปริมาณผลผลิต
โ ร ง ง า น  1 -6  ต่ า ก ว่ า
เป้าหมาย 

เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูงมาก การด าเนินงานด้านการตลาดของ กยท. ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่
สามารถจัดท าแผนการระบายสินค้าได้อย่างชัดเจน ท าให้โรงงานไม่
สามารถด าเนินการผลิตได้ตามเป้าหมายที่โรงงานก าหนดไว้ เนื่องจากต้อง
ควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาปริมาณสินค้าคงเหลือที่มากเกินไป ซึ่งท าให้เกิด
ต้นทุนในการเก็บรักษา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการ
ด าเนินงานของหน่วยธุรกิจ ทั้งในเรื่องระเบียบการด าเนินงาน คู่มือการ
ด าเนินงาน และแผนการด าเนินธุรกิจ 

ฝยศ. 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓  และไตรมาสที่ ๔ 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหาร 

ผลการด าเนินงาน  

ไตรมาสที่ 1 

ผลการด าเนินงาน  

ไตรมาสที่ 2 

ผลการด าเนินงาน  

ไตรมาสที่ 3 

ผลการด าเนินงาน  

ไตรมาสที่ ๔ 

ประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

การบริหารความเสี่ยง 

4. OR03 โครงสร้างกรอบ
อัตราก าลัง และการบรรจุ
แต่งตั้ งยังไม่ เหมาะสมและ
เป็นไปตามภารกิจของ กยท. 

เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงปานกลาง 

 

เสี่ยงปานกลาง 

 

เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง 
 

 ฝยศ. 

5. OR04 การน างานวิจัยไป
ใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงปานกลาง 
 

 ฝยศ. 

6. FR01 การจัดท าแผนและ
สร้างรายได้จากการประกอบ
ธุรกิจจากทรัพย์สินเดิมและ
ธุ ร กิ จ ใ ห ม่ ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมาย 

เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูงมาก 
 

1) การสร้างรายรายได้จากทรัพย์สินเดิมไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากการด าเนินงานด้านการตลาดของ กยท. ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ไม่สามารถจัดท าแผนการระบายสินค้าได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้
โรงงานไม่สามารถด าเนินการผลิตได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
2) ไม่มีแผนการสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ที่ชัดเจน 

ร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในเชิงธุรกิจ 

ฝยศ. 

7. FR02 ประสิทธิภาพใน
การลดค่าใช้จ่ายบริหาร 

เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ า เสี่ยงต่ า เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงปานกลาง 
 

 ฝยศ. 

8. CR01 ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 
เนื่ อ ง จากติ ดขั ด เ รื่ อ ง  กฎ 
ระ เบี ยบ  และข้ อบั ง คั บที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูงมาก ร่างข้อบังคับร้อยละ 40 อยู่ระหว่างหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา ฝยศ. 

 



รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓  และไตรมาสที่ ๔ 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๓ 
ร้อยละของผลการด าเนินการตาม

แผน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ ทั้งป ี

3.เ พ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

การควบคุมภายใน 
 
 

โดยสรุปคือ ทั้ง ๖ จุดอ่อน ดังกล่าว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กยท. สามารถบริหารจัดการ และแบ่งกลุ่มตามระดับผลของการด าเนินงาน ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
๑.กลุ่มที่สามารถด าเนินการตามแผนงาน จ านวน ๔ ประเด็น (ประเด็นจุดอ่อนที่ด าเนินการได้ และถอดออกจากจุดอ่อนระดับองค์กร ประจ าปี 2562 มีจ านวน 4 ประเด็น 
ประกอบด้วย จุดอ่อนประเด็นที่ 1, 4, 5 และ 6) 

 
ฝยศ. 

ประเด็นที่ 1 พนักงานยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนายางพารา
ตามมาตรา 49(3), (5) และ (6) (ฝพก.) 

96 80 80 พนักงานมีความรู้  ความเข้าใจ ในการ
ด า เ นิ น ง าน ใช้ จ่ า ย เ งิ นกองทุน พัฒนา
ยางพาราตามมาตรา 49 (3) (5) และ (6) 
มากขึ้น โดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง-มาก 

 

ประเด็นที่  ๔ ตลาดยาง กยท. ยั งไม่ มี
ประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน (ฝวศ.) 

80 100 100 ระเบียบ กยท.ว่าด้วยตลาดยางพาราของ
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ลง
นามประกาศใช้ และน าไปปฏิบัติได ้

 

ประเด็นที่ 5 ไม่สามารถเปิดตลาดประมูล
ยางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Smart Phone ได้
ตามเป้าหมาย (ฝวศ. และ ฝทส.) 

50 100 100 ส า ม า ร ถ ส่ ง ม อ บ ร ะ บ บ ป ร ะ มู ล ย า ง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Smart Phone และ
ระบบสามารเปิดใช้งานได้ โดยสามารถใช้
งานได้จ านวน 5 ตลาด ได้แก่ กยท.จ.น่าน, 
กยท.จ.ระนอง, กยท.ส .เมืองเชียงราย, 
กยท.ส.เมืองอุบลราชธานี และ กยท.ส.พระ
แสง 

 

ประเด็นที่ 6 กยท. ไม่มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมในหน่วยงาน 
(ฝทม.) 

94 100 100 กยท. มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล
และผลประโยชน์ส่วนรวมในหน่วยงาน แล้ว
เสร็จ 

 

๒.กลุ่มที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในปี 2562 จ านวน 2 ประเด็น ประกอบด้วยประเด็นที่ 2 และ 3  

ประเด็นที่ 2 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผู้ส่ง
ยางออกนอกราชอาณาจักรของ กยท. ยัง
ขาดประสิทธิภาพ (ฝกค./กจก.) 

57 70 70  1. ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการเข้า
ร่วมทดสอบระบบรับช าระเงินเพิ่มเติมผ่าน NSW 
2. แผนการเชื่อมข้อมูลใบผ่านด่านและใบรับ
ค่าธรรมเนียม แบบ Single Form ล่าช้า เนื่องจาก
ได้รับงบประมาณล่าช้า 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓  และไตรมาสที่ ๔ 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๓ 
ร้อยละของผลการด าเนินการตาม

แผน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ไตรมาส 3 ไตรมาส ๔ ทั้งป ี

3.เ พ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร (ต่อ) 

การควบคุมภายใน 
 
 

๒.กลุ่มที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในปี 2562 จ านวน 2 ประเด็น ประกอบด้วยประเด็นที่ 2 และ 3  

ฝยศ. 

ประเด็นที่ 3 ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
ของหน่วยธุรกิจ ยังไม่ครบถ้วน และเป็นไป
ตามภารกิจของหน่วยธุรกิจ (หน่วยธุรกิจ) 

45 47 47  1. ในระหว่างปี 2560-2562 หน่วยธุรกิจได้รับ
มอบหมายโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง ท า
ให้ไม่สามารถด าเนินการตามภารกิจหลักได้อย่าง
เต็มที่ 
2. พนักงานของหน่วยธุรกิจขาดทักษะและความ
เชี่ยวชาญในการท าธุรกิจด้านยางพารา ตลอดจน
แรงจูงใจในการท างาน 
3. หน่วยธุรกิจขาดเครื่องมือที่มีความจ าเป็นใน
การขับ เคลื่ อนงานตามภารกิจ  คือ  ระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย เช่นระบบซื้อขายยางพารา  
จัดเก็บสินค้าคงเหลือ 
4. ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราของหน่วยธุรกิจ
ยังไม่เอ้ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ
ด้านยางพาราได้ 
5. หน่วยธุรกิจได้รับมอบหมายงานตามนโยบาย
ภาครัฐจ านวนหลายโครงการ ส่งผลให้ต้องปรับ
แผนงาน กระบวนการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓  และไตรมาสที่ ๔ 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๔ ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร 

การตรวจสอบภายใน (การด าเนินการแก้ไขของหน่วยรับ
ตรวจตามที่ส านักตรวจสอบภายในได้เสนอแนะ) 

ส านักตรวจสอบภายในได้ออกตรวจและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจจ านวน 227 ข้อเสนอแนะ 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1.ประเด็นข้อตรวจพบ และหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการแก้ไขตามความเห็นของส านัก
ตรวจสอบภายในแล้ว จ านวน 186 ประเด็น 
2.ประเด็นข้อตรวจพบ และหน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขตามความเห็นของ
ส านักตรวจสอบภายในแล้ว จ านวน 41 ประเด็น 

ปีงบประมาณ 2562 ส านักตรวจสอบภายในได้ออกตรวจและให้
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจจ านวน 
287 ข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1.ประเด็นข้อตรวจพบ และหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการแก้ไขตาม
ความเห็นของส านักตรวจสอบภายในแล้ว จ านวน 274ประเด็น 
2.ประเด็นข้อตรวจพบ และหน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขตามความเห็นของส านักตรวจสอบภายในแล้ว จ านวน 10 
ประเด็น 

 สตส. 

ผลการปฏิบตัิงานของ Compliance Unit ไตรมาสที่ 3  Compliance Unit ได้ตอบข้อหารือ ประเด็นทางกฎหมายต่อส่วนงานและ
หน่วยงานภายใน จ านวน ๑2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1.ตอบข้อหารือ ฝทม. เรื่องการพิจารณาสิทธิประโยชน์ลูกจ้างช่ัวคราวตาม พ.ร.บ. กยท. 
พ.ศ.2558 ตามหนังสือท่ี กษ 2902/0202 ลงวันท่ี 10 เม.ย. 2562 
2.ให้ความเห็น สวย. เรื่องระเบียบ กยท.ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมฯ ตามหนังสือท่ี  
กษ 2902/0207 ลงวันท่ี 11 เม.ย. 2562 
3.ตอบข้อหารือ กยท.จ.กบ. เรื่องลูกหนี้เรียกเงินคืนเสียชีวิต (ระงับการสงเคราะห์ทั้งแปลง
และเรียกเงินคืน) ตามหนังสือท่ี กษ 29002/0208 ลงวันท่ี 11 เม.ย. 2562 
4.ตอบข้อหารือ กยท.จ.อด. เรื่องการกู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนายางพารามาตรา 49(3) 
โดยน าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ตามหนังสือท่ี กษ 2902/0211 
5.ตอบข้อหารือ ฝพก./หธก. การขอร่วมทุนกับการยางแห่งประเทศไทย ตามหนังสือที่ กษ 
2902/0224 ลงวันท่ี 30 เม.ย. 2562 
6.ตอบข้อหารือ กยท.จ.สข. เรื่องคุณสมบัติของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขอกู้ยืมและ
ขอรับเงินอุดหนุนตามมาตรา 49(3) ตามหนังสือที่ กษ 2902/0233 ลงวันที่ 2 พ.ค. 
2562 
7.ตอบข้อหารือ ฝพก. เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ตามหนังสือที่ กษ 
2902/0239 ลงวันท่ี 7 พ.ค. 2562 
8.ตอบข้อหารือ สผว. เรื่องการด าเนินการกรณีประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
ขอลาออก ตามหนังสือลงวันท่ี 13 พ.ค. 2562 
9.ตอบข้อหารือ ฝสผ. เรื่องกรณีลูกหนี้เรียกเงินคืนเสียชีวิต (ระงับการสงเคราะห์ทั้งแปลง
และเรียกเงินคืน) ตามหนังสือท่ี กษ 2902/0245 ลงวันท่ี 13 พ.ค. 2562 
10.ตอบข้อหารือ ฝพก. เรื่องกรณีการปรับปรุงสัญญาเงินกู้ยืมตามมาตรา 49(3) ตาม
หนังสือท่ี กษ 2902/0259 ลงวันท่ี 27 พ.ค. 2562 
11.ตอบข้อหารือ ฝทม. เรื่องกรณีการขอผ่อนช าระการชดเชยใช้ค่าสินไหมทดแทน ตาม
หนังสือท่ี กษ 2902/0297 ลงวันท่ี 10 มิ.ย. 2562 
12.จัดการประชุมคณะกรรมการฯ Compliance Unit ครั้งที่ 3/2562 ไตรมาสที่ 3 เมื่อ
วันท่ี 26 มิ.ย. 2562 

ไตรมาสที่ ๔  Compliance Unit ได้ตอบข้อหารือ ประเด็นทาง
กฎหมายต่อส่วนงานและหน่วยงานภายใน จ านวน 9 ครั้ง โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
1.ตอบข้อหารือ สผว.เรื่องประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
รั กษาการผู้ ว่ าการการยางแห่ งประเทศไทยตามหนั งสือที่ 
187/2562 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 
2.ตอบข้อหารอ ฝพก. เรื่องสมุดประจ าตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ท า
กินในชุมชนฯ ตามหนังสือท่ี กษ 2902/0335 ลงวันท่ี 2 
กรกฎาคม 2562 
 

3.ตอบข้อหารือกรณสี านักงานบังคับคดีขออายัดเงินส่วนท่ีได้ของ
ผู้รับการสงเคราะห์ปลูกแทน ตามหนังสือท่ี  
กษ 2902/0357 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2562 
4.ตอบข้อหารือ ศคร. กรณีเกษตรดรเข้าร่วมโครงการสร้างความ
เข้มแข็งฯ ใช้หนังสือรับรองของหน่วยงาน ตามหนังสือที่  กษ 
2902/0363 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2562 
5.ตอบข้อหารือ ฝทม. กรณีนายศิริรุจ  จุลกะรัตน์ ขอไม่รับหน้าที่ผู้
รักษาการแทน ผวก. ตามหนังสือที่ กษ 2902/0384 ลงวันที่ 7 
สิงหาคม 2562 
6.ตอบข้อหารือ ฝบท. เรื่องขอคืนหลักประกันสัญญา เลขที่หนังสือ 
2502/0383 ลงวันท่ี 6 สงิหาคม 2562 
7.ตอบข้อหารือกรมบัญชีกลาง เรื่องการคืนเงินส่วนต่างอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการช าระค่าผลิตภัณฑ์ยาง อ้างถึงหนังสือเลขที่ กษ 
2902/0343 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 
8.ตอบข้อหารือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการเสนอเรื่อง
การเจรจาเพื่อตกลงเรื่องค่าเสียหายตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาง
ระหว่าง กยท. และบริษัท China Hainan Rubber industry 
Group Co.,Ltd ตามหนังสือเลขที่ กษ.2902/0380 ลงวันที่ 5 
สิงหาคม 2562 
9.ตอบกลับการทบทวนผลการอุทรณ์ ค าสั่งลงโทษปลดพนักงาน 

 CU./ฝทม. 

 



รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓  และไตรมาสที่ ๔ 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๔ ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ฝทม. สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จ ร้อยละ 64.67 ของแผนการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 

สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จ 
ร้อยละ 84.19 ของแผนการด า เนินงานใน
ปีงบประมาณ 2562 

 ฝทม. 

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กยท.มแีผนปฏิบัติการ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน ๓๖ โครงการ ในไตรมาสที่ 3  กยท.สามารถด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการได้ทุกกิจกรรม โดยเมื่อเทียบเป็นร้อยละผลการด าเนินงานประจ าปแีล้ว 
สามารถด าเนินการได้ร้อยละ ๗๒.14 

สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จ 
ร้อยละ 98.57 ของแผนการด า เนินงานใน
ปีงบประมาณ 2562  ฝทส. 

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ฝ่ายการคลัง ได้ด าเนินการรายงานงบการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และส านักตรวจสอบภายใน
ทราบเรียบร้อยแล้ว และได้รายงานงบการเงินต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยใน
คราวประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ด าเนินการเสร็จตามเป้าหมายของแผนงาน 

 ฝกค. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓  และไตรมาสที่ ๔ 

 
 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๔ ปัญหา/อุปสรรค 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

4.ด้านผู้ปฏิบตัิงานขององค์กร 

โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 8-9/6๒ 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้จดัท าแผนป้องกันการลาออกของพนักงาน  
โดยหลังจากนี้ ฝทม.จะด าเนินการตามแผนงานเพื่อป้องกันการลาออกของ
พนักงาน และท าการประเมินความพึงพอใจ ต่อไป 

1. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจด้านระบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 
3 คิดเป็นร้อยละ 67.36 
2. ผลการด าเนินการตามแผนป้องกันการลาออก 
ของพนักงาน ในปีงบประมาณ 2562 มีพนักงาน
ลาออก จ านวน 9 คน ซึ่งน้อยกว่าปีงบประมาณ 
2561 ที่มีพนักงานลาออก จ านวน 14 คน  
คิดเป็นร้อยละ 35.00 

 ฝทม. 

การพัฒนาบุคคลากรตามสมรรถนะ 11/61-9/62 

1.โครงการพัฒนาบุคคลากรตามสมรรถนะการบริหาร 
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับต้น 3 รุ่น มีพนักงานเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 172 คน 
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลาง จ านวน 52 คน 
2.โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก มีพนักงานเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 67 คน 
3.โครงการพัฒนาบุคคลากรตามสมรรถนะต าแหน่ง จ านวน 7 กิจกรรม 
   3.1 พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการเกษตร ด าเนินการแล้ว ผู้เข้าร่วม
โครงการ 78 คน 
   3.2 พัฒนาบุคลากรสายงานด้านธุรกิจ อยู่ระหว่างประสานงานการจัด
กิจกรรม 
   3.3 พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการคลัง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
   3.4 พัฒนาบุคลากรสายงานด้านแผนงานและกลยุทธ์ ด าเนินการแล้ว 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 52 คน 
   3.5 พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
   3.6 พัฒนาบุคลากรสายงานด้านบริหารงานทั่วไปและพัสดุ  
ด าเนินการแล้ว มีพนักงานเข้าร่วมโครงการ จ านวน 157 คน 
   3.7 พัฒนาบุคลากรสายงานด้านอื่น ๆ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

-ด าเนินการเสรจ็ตามเป้าหมายของแผนงาน- 
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีสมรรถนะเพิ่มขึ้น  
1 ระดับภายหลังการพัฒนา ร้อยละ 66.62 ของ
จ านวนพนักงานทั้งหมด 

 

ฝทม. 

คัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตตามมาตรฐานของส านักงาน 
ป.ป.ช.   2-7/62 

 กยท.ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม 
ประจ าปี 2562 ประกอบด้วย พนักงาน จ านวน 5 คน และลูกจ้าง จ านวน 
1 คน และได้ด าเนินการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ในวันสถาปนา 
กยท. ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 

 -ด าเนินการเสร็จตามเป้าหมายของแผนงาน-  

บรรยายให้ความรู้ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม การ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ และการปลุกจิตส านึกใน
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

11/61-9/62 

กยท.ได้ด าเนินการบรรยายให้ความรู้พนักงานจ านวน 6 ครั้ง มีผู้เข้ารับฟัง
การบรรยาย 448 คน 
กยท.ได้ด าเนินการจัดบรรยายให้ความรู้ฯ กับพนักงานครบตามเป้าหมาย
แล้ว โดยจะด าเนินการเปรียบเทียบอัตราการกระท าความผิดทางวินัยของ
พนักงานเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป 

-ด าเนินการเสรจ็ตามเป้าหมายของแผนงาน- 
พนักงานกระท าผิดวินัย ปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 28 คน ปีงบประมาณ 2562 พนักงาน
กระท าผิดวินัย จ านวน 24 คน เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2561 มีพนักงานกระท าผิดวินัย
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 14.28 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓  และไตรมาสที่ ๔ 

 
 

 

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๔ ปัญหา/อุปสรรค 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

4.ด้านผู้ปฏิบตัิงานขององค์กร โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

3-9/62 

ด าเนินการให้ข้อมูล แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้สว่นเสยีภายใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment: IIT) และแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ตามช่องทางที่ ป.ป.ช. ก าหนด  
ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 

ส านักงาน ป.ป.ช. จะประกาศผลคะแนน ในวันท่ี 
17 ต.ค. 2562 

เนื่องจาก ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้
ก าหนดระยะเวลาในการประเมินผลฯ 
ฝทม. จึงไม่สามารถด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนที่ก าหนด  

 


