
แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารปลูกแทนและปลูกใหม่

1. ผลผลติ : ส่งเสริมการปลูกยางพนัธ์ุดีและไม้ยนืต้นที่มคีวามส าคญัทาง

เศรษฐกจิ/การปลูกแทน

79.56 ฝสผ.

                  1 กิจกรรมใหก้ารปลูกแทนยางเก่าดว้ยยางพนัธุดี์และไมย้นืตน้ท่ีมี
                   ความส าคญัทางเศรษฐกิจ
                    1.1 รับค าขอ รับค าขอ 518,000 ไร่ 499,073.47 ไร่ 96.37

                    1.2 รังวดั รังวดั 456,000 ไร่ 443,313.15 ไร่ 97.22

                    1.3 อนุมติั อนุมติั 438,000 ไร่ 441,925.55 ไร่ 100.90

                    1.4 โค่น โค่น 400,000 ไร่ 403,185.85 ไร่ 100.80

                    1.5 ปลูกแทน ปลูกแทน 400,000 ไร่ 406,378.95 ไร่ 101.59

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง

             2. โครงการ จดัตั้งตลาดยางพาราระดับภูมภิาค 

                 (Regional Rubber Market: RRM)

1. สามารถใชง้านระบบการซ้ือขายแบบ Auto matching 
 continuous system ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของจ านวน 55 บริษทัในประเทศท่ีไดรั้บการ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธรั์บทราบขอ้มูลจากโครงการ

เม่ือวนัท่ี 7 ส.ค.61 โครงการตลาด RRM โอนเงินใหเ้ป็นค่า
บริหารของคณะกรรมการศนูยเ์ฉพาะกิจบริหารตลาดกลาง
ยางพาราการยางแห่งประเทศไทย จ านวน 5 คร้ัง โดยผลการ
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการศนูย ์มีดงัน้ี
1) ระเบียบตลาดยางพาราฯ แลว้เสร็จ
2) จากการประชุมมีแนบนโยบายให ้2.1) กยท.จ. เปิดการซ้ือขาย
ยางอยา่งนอ้ย จงัหวดัละ 1 แห่ง 2.2) ด าเนินการเปิดตลาดกลาง
หรือตลาดเครือข่าย หรือตลาด กยท ..จ. โดยมีเป้าหมายใน
ประเทศทั้งหมด 81 แห่ง ภายในปี 2562

100.00 1. หลงัจากมติท่ีประชุมใหด้ าเนินการร่วมกบั TFEX ซ่ึงการด า
เนิการของ TFEX ติดขอ้ก าหนดอนุญาโตตุลากร ของ 3 ประเทศ
 ท าใหต้อ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินการ
2. เน่ืองจากเป็นโครงการฯ ภายใตค้วามร่วมมือของสภาไตรภาคี
ยางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council: 
ITRC) อาจมีการเปล่ียนแปลงตามมติท่ีประชุม The Expert 
Group on Establishment of Regional Rubber Market 
(EGERRM)

ปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินการเป็นตลาด
ภายในประเทศโดยมีเป้าหมายเป็นตลาดเดียว
ในอนาคต

ฝวศ.

3. โครงการพฒันาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย 63.08 ฝวศ.

                            1  กิจกรรมจดัตั้งตลาดยาง กยท . และเครือข่ายตลาดยาง กยท. ทกุเขตมีตลาดยาง กยท. ไม่นอ้ยกว่าเขตละ 5 แห่ง (35 
แห่ง)

ตลาดเครือข่ายยางพาราท่ีเปิดด าเนินการทั้งส้ิน 16 ตลาด
(กยท.เขตภาคเหนือ 6 ตลาด, กยท.เขต อบล. 3 ตลาด, กยท.เต 
กตอ. 3 ตลาด, กยท.เขต ตบ. 3 ตลาด และ กยท.เจต ตก. 1 ตลาด)

45.71 การด าเนินการซ้ือขายในบางพ้ืนท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบัระเบียบ 
กยท. ว่าดว้ยตลาดยางพารา กยท. พ.ศ. 2561

ช้ีแจงและสร้างความรู้ความเขา้ใจใหพ้นกังาน
ในส่วนภูมิภาค เพ่ือใหก้ารด าเนินการเป็นไป
ตามระเบียบในปัจจุบนั

                            2 กิจกรรมพฒันาตลาดยางพาราเขตภาคใตต้อนล่าง 
                               (บริหารจดัการตลาดน ้ายางสดระดบัทอ้งถ่ิน )

ปริมาณน ้ายางสดท่ีซ้ือขายผา่นตลาด 44,000 ตนั  ปริมาณน ้ายางสดผา่นตลาด ณ 1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 รวมจ านวน 
43,776.24 ตนั เป็นร้อยละ 109.44

109.44 1. ยงัไม่ไดรั้บรายงานผลการด าเนินงานเดือน ก .ย.61 
2. ฝนตกหนกัในช่วงท่ีผา่นมา ท าใหเ้กษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิต
ไดต้  ่ากว่าเป้าหมาย

                           3 กิจกรรมสนบัสนุนการบริหารงานตลาดกลางยางพารา
                              (พฒันาตลาดกลางกลางยางพาราทั้ง 6 แห่ง)

ปริมาณยางผา่นตลาด จ านวน 115,600 ตนั ปริมาณยางผา่นตลาดกลางยางพารา ทั้ง 6 แห่ง รวมไตรมาสท่ี 1 -
 4 มีปริมาณทั้งส้ิน  143,570.15 ตนั คิดเป็นร้อยละ 120.24 ของ
เป้าหมาย

120.24 -

                            4 กิจกรรมตลาดยางอิเลก็ทรอนิกส์ (ตลาดออนไลน์) ตลาดประมูลยางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพไม่นอ้ยกว่า 10 ตลาด

มีการทดสอบระบบ และทดลองใชร้ะบบท่ี ส านกังานตลาดกลาง
ยางพาราจงัหวดันครศรีธรรมราช

40.00 การด าเนินงานมีความล่าชา้  เน่ืองจาก ฝทส . ด าเนินการยงัไม่
แลว้เสร็จ ท าให ้ฝวศ. ไม่สามารถน าระบบดงักล่าวไปใชง้านได ้
รวมทั้งมีการมอบหมายใหก้องวิจยัเศรษฐกิยางเป็นผูด้  าเนินการ

ปัจจุบนัมอบหมายใหก้องเศรษฐกิจยางเป็น
ผูรั้บผิดชอบ เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเสียหาย

                            5 กิจกรรมจดัตั้งตลาดไมย้าง จดัตั้งตลาดไมย้างไม่นอ้ยกว่า 1 ตลาด ไม่ไดด้ าเนินการรับซ้ือขายไมย้าง 0.00 1. ไม่มีราคากลางท่ีใชอ้า้งอิงราคาไมย้างพารา
2. พอ่คา้คนกลางในพ้ืนท่ียงัมีบทบาทในการตดัสินใจขายไม้
ยางพารา
3. เกษตรกรผูข้ายไมย้างพารายงัคงรอช่วงเวลาท่ีขายไดร้าคาท่ีดี
4. ความผนัผวนของราคาไมย้างพารา
5. ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีมีนอ้ยราย ขาดการแข่ขนัและอ านาจ
ในการต่อรอง

                            6 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสมัพนัธต์ลาดยาง กยท . ประชาสมัพนัธต์ลาดยาง กยท.ไม่นอ้ยกว่า 6 ช่องทาง ด าเนินการแลว้เสร็จทั้ง 6 ช่องทาง ไดแ้ก่ SMS, Facebook, Line,  
ป้ายประชาสมัพนัธส์ านกังานใหญ่ กยท . และ Website กยท.  จดั
นิทรรศการต่างๆ ของ กยท. Appplication Yang Thai

100.00 การรายงานผลการด าเนินงานยงัขาดความต่อเน่ือง เน่ืองจาก
กองพฒันาตลาดยางไดเ้ปล่ียนเป็น BU ท าใหไ้ม่มีผูรั้บผิดชอบ

ปัจจุบนักองโลจิสติกส์ไดด้ าเนินการ เพ่ือ
ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
                            7 กิจกกรมคดัเลือกตลาดยาง กยท . ดีเด่นประจ าปีงบประมาณ 2561 ตลาดยาง กยท. ดีเด่นประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน

 5 ตลาด
ค าสัง่ กยท. ท่ี 198/2561 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คดัเลือกตลาดยางการยางแห่งประเทศไทยดีเด่น สัง่ ณ วนัท่ี 10 
สิงหาคม 2561  มอบรางวลัตลาดยางการยางแห่งประเทศไทย
ดีเด่น 5 รางวลั ในการประชุมเชิงปฏิบติัการ “แนวทางการ
ด าเนินงานดา้นตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 - 2564” ในวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 ดงัน้ี 
1. รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ ตลาดยาง กยท .จ.น่าน
2. รางวลัรองชนะเลิศ ไดแ้ก่ ตลาดยาง กยท .จ.กาญจนบรีุและ 
ตลาดยาง กยท.จส.เมืองเชียงราย
3. รางวลัชมเชย  ไดแ้ก่ ตลาดยาง กยท .จ.พะเยา และตลาดยาง 
กยท.ส.เมืองอุบลราชธานี

100.00

              4. โครงการยกระดับการให้บริการตลาดกลางยางพาราสู่ระบบการ

                 บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ไดรั้บการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2015

ไดรั้บการยนืยนัผา่นการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 จาก
บริษทัผูต้รวจรับรองแลว้ ตามโครงการ “การสร้างมารตรฐาน
ระบบงานควบคุมคุณภาพ ISO 9001 : 2015”

100.00 - ฝวศ.

              แผนงานโครงการตามนโยบายภาครัฐ
              5. โครงการสร้างมูลภณัฑ์กนัชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ระบายยางในสตอ็คท่ีคงเหลือของโครงการ 2 โครงการ 

(โครงการพฒันาศกัยภาพสถาบนัเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภณัฑก์นัชน
รักษาเสถียรภาพราคายาง) จ านวน 104,450.40 ตนั

ไม่มีการระบายยาง - ไม่สามารถระบายยางออกได ้เน่ืองจากราคายางตกต ่าประกอบ
กบันโยบายรัฐบาลท่ีไม่ไดร้ะบายยางออก เน่ืองจากแจง้
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัราคายางในตลาด

ฝวศ.

              6.  กจิกรรมขยายตลาดเครือข่ายยางพารา ภายใต้โครงการพฒันาตลาด

                   ยางพารา กยท .  (ช่ือเดิม คอื ผลผลติ : การจดัการตลาดยางพาราแบบ

                  ครบวงจร )

จดัตั้งตลาดเครือข่ายไม่นอ้ยกว่า 5 ตลาด ตลาดเครือข่ายยางพาราท่ีเปิดด าเนินการทั้งส้ิน 16 ตลาด
(กยท.เขตภาคเหนือ 6 ตลาด, กยท.เขต อบล. 3 ตลาด, กยท.เต 
กตอ. 3 ตลาด, กยท.เขต ตบ. 3 ตลาด และ กยท.เจต ตก. 1 ตลาด)

320.00 การซ้ือขายของสถาบนัเกษตรกรบางแห่งไม่สอดคลอ้งกบั
ระเบียบตลาดฯ

ปรับปรุงระเบียบ กยท. ว่าดว้ย ตลาดยางพารา
 การยางแห่งประเทศไทย ใหส้อดคลอ้งกบั
การด าเนินงานของสถาบนัเกษตรกร เช่น 
การซ้ือน ้ายางสด การใหก้ลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางสามารถจดัตั้งเป็นตลาดเครือข่าย
ได้

ฝวศ.

              7. โครงการพฒันาสถาบันเกษตรกร 83.96 ฝพก.

 1. กิจกรรมการพฒันาสถาบนัเกษตรกร (ส่วนกลาง) 68.15
     1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง กยท . 
    ระดบัประเทศ

12 คร้ัง 6 คร้ัง 50 เน่ืองดว้ยปีงบประมาณ 2561 ไดต้ั้งเป้าไว ้12 คร้ัง แต่
คณะกรรมการเครือข่ายฯ มีความเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นจะตอ้ง
ด าเนินการประชุมทกุเดือนเหมือนปีท่ีผา่นมา จึงมีมติให้
ด าเนินการประชุมเพียง 6 คร้ัง เพ่ือประหยดังบประมาณ

ปรับแกเ้ป้าหมายเป็นด าเนินการ เป็นปีละ 6 
คร้ัง

                       2) ประชุมสมัมนาผูน้ าสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางประจ าปี 350 คน 185 คน 52.86 งานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบมีหลายงาน จึงท าใหก้ารปฏิบติังาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ส่วนงานแต่ละส่วนงานตอ้งจดัสรรงานใหแ้ต่
ละกองรับผิดชอบตามความเหมาะสม เพ่ือให้
การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมาย                       3) ประชุมสมัมนาผูน้ าสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางท่ีแปรรูปและพฒันา

                  ผลผลิตยางพารา
5 คร้ัง 5 คร้ัง 100.00

                       4) ศึกษาดูงานของผูน้ าสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 950 คน 360 คน 37.89 ตอ้งปรับเป้าหมายใหเ้หมาะสมหรือตามความ
เป็นจริง

     5) ประชุมสมัมนาผูน้ าสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางระยะเร่ิมตน้ พฒันา 
    กา้วหนา้

5 คร้ัง 5 คร้ัง 100.00

2. กิจกรรมการพฒันาสถาบนัเกษตรกร (ส่วนภูมิภาค) 83.21
                        1) ค่าใชจ่้ายในการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร
                        ชาวสวนยาง

50,000 ราย 14,383 ราย 28.77 เกษตรกรยงัไม่เห็นถึงความส าคญัในการข้ึนทะเบียน ตอ้งประชาสมัพนัธใ์หท้ราบถึงประโยชน์ของ
การข้ึนทะเบียนกบั กยท. และควรปรับ

                        2) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง กยท .
                      ระดบัเขต 7 เขต

42 คร้ัง 14 คร้ัง 33.33

    3) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง กยท .
    ระดบัจงัหวดั/สาขา

750 คร้ัง
209 คร้ัง 35.20

กยท.เขต บางเขต ไม่รายงานผลการด าเนินงาน พนกังานตอ้งใหค้วามส าคญักบัการรายงาน
การด าเนินงานใหม้ากข้ึน



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
   4) พฒันาสถาบนัเกษตรกร ประกวดสถาบนัและเครือข่ายสถาบนั
    เกษตรกรชาวสวนยาง กยท . ดีเด่น ระดบัเขตและระดบัจงัหวดั

45 สถาบนั 106 สถาบนั 235.55

              8. ส ารองค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 48.83 ฝพก.

จ านวนโครงการท่ีขอรับการอนุมติั 910 สถาบนั/
โครงการ

694 โครงการ 76.26

จ านวนโครงการท่ีขอรับการอนุมติั 910 สถาบนั/
โครงการ

243 โครงการ 26.70

                          2. ฝึกอบรม จ านวนโครงการท่ีขอรับการอนุมติั 910 สถาบนั/
โครงการ

282 โครงการ 30.99

                         3. ศึกษาดูงาน จ านวนโครงการท่ีขอรับการอนุมติั 910 สถาบนั/
โครงการ

502 โครงการ 55.16

                         4. ส่งเสริมสนบัสนุนสถาบนัเกษตรกรเพ่ือสร้างความเขม้แขง็
                        ในการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ

จ านวนโครงการท่ีขอรับการอนุมติั 910 สถาบนั/
โครงการ

525 โครงการ 57.69

              9. โครงการ การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกจิการยางในการเพิม่

             ประสิทธิภาพการแปรรูปยางอย่างครบวงจร

100.00 ฝวอ.

   1 กิจกรรม การสนบัสนุนใหบ้ริการทดสอบยางและผลิตภณัฑย์างตาม
มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025)

ร้อยละ 25 เขา้ร่วมปรับปรุงระบบ ISO  ตามขอ้ก าหนด และใหบ้ริการ
ทดสอบสมบติัยางและผลิตภณัฑย์าง

100.00

   2 กิจกรรม การบริการวิชาการดา้นการแปรรูปยางและผลิตภณัฑย์าง
ใหก้บัผูป้ระกอบกิจการยาง

ร้อยละ 25 ใหบ้ริการวิชาการแก่เกษตรกรและโรงงานผลิตภณัฑย์างในการ
ปรับเคร่ืองจกัรใหเ้หมาะสมตามค าขอ

100.00 การใหบ้ริการนอกสถานท่ีบางคร้ังเป็นค าร้องขอจากเกษตรกร 
ซ่ึงการใหบ้ริการดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอาศยัค่าใชจ่้ายจากหน่วยงาน
เอง

ใชง้บประมาณจาก 49(3)

   3 กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรูปผลิตภณัฑย์างท่ีมีศกัยภาพ
ทางการตลาดในเชิงธุรกิจ

ร้อยละ 25 ตรวจสอบการปรับปรุงเคร่ืองจกัรของโรงงานตน้แบบการท า
ผลิตผลิตภณัฑจ์ากยางแหง้ จ .ระยอง

100.00 ขาดผูเ้ช่ียวชาญในการวางแผนการผลิต ท าใหก้ารติดตั้ง
เคร่ืองจกัรล่าชา้

   4 กิจกรรม การวิเคราะห์และใหบ้ริการขอ้มูล การแปรรูปยางและ
ผลิตภณัฑย์าง

ร้อยละ 25 ติดตามผลการด าเนินงานของผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บเงินสินเช่ือ
ในการขยายและปรับปรุงโรงงาน  และโครงการการรับซ้ืองยาง

100.00

            10. โครงการ สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิม่ประสิทธิภาพ

            การแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง

170.79 ฝวอ.

   1 กิจกรรม การผลิตยางแผน่รมควนัใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GMP ของ กยท. 7 สหกรณ์ สหกรณ์ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐาน GMP ของ ฝวอ. กยท. 
จ านวน 4 สหกรณ์

57.14 สหกรณ์ขาดเงินลงทนุในการด าเนินงาน และการใหเ้งินกูข้อง 
กยท. ล่าชา้

สหกรณ์สามารถยืน่ขอรับเงินอุดหนุน และ
เงินสนบัสนุนเงินกูจ้าก กยท .

   2 กิจกรรม การผลิตยางแผน่รมควนัอดักอ้นใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GMP ของ
 กยท.

ไม่นอ้ยกว่า 2 แห่ง สถาบนัเกษตรกรท่ีผา่นการประเมินมาตรฐาน GMP ของ 
ฝวอ.กยท. จ านวน 1 สหกรณ์

50.00 มีสหกรณ์ท่ีมีความประสงคจ์ะใชป้ระโยชน์จากโรงอดักอ้นท่ี 
กวก. มอบใหใ้ชป้ระโยชน์  ขณะน้ีไม่สามารถด าเนินการได้
เน่ืองจากอยูใ่นระหว่างการส่งมอบระหว่าง กวก . กบั กยท.

ใหส้ถาบนัเกษตรกรสามารถยืน่ขอรับเงิน
อุดหนุน และเงินสนบัสนุนเงินกูจ้าก กยท . ได้

   3 กิจกรรม การผลิตยางเครพคุณภาพดีใหไ้ดม้าตรฐาน GMP ของ กยท. ไม่นอ้ยกว่า 2 ราย เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรท่ีผลิตยางเครพไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน GMP ของ ฝวอ. กยท. จ านวน 1 สหกรณ์

50.00 กลุ่มเกษตรกรยงัไม่ทราบการขอรับรองมาตรฐานยางเครพ ตอ้งช้ีแจง และใหค้วามรู้กบัเกษตรกร/สถาบนั
เกษตรกร และใหเ้กษตรกร/สถาบนัเกษตกร
สามารถยืน่ขอรับเงินอุดหนุน และเงิน
สนบัสนุนเงินกูจ้าก กยท. ได้

   4 กิจกรรม ส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรในการ
ผลิตยางกอ้นถว้ยตามหลกั GAP

ไม่นอ้ยกว่า 50 ราย เกษตรกรท่ีผลิตยางกอ้นถว้ยไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GAP 
จ านวน 263 ราย

526.00 เกษตรกรยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการกรีดยางและการ
ใชส้ารจบัตวัอยา่งถูกวิธี ท  าใหห้นา้กรีดเสียหาย และยางมี
คุณภาพไม่ดี

ช้ีแจง ท าความเขา้ใจ และฝึกอบรมใหก้บั
เกษตรกรใหม้ากข้ึน

            11. โครงการส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มมคิในการผลติยางก้อนถ้วยของ

            เกษตรกรชาวสวนยาง เพือ่สร้างแบรนด์ผลติภณัฑ์ยางแท่ง STR 20 ที่ปลอด

            กรดซัลฟิวริก

เกษตรกรท่ีไดรั้บการอบรม น าความรู้ไปใชใ้นการผลิต
ยางกอ้นถว้ยใหไ้ดคุ้ณภาพ ร้อยละ 80

มีเกษตรกรท่ีไดรั้บการอบรม  91 ราย 100.00 กยท.เขต อนบ/กจร.6

            12. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

            (Smart Farmer)

เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกบั กยท . ไดรั้บการฝึกอบรมเป็น
 smart famer 2 หลกัสูตรๆ ละ 6,000 ราย/ปี

1. กยท.จ.ด าเนินการฝึกอบรมไดต้ามเป้าหมาย 6,000 ราย 
2. มีผูผ้า่นการประเมินจากทั้ง 2 หลกัสูตร 5,955 ราย

99.25 มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเสียวิีต 1 ราย และไม่ผา่นการประเมิน 44 ราย ฝพก.

           ผลผลติ : ส่งเสริมการปลูกยางพนัธ์ุดีและไม้ยนืต้นที่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ

          (ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและ

          ผู้ประกอบกจิการยางฯ)

44.94 ฝพก.

             กจิกรรมส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกจิการยางฯ
   1. กจิกรรม เงนิกู้ยมื 36.54

สถาบนัเกษตรกรยงัขาดความเขา้ใจในการเขียนขออนุมติั
โครงการ เพ่ือขอรับเงินสนบัสนุนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ

1. กยท.จ. และพนกังานตอ้งใหค้  าแนะน า 
และช่วยเหลือกบัสถาบนัเกษตรกรใน
การขียนขออนุมติัโครงการ
2. การตั้งเป้าหมายของโครงการควรส ารวจ
ความตอ้งการของสถาบนัในแต่ละปีก่อนท่ีจะ
ก าหนดเป้าหมาย

                            1. ประชุม/สมัมนา ประจ าปี



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
      1.1 เงินใหกู้ย้มืเกษตรกร (งบประมาณ 769.80 ลา้นบาท)  ร้อยละ 20 ของงบประมาณ = 159.36 ลบ. มีเกษตรกรมากูย้มื 506 ราย เป็นเงิน 30.946 ลบ. 19.42

      1.2 เงินใหกู้ย้มืสถาบนัเกษตรกร (งบประมาณ 929.60 ลา้นบาท)  ร้อยละ 20 ของงบประมาณ = 185.92 ลบ. มีสถาบนัฯมากูย้มื 91 สถาบนั เป็นเงิน 149.421 ลบ. 80.37

      1.3 เงินใหกู้ย้มืผูป้ระกอบกิจการยาง (งบประมาณ 929.60 ลา้นบาท)  ร้อยละ 20 ของงบประมาณ = 185.92 ลบ. มีผูป้ระกอบการมากูย้มื 17 ราย เป็นเงิน 18.295 ลบ. 9.84

   2. กจิกรรม เงนิอุดหนุน 45.69

      2.1 เงินอุดหนุนเกษตรกร (งบประมาณ 42.90 ลา้นบาท)  ร้อยละ 20 ของงบประมาณ = 8.58 ลบ. มีเกษตรกรไดรั้บเงินอุดหนุน 67 ราย เป็นเงิน 2.462 ลบ. 28.69

      2.2 เงินอุดหนุนสถาบนัเกษตรกร (งบประมาณ 100.10 ลา้นบาท)  ร้อยละ 20 ของงบประมาณ = 20.02 ลบ. มีสถาบนัเกษตรกรไดรั้บเงินอุดหนุน 127 ราย เป็นเงิน 12.549 ลบ. 62.68

กลยุทธ์ที่ 4 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวติของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

           13. โครงการประชาสัมพนัธ์เพือ่เกษตรกร 71.25

               13.1 ผลิตส่ือใหค้วามรู้ผา่นส่ือแบบบรูณาการทั้งส่ือโทรทศัน์ วิทย ุส่ิงพิมพ ์
                นิทรรศการ และส่ือออนไลน์ และการจดักิจกรรม

สผว./กปผ.

               ผลิตส่ือความรู้ผา่นส่ือโทรทศัน์ 72 คร้ัง 80 คร้ัง 111.20

               ผลิตความรู้ผา่นส่ือส่ิงพิมพ์ 5,000 ชุด  - 0.00 ไม่มีนโยบายในการด าเนินการ
              นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100.00

              ประชาสมัพนัธ ์กยท . ภูมิภาค (นิทรรศการ) 483 คร้ัง 589 คร้ัง 121.94
              ประชาสมัพนัธ ์กยท . ภูมิภาค (รายการวิทย)ุ 1,614 คร้ัง 1,591 คร้ัง 98.57
              ประชาสมัพนัธ ์กยท . ภูมิภาค (ชุมชนสมัพนัธ์) 232 คร้ัง 140 คร้ัง 60.34 งบประมาณจ ากดั 
              ประชาสมัพนัธ ์กยท . ภูมิภาค (ส่ือส่ิงพิมพ)์ 899 ฉบบั 1,023 ฉบบั 30.03
              พิธีสกัการะฯ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100.00
            13.2 ผลิตส่ือทางวิชาการ ฝสผ./กผง.

           14. โครงการสวสัดิการเกษตรกรชาวสวนยาง 104.40 ฝพก.

                  1. เกษตรกรชาวสวนยางท่ีไดรั้บสวสัดิการมีความพึงพอใจในการรับบริการ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  เฉล่ียร้อยละ 96.01 100.00

                  2. จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง 5,400 ราย 5,875 ราย 108.80

           15. โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง 103.27 ฝพก.

               1. เกษตรกรชาวสวนยางท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวนไม่นอ้ยกว่า
               ร้อยละ 70 ของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปประกอบ
               อาชีพเสริมได้

ร้อยละ 70 (จ านวน 2,923 ราย) มีเกษตรกรกรท่ีน าไปประกอบอาชีพเสริม 2,975 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 71.25

100.00

              2. จ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม 4,175 ราย เกษตรกรรับการฝึกอบรม 4,448 ราย 106.54
     แผนงานโครงการตามนโยบายภาครัฐ
             16. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพือ่ประกอบ

             อาชีพเสริม
อบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน อบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกร 104,298 ครัวเรือน 104.30 ฝยศ.

             17. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนแก่สถาบันเกษตรกรเพือ่

             รวบรวมยาง

วงเงินสินเช่ือ 10,000 ลา้นบาท 1. สถาบนัฯ ท่ีเบิกเงินกูจ้ริง 372 แห่ง เป็นเงิน 9,191.967 ลา้นบาท 91.92 การกูย้มืเงินข้ึนอยูก่บัศกัยภาพการด าเนินงานของสถาบนั
เกษตรกร/สหกรณ์

ฝพก.

ระเบียบ และหลกัเกณฑข์องการกูย้มืยงัยุง่ยาก และเกษตรกร
หรือสถาบนัเกษตรกรยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะกูย้มื

กยท. อยูร่ะหว่างแกไ้ขระเบียบ และ
หลกัเกณฑข์องการกูย้มืใหม่

ขอ้มูลอาจมีการผิดพลาดได ้เน่ืองจากยงัม่สามารถบนัทึกขอ้มูล
ลงในระบบได้

เร่งให ้ฝทส. ด าเนินการแกไ้ขระบบให้
สรุปผลรายงานได ้และมีความถูกตอ้ง



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที ่1 การส่งเสริม และพฒันางานวจัิย

แผนงานการผลิตและคุณภาพท่ีเป็นวัตดิุบยาง

1 โครงการวจัิยพนัธ์ุยางให้เหมาะสมกบัพืน้ทีชุ่่มช้ืน  1. ท าการผสมเกษร, เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตของตน้ยาง, ขอ้มูลผลผลิต, 
ค่า DRC, ค่า LD,  ก าจดัวชัพืช, ใส่ปุ๋ย และส ารวจโรค
2. ปลูกตน้ยางใหม่เพ่ือท าการทดลอง จ านวน 2 แปลง

 1. ท าการผสมเกษร, เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตของตน้ยาง, ขอ้มูล
ผลผลิต, ค่า DRC, ค่า LD,  ก าจดัวชัพืช, ใส่ปุ๋ย และส ารวจโรค
2. ปลูกตน้ยางใหม่เพ่ือท าการทดลอง จ านวน 2 แปลง

100.00       - - สวย.

2 โครงการทดสอบพนัธ์ุยางในพืน้ทีชุ่่มช้ืน  1.  เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตของตน้ยาง,  ก าจดัวชัพืช และใส่ปุ๋ย จ  านวน 4
 แปลง

 1.  เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตของตน้ยาง,  ก าจดัวชัพืช และใส่ปุ๋ย 
จ  านวน 4 แปลง

100.00       - - สวย.
3 โครงการวจัิยพนัธ์ุยางให้เหมาะสมกบัพืน้ทีก่ึ่งแห้งแล้ง 1. คดัเลือกสายพนัธ์ุยางลูกผสมปี พ.ศ.2556 ไดอ้ยา่งน้อย 150 ตน้ น าไปปลูก

ในแปลงเปรียบเทียบพนัธ์ุยางขั้นตน้ในปี พ.ศ.2561
2. เก็บขอ้มูลลกัษณะทางการเกษตร จ านวน 21 แปลง
3.  เก็บขอ้มูลและขอ้มูลการเจริญเติบโตจากแปลงเปรียบเทียบพนัธ์ุยางขั้น
ปลาย จ านวน 11 แปลง

1.มีสายพนัธ์ุยางลูกผสมใหม่ท่ีผ่านการคดัเลือกในปี พ.ศ. 2556 ได ้
จ  านวน 158 ตน้ เพ่ือน าไปติดตาและน าไปปลูกในแปลงเปรียบเทียบ
พนัธ์ุยางขั้นตน้ในปี 2562
2. เก็บขอ้มูลลกัษณะทางการเกษตร จ านวน 21 แปลง
3. เก็บขอ้มูลและขอ้มูลการเจริญเติบโตจากแปลงเปรียบเทียบพนัธ์ุยาง

100.00       - - สวย.

4 โครงการการทดสอบพนัธ์ุยางในพืน้ทีก่ึ่งแห้งแล้ง ไดข้อ้มูลการเจริญเติบโตและขอ้มูลผลผลิตของพนัธ์ุลูกผสมชุด RRIT 400 
ในพ้ืนท่ีเขตปลูกยางใหม่ จ  านวน 10 แปลง

เก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลการเจริญเติบโตและขอ้มูลผลผลิตของ
พนัธ์ุลูกผสมชุด RRIT 400 ในพ้ืนท่ีเขตปลูกยางใหม่ จ  านวน 10 แปลง

100.00       - - สวย.

5 โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เช้ือพนัธุกรรมยางพารา  1. เก็บขอ้มูลลกัษณะทางสณัฐานของพนัธ์ุยางปลูกและพนัธ์ุป่า จ  านวน 4 
แปลง

2. เก็บขอ้มูลลกัษณะทางการเกษตร จ านวน 17 แปลง
3. วิเคราะห์ลกัษธ๊ทางพธุักรรมของเช้ือพนัธ์ุยาง

 1. เก็บขอ้มูลลกัษณะทางสณัฐานของพนัธ์ุยางปลูกและพนัธ์ุป่า จ  านวน 
4 แปลง

2. เก็บขอ้มูลลกัษณะทางการเกษตร จ านวน 17 แปลง
3. วิเคราะห์ลกัษธ๊ทางพธุักรรมของเช้ือพนัธ์ุยาง

100.00       - - สวย.

6 โครงการวจัิยการคัดเลอืกพนัธ์ุยางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม น าพนัธ์ุยางใหม่ในชั้น 2 และ 3 อยา่งน้อย 5 พนัธ์ุไปปลูกทดสอบในแปลง
เกษตรกรพ้ืนท่ีภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกไม่น้อยกวา่ 10 แปลง และเก็บ
ขอ้มูลลกัษณะทางการเกษตรของตน้ยางแปลงท่ีปลูกปี 2560 จ านวน 20 
แปลง

เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโต อตัราการรอดตาย และด าเนินการปลูกซ่อม 
ตน้ยางท่ีปลูกทดสอบปี พ.ศ. 2560 ในแปลงเกษตรกรพ้ืนท่ี จ.สุราษฎร์
ธานี 10 แปลง และเกษตรกร จ.จนัทบุรี 10 แปลง และปลูกใหม่ในเดือน
 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในแปลงเกษตรกร จ.นครศรีธรรมราช 10 แปลง
และเกษตรกร จ.ตราด 10 แปลง

100.00       - - สวย.

7 โครงการวจัิยและพฒันาการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และ

ก ามะถันผงควบคุมโรครากขาว  ยางพาราร่วมกบัการปลูกขมิน้ชัน

ในแปลงปลูกแทน

 1. ไดข้อ้มูลการติดเช้ือและเป็นโรครากขาวของยางพารา และควบคุมโรค
รากขาวดว้ยแอมโมเนียมซลัเฟต และก ามะถนั ร่วมกบัการปลูกขม้ินชนั
2. ไดแ้ปลงยางเพ่ือใชเ้ป็นแปลงทดลองศกัยภาพของปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟต 
และก ามะถนั ร่วมกบัสารเคมีเพ่ือควบคุมโรครากขาว จ านวน 1 แปลง

 1. ปลูกยางในแปลงทดลองท่ีเคยเป็นโรครากมาก่อนและไดป้ฏิบติัตาม
กรรมวิธีซ ้า, เก็บขอ้มูลการเป็นโรคราก และเก็บขอ้มุลการเจริญเติบโต
ครบทั้ง 2 คร้ัง
2. ไดแ้ปลงทดลองศกัยภาพของปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟต และก ามะถนั 
ร่วมกบัสารเคมีเพ่ือควบคุมโรครากขาว จ านวน 1 แปลง

100.00       - - สวย.

8 โครงการจัดท าค่ามาตรฐานเพือ่การวนิิจฉัยสถานะธาตุอาหารใน

ดนิและใบส าหรับยางพาราก่อนเปิดกรีดพนัธ์ุ RRIT 251

 ไดต้วัอยา่งดินและใบจ านวน 108 ตวัอยา่ง และขอ้มุลเบ้ืองตน้ จ  านวน 1 
ขอ้มูล

1. ไดผ้ลวิเคราะห์คุณสมบติัดินและปริมาณธาตุอาหารในตวัอยา่งดินและ
ใบ จ านวน 108 ตวัอยา่ง 
2. ไดก้ราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียกบัธาตุ
อาหารต่างๆ ในตวัอยา่งดิน รวม 30 กราฟ

3. ไดก้ราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียกบัธาตุ
อาหารต่างๆ ในตวัอยา่งใบ รวม 24 กราฟ

100.00       - - สวย.

ยุทธศาสตร์ที ่3 การวจัิยและพฒันาเพือ่เป็นศูนย์กลางการผลติและอุตสาหกรรมยางพารา



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
9 โครงการวจัิยผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกบัปุ๋ยเคมีต่อการ

เจริญเติบโตของต้นยาง

ไดข้อ้มูลผลของการใชปุ๋้ยชีวภาพท่ีน ามาใชร่้วมกบัปุ๋ยเคมีในสวนยาง 1. ไดสุ่้มเก็บตวัอยา่งดินท่ีระดบั 0-30 ซม. จ านวน 21 แปลงยอ่ย ส่ง
วิเคราะห์หาค่าคุณสมบติัดินและปริมาณธาตุอาหารต่างๆ ปีละ 1 คร้ัง
2. ไดข้อ้มูลปริมาณธาตุอาหารในตวัอยา่งดิน 21 แปลงยอ่ยๆ ละ 7 ค่า
3. ไดสุ่้มเก็บตวัอยา่งดินท่ีระดบั 10-15 ซม. จ านวน 21 แปลงยอ่ย ส่ง
วิเคราะห์หาค่าคุณสมบติัดินและปริมาณธาตุอาหารต่างๆ ปีละ 2 คร้ัง
4. ไดข้อ้มูลปริมาณจุลินทรียล์ะลายฟอสเฟตในดิน 21 แปลงยอ่ย 
5. ไดสุ่้มเก็บตวัอยา่งดินท่ีระดบั 5-30 ซม. จ านวน 21 แปลงยอ่ย ส่ง
วิเคราะห์หาค่าคุณสมบติัดินและปริมาณธาตุอาหารต่างๆ ปีละ 2 คร้ัง
6. ปริมาณราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินและในรากยาง จ  านวน 21 

แปลงยอ่ย (plot) ปีละ 2 คร้ัง
7. ก าจดัวชัพืช ใส่ปุ๋ย และเก็บขอ้มูลการเจริญเติบโต แต่ไม่สามารถหา
มวลชีวภาพของพืชคลุมดินมูคูนา

95.00          พืชคลุมไม่สามรถเจริญเติบโตแข่งขนักบั
วชัพืชได ้ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ

สวย.

10 โครงการอตัราปุ๋ยทีเ่หมาะสมเพือ่การเจริญเติบโตสูงสุดใน

ยางพาราพนัธ์ุ RRIT  251 และ RRIT 3605 ระยะก่อนเปิดกรีด

 ไดข้อ้มูลการเจริญเติบโตในการใชอ้ตัราปุ๋ยเคมีท่ีเหมาะสมส าหรับตน้ยาง
พนัธ์ุRRIT  251 และ RRIT 3605 ทั้งก่อนเปิดกรีดและหลงัเปิดกรีด ในปีท่ี 4

ด าเนินการทดลอง 3 จงัหวดั (สุราษฎร์ธานี กระบ่ี และหนองคาย) จวั
หวดัละ 56 แปลงยอ่ย เก็บขอ้มูลดงัน้ี
1. เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตของตน้ยาง 56 แปลงยอ่ย
2. สุ่มเก็บตวัอยา่งดินจาก 56 แปลงยอ่ย จ  านวน 1 คร้ัง 
3. ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในตวัอยา่งดิน 56 ตวัอยา่งๆ ละ 6 ค่า
4. ก าจดัวชัพืช ใส่ปุ๋ย เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโต และเก็บตวัอยา่งดิน
วิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร

100.00       - - สวย.

11 โครงการประเมินระดบัธาตุอาหารทีจ่ ากดัการเจริญเติบโตของ

ยางพาราและอาการผดิปกติทีแ่สดงออก

 ไดข้อ้มูลระดบัธาตุอาหารหลกั ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหาร ท่ีจ  ากดั
การเจริญเติบโตและอาการผิดปกติของตน้ยาง ในปีท่ี 2

 - ค านวณหาปริมาณสารเคมีธาตุอาหาร 11 ธาตุท่ีตอ้งเติมลงในแต่ละ
กระถาง
- ละลายสารเคมีธาตุอาหารแต่ละธาตุดว้ยน ้าดีไอ
- ปลูกยางช าถุงลงกระถางทดลอง
- รดปุ๋ยสารเคมีธาตุอาหารจนครบทุกธาตุในแต่ละกระถาง
- เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโต

90.00          หลงัปลูกยางในกระถางและใส่สารละลายธาตุ
อาหารตน้ยางทยอยตาย

 ตอ้งปรับแผนการทดลองและเร่ิม
การทดลองใหม่

สวย.

12 โครงการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าความต้องการธาตุอาหาร

ของพชืร่วมกบัค่าวเิคราะห์ดนิ

 ไดข้อ้มูลปริมาณธาตุอาหารในส่วนต่าง ๆ ของตน้ และทั้งตน้ในปีท่ี 2 กรีดยางและเก็บตวัอยา่งน ้ายาง และน ้าหนดัสดของตน้ยาง และน า
ช้ินส่วนต่างๆ ของตน้ยางไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารต่างๆ ของ
ตน้ยางอาย ุ16 ปี, 11 ปี และ 5 ปี อยา่งละ 1 ตน้

100.00       - - สวย.

13 โครงการกรีดยางและการจัดการด้านเขตกรรมทีม่ีผลต่อการให้

ผลผลติและสรีรวทิยาของน า้ยาง

 1. ไดวิ้ธีการจดัการระบบกรีดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อวนัให้สูงข้ึน 20-30% และ
ลดการใชแ้รงงานกรีดยาง 30%
2. ไดฐ้านขอ้มูลทางสรีรวิทยา 20 %

ระบบกรีด D). S/2 d3 ET 2.5 %, 4/y recovery tapping day ชดเชยวนั
กรีดในช่วงฤดูฝนในปีกรีดท่ี 1 มีจ  านวนวนักรีดเพ่ิมข้ึน 10 วนั ได้
ผลผลิตรวม 219.34 กก./ไร่/ปี ใกลเ้คียงกบัการกรีด ระบบกรีด  B). S/3 
2d3 แต่มีจ านวนวนักรีดน้อยกวา่ 57 วนั และค่าองคป์ระกอบทางชีวเคมี
ของระบบกรีด  S/2 d3 ET 2.5 %, 4/y ท่ีชดเชยและไม่ชดเชยวนักรีด มี
ค่าไม่แตกต่างกนั

100.00       - - สวย.

14 โครงการศึกษาการติดตามคาร์บอน โดยใช้ไอโซโทปคาร์บอน 

(13C) ทีไ่ด้จากขบวนการสังเคราะห์แสงทีใ่บเคลื่อนย้ายไปใช้ใน

ขบวนการสร้างน า้ยาง

 1. เก็บตวัอยา่งของตน้ยาง ไดแ้ก่ ใบ เปลือก เน้ือไมข้องตน้ยางไม่น้อยกวา่ 
500 ตวัอยา่ง
2. ไดแ้หล่งสะสมคาร์บอน 1-2 แหล่ง

ไม่มีความสมัพนัธ์ระหวา่ง13C ท่ีเป็นองคป์ระกอบในใบและน ้ายาง 

ดงันั้น 13C ในน ้ายางน่าจะมาจาก อาหารสะสมในตน้ยางมากกวา่ ไดรั้บ
คาร์บอนจากใบโดยตรง

100.00       - - สวย.

15 โครงการค้นหาเคร่ืองหมายโมเลกลุทีเ่กี่ยวข้องกบัความต้านทาน

โรคใบของยางพารา

 ไดข้อ้มูลลกัษณะทางการเกษตร และขอ้มูลความตา้นทานโรคใบจุด
กา้งปลาและไฟทอฟธอรา 2 แปลงทดลอง

1. เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโต ความตา้นทานโรคใบจุดกา้งปลาและไฟ
ทอฟธอราจากแปลงยาง 2 แปลงทดลอง พ้ืนท่ีทดลอง 60 ไร่ 202 สาย
พนัธ์ุ 3,765 ตน้ และขอ้มูลความตา้นทานโรคใบจุดกา้งปลาและไฟทอฟ
ธอราจากแปลงก่ิงตายาง

2.เก็บขอ้มูลการวิเคราะห์ DNA สายพนัธ์ุยางจ านวน 202 สายพนัธ์ุ

100.00       - - สวย.



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
16 โครงการพฒันาเทคนิคการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ในยางพารา  1. ไดช้นิดของอาหารท่ีประกอบดว้ย ปริมาณน ้าตาลซูโคลส และ ฮอร์โมน 

ท่ีมีสดัส่วนท่ีเหมาะสมต่อการชกัน าให้เกิดแคลลสัจากเน้ือเยือ่หุม้เมล็ด และ
เน้ือเยือ่เจริญของตาขา้งในยางพาราพนัธ์ุ RRIT 251

 1. ท าการเล้ียงเน้ือเยือ่ในสูตรอาหาร และดูการการเจริญเติบโตของ
เน้ือเยือ่ส่วนเยือ่หุม้เมล็ด และเน้ือเยือ่เจริญของตาขา้งในสูตร 3 สูตร  
(MH-IN MN-MM และ MH-EXP)

95.00          1. ท าการผสมเกสรไม่ไดต้ามระยะเวลาท่ี
ก าหนด เน่ืองจากช่อดอกมีน้อย และช่อดอกมี
ราแป้งเขา้ท าลาย

สวย.

 2. ไดช้นิดของอาหารท่ีประกอบดว้ย ปริมาณน ้าตาลซูโคลส และ ฮอร์โมน 
ท่ีมีสดัส่วนท่ีเหมาะสมต่อการชกัน าให้เกิดแคลลสัจากเน้ือเยือ่เจริญของตา
ขา้งในยางพาราพนัธ์ุ RRIT 3802

2.อยูร่ะหวา่งติดตาตน้ต่อตายาง เพ่ือผลิตก่ิงตาส าหรับน ามาใชท้ดลอง 100.00       - - สวย.

17 โครงการพฒันาระบบการย้ายปลูกต้นกล้ายางจากการเพาะเลีย้ง

ต้นอ่อน

 1. อตัราการรอดตายของตน้ยางหลงัปรับสภาพ อยา่งน้อยร้อยละ 70
2. ตน้ยางพนัธ์ุ RRIM 600 จากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่รอดตาย

 -สามารถผลิตตน้ยางพนัธ์ุ RRIM600  จากการเพาะเล้ียงตน้อ่อนได ้
จ  านวน 27 ตน้ ท่ีศูนยวิ์จยัยางเชิงเทรา 
 -น าตน้กลา้ไปปรับสภาพก่อนยา้ยปลูกท่ี สวทช. ตน้กลา้ยางรอดตาย 25 
ตน้ คิดเป็นร้อยละ 93
 -น าตน้ยางท่ีรอดตายไปปลูกในแปลงปลูกเพ่ือติดตามสมรรถนะของตน้
ยางหลงัปลูก

100.00       - - สวย.

18 โครงการศึกษาสมรรถนะของต้นยางช าถุงจากกิ่งตาต้นเพาะเลีย้ง

เนือ้เยือ่

 1. แปลงปลูกยาง 2 แปลง แปลงละ 5-10 ไร่
2. การเจริญเติบโตของตน้ยางหลงัปลูก 6 และ 12 เดือน (ขนาดเส้นรอบล า
ตน้ (ซม.))

1. ปลูกยางช าถุงขนาด 1 ฉตัร ในแปลงปลูกยางเกษตรกร จ านวน 2 แปลง
 ท่ี จ. นครศรีธรรมราช จ านวน 20 ไร่ และ จ. บุรีรัมย ์ 10 ไร่ 
2. เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตของตน้ยางหลงัปลูก 6 เดือน

100.00       - - สวย.

19 โครงการพฒันาพนัธ์ุยางทนแล้ง  ไดข้อ้มูลการเปิด-ปิดปากใบ ค่าศกัยข์องน ้าภายในใบ และค่าความอ่อนแอ
ต่อการเกิดฟองอากาศในท่อล าเลียงน ้าของยางพารา 20 พนัธ์ุ

1. เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตของตน้ยางอาย ุ6 ปี 11 เดือน 50.00          เน่ืองจากผนตกหนกัและต่อเน่ือง ท าให้ไม่
สามารถเก็บขอ้มูลได้

สวย.

20 โครงการบริหารจัดการและเพิม่ความรู้ด้านโรคยางพาราแก่

เกษตรกรชาวสวนยางโดยใช้ปฏิบัติการเคลื่อนที ่Mobile unit

 สามารถบริการและแกปั้ญหาดา้นโรคและศตัรูยาง ในจงัหวดัพทัลุง และ 
จงัหวดัสตูล ไม่น้อยกวา่ 100 ราย/จงัหวดั

มีเกษตรกรชาวสวนยางเขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัโรคและศตัรู
ยางพาราในจ.พทัลุง จ  านวน 5 อ าเภอ และจ.สตูล จ านวน 5 อ าเภอ รวม
ทั้งส้ิน 450 ราย

100.00       - - สวย.

21 โครงการน าร่องการศึกษาศักยภาพการให้ผลผลติของยางพนัธ์ุ 

RRIT 251 เมือ่ให้ใช้วธีิการกรีดและให้ปัจจัยการผลติอย่างเต็มที่

 ไดผ้ลผลิตจากแปลงวิจยัใน 5 เดือนแรก เตรียมแปลงปลูกให้มีความสม ่าเสมอ 100.00       - - สวย.

22 การทดสอบเทคโนโลยพีนัธ์ุยางแนะน าปี 2559 ในแปลง

เกษตรกรพืน้ทีเ่ขตปลูกยางใหม่

 คดัเลือกเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการและปลูกยางตามการทดลอง 9 แปลง  1.มีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 9 แปลง
2. ปลูกยางในแปลงของเกษตรกรตามวิธีการทดลองได ้5 แปลง
   (ขอกยกเลิก 4 แปลง)

60.00          1. ฝนตกหนกัและต่อเน่ือง ท าให้ไม่สามารถ
เตรียมแปลงปลุกยางได ้
2. เกษตรกรบางรายขอยกเลิกงานทดลอง ท า

ให้ตอ้งหาแปลงทดลองใหม่

สวย.

23 โครงแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5 ปลูก

แทนแบบเกษตรผสมผสาน

 สามารถปลูกสร้างสวนยางไดแ้ลว้เสร็จไม่น้อยกวา่ 60 % ผลการปลูกสร้างสวนยางทั้ง 5 แห่ง ในปี 2561 ด าเนินการได ้3 แห่ง คือ 
ศวย.ฉะเชิงเทรา, ศวย. บุรีรัมย ์และ ศรย.กระบ่ี ส่วนอีก 2 แปลง คือ 
ศวย.หนองคาย และ ศรย.พทัลุง อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

90.00          1. ท่ี ศวย.หนองคาย ไม่สามารถเตรีมพ้ืนท่ี
ปลูกยางได ้เน่ืองจาการโค่นยางยงัไม่แลว้เสร็จ
เพราะการประมูลไมย้างไม่เสร็จส้ิน
2. ท่ี ศรย.พทัลุง เป็นแปลงท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม ้ซ่ึงการใชแ้ปลงตอ้ง
ด าเนินการตามระเบียบราชการ จึงให้ล่าชา้

สวย.



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
24 โครงการพฒันาห้องปฏิบัติการวเิคราะห์ดนิของศูนย์วจัิยยาง

บุรีรัมย์ ให้ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 

17025 : 2005)

 1. ไดรั้บการจดัองคก์รและจดัระบบการบริหารห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ดิน
ศูนยวิ์จยัยางบุรีรัมย ์ร้อยละ 100
2. มีเกษตรกรชาวสวนยางสมคัรเขา้ร่วมส่งตวัอยา่งดินเพ่ือทดสอบการ
วิเคราะห์ธาตุอาหารหลกัไม่น้อยกวา่ 100 ราย

1. จดัท าร่างเอกสารระบบคุณภาพและเอกสารอา้งอิงถึงวิธีการวิเคราะห์
ธาตุอาหารพืช
2. ทดสอบและวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินโดยเปรียบเทียบกบัดินอา้งอิง
ของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือทดสอบความช านาญและความแม่นย  าของ
เจา้หน้าท่ี
3. ทวนสอบและสอบเทียบเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์
4. มีเกษตรกรให้ความร่วมมือ ให้เก็บตวัอยา่งดินในแปลงปลูกยางพารา
เพ่ือใชเ้ป็นตวัอยา่งในการทดสอบความแม่นย  าและความช านาญของ
เจา้หน้าท่ี รวมทั้งเปรียบเทียบกบัดินตวัอยา่งได้

5. อยูร่ะหวา่งการด าเนินการเพ่ือขอเขา้ร่วมเปรียบเทียบห้องปฏิบติัการ
กบัหน่วยงานท่ีด าเนินการดา้นน้ี เช่น กรมวิชาการเกษตร
6. อยูร่ะหวา่งทบทวนคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังาน

90.00         การเขียนคู่มือต่างๆ ตามหลกัเกณฑข์อง มอก. 
17025 : 2558 นั้น มีรายละเอียดค่อนขา้งมาก 
และตอ้งเป็นสากล ส าหรับการขอเขา้ร่วม
ทดสอบเปรียบเทียบห้องปฏิบติัการตอ้งมีคู่มือ
ท่ีพร้อมทั้งระบบคูรภาพและคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบติั ทั้งน้ีอยูร่ะหวา่งทบทวนคู่มือและ
ขั้นตอนการปฏิบติังาน

สวย.

25 โครงการพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนทีโ่รค

ระบาดของยางพารา

 ไดโ้ปรแกรม Android และ ios พร้อมใชง้าน มากกวา่ร้อยละ 30 1. พฒันาโปรแกรมโรคระบาดยางพาราส าหรับระบบปฏิบติัการ Android
 ในส่วนของการติดต่อกบั Server ฐานขอ้มูล พร้อมออกพ้ืนท่ีเพ่ือให้
ขอ้มูลและจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นฐานขอ้มูลเพ่ือใชใ้นงานวิจยั

100.00       - - สวย.

26 โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดทีเ่หมาะสมกบัพนัธ์ุ

ยางลูกผสม

 1. ไดเ้ก็บขอ้มูลผลผลิต ไม่น้อยกวา่ 10 คร้ัง/ปี
2. ไดเ้ก็บขอ้มุลการเจริญเติบโต ไม่น้อยกวา่ 2 คร้ัง/ปี

1. ศรย.กระบ่ี, ศรย.พทัลุง และ กจร.2 จ.นครศรีธรรมราช ไดเ้ก็บขอ้มูล
ผลผลิตน ้าหนกัสดเพ่ือหาขอ้มูลเน้ือยางแห้ง /คร้ังกรีด

2. เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโต 2 คร้ัง , ความหนาเปลือกเดิม และการ
ส้ินเปลืองเปลือก ทั้ง 3 พ้ืนท่ี

100.00       - - สวย.

27 โครงการจัดการหน้ากรีดยางแนวใหม่เพือ่ยดือายุการกรีดยาง

เปลอืกเดมิ

 1. เปิดกรีดอยา่งน้อย 2 แปลง 
2..วดัความหนาของเปลือกยาง 1-2 คร้ัง

1. เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโต มีขนาดเส้นรอบวง เฉล่ีย 80 ซม. 100.00       - - สวย.

28 โครงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ความแปรปรวนนิวคลโีอไทด์ยนี

เป้าหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัลกัษณะขนาดล าต้นยางพารา

 ไดเ้คร่ืองหมายโมเลกุลท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของขนาดล าตน้ เพ่ือใชใ้น
การคดัเลือกพนัธ์ุยางพาราท่ีมีการเจริญเติบโตเร็ว อยา่งน้อย 5 เคร่ืองหมาย

 ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีท  าร่วมกบัหน่งยงานภายนอก -              ยงัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เน่ืองจากสญัญา
การรับทุนไม่แลว้เสร็จ จึงไม่สามารถท าสญัญา
รับทุนได้

สวย.

29 โครงการท าบริสุทธ์ิโปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสจากซีร่ัมน า้

ยางพาราและสมบัติการต้านเช้ือราก่อโรคพชืบางชนิด

 ทราบจ านวน ชนิด และปริมาณโปรตีนเกาะจบัไคตินและไคตีเนสในน ้า

ยางพารา

 ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีท  าร่วมกบัหน่งยงานภายนอก -              ยงัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เน่ืองจากสญัญา

การรับทุนไม่แลว้เสร็จ จึงไม่สามารถท าสญัญา
รับทุนได้

สวย.

30 โครงการศึกษาสมบัติดนิและความหลากหลายของแมลงและ

จุลนิทรีย์ในสวนยางพาราแบบเชิงเดีย่วและแบบปลูกพชืร่วม

 ไดข้อ้มูลความหลากหลายชนิดของแมลงในสวนยางพาราท่ีมีการจดัการ
สวนป่าอยา่งย ัง่ยนืรูปแบบต่างๆ

 ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีท  าร่วมกบัหน่งยงานภายนอก -              ยงัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เน่ืองจากสญัญา
การรับทุนไม่แลว้เสร็จ จึงไม่สามารถท าสญัญา
รับทุนได้

สวย.

แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง
 1. ไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลและสมัภาษณ์ผูส่้งออกได ้จ  านวน 31 
บริษทั

          93.94  1. บุคลากรด าเนินงานวิจยัไม่เพียงพอ ท าให้
การด าเนินงานล่าชา้

 1. บรรจุพนกังานให้เตม็อตัรา
โครงสร้าง และด าเนินการจา้ง
เหมาบุคลากร ในการเป็นผูช่้วย

ฝวศ.

 2. ปัจจุบนัด าเนินการสร้างแบบจ าลองอุปสงคใ์นรูปแบบสมการถอด
ถอยเชิงซอ้น และประมาณค่าสมัประสิทธ์ิโดยใชวิ้ธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares : OLS) และ OLS with abootstrap

          90.00

 3. การพฒันาแบบจ าลองการพยากรณ์ความตอ้งการน าเขา้ยางของ
ประเทศจีน โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ (Box 
and Jenkins) การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend curve analysis)  Exponential
 smoothing และ Grey model

          90.00  2. ขาความร่วมมือจากผูป้ระกอบการในการ
เขา้พบและสมัภาษณ์ เน่ืองจากมาตรการ AETS

 2. อาจจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งตาม
สถานการณ์และความร่วมมือของ
ผูป้ระกอบการ

 4. ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการวิเคราะห์แบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น 
(Linear Probability Model: LPM) แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) 
แบบจ าลองถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression Equation) และ

แบบจ าลองการส่งสญัญาณเตือนภยั (signal Approach)

          90.00

 เพ่ือให้ไดข้อ้มูลในการก าหนดนโยบายเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัของไทยในตลาดยางจีน โดยจดัท าเป็นรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์

31 โครงการการศึกษาวเิคราะห์ตลาดยางจีนทั้งระบบเพือ่เสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนัของไทย



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
32 โครงการการศึกษาวจัิยระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ  มีระบบโลจิสติกส์ยางของไทย และไดฐ้านขอ้มูลสารสนเทศ  ไดส่้งโครงการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ เร่ือง "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ยาง

ภายในประเทศ" ให้กองบริหารงานวิจยั ตามบนัทึกท่ี กษ 2909.02/0201 
ลงวนัท่ี 
5 กนัยายน 2561

        100.00  โครงการต่อเน่ืองในปี 2562 บุคลากรไม่
เพียงพอ

 ปัจจุบนักองโลจิสติกส์ได้
ด าเนินการ เพ่ือไม่ให้เกิดความ
เสียหาย

ฝวศ.

33 โครงการวจัิยศักยภาพการแข่งขนัของโรงงานแปรรูปและ

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง

 มีฐานขอ้มูลไมย้างพาราและไมย้างพาราแปรรูป ไดด้ าเนินการจดัท ารายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ "เร่ืองการศึกษาความ
ตอ้งการแรงงานของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไมย้างพารา"
 และไดจ้ดัส่งให้กองบริหารงานวิจยั สถาบนัวิจยัยาง เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้
 นอกจากน้ีไดน้ างานวิจยัดงักล่าวเพ่ือตีพิมพใ์นวารสารยางพารา ปีท่ี 
39(3) ประจ าเดือนกนัยายน 2561

        100.00  - - ฝวศ.

    กิจกรรม การส ารวจความตอ้งการดา้นแรงงานของผูป้ระกอบการ
โรงงานแปรรูปไมย้างพาราและเฟอร์นิเจอร์ไมย้างพารา

 งานวิจยัฉบบัสมบูรณ์  ไดด้ าเนินการส ารวจและจดัท าฐานขอ้มูลราคาไมย้างพารา รวมทั้ง
น าเสนอในรูปแบบ Infographic ในส่ือออนไลน์ต่างๆ เช่น Line และ 
facebook

        100.00  ไม่สามารถเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้นทุกพ้ืนท่ี
 เน่ืองจาก กยท.จ/กยท.ส. บางแห่ง ไม่ได้
รายงานขอ้มูลและฐานขอ้มูลราคาไมย้างพารา
มายงักองโลจิสติกส์    กิจกรรม การจดัท าฐานขอ้มูลราคาไมย้างพารา และราคาไม้

ยางพาราแปรรูป
 มีฐานขอ้มูลไมย้างพาราและไมย้างพาราแปรรูป  ไดจ้ดัท าฐานขอ้มูลคลงัสินคา้ของ กยท. เสนอผูบ้ริหารเพ่ือใชใ้นการ

ตดัสินใจแก่คณะกรรมการ กยท. ในการเคล่ือนยา้ย/จดัเก็บยางตาม
โครงการพฒันาศกัยภาพฯ และโครงการสร้างมูลภณัฑก์นัชนฯ พร้อม
ทั้งไดแ้จง้เวียนให้ส่วนงาน/หน่วยงานภายใน กยท.ทราบ

        100.00  ไม่สามารถเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้น 
เน่ืองจาก กยท.จ/กยท.ส. บางแห่ง ไม่ได้
รายงานขอ้มูลคลงัสินคา้มายงักองโลจิสติกส์

     กิจกรรม การจดัท าฐานขอ้มูลคลงัสินคา้ของ กยท.  มีฐานขอ้มูลคลงัสินคา้ของ กยท.  ไดจ้ดัท าฐานขอ้มูลคลงัสินคา้ของ กยท. เสนอผูบ้ริหารเพ่ือใชใ้นการ
ตดัสินใจแก่คณะกรรมการ กยท. ในการเคล่ือนยา้ย/จดัเก็บยางตาม
โครงการพฒันาศกัยภาพฯ และโครงการสร้างมูลภณัฑก์นัชนฯ พร้อม
ทั้งไดแ้จง้เวียนให้ส่วนงาน/หน่วยงานภายใน กยท.ทราบ

        100.00  ไม่สามารถเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้น 
เน่ืองจาก กยท.จ/กยท.ส. บางแห่ง ไม่ได้
รายงานขอ้มูลคลงัสินคา้มายงักองโลจิสติกส์

34 โครงการวเิคราะห์สถานการณ์การผลติใช้การตลาดและ

อุตสาหกรรมยางใช้ยางโลก

 ไดร้ายการวิเคราะห์การผลิต การใชย้าง การตลาด ราคายางการผลิต และ
การตลาดอุตสาหกรรมยางปีละ  4 ฉบบั

สรุปสถานการณ์ยางปี 2560 ประเทศไทยมีปริมาณยาง 4.735 ลา้นตนั 
เพ่ิมข้ึน 14.03 เปอร์เซ็นต ์มีปริมาณการใชย้าง 0.7015 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึน 
34.64 เปอร์เซ็นต ์ ราคา FOB ยางแผ่นรมควนัชั้น 3 กรุงเทพฯ เฉล่ีย 
69.25 บาท/กิโลกรัม และปรับตวัลดอยา่งต่อเน่ืองในปี 2561 สาเหตุ
เน่ืองจาก ปริมาณผลผลิตยางปัจจุบนั Over Supply และเศรษฐกิจทัว่โลก
ชะลอตวั สถานการณ์การผลิตและการตลาดอุตสาหกรรมผลิตภณัฑย์างปี
 2560 ไทยมีมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑย์าง 239,687 ลา้นบบาท เพ่ิมข้ึน 
27.04 เปอร์เซ็นต์

100.00       ผูป้ฏิบติังานวิจยัตอ้งปฏิบติังานในการ
สนบัสนุน 
ถ่ายทอด และธุรกิจ เน่ืองจากบุคลากร ท าให้
งานวิจยัไดผ้ลไม่เตม็ท่ี

- ฝวอ.

35 โครงการวจัิยการพฒันาประสิทธิภาพทางเศรษฐกจิและสังคม

การผลติยางแผ่นรมควนัของสถาบันเกษตรกรทีไ่ด้รับมาตรฐาน 

GMP

 ไดแ้นวทางในการลดตน้ทุนการผลิตยางแผ่นรมควนั ตน้ทุนการด าเนินการ
ของสหกรณ์ GMP ท่ีมีความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ และการบริหารการท างาน
ของบุคลากรให้เกิดความรักความผูกพนัในองคก์ร โดยจดัท าเป็รายงานวิจยั
ฉบบัสมบูรณ์

 เก็บขอ้มูลไดค้รบจ านวน 19 สหกรณ์ ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการ
วิเคราะห์ขอ้มูลกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 และกิจกรรมท่ี 3 รวมทั้งไดผ้ล
การวิเคราะห์เบ้ืองตน้ของกิจกรรมท่ี 3 ดชันีความสุขฯ ของบุคลากร/
แรงงาน

          90.00  1. บุคลากรด าเนินงานวิจยัไม่เพียงพอ ท าให้
การด าเนินงานล่าชา้ 
2. การออกระเบียบการวิจยัล่าชา้ เน่ืองจากตอ้ง
ท างานวิจยัร่วมกบัอาจารยภ์ายนอก
3. อยูใ่นช่วงปิดกรีดยาง ส่งผลให้กลุ่มตวัอยา่ง
บางสถาบนัเกษตรกร ไม่สามารถด าเนินการ

ผลิตได้

1. บรรจุพนกังานให้เตม็อตัรา
โครงสร้าง และด าเนินการจา้ง
เหมาบุคลากร ในการเป็นผูช่้วย
นกัวิจยัเพ่ือช่วยด าเนินการให้
ส าเร็จลุล่วง
2. หลงัจากระเบียบงานวิจยั

ประกาศใช ้เร่งด าเนินการจนส าเร็จ
3. ติดต่อสถาบนัเกษตรกรท่ีไดรั้บ
มาตรฐาน GMP  ท่ียงัด าเนินการ

ฝวศ.

36 โครงการความเส่ียงและกลยุทธ์จัดการความเส่ียงของเกษตรกร

สวนยางในประเทศไทย

 ไดเ้กษตรกรและองคก์รเกษตรกรมีทางเลือกกลยทุธ์จดัการความเส่ียงหรือ
เคร่ืองมือจดัการความเส่ียง

 ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีท  าร่วมกบัหน่งยงานภายนอก -              ยงัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เน่ืองจากสญัญา
การรับทุนไม่แลว้เสร็จ จึงไม่สามารถท าสญัญา
รับทุนได้

สวย.

37 โครงการแบบจ าลองธุรกจิรูปแบบใหม่ผลติภัณฑ์ทีน่อนและ

หมอนยางพาราไทยเพือ่การพฒันากลยุทธ์การตลาดและการเข้าถึง

ผู้บริโภค: กรณีศึกษาตลาดในประเทศจีนและสปป.ลาว

 ไดแ้ผนการด าเนินงานและ แนวทางการพฒันาการจดัการการตลาดและกล
ยทุธ์การตลาดเพ่ือการส่งออกผลิตภณัฑท่ี์นอนและหมอนยางพาราของไทย
ในตลาดประเทศจีน และลาว

 ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีท  าร่วมกบัหน่งยงานภายนอก -              ยงัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เน่ืองจากสญัญา
การรับทุนไม่แลว้เสร็จ จึงไม่สามารถท าสญัญา
รับทุนได้

สวย.



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
38 โครงการเปรียบเทียบพนัธ์ุยางขั้นปลายพนัธ์ุยางแลกเปลี่ยน

ระหว่างประเทศ

  ไดพ้นัธ์ุยางแลกเปล่ียนจากประเทศในรูปของก่ิงตายาง จาก 10 ประเทศ 
(รวมประเทศไทย) จ านวน 4 พนัธ์ุ

1. น าเขา้ก่ิงตาพนัธ์ุยางจากประเทศอินโดนีเซีย 3 พนัธ์ุ
2. น าเขา้ก่ิงตาพนัธ์ุยางจากประเทศฟิลิปปินส์ 1 พนัธ์ุ
3. ส่งออกก่ิงตาพนัธ์ุดีของประเทศไทยไปยงัประเทศอินโดนีเซีย 5 พนัธ์ุ
4. ดูแลตน้ยางท่ีติดตาพนัธ์ุยางจากประเทศโคร์ดิววัร์ เวียดนาม กาน่า 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย พม่า จีน กมัพูชา และศรีลงักา จ  านวน 37
 พนัธ์ุ
5. ดูแปลงก่ิงตา และตน้ตอก่ิงตายางเพ่ือรอรับการขยายพนัธ์ุก่ิงตายาง
พนัธ์ุยางแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศ

100.00       - - สวย.

39 โครงการแสวงหาและร่วมงานวจัิยด้านความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ

ปะชุม 30 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 44  คร้ัง 146.67       สผว./กกท.

  1. ความร่วมมือดา้นยางระหวา่งประเทศ (International 
Tripartite Rubber Council  : ITRC)

ประชุม 6 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 14 คร้ัง 233.33 1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอบรับการประชุมล่าชา้ 1. ติดตาม/เร่งรัดให้ทนัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

  2. สมาคมประเทศผูผ้ลิตยางธรรมชาติ (Association of Natural 
Rubber Producing Countries : ANRPC)

ประชุม 11 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 13 คร้ัง 118.18  1. การวิเคราะห์ และการรายงานผลการ
ประชุมของแต่ละคณะเป็นไปอยา่งล่าชา้

 1. ติดตาม/เร่งรัดหน่วยงานเจา้ของ
เร่ืองเพ่ือให้ไดรั้บรายงานการ
ประชุมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

  3 สภาวิจยัและพฒันายางระหวา่งประเทศ (International Rubber
 Research and Development Board : IRRDB)

ประชุม 8 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 11 คร้ัง 137.50  1. การวิเคราะห์ และการรายงานผลการ
ประชุมของแต่ละคณะเป็นไปอยา่งล่าชา้

 1. ติดตาม/เร่งรัดหน่วยงานเจา้ของ
เร่ืองเพ่ือให้ไดรั้บรายงานการ
ประชุมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

  4. คณะท างานดา้นผลิตภณัฑย์างภายใตค้ณะกรรมการท่ีปรึกษา
ดา้นมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ACCSQ)

ประชุม 2 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 2 คร้ัง 100.00

  5. คณะกรรมการมาตรฐานส่ิงประดิฐษอุ์ตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑต่์างๆ  (ISO/TC 45 Rubber and Rubber Products)

ประชุม 1 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง 100.00  1. การวิเคราะห์ และการรายงานผลการ
ประชุมของแต่ละคณะเป็นไปอยา่งล่าชา้

 1. ติดตาม/เร่งรัดหน่วยงานเจา้ของ
เร่ืองเพ่ือให้ไดรั้บรายงานการ
ประชุมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

  6. ความร่วมมืองานวิจยัยางระหวา่งไทย-ฝร่ังเศส (Hevea 
Research Platform in Partnership : HRPP)

ประชุม 2 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 3 คร้ัง 150.00  1. การวิเคราะห์ และการรายงานผลการ
ประชุมของแต่ละคณะเป็นไปอยา่งล่าชา้

 1. ติดตาม/เร่งรัดหน่วยงานเจา้ของ
เร่ืองเพ่ือให้ไดรั้บรายงานการ
ประชุมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

40 โครงการพฒันาผลติภัณฑ์ยางเพือ่ขยายโอกาสทางการค้าของ

อุตสาหกรรมยาง

 ไดสู้ตรและเทคนิคการผลิตผลิตภณัฑย์างอยา่งน้อย 5 ชนิด จดัท าและแกไ้ขโครงงการตามมติของคณะท างานพิจารณางบประมาณ 
49(4) 
1. ทดสอบแม่พิมพเ์ฝือกขายางพารา  
2. ทดสอบบดผสมยางผสมสารเคมี  อดัข้ึนรูป เพ่ือเตรียมผลิตภณัฑ์
เคลือบบล๊อคปูพ้ืน
3. ทดสอบการท าแผ่นยางส าหรับการประปา

75.00 บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการท า
ผลิตภณัฑย์างมีจ านวนไม่เพียงพอกบังานวิจยั 
งานบริการวิชาการและงานผลิตเพ่ือธุรกิจ

ขอให้ ฝทม. บรรจุบุคลากรเพ่ิม 
เพ่ือปฏิบติังานในงานวิจยั

ฝวอ.

41 โครงการสนับสนุนการผลติและใช้ผลติภัณฑ์ยางเพือ่ทดแทนการ

น าเข้าและขยายตลาดส่งออก

 1. ไดเ้ทคนิค วิธีการการผลิตผลิตภณัฑย์าง และไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพ
พร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย ์ไม่น้อยกวา่ ปีละ 5 ผลิตภณัฑ์

 ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพพร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย ์ 5 ผลิตภณัฑ์ 100.00 ฝวอ.

 2)  เป็นแนวทางหน่ึงในการหารายไดใ้ห้กบัหน่วยงาน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30
 ของงบประมาณ (โครงการสนบัสนุนการผลิตและใชผ้ลิตภณัฑย์างเพ่ือ
ทดแทนการน าเขา้และขยายตลาดส่งออก ไดรั้บงบประมาณในปี 2561 
จ านวน 6.452 ลา้นบาท)

ผลการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์มีดงัน้ี 1. ปืนยาง 300 กระบอก 2. ของท่ีระลึก
และพวงกุญแจตุก๊ตายาง 3. แผ่นยางปูพ้ืนห้องน ้า 100 ช้ิน 4. แผ่นฝึกเยบ็
ส าหรับนกัศึกษาแพทย ์200 แผ่น 5. มีดยาง 115 อนั 

รวมทั้งส้ิน 342,223 บาท

5.30

42 โครงการผลกระทบของปริมาณซัลเฟตต่อสมบัติทางกายภาพ

ของผลติภัณฑ์ยางล้อรถยนต์

 1. ไดข้อ้มูลทางวิชาการแสดงถึงผลกระทบจากปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปริมาณ
ซลัเฟตตกคา้ง พนัธ์ุยาง อายตุน้ยาง ระยะเวลาการจดัเก็บ กระบวนการลา้ง ท่ี

มีผลต่อคุณภาพยางกอ้นถว้ย

 1. ทดลองผสมยางคอมพาวนดโ์ดยใชสู้ตรใส่สารตวัเติม (Black Filled) 
ตามสูตรมาตรฐาน ASTM D3182 และ D3184 เพ่ือท าการทดสอบ

สมบติัทางกายภาพยาง ผลการทดสอบยางท่ีจบัตวัดว้ยกรดฟอร์มิคและ
กรดซลัฟูริคไม่มีความต่างกนัมากนกั

75.00         เป็นช่วงฤดูปิดกรีด ไม่สามารถเก็บรวบรวมน ้า
ยางเพ่ือท าการทดลองได้

รอด าเนินการอีกคร้งในเดือน
พฤษภาคม 61 ต่อไป

ฝวอ.

แผนงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการท า
ผลิตภณัฑย์างมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอกบั
งานวิจยั งานบริการวิชาการและงานผลิตเพ่ือ
ธุรกิจ



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
 2.ไดชุ้ดทดสอบส าหรับตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของซบัเฟตในสาร
จบัตวัยาง และในยางกอ้นถว้ยท่ีใชไ้ดจ้ริงในภาคสนามและห้องปฏติัการ

2. ส่งตวัอยา่งยางแท่งท่ีจบัตวัดว้ยกรดซลัฟูริกในอตัราการใชก้รดท่ี
ต่างกนัทดสอบสมบติับางประการของยางลอ้ไดแ้ก่ ทดสอบการติดของ
ยางกบัผา้ใบ (ไนล่อน) และโลหะ (แผ่นทองเหลือง) โดยใชสู้ตรท่ี
สอดคลอ้งกบัการใชง้านจริงในอุตสาหกรรม ซ่ึงการทดลองน้ีอยู่

ระหวา่งการด าเนินการส่งตวัอยา่งและอยูร่ะหวา่งรอผลการทดสอบ

75.00         

43 โครงการการผลติเท้าเทียมจากยางธรรมชาติเพือ่ใช้ในประเทศ

และการส่งออก

 1. ไดเ้ทา้เทียมจากยางธรรมชาติท่ีไดม้าตรฐานการผลิตร้อยละ 40
2. ไดสู้ตรยางท่ีเหมาะสมและเทคนิคในการผลิตเทา้เทียมเพ่ือใชผ้ลิตทาง
การคา้

 1. เทา้เทียมจากยางท่ีไดผ้่านมาตรฐานการผลิต มอก.2613-2557
2. ทดลองกบัผูป่้วยจ านวน 5 ราย
3. ติดตามการใชง้านผูป่้วยท่ีรักษาตวัรพ.พระพุทธชินราข ผลตอบรับการ
ใชง้านไดดี้เยีย่มเตรียมขยายผลเชิงธุรกิจ

        100.00  ตอ้งเดินทางมาปฏิบติังานวิจยัท่ี ฝวอ.และ 
ศบท.ตะวนัออก ท่ีมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
พร้อม  ท าให้งานล่าชา้และไม่ต่อเน่ือง

ฝวอ.

44 โครงการการผลติน า้ยางข้นปราศจาก TMTD/ZnO ชนิดเพิม่

มูลค่า

 1. ไดเ้ทคนิคการผลิตน ้ายางขน้ปราศจาก TMTD/ZnO ร้อยละ 50  1. ควบคุมจุดรวบรวมน ้ายางสดให้ไดรั้บมาตตรฐาน GAP เพ่ือสอดรับ
กบัการท าน ้ายางขน้ปราศจาก TZ
2. สามารถผลิตน ้ายางขน้ปราศจาก TZ ดว้ยการรับรองจากกรม
วิทยาศาสตร์บริการ

100.00        ตอ้งเดินทางมาปฏิบติังานวิจยัท่ีกองจดัการ
โรงงาน ท่ีมีโรงงานน ้ายางขน้ ท าให้งานล่าชา้
และไม่ต่อเน่ือง

ฝวอ.

45 โครงการวจัิยการพฒันามาตรฐานและความสามารถ

ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง

 1. ไดห้้องปฎิบติัการท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานสากล 3 ห้องปฏิบติัการ ห้องปฏิบติัการทดสอบยางและผลิตภณัฑย์าง ศูนยบ์ริการทดสอบ
รับรองภาคกลาง ไดพ้ฒันาศกัยภาพของห้องปฏิบติัการทดสอบให้มี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทัว่ไปวา่ดว้ยความสามารถของ
ห้องปฏิบติัการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ซ่ึงเป็น

ฉบบัปรับเปล่ียนจาก ISO/IEC 17025:2005 เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การขอการรับรองต่อไป ด าเนินการ ดงัน้ี
 1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาบุคลากรระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากวิทยากรภายนอกท่ีมีความ
เช่ียวชาญดา้นการรับรองระบบเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีมีการปรับเปล่ียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จดัท่ี จ.
ราชบุรี
 2. ทดสอบความช านาญของเจา้หน้าท่ีทดสอบทั้ง 3 ห้องปฏิบติัการตาม

แผน
 3. ทวนสอบ สอบเทียบ และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือของห้องปฏิบติัการ
ตามแผนท่ีก าหนด
 4. ตรวจติดตามคุณภาพภายในของระบบคุณภาพทั้ง 3 ห้องปฏิบติัการ
 5. สมอ.ตรวจติดตามคุณภาพของห้องปฏิบติัการท่ีไดรั้บการรับรองทั้ง 3
 ห้องปฏิบติัการ ผลการตรวจติดตามพบขอ้บกพร่องยอ่ย (minor) 2 ขอ้ 
และขอ้สงัเกต 1 ขอ้ ผลการประเมินทั้ง 3 ห้องปฏิบติัการสามารถรักษา

100.00       บุคลากรท่ีมีความช านาญในการให้บริการ
ทดสอบมีปริมาณไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้งจา้ง
เหมาบุคคลากรทางดา้นวิทยาศาสตร์ เขา้มา
ช่วยปฏิบติังาน

จา้งเหมาแรงงานตามความจ าเป็น
โดยใชง้บประมาณจากงานวิจยั

ฝวอ.

46 โครงการ การวดัปริมาณเนือ้ยางในน า้ยางสด (%DRC) โดยใช้ 

Hydrometer เพือ่การหาตัวแทนทางสถิติในระดบัประเทศและใช้ใน

การซ้ือขาย

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

1 ชุดขอ้มุล

จากการใชชุ้ดตน้แบบโดยใช ้Hydrometer ในหน่วย %DRC (Latex 
meter) และ Hy-drometer ในหน่วยความหนาแน่น (g/cm3) ควบคู่กบั

ชุดควบคุมสภาวะการทดลอง ภายใตก้ารควบคุมอุณหภูมิท่ี 20 ± 1 oC 
พบวา่สามารถวดั %DRC ดว้ย Latex meter ภายใต ้Criteria ±3 %DRC 
เม่ือเทียบกบัผลจากวิธี ISO-126 และมีความถูกตอ้งไม่น้อยกวา่ 90% 
ของผลการวดัทั้งหมด และการท าซ ้าของผลการวดั (Repeatability) ท่ี
ระดบั ±0.5 %DRC 
โดยค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าความหนาแน่น และค่า %DRC ท่ีไดน้ั้น
จะถูกน าไปสร้างเป็น Latex meter ชุดใหม่ท่ีความแม่นย  าในการวดัมาก
ข้ึน มีขนาดเล็กลง สามารถพกพาง่าย และมีความสะดวกในการใชง้าน

มากข้ึนเน่ืองจากไม่ตอ้งใชคู้่กบัชุดควบคุมสภาวะการทดลองอีกต่อไป 

100.00        ตอ้งสัง่ท  า Hydrometer จากต่างประเทศ เพ่ือ
น ามาทดสอบ %DRC ในน ้ายางตามจุด

รวบรวมน ้ายางของจริง

รอน าตน้แบบมาใชใ้นช่วงเปิดกรีด ฝวอ.



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
47 โครงการเป็น การเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่าง

ห้องปฏิบัติการ (Inter-laboratory comparison)

(ช่ือเดมิ โครงการทดสอบความช านาญระหว่างห้องปฏิบัติการ

ทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์และห้องปฏิบัติการทดสอบน า้ยางข้นด้วย

วธีิ Round Robin Crosscheck )

 1. มีห้องปฏิบติัการยางแท่งและน ้ายางขน้ของภาคเอกชน เขา้ร่วมโครงการ
อยา่งน้อย 3 ห้องปฏิบติัการ

ด าเนินการตามแผนการปฏิบติังาน ตั้งแต่การศึกษา รวบรวมขอ้มูล และ
ตรวจสอบความใชไ้ดข้องวิธีทดสอบจากมาตรฐานต่าง ๆ จนถึงก าหนด
แนวทางในการด าเนินการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ระหวา่งห้องปฏิบติัการ ประชาสมัพนัธ์การเขา้ร่วมกิจกรรม รวบรวม
รายช่ือห้องปฏิบติัการ และต่อจากน้ีด าเนินการการลงทะเบียนขอ้มูลให้
รหสัประจ าห้องปฏิบติัการ (Lab code) และเตรียมจดัส่งตวัอยา่งทดสอบ
พร้อมแนบเอกสารกิจกรรมให้ห้องปฏิบติัการทางพสัดุไปรษณีย ์EMS 
จากนั้นห้องปฏิบติัการแต่ละแห่งด าเนินการทดสอบน ้ายางขน้ตามวนั
และเวลาท่ีก าหนด

75.00          การเตรียมตวัอยา่งน ้ายางขน้ตอ้งมีการควบคุม
การบรรจุอยา่งดี และก าหนดวนัเวลาทดสอบท่ี
แน่นอน เพ่ือทดสอบพร้อมกนัทุก
ห้องปฏิบติัการ

ฝวอ.

48 โครงการศึกษารูปแบบอุตสาหกรรมยางทีเ่หมาะสมกบัประเทศ

ไทย

 กยท. สามารถสร้างผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดปลาย
น ้าไดเ้พ่ิมมากกวา่ร้อยละ 50

 อุตสาหกรรมในอนาคตควรเป็นผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุหรือ
ทางการแพทยใ์ห้มากข้ึน เน่ืองจากประเทศไทยก าลงัเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ
 ดงั กยท. ควรมีการวิจยัท่ีเก่ียวกบัผลิตภ ณฑืท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายใุห้
มากข้ึน

100.00       ฝยศ.

49 โครงการทดสอบคุณภาพไม้ยางพาราเพือ่ใช้เป็นเช้ือเพลงิชีวมวล  1. ไดอ้งคป์ระกอบโดยประมาณไดแ้ก่ ความช้ืน ปริมาณเถา้ สารท่ีระเหยได้
 และองคป์ระกอบทางเคมี 3 ขอ้มูล
2. ไดส้มการส าหรับวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยประมาณและองคป์ระกอบ
ทางเคมี อยา่งน้อย 1 สมการ

1. โค่นตน้ยางจ านวน 40 ตน้ วดัขนาดและความสูง เพ่ือน าไปค านวณ
ปริมาณของไม ้ชัง่น ้าหนกัสด ตากแห้ง และบดเป็นผง ไดจ้  านวน 120 
ตวัอยา่ง
2. วิเคราะห์องคป์ระกอบโดยละเอียด ไดแ้ก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน 

ไนโตรเจน และซลัเฟอร์
3. วิเคราะห์คุณสมบติัทางเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส 
และลิกนิน จ านวน 120 ตวัอยา่ง
4. วิเคราะห์ค่าความร้อน จ านวน 120 ตวัอยา่ง
5. สร้างสมการส าหรับวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยละเอียด องคป์ระกอบ
ทางเคมี และค่าความร้อน

100.00       สวย.

50 โครงการจัดการสวนยางทีด่แีละเหมาะสม (GAP) เพือ่ผลติน า้

ยางคุณภาพดขีองกลุ่มสหกรณ์โรงงานยางแผ่นรมควนัจังหวดัตรัง

 1. ร่วมมือกบัสหกรณ์ 2-3 สหกรณ์
2.  ตรวจสวนยาง จ  านวน 20-30 สวน/สหกรณ์
3. ขอ้มูลผลผลิต 20-30 สวน/สหกรณ์ และคุณภาพของน ้ายาง 2-3 

 1. เตรียมแบบสอบถาม และประสานงานไปยงักลุ่มสหกรณ์เพ่ือนดั
หมายการประชุมช้ีแจงโครงการวิจยัร่วมกนั

100.00       สวย.

51 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดบิและยางคงรูป

ของยางพนัธ์ุ  RRIT 251 RRIM600 และในพนัธ์ุยางแนะน าช้ัน 2 

ช้ัน และช้ัน 3 ตามค าแนะน าพนัธ์ุยางปี 2559

 1. ไดข้อ้มูลสมบติัทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปในยางพนัธ์ุยาง
แนะน าปี 2559 ชั้น 1, 2 และ 3 อยา่งน้อย  22 พนัธ์ุ

1. รวบรวมยางแผ่นจาก ศวย.หนองคาย แปลงเกษตรกร และจาก ศวพ.
นราธิวาส  อบแห้งและชัง่น ้าหนกัแห้ง 
2. ตดัช้ินตวัอยา่งสายพนัธ์ุละ 1 ช้ิน และน าเขา้วิเคราะห์น ้าหนกัโมเลกุล 
ของพนัธ์ุยางแนะน าท่ีรวบรวมจากพ้ืนท่ี
3. รายงานผลการทดลองและการวิเคราะห์ในงานประชุมวิชาการปี 2561

100.00       ช่วงเดือน พ.ค.-ก.ย. 61 เป็นช่วงฤดูฝน ซ่ึงใน
การเก็บรวบรวมผลผลิต ผลผลิตทีไดจ้ะข้ึนรา 
มีคุณภาพไม่เหมาะสมส าหรับน าไปวิเคราะห์
ในห้องปฺฏิบติัการ

จา้งแรงงานในการกรีดยางหลงัจาก
ฝนหยดุตก และหน้ายางแห้งพอ

ฝวอ.

52 โครงการแผ่นยางไฮบริดต้านเช้ือและผลติพลงังานจากยาง

ธรรมชาติและกากกาแฟ

 ไดสู้ตรการท ายางคอมพาวนด ์อยา่งน้อย 1 สูตร  ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีท  าร่วมกบัหน่งยงานภายนอก -              ยงัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เน่ืองจากสญัญา
การรับทุนไม่แลว้เสร็จ จึงไม่สามารถท าสญัญา

สวย.

53 โครงการ  การศึกษาผลของแรงกระแทกและการดูดซับพลงังาน

ของหมวกกนัน็อครถจักรยานยนต์ทีใ่ช้ฟองน า้ยางธรรมชาติเป็น

 ไดข้อ้มูลคุณสมบติัเชิงกลของวสัดุท่ีเป็นหมวกกนัน็อคท่ีมีการเสริมดว้ยยาง

ธรรมชาติ เพ่ือน ามาใชใ้นการผลิตหมวกกนัน็อค

 ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีท  าร่วมกบัหน่งยงานภายนอก -              ยงัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เน่ืองจากสญัญา

การรับทุนไม่แลว้เสร็จ จึงไม่สามารถท าสญัญา
สวย.

54 โครงการใช้ประโยชน์จากเมลด็ยางพาราในผลติภัณฑ์ดูแลเส้นผม  ไดผ้ลิตภณัฑดู์แลเส้นผมผสมน ้ามนัเมล็ดยางพาราท่ีมีความปลอดภยั มี
ประสิทธิภาพ และเป็นท่ีพึงพอใจในผูบ้ริโภค อยา่งน้อย  1 ผลิตภณัฑ์

 ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีท  าร่วมกบัหน่งยงานภายนอก -              ยงัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เน่ืองจากสญัญา
การรับทุนไม่แลว้เสร็จ จึงไม่สามารถท าสญัญา
รับทุนได้

สวย.

55 โครงการวจัิย การศึกษาและพฒันาความคงทนของไม้ยางพารา

โดยการอดัพอลเิมอร์

 ไดวิ้ธีการผลิตไมย้างพาราแปรรูปท่ีมีความทนทานต่อความช้ืน เช้ือราผุ 
และปลวก รวมทั้งสมบติัเชิงกลท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกบัไมย้างพาราแปรรูป
แบบเดิมท่ีมีการจ าหน่ายตามทอ้งตลาด

 ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีท  าร่วมกบัหน่งยงานภายนอก -              ยงัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เน่ืองจากสญัญา
การรับทุนไม่แลว้เสร็จ จึงไม่สามารถท าสญัญา
รับทุนได้

สวย.

56 โครงการวจัิยพืน้น าทางเรืองแสงในทีม่ืดจากยางพารา ไดผ้ลิตภณัฑพ้ื์นหรือเส้นน าทางเรืองแสงจากยางพาราส าหรับน าไปใชง้าน

ในท่ีมืดเพ่ือความปลอดภยัในการใชชี้วิต

 ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีท  าร่วมกบัหน่งยงานภายนอก -              ยงัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เน่ืองจากสญัญา

การรับทุนไม่แลว้เสร็จ จึงไม่สามารถท าสญัญา
สวย.



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
57 โครงการวจัิยหมอนยางพาราไร้กลิ่นปลอดเช้ือผสมอนุภาคซิล

เวอร์นาโน

ไดวิ้ธีการผลิตหมอนยางพาราไร้กล่ินและปลอดเช้ือ  ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีท  าร่วมกบัหน่งยงานภายนอก -              ยงัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เน่ืองจากสญัญา
การรับทุนไม่แลว้เสร็จ จึงไม่สามารถท าสญัญา
รับทุนได้

สวย.

58 โครงการ กจิกรรมทางชีวภาพของเปปไทด์ทีเ่กดิจากการเตรียม

น า้ยางก าจัดโปรตีนโดยการใช้อลัคาเลสและปาเปน

 ไดวิ้ธีการแยกเปปไทดแ์ละทราบชนิดของเปปไทดท่ี์มีสมบติัทางชีวภาพโดด
เด่นจากเปปไทดท่ี์แยกได้

 ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีท  าร่วมกบัหน่งยงานภายนอก -              ยงัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เน่ืองจากสญัญา
การรับทุนไม่แลว้เสร็จ จึงไม่สามารถท าสญัญา

สวย.

59 โครงการวจัิยกาวน า้ยางพาราเพือ่เช่ือมติดในวสัดุเพือ่งานไม้

ตกแต่ง และการแพ๊คกิง้ (Rubbe Adhesive Glue Wood Working 

and Packing)

 ไดวิ้ทยาการการใชก้าวยางพาราส าหรับการประกอบงานไมก้บัวสัดุศาสตร์
อ่ืน ๆ การตกแต่ง ส่ิงทอ ส าหรับภาคอุตสาหกรรมและการผลิตถุงจาก
ยางพารายอ่ยสลายใชใ้ส่ส่ิงปฏิกูลขยะ

 ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีท  าร่วมกบัหน่งยงานภายนอก -              ยงัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เน่ืองจากสญัญา
การรับทุนไม่แลว้เสร็จ จึงไม่สามารถท าสญัญา
รับทุนได้

สวย.

60  โครงการวสัดุแผ่นยางมุงหลงัคาส าหรับแผงโซล่าร์เซล (Rubber

 Roof Tiles for Solar Roof) ประกอบโครงสร้างหลงัคาบ้าน/

โรงเรือนฟาร์ม ลดน า้หนักหลงัคากระเบือ้งและลดโครงเหลก็ขนาด

ใหญ่ ขนาดทดลอง 10x15 ม. เพือ่พฒันาเป็นโรงเกบ็สินค้าเกษตร

แปรรูป โรงเกบ็แผ่นยางพารา น าร่อง 1 แห่งเป็นเนือ้ทีส่่วนหลงัคา 

150 ตารางเมตร (สามารถรองรับแผงการติดตั้งโซล่าร์เซลได้)

 ไดรู้ปแบบผลิตภณัฑแ์ผ่นมุงหลงัคายางพาราท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มของภูมิอากาศร้อนช้ืน

 ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีท  าร่วมกบัหน่งยงานภายนอก -              ยงัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เน่ืองจากสญัญา
การรับทุนไม่แลว้เสร็จ จึงไม่สามารถท าสญัญา
รับทุนได้

สวย.

61 โครงการแผ่นยางพาราความยดืหยุ่นสูงแบบบลอ็คลอ็คส าหรับ

การรองรับแรงกระแทกในพืน้ทีท่ีต้่องการความปลอดภัยสูง

 ไดผ้ลิตภณัฑแ์ผ่นปูพ้ืนความยดืหยุน่สูงจากยางพาราเพ่ือใชท้ดแทนแผ่นปู
พ้ืนทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการความปลอดภยัสูงได้

 ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีท  าร่วมกบัหน่งยงานภายนอก -              ยงัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เน่ืองจากสญัญา
การรับทุนไม่แลว้เสร็จ จึงไม่สามารถท าสญัญา
รับทุนได้

สวย.

62 โครงการวจัิย การพฒันายางปูพืน้ค่ายมวยจากยางพาราผสมเส้น

ใยธรรมชาติ

  ไดพ้ื้นสนามมวยท่ีท าจากยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ ท่ีผ่านการทดสอบ
ใชง้านจริงในค่ายมวยและโรงยมิ ซ่ึงสามารถประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา
ผลิตภณัฑข์องอุตสาหกรรม

 ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีท  าร่วมกบัหน่งยงานภายนอก -              ยงัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เน่ืองจากสญัญา
การรับทุนไม่แลว้เสร็จ จึงไม่สามารถท าสญัญา
รับทุนได้

สวย.

63 โครงการวจัิย  การพฒันาลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าจากยางธรรมชาติ  ไดผ้ลิตภณัฑถ์ว้ยฉนวนไฟฟ้าท่ีท าจากยางธรรมชาติ  ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากเป็นงานวิจยัท่ีท  าร่วมกบัหน่งยงานภายนอก -              ยงัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เน่ืองจากสญัญา
การรับทุนไม่แลว้เสร็จ จึงไม่สามารถท าสญัญา
รับทุนได้

สวย.

แผนงานติดตามและประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย

64 โครงการพฒันาระบบการบริหารจัดการงานวจัิย  ไดร้ะบบการบริหารจดัการงานวิจยั มีประสิทธิภาพ 1. จดัสรรงบประมาณ ปี 2561
2. จดัท าค  าของบประมาณ กรอบงบประมาณ และจดัสรรงบประมาณ

ตามมาตรา 49(4) ประจ าปี 2562
3. รวบรวมโครงการวิจยั รายงานความกา้วหน้าปี 2561 ทุกไตรมาส
4. รวบรวมเร่ืองเตม็งานวิจยัท่ีส้ินสุด ปี 2560
5. ส ารวจ และติดตามขอ้มูลผลผลิตแปลงยางท่ีไดจ้ากงานวิจยั และ
แปลงนอกงานวิจยั
6. ส ารวจแปลงก่ิงตาทั้งแปลงวิจยัและแปลงนอกวิจยั
7. บนัทึกขอ้มูลในระบบ PM
8. จดัท าสญัญา คู่มือและขั้นตอนการขอทุนตามาตรา 49(4) เสนอผูว้า่การ
9. จดัท างบประกาศ เพ่ือขอรับขอ้เสนองานวิจยัประจ าปีงบประมาณ 2562
10. รวบรวม และพิจารณาโครงการวิจยั ประปี งบประมาณ 2562

100.00       สวย.

65 โครงการงานประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ความรู้วชิาการยางพารา  1. ประชุมวิชาการยางพารา 2 คร้ัง
2. ผลงานมาจดัท าเป็นเอกสารวิชาการ เอกสารค าแนะน า และวารสารเพ่ือ
เผยแพร่

1. จดัประชุมวิชาการยางคร้ังท่ี 1 วนัท่ี 30 เมษายน 2561 สถานท่ีจดั
ประชุม โรงแรมมิราเคิล โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 250 คน
2.  จดัประชุมวิชาการยางคร้ังท่ี21 วนัท่ี 3-5 กนัยายน 2561 สถานท่ีจดั
ประชุม โรงแรมภูวนาลีรีสอร์ท โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 110 คน
3. จดัท าเอกสารเผยแพร่ เอกสารวิชาการยางพาราปี 2561 จ านวน 2,000 

เล่ม และวารสารยางพารา ปีท่ี 39 ฉบบัท่ี 3 จ านวน 1,300 เล่ม

100.00       สวย.



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
แผนงาน สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่

66 โครงการสนับสนุนทุนวจัิยด้านยางพาราระดบับัณฑติศึกษา และ

ดุษฎีบัณฑติ

 ไดง้านวิจยัดา้นยางพาราท่ีมีศกัยภาพจากนกัวิจยัรุ่นใหม่ จ  านวน 20 งานวิจยั 1. จดัประกวดโครงร่างงานวิจยันวตักรรมเคร่ืองมือเก็บเก่ียวผลผลิตน ้า
ยาง ท่ีโรงแรมทีเคพลาเรซแอนดค์อนเวนชัน่ กทม. ไดผู้ผ้่านการ
ประกวดโครงร่างงานวิจยั 4 โครงการ

100.00       สวย.

67 โครงการสนับสนุนงานวจัิยดเีด่นด้านยางพารา  ไดผ้ลงานวิจยัดา้นยางพาราท่ีมีศกัยภาพ จ านวน 15 เร่ือง 1. จดัประกวดโครงงานวิจยัดา้นยางพาราระดบัมธัยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา  จ  านวน 19 เร่ือง มีผูผ้่านการประกวดโครงงาน 11 เร่ือง

100.00       สวย.

กลยุทธ์ที ่2 การถ่ายทอดงานวจัิยยาง

แผนงานการถ่ายทอดเทคโนลียีเพ่ือการผลิตและอุตสาหกรรมยาง

68 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมฝึกอบรม 53,820 ราย เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมฝึกอบรม 60,821 ราย 113.01 ฝสผ.

1) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการผลิตยาง 49,860 ราย 57,392 ราย 115.11

   1.1 การกรีดยางอยา่งถูกวิธี 2,850 ราย 4,345 ราย 152.46

   1.2 การใชปุ๋้ยอยา่งมีประสิทธิภาพ 2,700 ราย 3,122 ราย 115.63

   1.3 การป้องกนัก าจดัโรคและศตัรูยางพารา 2,700 ราย 4,273 ราย 158.26

   1.4 การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 16,410 ราย 17,920 ราย 109.2

   1.5 การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารปลูกสร้างสวนยางอยา่งย ัง่ยนืตาม

มาตรฐาน FSC
25,200 ราย 27,632 ราย 109.65

2) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง
3,780 ราย 3,469 ราย 91.77

บางกิจกรรมส่วนงานยงัไม่ไดส่้งรายงานผล
การด าเนินงาน

   2.1 การผลิตผลิตภณัฑย์าง 370 ราย - 0 ฝวอ.ยงัไม่ไดร้ายงานผลการด าเนินงาน

   2.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรมให้ครูยาง 1,800 ราย 1,671 ราย 92.83

   2.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นผลิตยางและเศรษฐกิจยางผ่านศูนย์
เรียนรู้ยางพารา

410 ราย 484 ราย 118.05

   2.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตผลิตภณัฑย์าง 1,200 ราย 1,314 ราย 109

3) กิจกรรมฝึกอบรมช่างกรีดยาง 180 ราย 60 ราย 33.33 กยท.จ.ยงัส่งรายงานผลไม่ครบ

กลยุทธ์ที ่3 การจัดท าฐานข้อมูลเพือ่การวจัิยและพฒันา

แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง

69 โครงการจดัท าฐานขอ้มูลยางพาราเพ่ือการวิจยัและพฒันายาง  1.ไดข้อ้มูลให้ภาครัฐน าไปใชป้ระโยชน์ในการก าหนดนโยบาย 1 ฐานขอ้มูล 
2. ไดว้ารสารขอ้มูลยางไทยของ กยท.

1. ไดส้ ารวจรวบรวมขอ้มูลยางพารา ดา้นตน้น ้า ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูล
การผลิตยางของเกษตรกร 2) ขอ้มูลดา้นตลาดยางของเกษตรกร 3) 
ขอ้มูลตน้ทุนการผลิตของเกษตรกร ขอ้มูลกลางน ้า ประกอบดว้ย  1)  
ขอ้มูลดา้นการผลิตยางแปรรูป 2) ขอ้มูลดา้นการตลาดยางแปรรูป 3) 

ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคายาง 4) ขอ้มูลตน้ทุนการแปรรูปยาง 
และขอ้มูลปลายน ้า ประกอบดว้ย 1) การจดัเก็บขอ้มูลดา้นการผลิต
ผลิตภณัฑย์าง 2) การจดัเก็บขอ้มูลดา้นการตลาดผลิตภณัฑย์าง แลว้เสร็จ
ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์
2. จดัท าวารสารขอ้มูลยางพารา การยางแห่งประเทศไทย Thailand 
Rubber Data  Rubber Authority of Thailand ปีท่ี 1 (2560) ฉบบัท่ี 1

        100.00 การเก็บขอ้มูลล่าชา้ เน่ืองจากขาดบุคลากร ยงั
ไม่มีบุคลากรตามโครงสร้าง

ขอให้ ฝทม. บรรจุบุคลากรเพ่ิม 
เพ่ือปฏิบติังานในงานวิจยั

ฝวอ.

70 โครงการศึกษาการผลิตการใชย้างและความเช่ือมโยงของ
อุตสาหกรรมยาง

 มีการบริหารจดัการการผลิตและการใชย้างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะ
สามารถช้ีน าตลาดยางและสร้างเสถียรภาพราคายาง 1 ฐานขอ้มูล

จดัท าฐานขอ้มูลทะเบียนผูป้ระกอบการแปรรูปยางดิบ และฐานขอ้มูล
ทะเบียนผูป้ระกอบการผลิตผลิตภณัฑย์าง รายละเอียดประกอบดว้ย เลข

ประจ าตวัผูเ้สียภาษี ช่ือ ท่ีอยู ่คณะกรรมการลงช่ือผูกพนั ขอ้มูลการ
ลงทุนตามสญัชาติ ก าลงัการผลิต และปริมาณการผลิตจริง

        100.00 การเก็บขอ้มูลล่าชา้ ขาดบุคลากร ยงัไม่มี
บุคลากรตามโครงสร้าง

ขอให้ ฝทม. บรรจุบุคลากรเพ่ิม 
เพ่ือปฏิบติังานในงานวิจยั

ฝวอ.



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย  รวม  ร้อยละ ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที ่4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลศิ

กลยุทธ์ที ่1 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์

            1 โครงการ พฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 175.23          ฝทม.
1 กิจกรรมพฒันาบุคลากรตามสมรรถนะหลกั (Core Competency) 160.00          
   1) พฒันาบุคลากรตามสมรรถนะหลกั (Core Competency) 60 ราย 96 160.00          
2 กิจกรรมพฒันาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองคก์ร 3 กจิกรรม 851.67          
   1)  ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะดา้นภาษา  40 ราย 952 2,380.00        
   2) พฒันาพนกังานตามความจ าเป็นเฉพาะส่วนงาน 20 ส่วนงาน 20 100.00          
   3) ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองคก์ร 60 ราย 45 75.00            คณะกรรมการเก่ียวกบัพลงังานและ

พนกังานใหม่ประจ าส านกังานใหญ่มี
จ านวน 45 ราย

3 กิจกรรมพฒันาบุคลากรสู่ Smart Officer 3 กจิกรรม 252.78          
   1) พฒันาบุคลากรสู่ SMART RAOT OFFICER 40 ราย 200 500.00          
   2) พฒันาบุคลากรเพ่ือการส่งเสริมการแปรรูปยางมาตรฐาน GMP/GAP 90 ราย 120 133.33          
   3) พฒันาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้กรีดยางอยา่งถูกวิธี 160 ราย 200 125.00          
4 กิจกรรมปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 28.00            
   1) ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 100 ราย 56 56.00            

   2) ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ สายงานดา้นการเกษตร
60 ราย 0 -                จะจดัฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งในปี 

2562
5 กิจกรรมพฒันาบุคลากรตามสมรรถนะตามต าแหน่ง(Functional Competency) 5 กจิกรรม 129.97          
   1) พฒันาบุคลากรสายงานดา้นการเกษตร 80 ราย 40 50.00            ปรับลดจ านวนรู่นฝึกอบรมลง 1 รุ่น 

เพ่ือลดงบประมาณตามหนงัสือท่ี กษ 
2903.01/0193 ลว. 9 พค 61

   2) พฒันาบุคลากรสายงานดา้นการคลงั 120 ราย 249 207.50          
   3) พฒันาบุคลากรสายงานดา้นแผนงานและกลยทุธ์ 50 ราย 76 152.00          
   4) พฒันาบุคลากรสายงานดา้นบริหารงานทัว่ไป/ธุรการ 150 ราย 198 132.00          
   5) พฒันาบุคลากรสายงานดา้นอ่ืน ๆ 60 ราย 65 108.33          
6 กิจกรรมส่งเสริมการสลบัปรับเปล่ียน ต าแหน่งงาน ร้อยละ  70 100.00          
   1) การสลบัปรับเปล่ียนต าแหน่งงาน 1 คร้ัง 1 100.00          
7 กิจกรรมพฒันาองคก์รดา้นการบริหารจดัการเชิงรุก 4 กจิกรรม 123.67          
   1) สัมมนา ศึกษาดูงาน การบริหาร การผลิต อุตสาหกรรม การแปรรูป ดา้น
ธุรกิจการคา้และการตลาดในและต่างประเทศของผูบ้ริหารและบุคลากร กยท.

30 ราย 21 70.00            ผลการคดัเลือกบุคคลเขา้ร่วม จ านวน 21 ราย

   2) เพ่ิมพูนความรู้ดา้นบริหารความเส่ียงผูบ้ริหารและบุคลากร กยท. 50 ราย 76 152.00          
   3) สัมมนาพนกังานประจ าปี 100 ราย 149 149.00          
8 กิจกรรมพฒันาคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และผูบ้ริหารระดบัสูง 3 กจิกรรม 20.56            
   1) พฒันาคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 15 ราย 4 26.67            คกก.กยท. ประสงคเ์ขา้ร่วมพฒันา 4 ราย
   2) พฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง (ร.ผวก.ข้ึนไป) 4 ราย 1 25.00            ผบส. ประสงคเ์ขา้ร่วมพฒันา 1 ราย



   3) สัมมนาและศึกษาดูงานในและต่างประเทศของคณะกรรมการการยางแห่ง
ประเทศไทยและผูบ้ริหารระดบัสูง

20 ราย 2 10.00            คกก.กยท. ประสงคเ์ขา้ร่วมพฒันา 2 ราย

9 กิจกรรมจดัท าแผนและประเมินผลการพฒันาบุคลากร  4 กจิกรรม 75.00            
   1) จดัท า/ทบทวนแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 1 กจิกรรม 1 100.00          
   2) จดัท า/ทบทวนความตอ้งการในการฝึกอบรม (Training Need) 1 กจิกรรม 1 100.00          
   3) จดัท า/ทบทวนเส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map : TRM) 1 กจิกรรม 1 100.00          
   4) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม/ประเมิน
ความคุม้คา่ของการฝึกอบรม (Return On Investment : ROI)

8 หลกัสูตร 0 -                อยูร่ะหวา่งการติดตามผลการด าเนินงาน

10 กิจกรรมพฒันา/ปรับปรุงระบบและประเมินสมรรถนะ (Competency) 3 กจิกรรม 483.33          
   1) ปรับปรุงสมรรถนะหลกั สมรรถนะดา้นการบริหาร และสมรรถนะตามต าแหน่ง 6 สมรรถนะ 68 1,133.33        
   2) จดัท า/ปรับปรุงสมรรถนะและความรู้ท่ีจ  าเป็น (Skill Metrix) ส าหรับ
คณะกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุด

1 สมรรถนะ 0 600.00          

   3) ปรับปรุงคูมื่อและพจนานุกรมสมรรถนะ 1 ฉบับ 1 100.00          
   4) ประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือหาช่องวา่ง ร้อยละ 100 100 100.00          
11 กิจกรรมวิเคราะห์สมรรถนะประจ าต  าแหน่งงาน (Functional Competency) 
ของทุกต าแหน่งในหน่วยธุรกิจ และ ฝวศ.

283.33          

   1) วิเคราะห์สมรรถนะประจ าต  าแหน่งงาน (Functional Competency) ของทุก
ต าแหน่งในหน่วยธุรกิจ และ ฝวศ.

6 สมรรถนะ 28 466.67          

   2) ด าเนินการประเมินช่องวา่งสมรรถนะ (Competency Gap) ของบุคลากรทุก
คนในหน่วยธุรกิจ และ ฝวศ.

ร้อยละ 100 100 100.00          

12 กิจกรรมพฒันาบุคลากรตามสมรรถนะดา้นบริหาร (Management Competency) 3 กจิกรรม 113.33          
   1) พฒันาศกัยภาพนกับริหารระดบัตน้ 120 ราย 146 121.67          
   2) พฒันาศกัยภาพนกับริหารระดบักลาง 60 ราย 71 118.33          
   3) พฒันาศกัยภาพนกับริหารระดบัสูง 5 ราย 5 100.00          
13 กิจกรรมปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบติังาน 100.00          
   1) ปรับปรุงตวัช้ีวดัระดบับุคคล ร้อยละ 70 1 100.00          
14 กิจกรรมจดัสรรทุนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 68.89            
    1) ปรับปรุง/ทบทวนหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกพนกังานรับทุนการศึกษา  1 ฉบับ 1 100.00          

    2) จดัสรรทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท

 10 ราย 4 40.00            จ านวนผูส้มคัรขอรับทุนไม่ครบตาม
เป้าหมาย และคุณสมบติัของผูส้มคัร
ไม่ผา่นเกณฑ์

    3) จดัสรรทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก

 3 ราย 2 66.67            จ านวนผูส้มคัรขอรับทุนไม่ครบตาม
เป้าหมาย และคุณสมบติัของผูส้มคัร
ไม่ผา่นเกณฑ์

15 กิจกรรมจดัท าเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career Path)  ร้อยละ 40 140.00          
   1)  จดัท าเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 5 ต าแหน่ง 7 140.00          
16 กิจกรรมจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ร้อยละ 40 100.00          
   1) การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 3 ต าแหน่ง 3 100.00          



17 กิจกรรมจดัท าแผนและพฒันาพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง (Talent Management)  ร้อยละ 70 -                
   1) จดัท าแผนการคดัเลือกผูมี้ศกัยภาพสูง 1 ต าแหน่ง 0 -                คณะกรรมการยงัไม่ไดข้อ้สรุปในการ

ก าหนดหลกัเณฑ ์และวิธีการสรรหา
18 กิจกรรมป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  ร้อยละ 70 120.00          
   1) เสริมสร้างความรู้ดา้นวินยัจริยธรรม คุณธรรม และการขดักนัระหวา่ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

4 คร้ัง 8 200.00          

   2) ติดตามการด าเนินงานทางวินยัและละเมิด 4 คร้ัง 4 100.00          
   3) ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 1 คร้ัง 1 100.00          
   4) ยกยอ่งเชิดชูคนดีมีคุณธรรม 1 คร้ัง 1 100.00          
   5) ปรับปรุงกระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 12 คร้ัง 12 100.00          
19 กิจกรรมเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน ความผกูพนัองคก์ร และความสุขในท่ีท างาน 70 ร้อยละ 98.81            

   1) ดา้นแรงงานสัมพนัธ์  24 คร้ัง 22 91.67            มีการเปล่ียนแปลงประธานกรรมการ
จึงไม่สามารถจดัประชุมได้

   2) การส่งเสริมรักษาสุขภาพ 52 คร้ัง 52 100.00          
   3) ส่งเสริมวฒันธรรม และประเพณีไทย 5 คร้ัง 5 100.00          

200 ราย 200 100.00          
   4) การจดัแขง่ขนักีฬาสี 1 คร้ัง 1 100.00          
   5) ส ารวจความพึงพอใจในงานและความผกูพนัองคก์ร 1 คร้ัง 1 100.00          
   6) จดัท าแผนสร้างความสุขในท่ีท างาน (Happy Workplace) 1 ฉบับ 1 100.00          
2. โครงการจดัท าแผนปฏิบติัการดา้นทรัพยากรบุคคลประจ าปี ร้อยละ 80 100.00          
   1) กิจกรรม ทบทวนแผนปฏิบติัการดา้นทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561 1 ฉบับ 1 100.00          
   2) กิจกรรม จดัท าแผนปฏิบติัการดา้นทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 1 ฉบับ 1 100.00          

กลยุทธ์ที ่2 การพฒันาระบบสารสนเทศ

2 โครงการด้านปฏิบัติการคอมพวิเตอร์            100.00 ฝทส.
   1. กิจกรรมพฒันาระบบให้บริการเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 1 ระบบ ระบบสามารถให้บริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ทั้ง 4 ไตรมาส 100.00          

   2. กิจกรรมพฒันาระบบตลาดยางพารา 1 ระบบ ระบบสามารถให้บริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ทั้ง 4 ไตรมาส 100.00          

   3. กิจกรรมพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงลึกแก่บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง/คน/ปี บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไดรั้บการอบรม
ไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/คน/ไตรมาส

100.00          

   4. กิจกรรมพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ผูบ้ริหารและพนกังานของ กยท. 400 คน/ปี อบรมการใชง้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ผา่นระบบ 
Streaming จ านวน 100 คน เม่ือวนัท่ี 10 ก.ย. 61 จ านวน
 434 คน/ปี

100.00          

   5. กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย 1 ระบบ อยูร่ะหวา่งน าเสนอขอ้มูลเพ่ือขออนุมติัจา้งบ ารุงรักษา 
1 งวด

100.00          

                   6. กิจกรรมจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับบุคลากร 460 เคร่ือง ตรวจเคร่ืองคอมพิวเตอรื จ  านวน 460 เคร่ือง เรียบร้อย
แลว้

100.00          



3 โครงการพฒันาระบบส่ือสารข้อมูล            100.00 ฝทส.
1. กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบบริการขอ้มูลส าหรับเกษตรกรชาวสวนยาง (e-Service)  1 ระบบ ระบบสามารถให้บริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง            100.00

2. กิจกรรมจดัหาบริการเครือขา่ยและศนูยข์อ้มูลส ารอง (DR-Data Center) 1 ระบบ ด าเนินการไดต้ามแผนท่ีวางไว้            100.00
3. กิจกรรมพฒันาและปรับปรุงเวบ็ไซต ์กยท. 1 ระบบ ระบบสามารถให้บริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ตามหลกั 

web access
           100.00 ระบบเวบ็ไซต ์โคด้โปรแกรมไม่คอ่ย

ยดืหยุน่ต่อการท างาน และคอ่นขา้ง
ลา้สมยั ไม่เหมาะกบัการใชง้านบน
อุปกรณ์พกพา

ตอ้งท าระบบใหม่ข้ึนมา
ทดแทน และท าเอกสารการ
พฒันาระบบ เพ่ือท่ีสามารถ
เป็นคูมื่อให้เจา้หนา้ท่ีท่ีจะรับ

4. กิจกรรมปรับปรุงระบบการศึกษาผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Learning) 1 ระบบ ระบบสามารถให้บริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ตาม
คุณสมบติัท่ีก าหนด

           100.00 พบ bug การท างานจบัเวลาการท า
ขอ้สอบ

เบ้ืองตน้เคลียร์คา่ขอ้มูลท่ีมี
ปัญหา จากนั้นคอ่ยท าการหา

5. กิจกรรมพฒันาและปรับปรุงระบบการจดัการความรู้ 1 ระบบ ระบบสามารถให้บริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ตาม
คุณสมบติัท่ีก าหนด

           100.00

6. กิจกรรมบ ารุงรักษาห้อง Data Center 1 หน่วย ด าเนินการบ ารุงรักษาครบ 4 งวด            100.00
7. กิจกรรมพฒันาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภยัเครือขา่ย 1 ระบบ ระบบสามารถให้บริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

ด าเนินการไดต้ามแผนท่ีวางไว้
           100.00

8. กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบเครือขา่ย  1 ระบบ ระบบสามารถให้บริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง พบปัญาการ
เส่ือมสภาพของอุปกรณ์ประมาณ 21 เคร่ือง โดยมกัจะ
เป็นแบตส ารองไฟ

           100.00 เคร่ืองส ารองไฟ แต่ละท่ีเร่ิม
เส่ือมสภาพ

หาช่างในพ้ืนท่ีด าเนินการ
เปล่ียนแบตให้

9. กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบเครือขา่ยไร้สาย  1 ระบบ ระบบสามารถให้บริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง              50.00

4  โครงการพฒันาฐานข้อมูลสารสนเทศ            100.00 ฝทส.

1. กิจกรรมพฒันาและปรับปรุงระบบบูรณาการขอ้มูลและวิเคราะห์สารสนเทศ 
(EIS/BI)

1 ระบบ ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้ง 4 ไตรมาส            100.00

2 กิจกรรมพฒันาและปรับปรุงระบบประเมินความสามารถของ บุคลากร
(Competency Assessment)  แบบ Online

- ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้ง 4 ไตรมาส            100.00

3. กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบฐานขอ้มูลกลางพร้อมให้ค  าปรึกษา  ระบบฐานข้อมูลกลางสามารถ

ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 2 

ฐานข้อมูล

ด าเนินการบ ารุงรักษางวดที ่3            100.00

5 โครงการพฒันาระบบงานและโปรแกรม              90.63 ฝทส.
1. กิจกรรมพฒันาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 1 ระบบ ด าเนินการบ ารุงรักษาครบ 3 งวด 100.00          

2. กิจกรรมพฒันาและปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารความเส่ียงและการตรวจสอบภายใน 3 ระบบ ด าเนินการบ ารุงรักษาครบ 4 งวด 100.00          

3. กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบการบริหารจดัการโครงการ 1 ระบบ ด าเนินการบ ารุงรักษาครบ 4 งวด 100.00          

4. กิจกรรมพฒันาระบบวางแผนบริหารธุรกิจองคก์ร (Enterprise Resource Planning : ERP) 1 ระบบ รก.ผวก.กยท. สัง่การให้ทบทวนโครงการ เม่ือขอ
อนุมติัร่างประกาศ TOR ฉบบัแกไ้ข และประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ e-bidding คร้ังท่ี 2

25.00            การ E-Bidding คร้ังท่ี 1 ไม่มีผูผ้า่น
คุณสมบติั ท าให้การจดัซ้ือ/จดัจา้งล่าชา้

5. กิจกรรมพฒันาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ Back Office 1 ระบบ ด าเนินการบ ารุงรักษาครบ 4 งวด 100.00          

6. กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) 1 ระบบ อบรมการใชง้านระบบให้กบั ฝกค. 22 คน เม่ือวนัท่ี 24
 กค.61 และปรับระบบให้สอดคลอ้งกบัการใชง้านจริง

100.00          มีการปรับโครงสร้างและแต่งตั้ง
โยกยา้ยบ่อย ท าให้ขอ้มูลในระบบ
ใหม่ไม่เป็นปัจจุบนัหลงัจากการยา้ย

ตอ้งปรับขอ้มูลในระบบให้
เป็นปัจจุบนั

7. กิจกรรมพฒันาระบบบริหารงานวิจยัและงานนวตักรรม มีระบบบริหารงานวจิัยและ

งานนวตักรรม

ร่วมในระบบ TARR ของ สวก. 100.00          



8. กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ กยท. 6 ระบบ ด าเนินการบ ารุงรักษาครบ 4 งวด 100.00          

     6. โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบรับช าระค่าธรรมเนียมทางอเิลก็ทรอนิกส์ผ่าน

ระบบ NSW
                 1. กิจกรรมพฒันาและปรับปรุงระบบรับช าระคา่ธรรมเนียมทางอิเลก็ทรอนิกส์
ผา่นระบบ NSW

1 ระบบ ด าเนินการบ ารุงรักษาครบ 4 งวด 100.00          

กลยุทธ์ที ่3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

     7. โครงการจัดท าและวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร 100.00          ฝยศ.
  1. กิจกรรมจดัท างบประมาณประจ าปี 1 แผน  - การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
           100.00

1 แผน  - สงป. ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบติังานและ
แผนการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย

           100.00

 - การจดัท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปี 2561 
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย

           100.00

  2. กิจกรรมจดัท าและทบทวนแผนปฏิบติัการประจ าปี 1 แผน 1. ในคาราวประชุมคณะกรรมการ กยท. คร้ังท่ี 3/2561 
 เม่ือวนัท่ี 21 มี.ค.61
2. เผยแพร่แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2561 
ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2 ใชใ้นการปฏิบติังานแลว้ ตาม
หนงัสือท่ี กษ 2908.01/0095 ลงวนัท่ี 26 มี.ค.61

           100.00

  3 จดัท า แผนปฏิบติัการประจ าปี 2562 1 แผน  1.  ในคราวประชุมคณะกรรมการ กยท.  คร้ังท่ี 7/2561
 เม่ือวนัท่ี 18 ก.ค.61
2. ไดเ้ผยแพร่ให้ทุกส่วนงานทราบและถือปฏิบติัตาม
หนงัสือท่ี กษ 2908.01/0257 ลว. 26 ก.ค. 61

           100.00

 4. กิจกรรมจดัท าและปรับปรุงแผนวิสาหกิจ 1 แผน รอแผนการด าเนินงานของธุรกิจ  (จากหน่วยธุรกิจ : 
BU) คาดวา่จะน าเสนอคณะกรรมการ กยท. ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2561

           100.00

    8. โครงการติกตามประเมินผลองค์กร              93.33 ฝยศ.
    1. จา้งท่ีปรึกษาเพ่ือระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 1 คร้ัง ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าจ้างที่

ปรึกษา ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,405,000 บาท 

ให้แก่ สคร.

           100.00

    2.  ติดตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 1 กจิกรรม ไม่ได้ด าเนินการ                   -   
    3. กิจกรรมประชุมเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดหลกัเกณฑก์ารจดัท าตวัช้ีวดั 4 คร้ัง ประชุมช้ีแจงทั้งหมด 4 คร้ัง รวม 7 เขต            100.00

    4. กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 1 งาน อยู่ระหว่างรวบรวมผลการด าเนินงานตามบันทึก

ข้อตกลงของ กยท. ณ ไตรมาส 4

             80.00

9. โครงการจัดท าแผนแม่บททรัพยากรบุคคล ร้อยละ 60            100.00 ฝทม.



    1) กิจกรรม ทบทวนแผนแม่บทดา้นทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2564 1 ฉบับ 1            100.00
10. โครงการพฒันาระบบการสรรหา คดัเลอืก และแต่งตั้งบุคลากรตามหลกัธรรมาภิบาล ร้อยละ 60            162.50 ฝทม.

   1) กิจกรรม ปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารเขา้สู่ต  าแหน่ง 1 ฉบับ 2            200.00
   2) กิจกรรม สรรหาบุคลากร 4 คร้ัง 5            125.00

11. โครงการพฒันาระบบสวสัดกิารและสิทธิประโยชน์  ร้อยละ 60            107.97 ฝทม.
   1) กิจกรรม ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัสวสัดิการ ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 1 คร้ัง 1            100.00
   2) กิจกรรม เผยแพร่ความรู้ดา้นสวสัดิการ 5 คร้ัง 5            100.00
   3) กิจกรรม ด าเนินการเก่ียวกบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 69 คน 94            131.88
   4) กิจกรรม พิธีประกาศเกียรติคุณผูค้รบเกษียณอายุ 120 คน 120            100.00

12. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ร้อยละ 75            143.93 ฝทม.
   1) กิจกรรม การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภยั 12 คร้ัง 12            100.00
   2) กิจกรรม ศึกษาดูงานของคณะกรรมการความปลอดภยั 1 คร้ัง 1            100.00
   3) กิจกรรม ตรวจสอบความปลอดภยั ของอาคารสถานท่ี ให้มีความพร้อมในการปฏิบติังาน 2 คร้ัง 2            100.00
   4) กิจกรรม จดัท า/ทบทวน คูมื่อ และมาตรฐานดา้นความปลอดภยัฯ 1 คร้ัง 1            100.00
   5) กิจกรรม ส่งเสริมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 1 คร้ัง 1            100.00
   6) กิจกรรม การอบรมภาคบงัคบัของกระทรวงแรงงาน 40 ราย 173            400.50
   7) กิจกรรม อบรมดบัเพลิงขั้นตน้/การฝึกซ้อมดบัเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ 1 คร้ัง 1            100.00

13. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยดีจิิทัลด้านทรัพยากรบุคคล            183.48 ฝทม.
   1) กิจกรรม ระบบบริการงานบคคลอิเลค็ทรอนิกส์ (E-Service) (ทดลองใชใ้น ฝทม.กบั ฝทส.) 6 ระบบ 2              33.33 ระบบฐานขอ้มูลยงัไม่สมบูรณ์
   2) กิจกรรม ระบบทะเบียนประวติัอิเลก็ทรอนิกส์ (ขั้นเตรียมขอ้มูล) ร้อยละ 100 25              25.00 อยูร่ะหวา่งปรับขอ้มุลพนกังานให้

เป็นปัจจุบนั และประสานกบั ฝทส. 
เพ่ือเปิดระบบให้ครบทุกส่วนงาน/

   3) กิจกรรม หน่วยงานไร้กระดาษ (Paperless Office) 10 รีม 80            800.00
   4) กิจกรรม ปรับปรุงคูมื่อการใชร้ะบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล 1 คร้ัง 1            100.00
   5) กิจกรรม ติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล 1 คร้ัง 1            100.00
   6) กิจกรรม พฒันาทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั เพ่ือตอบสนอง Thailand 4.0 50 ราย 63            126.00
   7) กิจกรรม เพ่ิมพูนความรู้เร่ืองเทคโนโลยดิีจิทลัแก่ผูบ้ริหาร กยท. โดยส่ือการเรียนรู้รูปแบบต่าง1ๆ คร้ัง 1            100.00

14. โครงการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์การจัดการความรู้ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทัว่ถงึทั้งองค์กร ร้อยละ 10            100.00 ฝทม.
   1) กิจกรรม ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจดา้นการจดัการความรู้กบัการพฒันาองคก์ร4 คร้ัง 4            100.00
   2) กิจกรรม ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่องคค์วามรู้ในการปฏิบติังาน 1 คร้ัง 1            100.00

15. โครงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลีย่นเรียนรู้ ร้อยละ 50            133.33 ฝทม.

ร้อยละ 60                   -   
   1) กิจกรรม วนัแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 1 คร้ัง 1            100.00
   2) กิจกรรม ชุมชนนกัปฏิบติั (CoPs) 3 เร่ือง 3            100.00
   3) กิจกรรม สอนให้ฝึกปฏิบติัในระหวา่งท างาน (On The Job Training) หรือการเป็นโคช๊สอนงาน (Coaching) 20 เร่ือง 20            100.00
   4) กิจกรรม ใชอ้งคค์วามรู้ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานของรัฐใชเ้กิดประโยชน์สูงสุด 4 เร่ือง 12            300.00
   5) กิจกรรม ส ารวจความพึงพอใจดา้นการจดัการความรู้และการน าองคค์วามรู้ไปใชใ้นการปฏิบติังาน1 คร้ัง 2            100.00
   6) กิจกรรม ปรับปรุงศนูยเ์รียนรู้ (RAOT Learning Center)  ร้อยละ 30 30            100.00

16. โครงการจัดท าองค์ความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในองค์กร            416.67 ฝทม.



   1) กิจกรรม จดัท าองคค์วามรู้ (Knowledge) จากผูเ้กษียณ ผูล้าออก ผูบ้ริหาร และผูช้  านาญการ 4 องค์ความรู้ 34            850.00

50 ราย 50            100.00
   2) กิจกรรม Unit School 13 หลกัสูตร 39            300.00

17. โครงการจัดท าองค์ความรู้ ทีจ่ าเป็นในการบริหารยางพาราทั้งระบบ            170.00 ฝทม.
   1) กิจกรรม จดัท าองคค์วามรู้ ท่ีจ  าเป็นในการบริหารยางพาราทั้งระบบ 10 องค์ความรู้ 14            140.00
   2) กิจกรรม : ส่งเสริมหรือพฒันาองคค์วามรู้ เก่ียวกบัระบบการบริหารจดัการเกษตรกรรมสมยัใหม่  1 องค์ความรู้ 2            200.00

18. โครงการนวตักรรม 1 นวตักรรม 32         3,200.00 ฝทม.

19. โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบฐานข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการความรู้ระดบัปานกลาง            100.00 ฝทม.
    1) กิจกรรม พฒันาระบบฐานขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน ( KMS : Knowledge Repository, E-learning, RAOT Learning Center, Intranet)ร้อยละ 100 100            100.00
    2) กิจกรรม พฒันาเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้และพ้ืนท่ีเสมือนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ กยท.ร้อยละ 100 100            100.00

20. โครงการพฒันาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร 0.05            411.11 ฝทม.

ร้อยละ 50  - 
    1) กิจกรรม  ส่งเสริมการรักการอ่าน (Activity for Reading Skill) 1 กจิกรรม 1            100.00
    2) กิจกรรม  เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ และประสบการณ์ดา้นการจดัการความรู้ให้แก่ทีมงาน2 หลกัสูตร 2            100.00
    3) กิจกรรม พฒันาระบบการเรียนรู้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning)  3 หลกัสูตร 31         1,033.33

21. โครงการจัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตัวช้ีวดั

 และการประเมินผลด้านการจัดการความรู้

           100.00 ฝทม.

    1) กิจกรรม ทบทวนแผนกลยทุธ์การจดัการความรู้ของ กยท. 1 จ านวนคร้ัง 1            100.00
    2) กิจกรรม จดัท าแผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2562 1 ฉบับ 1            100.00
    3) กิจกรรม จดัท ารายงานผลสัมฤทธ์ิการจดัการความรู้ของ กยท. ประจ าปีงบประมาณ 2562  1 ฉบับ 1            100.00

22. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของบุคลากร            100.00 ฝทม.
    กิจกรรม ยกยอ่งชมเชยผลงานดา้นการจดัการความรู้ในองคก์ร 1 คร้ัง 1            100.00

23. โครงการส่ือสารประเดน็นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 100            100.00 ฝทม.
    กิจกรรม ส่ือสารประเดน็ของวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ นโยบาย สิทธิ
ประโยชน์ สวสัดิการ 
    และกฎระเบียบในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล

4 คร้ัง 4            100.00

24. โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรอบอตัราก าลงั และหน้าทีค่วามรับผดิชอบ ร้อยละ 60            210.00 ฝทม.
    1) กิจกรรม ปรับปรุงโครงสร้างองคก์รและอตัราก าลงั 1 ฉบับ 4            400.00

    2) กิจกรรม จดัท าค  าบรรยายลกัษณะงาน
20 ส่วนงาน 8              40.00 ด าเนินการไดเ้ฉพาะส่วนงานท่ีมีการ

ปรับปรุงโครงสร้าง
    3) กิจกรรม จดัท าคูมื่อการปฏิบติังานประจ าส่วนงาน 10 ส่วนงาน 19            190.00

25. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจ าปี ร้อยละ 80            100.00 ฝทม.
    1) กิจกรรม ทบทวนแผนปฏิบติัการดา้นทรัพยากรบุคคลประจ าปี 1 ฉบับ 1            100.00
    2) กิจกรรม จดัท าแผนปฏิบติัการดา้นทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2562 1 ฉบับ 1            100.00

26. โครงการตรวจสอบภายใน              87.96 สตส.
   1. ตรวจสอบกระบวนการหลกั-กระบวนการสนบัสนุน       จ  านวน  12 
กระบวนการ (กองตรวจสอบ 1)

13 หน่วยรับตรวจ 13            100.00

   2. ตรวจสอบกระบวนการหลกั-กระบวนการสนบัสนุน       จ  านวน  9  
กระบวนการ (กองตรวจสอบ 2)

11 หน่วยรับตรวจ 11            100.00



   3. ตรวจสอบกระบวนการหลกั-กระบวนการสนบัสนุน       จ  านวน  9 
กระบวนการ (กองตรวจสอบ 3)

15 หน่วยรับตรวจ 15            100.00

   4. การฝึกอบรมนกัวิชาการตรวจสอบภายใน กยท. 12 คร้ัง 12            100.00
   5. คา่ใชจ่้ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 12 คร้ัง 9              75.00

   6. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 12 คร้ัง 10              83.33
   7. การพฒันาระบบงานตรวจสอบภายใน (กพต.) 3 คร้ัง 0                   -   
   8. การอบรมคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
      (Thai Instititule Of Directors:  IOD)

1 คร้ัง 1            100.00

   9. การติดตามงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 3 คร้ัง 1              33.33
   10. การตรวจติดตามงาน ผอ.สตส. 4 คร้ัง 4            100.00

27. โครงการส่งเสริมด้านความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร            133.33 สผว./กกล.

   1 กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงปลูกไมโ้ตเร็วในสวนยางเพ่ือผลิตเช้ือเพลิงชีวมวล
ร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2,000 ไร่ 2,000 ไร่            100.00

   2 กิจกรรม สนามฟุตซอลยางพารา 1 แห่ง 1 แห่ง            100.00
   3 กิจกรรม สนาเดก็เล่นจากยางพารา 3 แห่ง 6 แห่ง            200.00
   4 กิจกรรม สร้างฝายชะลอน ้าจากลอ้ยาง 3 แห่ง 3 แห่ง            100.00
   5 กิจกรรม ปูสระน ้าจากยางพารา 1 แห่ง 2 แห่ง            200.00

   6. กิจกรรม สนบัสนุนหุ่นยางพาราส าหรับฝึกช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 50 ตัว 50 ตัว            100.00

       กลยุทธ์ที ่4 การหลอมรวมเพื่อความเป็นหนึ่ง

            28. โครงการหลอมรวมระบบสารสนเทศ ร้อยละ 80 ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560            100.00 ฝทส.

  29. โครงการประชาสัมพนัธ์เพื่อการบริหาร            120.55 สผว./กปผ.
 -ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 76 คร้ัง 34              44.73 งบประมาณจ ากดั เน่ืองจากมี

กิจกรรมนอกแผนฯ ท่ีมีความจ าเป็น
 -ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือนิทรรศการ 6 คร้ัง 4              66.67 บางกิจกรรมไม่ไดเ้ขา้ร่วม เน่ืองจากติดภาระกิจอ่ืน
 -ประชาสัมพนัธ์สร้างความรับรู้และเขา้ใจ ผา่นส่ือโทรทศัน์ และผา่นส่ือวิทย ุ
(เพ่ิมเติมมาใหม่) 
(จา้ง อ.ส.ม.ท.)

74 คร้ัง 77            104.05

 -ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือวิทยุ 40 คร้ัง 182            455.00
 -ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือเวป๊ไซด์ 342 คร้ัง 368            107.60
 -ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ 49 คร้ัง 27              55.10 งบประมาณจ ากดั
 -ขา่วประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือมวลชน 104 คร้ัง 130            125.00
 -สรุปขอ้มูลขา่วจากส่ือมวลชน 365 คร้ัง 307              84.10 ขา่วส่งส่ือนอ้ยกวา่ท่ีตั้งเป้าหมายไว้ การตั้งเป้าหมายควรประเมิน

ตามความเป็นจริง หรือจาก
ผลการด าเนินการในปีท่ีผา่น
มา

 -กิจกรรมพิเศษ 5 คร้ัง 10            200.00
 -คูมื่อพนกังาน กยท. 10,000 เล่ม 10,000            100.00



 -ปฏิทิน 3 รูปแบบ 34,000 ชุด 24,000              70.58 งบประมาณจ ากดั
 -รายงานประจ าปี 2560 6,000 เล่ม 500                8.33 งบประมาณจ ากดั และมีนโยบายให้ปรับลด
 -ป้ายประชาสัมพนัธ์ 20 ป้าย 20            100.00
 -เทิดพระเกียรติราชวงค์ 6 คร้ัง 4              66.67 ข้ึนกบันโยบายรัฐบาล
 -ประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร 280 คร้ัง 478            170.71
 -เสียงตามสาย 350 คร้ัง 596            170.28

30.โครงการยกร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคบัของการยางแห่งประเทศไทย -  - ฝกม.

       กลยุทธ์ที ่5 การบริหารความเส่ียงในเชิงบูรณาการ

31. โครงการบริหารการจัดการความเส่ียงระดบัองค์กร  - ไม่มีส่วนงานใดแจ้งขอใช้งบประมาณในการจัดการ

ความเส่ียงระดบัองค์กร

                  -   ฝยศ.

32. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  - จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เร่ือง การบริหารความ

เส่ียงทัว่ทั้งองค์กรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่

เกีย่วข้อง

           100.00 ฝยศ.

33. โครงการจัดท าแผนแม่บทบริหารความเส่ียง  - ไม่ได้ด าเนินการ   - ฝยศ.

        กลยุทธ์ที ่6 การลดใช้จ่าย และปรับโครงสร้างหนี้

34.โครงการจัดท าแผนบริหารความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย ด าเนินการได้ร้อยละ 100 รายงานผลให้คณะอนุการค้าและการลงทุนรับทราบ

ทุกไตรมาส

           100.00 ฝกค.

ด าเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560


