
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  

 


