
แผนงาน/โครงการ เป้าไตรมาสที่ 2 ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่

แผนงานการปลุกแทนและปลูกใหม่

1. ผลผลติ : ส่งเสริมการปลูกยางพันธ์ุดแีละไม้ยืนต้นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกจิ/การปลูกแทน 1. ปลูกแทนด้วยยางพันธ์ุดี 200,000 ไร่ 46,390.00 46,328.70 ไร่ ฝสผ.

2. พืชเศรษฐกจิชนิดอืน่ 200,000 ไร่ 41,210.00 31,931.70 ไร่
                    1 กิจกรรมใหก้ารปลูกแทนยางเก่าดว้ยยางพนัธุดี์และไมย้นืตน้ท่ีมีความส าคญัทางเศรษบกิจ

                          - ยาง     5.1 ปลูกแทนดว้ยยางพนัธุดี์ 200,000 ไร่ 46,390.00 46,328.70 ไร่

                          - ไมย้นืตน้     5.3 ปลูกแทนดว้ยไมย้นืตน้ 20,000 ไร่ 8,580.00 8,671.45 ไร่

                          - ปาลม์น ้ามนั     5.4 ปลูกแทนดว้ยปาลม์น ้ามนั 40,000 ไร่ 30,830.00 20,830.25 ไร่

                          - ผสมผสาน     5.2 ปลูกแบบผสมผสาน 140,000 ไร่ 1,800.00 2,430.00 ไร่

                   1.3 พืชคลุม 40,000 ไร่ - 11,645.05ไร่

                   1.4 พืชแซม 80,000 ไร่ - 14,055.00 ไร่

                   1.5 ค่าใชจ่้ายภาคสนาม 50 ลา้นบาท -

กลยุทธ์ที่ 2.2 การสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง

แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกจิการยางฯ

2. โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย ฝวศ.

2.1 กิจกรรมจดัตั้งและขยายตลาดเครือข่ายยางพารา การยางแห่งประเทศไทย

     2.1.1 กิจกรรมพฒันาตลาด กยท.

         1. จดัตั้งตลาดยาง กยท. และเครือข่ายตลาดยาง กยท. 1. เขตเหนือ มีตลาดยาง กยท. 7 แห่ง 7 มีตลาตยาง กยท. 7 แห่ง

2. เขตกลางและตะวนัออก มีตลาดยาง กยท . 5 แห่ง 5 มีตลาตยาง กยท. 3 แห่ง

3. เขตตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มีตลาดยาง กยท . 10 แห่ง 10 มีตลาตยาง กยท. 7 แห่ง

4. เขตตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีตลาดยาง กยท . 7 แห่ง 7 มีตลาตยาง กยท. 7 แห่ง

5. เขตใตบ้น มีตลาดยาง กยท. 2 แห่ง 2 มีตลาตยาง กยท. 2 แห่ง

5. เขตใตก้ลาง มีตลาดยาง กยท. 6 แห่ง 6 มีตลาตยาง กยท. 1 แห่ง

5. เขตใตล่้าง มีตลาดยาง กยท. 1 แห่ง 1 ไม่มีแผนในการเปิดตลาดยาง กยท .

         2. คดัเลือกตลาดยาง กยท. ดีเด่นประจ าปีงบประมาณ 2562 ตลาดยาง กยท. ท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นตลาดยาง กยท. 
ดีเด่น

5 แห่ง 5 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือก และก าหนดเกณฑใ์น
การพิจารณาคดัเลือก ตลาดยาง กยท. ดีเด่นประจ าปี 2562

         3. เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ตลาดยาง กยท. จ านวนช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ตลาดยางพารา กยท. 6 ช่องทาง 6 ด าเนินการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ตลาดยางพารา กยท. 6 
ช่องทาง ตั้งแต่เดือนม.ค. 62

     2.1.2 กิจกรรมพฒันาตลาด กยท.

         1. สนบัสนุนการบริหารงานตลาดกลางยางพารา ปริมาณยางผ่านตลาดกลางทั้ง 6 แห่ง 160,000 ตนั 86,193 ตนั มีปริมาณยางผ่านตลาดรวม 76,103.84 ตนั ฤดูปิดกรีดปริมาณยางผ่านตลาดกลางมีปริมาณนอ้ย ผูซ้ื้อ
ตอ้งการ Stock ยางราคาปรับตวัเพ่ิมข้ึน

น าประเด็นปัญหาและอุปสรรคเขา้ท่ี
ประชุมฉพก.ตลาดโรงงาน

       1) ตลาดกลางยางพาราสงขลา มีปริมาณยางผ่านตลาด 33,358.60 ตนั สภาพภูมิอากาศ ฝนตกหนกัในพ้ืนท่ีปลูกยางภาคใต้

       2) ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี มีปริมาณยางผ่านตลาด 19,076.03 ตนั โกดงัลานบริการซ้ือ-ขายยางอเนกประสงค ์พร้อมส่ิงอ านวย
ความสะดวก

       3) ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางผ่านตลาด 20,174.03 ตนั ขั้นตอนการขอสนบัสนุนเพ่ิมงบด าเนินการเชิงปฏิบติัการ
ในพ้ืนท่ี/การเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบคุคลผูซ้ื้อ-ขาย

       4) ตลาดกลางยางพาราหนองคาย มีปริมาณยางผ่านตลาด 416.12 ตนั ราคายางตกต ่า เสถียรภาพดา้นราคาและปัจจยั ขยายตลาดเครือข่ายยางกอ้นถว้ย/ยางเครป

       5) ตลาดกลางยางพาราบรีุรัมย์ มีปริมาณยางผ่านตลาด 1,417.11 ตนั ผูผ้ลิตยางแผ่นดิบ/แผ่นรมควนั ผูผ้ลิตยางแผ่นดิบ/แผ่น
รมควนั

เน่ืองจากราคายางแผ่นและน ้ายางสด
แตกต่างกนัเล็กนอ้ย

       6) ตลาดกลางยางพารายะลา มีปริมาณยางผ่านตลาด 1,661.95 ตนั ผูผ้ลิตยางแผ่นดิบ/แผ่นรมควนั เปล่ียนไปขายน ้ายางสด จะมีการขยายเครือข่ายน ้ายางสดเพ่ิมข้ึน

         2. ขยายตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา

        1) ตลาดกลางยางพาราสงขลา ดูแลตลาดเครือข่าย 23 ตลาด ขยายตลาดเครือข่ายใหม่ 1 แห่ง 7 ไดด้ าเนินการขยายตลาดเครือข่ายใหม่ จ  านวน 4 แห่ง

ค่าเป้าหมาย



แผนงาน/โครงการ เป้าไตรมาสที่ 2 ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่รับผิดชอบค่าเป้าหมาย
        2) ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี ดูแลตลาดเครือข่าย 3 ตลาด ขยายตลาดเครือข่ายใหม่ 2 แห่ง 2 อยูร่ะหว่างรออนุมติั จ  านวน 1 แห่งและอยูร่ะหว่างตรวจสอบ

เอกสาร/ใบสมคัร หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการ ส ารวจ
ประชาสมัพนัธ์ ขยายตลาดเครือข่ายใหม่มาแลว้ จ  านวน 1 
แห่ง

        3) ตลาดกลางยางพารายะลา ดูแลตลาดเครือข่าย 6 ตลาด ขยายตลาดเครือข่ายใหม่ 6 แห่ง 6 ไดด้ าเนินการ ขยายตลาดเครือข่ายใหม่ จ  านวน 3 แห่ง
        4)  ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ขยายตลาดเครือข่ายใหม่ 3 แห่ง 3 อยูร่ะหว่างรออนุมติัและคาดว่าจะเปิดด าเนินการภายในไตร

มาส 3 จ านวน 1 แห่ง และอีก 2 แห่ง อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
ส ารวจประชาสมัพนัธ์ ขยายตลาดเครือข่ายใหม่

        5)  ตลาดกลางยางพาราหนองคาย ไม่มีการขยายเครือข่าย - - - ไดด้ าเนินการ ส ารวจ ประชาสมัพนัธ์ขยายตลาดเครือข่าย
ใหม่ใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ราคายางใหเ้สมอเหมือนไดข้ายยางผ่านตลาดกลางยางพารา 
กยท.

        6) ตลาดกลางยางพาราบรีุรัมย์ ดูแลตลาดเครือข่าย 5 ตลาด ขยายตลาดเครือข่ายใหม่ 5 แห่ง 5 ไดด้ าเนินการ ขยายตลาดเครือข่ายใหม่ จ  านวน 2 แห่ง

         3. ส ารวจความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการตลาดกลางยางพารา ระดบัความพึงพอใจในการมาใชบ้ริการทกุดา้นมากกว่า/เทา่กบั 4.2 คะแนน 4.2 ไดด้ าเนินการรายงานผลการด าเนินการ ไตรมาส 2/2562 
เป็นท่ีเรียบร้อย โดยผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่น
ระดบั 4.39 (≥4.20 พึงพอใจมากท่ีสุด) จากการส ารวจ 324 
ราย (แบบนบัไม่ซ ้า) ของจ านวนตวัอยา่งสะสม 445 ราย (ตาม

         4. พฒันาการซ้ือขายยางของตลาดกลางยางพารา (สตก.ยะลา, สตก.หนองคาย และสตก.
บรีุรัมย)์

มีการรับซ้ือยางเครป/ยางกอ้นถว้ยผ่านตลาดกลางยางพารา 3 ตลาด 3 สตก.จ.ยะลา มีการซ้ือขายยางกอ้นถว้ย 20.15 ตนั สะสม 
90.37 ตนั และสตก.จ.หนองคาย มีการพฒันาการซ้ือขายยาง
กอ้นถว้ยโดยการประมูลและซ้ือขายยางตามเปอร์เซ็นตเ์น้ือ
ยางแหง้ (DRC) สะสม 171.729 ตนั ส่วน สตก.จ.บรีุรัมย ์อยุ่

ระหว่างการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ

2.2 กิจกรรมบริหารระบบงานโลจิสติกส์

   1. การใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ มีการเก็บประวติัการใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์อยา่งเป็นระบบ - - รวบรวมขอ้มูล/ประวติัการใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ 
วิเคราะห์ และรายงานผล ทกุเดือน

   2. การจดัท าฐานขอ้มูลราคาไมย้างพาราและไมย้างพาราแปรรูป มีฐานขอ้มูลราคาไมย้างพาราและไมย้างพาราแปรรูปของ 
กยท.

- - รวบรวม รายงานขอ้มูลราคาไมย้างพาราและไมย้างพาราแปร
รูปประจ าเดือน และเผยแพร่ขอ้มูลราคาไมย้างพาราและไม้
ยางพาราแปรรูปประจ าเดือนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line 
(กลุ่มตลาดยาง/ราคายาง)  Intranet    หรือ website กยท. กลุ่ม
ตลาดยาง/ราคายาง ทกุเดือน

ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

   3. การจดัท าฐานขอ้มูลคลงัสินคา้ของ กยท. มีฐานขอ้มูลคลงัสินคา้ของ กยท. - - ส ารวจ รวบรวม และรายงานผลฐานขอ้มูลคลงัสินคา้

   4. การพฒันาบคุลากรทางดา้นโลจิสติกส์ พนกังานในกองโลจิสติกส์ไดรั้บการฝึกอบรมความรู้
ทกัษะทางดา้นโลจิสติกส์

- - จดัเตรียมเน้ือหา ด าเนินการฝึกอบรม สรุป และประเมินผล
การฝึกอบรมภายใน คร้ังท่ี 1

ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

2.3 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการ การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางแผน ร้อยละ 100

2.3.1 กิจกรรมจดัตั้งตลาดไมย้าง กยท.ข.ตล. มีรายงานผลการศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ ฯ และก าหนดรูปแบบ แนวทาง การด าเนิน
โครงการ ฯ

- - - คณะท างานทบทวนโครงการ ฯ และศึกษารูปแบบ แนวทาง
ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงานโครงการ ฯ

ยงัไม่ไดป้ระชุมท างาน เน่ืองจากคณะท างาน ฯ ตอ้งเร่ง
ด าเนินงานโครงการ ฯ และติดตามการด าเนินงานโครงการ
รัฐบาล (คสข.)

2.3.2 กิจกรรมศึกษาการบริหารจดัการตลาดกลางไมย้างพาราและตลาดกลางน ้ายางสดตาม
มาตรฐานการจดัการสวนอยา่งย ัง่ยนื Forest Stewardship Council (FSC)

ศึกษาแนวทางการสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรและ กยท. - - -  สตก.จ.สงขลา อนุมติัโครงการ/กิจกรรม ศึกษาดูงาน
มาตรฐานการจดัการสวนยางอยา่งย ัง่ยนื และคณะทางานฯ 
ไปศึกษาดูงานมาตรฐานการจดัการสวนยางอยา่งย ัง่ยนื 
พร้อมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ ณ องคก์ารอุตสาหกรรมป่า
ไมเ้ขตภาคใต ้จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ระหว่างวนัท่ี 29 - 31 
มีนาคม 2562

2.3.3 กิจกรรมตลาดยางออนไลน์ - - - ยกร่าง TOR จา้งท าเวบ็ไซตต์ลาดยางออนไลน์ ยงัไม่ไดจ้ดัท าเวบ็ไซดต์ลาดออนไลน์ เน่ืองจากงบประมาณ
ไม่เพียงพอ

ขออนุมติังบประมาณเพ่ิมเติมเป็นการ
เร่งด่วน

2.3.4 กิจกรรมยกระดบัการใหบ้ริการตลาดกลางยางพาราสู่ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO
 9001 : 2015 ภาคใตต้อนล่าง

ผ่านการตรวจประเมิน 2 คร้ัง - ด าเนินการจดัจา้งท่ีปรึกษาเพ่ือใหค้  าแนะน า และตรวจวดั
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ระบบไฟฟ้า ปฐมนิเทศน์
โครงการและฝึกอบรมหลกัสูตรแนวทางการจดัท าเอกสาร
ในระบบคุณภาพ



แผนงาน/โครงการ เป้าไตรมาสที่ 2 ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่รับผิดชอบค่าเป้าหมาย
2.3.5 กิจกรรมส่งเสริมการซ้ือขายยางกอ้นถว้ยและยางเครพในตลาด                                      
                  กลางยางพารา

สตก.จ.ยะลา มีการซ้ือขายยางกอ้นถว้ย 20.15 ตนั สะสม 
90.37 ตนั และสตก.จ.หนองคาย มีการพฒันาการซ้ือขายยาง
กอ้นถว้ย โดยการประมูลและซ้ือขายยางตามเปอร์เซ็นตเ์น้ือ
ยางแหง้ (DRC) สะสม 171.729 ตนั ส่วน สตก.จ.บรีุรัมย ์อยู่

ระหว่างการดาเนินการ

ยางกอ้นถว้ยท่ีเกษตรกรสามารถนามาขายไดต้อ้งเป็นยาง
กอ้นถว้ยคุณภาพสูง ทาใหเ้กษตรกรขาดความสนใจท่ีจะนา
ยางมาขาย
- ราคาประมูลยางกอ้นถว้ยแหง้ 100% ต่ากว่าราคากลาง 
กยท.ประกาศ
- พอ่คา้รายยอ่ยในพ้ืนท่ี ไม่ประสงคเ์ขา้ร่วมเป็นสมาชิกผู ้
ซ้ือของ สตก. เน่ืองจากติดปัญหาทางดา้นเอกสาร (หนงัสือ
รับรองทางการเงิน) และเร่ืองของการจ่ายเงินไม่สามารถทา
ไดต้ามกาหนดของระเบียบตลาดยาง กยท.

เร่งประชาสมัพนัธ์ แนะนาส่งเสริม
เกษตรกรผลิตยางกอ้นถว้ยตามมาตรฐาน 
GAP
- กยท. ควรใหห้น่วยงานในพ้ืนท่ี เช่น 
หน่วยธุรกิจ (BU) กจร., หรือ สตก. เขา้ร่วม
เป็นผูซ้ื้อยางกอ้นถว้ยในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการ
ช้ีนาราคายางใหมี้เสถียรภาพ

2.3.6 กิจกรรมการยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช จดัอบรม 3 รุ่น (รวมทกุรุ่น 90 ราย)
จดัสมัมนา 1 คร้ัง (รุ่นละ 150 ราย)

90
150

ราย
ราย

 -
-

ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทาง วิธีการด าเนินการจดั
โครงการ และจดัเตรียมการจดัอบรมฯ

ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

2.3.7 กิจกรรมพฒันาการซ้ือขายและติดตามการด าเนินงานตลาดกลางยางพารา กยท. ตลาดกลางยางพาราขยายช่องทางการผลิตจากเกษตรกร
ชาวสวนยาง

3 แห่ง - ไดด้ าเนินการช้ีแจง ซกัซอ้มความเขา้ใจใหส้ านกังานตลาด
กลางยางพาราทั้ง 3 แห่งทราบ และไดด้ าเนินการติดตามผล
การด าเนินงานประจ าเดือน ธ.ค.61 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้

2.4 กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด 1. ผลิตภณัฑย์างพาราเป็นท่ีรู้จกัและมีช่องทางการตลาด
เพ่ิมข้ึน

- - -

2. เกษตรกร/สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง และผู ้
ประกอบกิจการยางมีทอ่งทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เพ่ิมข้ึน

- - -

2.4.1 กิจกรรมจดังานแสดงสินคา้และจบัคูธุ่รกิจยางในประเทศ -

2.4.2 กิจกรรมจดังานแสดงสินคา้และจบัคูธุ่รกิจยางต่างประเทศ (โครงการส่งเสริมศกัยภาพ
การส่งออกผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากยางพาราและไมย้างพารา ณ นครเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน

จดัแสดงสินคา้ 1 คร้ัง -

             3. โครงการ พัฒนาตลาดยางพาราไทยเพือ่เป้าหมายในการจัดตั้งตลาดยางพาราระดบัภูมิภาค 

(Regional Rubber Market: RRM)

เปิดตลาดกลางยางพาราตลาดเครือข่ายหรือตลาด กยท .จ. 
ภายในปี 2562

81 แห่ง 1 1. รายงานสรุปผลการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุง
โกดงัระหว่างวนัท่ี 26-27 ก.พ. 62 ต่อผวก.กยท. เม่ือ 18 มี.ค. 
62
2. กยท. สามารถเปิดตลาดเครือข่ายและตลาด กยท . จ านวน
ทั้งส้ิน 91 แห่ง

ฝวศ.

            4 โครงการแผนงานจัดท าบทวเิคราะห์สถานการณ์เร่งด่วนที่เกีย่วข้องกบัยางพารา บทวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับยางพารา 12
4
เดือน
ไตรมาส

3
1

จดัท า และเผยแพร่บทวิเคราะห์ 6 เดือน
จดัท า และเผยแพร่บทวิเคราะห์ 2 ไตรมาส

ฝวศ.

            5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศ 1 ไดผ้ลิตภณัฑ ์หรือวิธีการน ายางพาราไปใชเ้พ่ิมมากข้ึน 5 ผลิตภณัฑ์ ฝพก.

2. เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบนั
เกษตรกรชาวสวนยาง และผูป้ระกอบการทั้งในและ
ต่างประเทศ

ขอ้ตกลง

3. การพฒันานวตักรรมการน ายางพาราไปใชแ้ปรรูป 
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ ใหมี้ความหลากหลายและเพ่ิมมูลค่าราคา
ยาง

ผลิตภณัฑ์

      แผนงานโครงการตามนโยบายภาครัฐ

              6 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพือ่ความยัง่ยืน เกษตรกรชาวสวนยางที่ปรับเปลีย่นอาชีพ 150,000 ไร่ 150,000 เขา้ร่วมโครงการ 107,521.76 ไร่

              7 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปริมาณการใช้ยาง (น า้ยางสด) 104,500 ตนั 104,500 หน่วยงานภาครัฐมีการใชย้างไปแลว้ 87,712 ตนั

              8 โครงการสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการผลติผลติภณัฑ์ยาง วงเงนิสินเช่ือ 15,000 ลา้นบาท 15,000 ผูป้ระกอบการท่ีผ่านการอนุมติัเขา้ร่วมโครงการในปี 2559 
และปี 2561 จ านวน 18 ราย วงเงิน 14,408.20 ลา้นบาท

              9 โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพือ่เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนแก่สถาบันเกษตรกรเพือ่รวบรวมยางพารา วงเงนิสินเช่ือ 10,000 ลา้นบาท 10,000 สถาบนัฯ ท่ีเบิกกูจ้ริง จ  านวน 372 แง เป็นเงิน 10,255.88 
ลา้นบาท

              10 โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพือ่เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนแก่ผูประกอบกจิการยาง (น า้ยางข้น) วงเงนิสินเช่ือ 10,001 ลา้นบาท 10,000 ผูป้ระกอบการสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 33 บริษทั 53 โรงงาน 
ครบกรอบวงเงิน 10,000 ลา้นบาท

              11 โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพือ่เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนแก่ผูประกอบกจิการยาง (ยางแห้ง) วงเงนิสินเช่ือ 20,000 ลา้นบาท 20,000 มีผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 16 บริษทั  แต่ผ่านการ
อนุมติัเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 1 บริษทั คือ บ.นอร์ทอีส รับ
เบอร์ จ  ากดั (มหาชน) วงเงิน 700 ลบ. (ปริมาณจดัเก็บ 20,000
 ตนั/เดือน)

ไม่มีรายงานผลการด าเนินงาน

BU ไม่รายงานผลการด าเนินงาน



แผนงาน/โครงการ เป้าไตรมาสที่ 2 ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่รับผิดชอบค่าเป้าหมาย
              12 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพือ่รักษาเสถียรภาพราคายาง 1. ระบายสตอ็คยางที่ท าสัญญาแล้วรอส่งมอบ

2. ระบายสตอ็คยางที่ยังไม่ท าสัญญา

3. ของบประมาณปีงบประมาณ 2563 ชดเชยผลการ

ขาดทุน

21,444.86
53,079.92

8,000

ตนั
ตนั

ลา้นบาท

21,444.86
53,079.92

8,000

1. ระบายสตอ็คท่ีท าสญัญาแลว้รอส่งมอบ ได ้5,318.72 ตนั
2. สตอ็คยางท่ียงัไม่ท  าสญัญา รัฐบาลยงัไม่มีนโยบายให้
ระบายสตอ็คยาง
3. ไดเ้สนอโครงการ เพ่ือขอของบประมาณปีงบ 2563 ท า
แผนใชง้บประมาณ ปี 63 ส่ง ฝยศ. 27 ธ.ค.61 ซ่ึงอยูร่ะหว่าง
การด าเนินงานตามขั้นตอน

              13 โครงการสร้างมูลภณัฑ์กนัชนรักษาเสถียรภาพราคายาง 1. ระบายสตอ็คยางที่ท าสัญญาแล้วรอส่งมอบ

2. ระบายสตอ็คยางที่ยังไม่ท าสัญญา

3. ของบประมาณปีงบประมาณ 2563 ชดเชยผลการ

ขาดทุน

34,334.62
51451.89

2,000

ตนั
ตนั

ลา้นบาท

34,334.62
51451.89

2,000

1. ระบายสตอ็คท่ีท าสญัญาแลว้รอส่งมอบ ได ้13,312.57 ตนั
2. สตอ็คยางท่ียงัไม่ท  าสญัญา รัฐบาลยงัไม่มีนโยบายให้
ระบายสตอ็คยาง
3. ไดเ้สนอโครงการ เพ่ือขอของบประมาณปีงบ 2563 ท า
แผนใชง้บประมาณ ปี 63 ส่ง ฝยศ. 27 ธ.ค.61 ซ่ึงอยูร่ะหว่าง
การด าเนินงานตามขั้นตอน

ฝวศ.

              14 โครงการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่เกษตรกรช่าวสวนยาง พ.ศ. 2561-2562 เจา้ของสวนยาง
คนกรีดยาง

999,065
304,266

ราย
ราย

999,065
304,266

เจา้ของสวนยางไดรั้บเงินแลว้ 657,585 ราย
คนกรีดยางไดรั้บเงินแลว้ 652,541 ราย
เป็นเงินทั้งส้ิน 11,277.74 ลา้นบาท

กลยุทธ์ที่ 2.3 การสร้างความเข้มแขง็เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั

ฝพก.

 1. กจิกรรม เงนิกู้ยืม

      1.1 เงินใหกู้ย้มืเกษตรกร จ านวนผูย้ืน่เร่ืองขอกู้ 200 ราย 200 มีเกษตรกรขอกูย้มื 181 ราย

      1.2 เงินใหกู้ย้มืสถาบนัเกษตรกร จ านวนผูย้ืน่เร่ืองขอกู้ 100 ราย 100 มีสถาบนัเกษตรกรขอกูย้มื 37 สถาบนั

      1.3 เงินใหกู้ย้มืผูป้ระกอบกิจการยาง จ านวนผูย้ืน่เร่ืองขอกู้ 5 ราย 5 มีผูป้ระกอบการขอกูย้มื จ  านวน 5 ราย

  2. กจิกรรม เงนิอุดหนุน

      2.1 เงินอุดหนุนเกษตรกร จ านวนผูย้ืน่เร่ืองขอกู้ 80 ราย 80 เกษตรกร จ านวน 129 ราย

      2.2 เงินอุดหนุนสถาบนัเกษตรกร จ านวนผูย้ืน่เร่ืองขอกู้ 150 ราย 150 สถาบนัฯ จ านวน 165 สถาบนั

 3. กจิกรรมงบประมาณส ารองเพือ่รักษาเสถียรภาพราคายาง งบประมาณส ารองเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 500 ลา้นบาท - ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานก าหนดราคา  จดัประชุมช้ีแจง
แนวทาง/วิธีการด าเนินงาน และร่วมกนัจดัท าคูมื่อปฏิบติังาน
เรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการจดัท า TOR

 4. กจิกรรมงบบริหาร มาตรา 49 (3) งบบริหาร มาตรา 49 (3) 78.2774 ลา้นบาท - ไม่มีรายงานผลการด าเนินงาน

         แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตกรชาวสวนยาง

              15. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร ฝพก.

 1. กจิกรรมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ส่วนกลาง)

     1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง กยท . ระดบัประเทศ จ านวนของการด าเนินการ 6 คร้ัง 3 จดัประชุม 2 คร้ัง ปรับแผนการด าเนินงาน

                       2) ประชุมสมัมนาผูน้ าสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางประจ าปี จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 250 คน - แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนเม.ย. 62

                       3) ประชุมสมัมนาผูน้ าสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางท่ีแปรรูปและพฒันาผลผลิตยางพารา จ านวนของการด าเนินการ 7 คร้ัง 1 จปัระชุมสมัมนา 1 คร้ัง

                       4) ศึกษาดูงานของผูน้ าสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง จ  านวนของการด าเนินการ 2 คร้ัง - ศึกษาดูงาน 1 คร้ัง

    5) ประชุมสมัมนาผูน้ าสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางระยะเร่ิมตน้ พฒันากา้วหนา้ จ านวนของการด าเนินการ 5 คร้ัง 1 มีแผนการด าเนินงาน แต่ไม่มีผลการด าเนินงาน

    6) ติดตามผลการด าเนินงานของเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบนัเกษตรกรฯ ตามมาตรา 
49(6)

จ านวนของการด าเนินการ 5 คร้ัง 3 มีแผนการด าเนินงาน แต่ไม่มีผลการด าเนินงาน

    7 ) ประชาสมัพนัธ์สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง จ านวนของการด าเนินการ 3 คร้ัง 2 มีแผนการด าเนินงาน แต่ไม่มีผลการด าเนินงาน

2. กจิกรรมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ส่วนภูมิภาค)

                        1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง กทย . ระดบัเขต 7 เขต จ านวนของการด าเนินการ 42 คร้ัง 21 จดัประชุม 2 คร้ัง

                        2) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง กทย . ระดบัจงัหวดั/สาขา จ านวนของการด าเนินการ 480 คร้ัง 240 จดัประชุม 26 คร้ัง

    3) พฒันาสถาบนัเกษตรกร ประกวดสถาบนัและเครือข่ายสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง กยท .
 ดีเด่น ระดบัเขตและระดบัจงัหวดั

มอบรางวลัสถาบนัดีเด่น 156 แห่ง - แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนก.ย. 62

   4) ข้ึนทะเบียนเกษตรกรและสถาบนัเกษตรชาวสวนยาง สถาบนัเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน 45 สถาบนั - มีสถาบนัเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน 26 สถาบนั

3. กจิกรรมการพัฒนาสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง -

   1) การพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารของสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง จ านวนผูเ้ขา้รับการพฒันา 250 ราย - แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนมิ.ย. 62

            แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกจิการยางฯ

เน่ืองดว้ย กยท. ตอ้งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล โครงการ 1,800  ซ่ึง ฝพก. มีส่วนรับผิดชอบ
โครงการฯ ดว้ย ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามแผนได้

กยท.เขต ไม่รายงานผลการด าเนินงาน มีเพียง กยท .เขตภาค
กลางและภาคตะวนัออก กยท.จ.ตรัง และกยท.จ.กระบ่ี
เทา่นั้นท่ีมีการรายงานผลการด าเนินงาน



แผนงาน/โครงการ เป้าไตรมาสที่ 2 ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่รับผิดชอบค่าเป้าหมาย
   2) การพฒันาระบบการบริหารงานภายในของสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง จ านวนสถาบนัท่ีรับการพฒันา 50 สถาบนั - แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนก.ค. 62

   3) การจดัท าแผนธุรกิจส าหรับสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง จ านวนสถาบนัท่ีรับการพฒันา 50 สถาบนั - แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนก.ค. 62

   4) การส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางปรับเปล่ียนจากการแปรรูปยาง
ขั้นตน้ไปเป็นการผลิตผลิตภณัฑย์าง

จ านวนของสถาบนัฯ 10 แห่ง - แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนมิ.ย. 62

                   4. กจิกรรมการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรตามมาตรา 49(6) ฝพก.

                           1. ประชุม ประจ าปี จ  านวนโครงการท่ีสถาบนัยืน่ขอรับการสนบัสนุน 728 โครงการ 396 จดัประชุม 11 โครงการ

                          2.  สมัมนา ประจ าปี จ  านวนโครงการท่ีสถาบนัยืน่ขอรับการสนบัสนุน 374 โครงการ 186 จดัสมัมนา 14 โครงการ

                          3. ฝึกอบรม จ านวนโครงการท่ีสถาบนัยืน่ขอรับการสนบัสนุน 553 โครงการ 276 จดัฝึกอบรม 29 โครงการ

                          4. ศึกษาดูงาน จ านวนโครงการท่ีสถาบนัยืน่ขอรับการสนบัสนุน 660 โครงการ 330 ศึกษาดูงาน 44 โครงการ

                          5. ส่งเสริมสนบัสนุนสถาบนัเกษตรกรเพ่ือสร้างความเขม้แขง็ในการด าเนิน
                          กิจกรรมอ่ืนๆ

จ านวนโครงการท่ีสถาบนัยืน่ขอรับการสนบัสนุน 566 โครงการ 282 กิจกรรมอ่ืน 26 โครงการ

             16. โครงการส่งเสริมการท าสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ 1. สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางท่ีด าเนินการในพ้ืนที
แปลงใหญ่ยางพารา

92
65,850

แปลง
ไร่

ฝพก.

2. สนบัสนุนการจดัตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราทั้งระบบ 7 เขต

                     16.1 กิจกรรมส่งเสริมการท าสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ของ กยท . ส่วนกลางด าเนินการ ติดตามงาน 7 คร้ัง - พฒันาผูจ้ดัการพ้ืนท่ี วิทยากรหลกั 1 คร้ัง 1. เสนอแต่งตั้งคณะท างานฯ ใหม่

                     16.2 กิจกรรมส่งเสริมการท าสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ของ กยท . ส่วนภูมิภาค ด าเนินการ ด าเนินการครบ 45 กยท.จ. 10 กยท.จ. แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนก.ย. 62 2. ปรับแผนการด าเนินงานใหม่

                     16.3 กิจกรรมจดัตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา เพ่ือรองรับการใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของการ
                     พฒันาเกษตรแปลใหญ่ (งบอุดหนุน)

ด าเนินการครบ 7 กยท.เขต 1 กยท.เขต แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนก.ย. 62 ฝพก./ฝวอ./ฝวศ.

              17 โครงการสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer) ฝพก.

                      11.1 กิจกรรมพฒันาเกษตรกรชาวสวนยางสู่ Smart Farmer ฝึกอบรมเกษตรกร 6,000 ราย/ปี - 1. ฝึกอบรมความรู้ดา้นยางพาราทั้งระบบ 569 ราย
2. ฝึกอบรมการพฒันาสินคา้ยางพาราใหไ้ดม้าตรฐานฯ 100 
ราย
3. ฝึกอบรมการท าบญัชีครัวเรือน และสร้างวินยัการออม 245
 ราย

                     11.2 กิจกรรมพฒันาสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง (Smart Group) ฝึกอบรมสถาบนัเกษตรกร 45 สถาบนั/ปี 45 แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนมิ.ย. 62

                    11.3 กิจกรรมพฒันาศกัยภาพเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ฝึกอบรมเกษตรกร 250 ราย 250 แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนก.ค. 62

11.4 กิจกรรมสมัมนาผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีการพฒันาเกษตรกรชาวสวนยาง สู่ Smart Farmer จดัสมัมนา 1 คร้ัง 1 ด าเนินการสมัมนาแลว้ 1 คร้ัง

                    11.5 กิจกรรมติดตามการพฒันาเกษตรกรชาวสวนยาง สู่ Smart Farmer ติดตามงาน 4 คร้ัง 1 แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนพ.ค. 62

              18 โครงการส่งเสริมผลติภณัฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา ฝพก./ฝวอ.

                     1)  กิจกรรมการคดัสรรผลิตภณัฑย์างพาราระดบัเขต 1. คดัสรรผลิตภณัฑย์างพารา/ไมย้างพาราระดบัเขต 7 เขต - ประชาสมัพนัธ์โครงการฯ ระดบัเขต

                     2)  กิจกรรมการคดัสรรผลิตภณัฑย์างพาราระดบัประเทศ 2. คดัสรรผลิตภณัฑย์างพารา/ไมย้างพาราระดบัประเทศ 1 คร้ัง - ประชาสมัพนัธ์โครงการฯ ระดบัประเทศ

                    3)  กิจกรรมการจดัตั้งศูนยจ์ดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑย์างพาราของสถาบนั
                    เกษตรกรชาวสวนยาง

3. จดัตั้งศูนยจ์ดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑ์
ยางพาราของสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 3 แห่ง

25 สถาบนั - แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนก.ย. 62

              19. โครงการ การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกจิการยางในการเพิม่ประสิทธิภาพการแปร

              รูปยางอย่างครบวงจร

ศูนยบ์ริการทดสอบรับรองท่ีไดม้าตรฐานสากล 1 ศูนยบ์ริการ ฝวอ.

   1 กิจกรรมการสนบัสนุนการใหบ้ริการทดสอบยางและผลิตภณัฑย์างตามมาตรฐานสากล  
(ISO/IEC 17025)

กยท. มีศูนยบ์ริการทดสอบรับรองท่ีไดม้าตรฐาน  และ
สามารถท่ีจะตรวจสอบยางดิบและผลิตภณัฑใ์หก้บัผู ้
ประกอบกิจการยางได้

ร้อยละ 100 100 จดัการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพ และถ่ายทอดงานการ
วิเคราะห์ทดสอบน ้ายาง

ด าเนินการไดต้ามแผน

   2 กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรูปผลิตภณัฑย์างท่ีมีศกัยภาพทางการตลาดในเชิง
ธุรกิจ

กยท. สามารถใหส้นบัสนุนเกษตรกรและผูป้ระกอบการ
ทางดา้นวิชาการและเทคโนโลยี

ร้อยละ 100 100 ประสานงานและวางแผนการผลิตผลิตภณัฑย์างแหง้ โดยใช้
เคร่ืองจกัรของ กยท

ด าเนินการไดต้ามแผน

   3 กิจกรรม การบริการวิชาการดา้นการแปรรูปยางและผลิตภณัฑย์างใหก้บัผูป้ระกอบกิจการยาง กยท สามาถใหบ้ริการวิชาการและขอ้มูลการแปรรูปยาง
และผลิตภณัฑย์างใหก้บัผูป้ระกอบการ

ร้อยละ 100 100 จดัท าขอ้มูลเอกสารเร่ืองการส่งออกและน าเขา้
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมยาง

ด าเนินการไดต้ามแผน

ฝวอ.

1 กิจกรรม การผลิตยางแผ่นรมควนัใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GMP  กลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตยางแผ่นรมควนัผ่านการประเมิน
GMP ของ กยท.

15 สหกรณ์ 8 กลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตยางแผ่นรมควนัผ่านการประเมินGMP 
ของ กยท. 6 แห่ง

ด าเนินการไดต้ามแผน รวมเกษตรกรท่ีผ่านการอบรม GMP แลว้
จนถึงปัจจุบนัรวม  22 กลุ่ม

1. การส ารวจเป้าหมายด าเนินโครงการฯ มีความล่าชา้ เน่ือง
ดว้ยจะตอ้งประเมินคุณสมบติัก่อนเขา้ร่วมโครงการ รวม
รวม สรุปส่ง ฝพก. พร้อมแผนการด าเนินงาน และจะตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบเป้าหมายจาก ฝพก. ก่อน จึงจะสามารถ
ด าเนินการต่อได้
2. เน่ืองดว้ย กยท. ตอ้งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล โครงการ 1,800  ซ่ึง ฝพก. มีส่วนรับผิดชอบ
โครงการฯ ดว้ย ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามแผนได้

            20. โครงการ สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิม่ประสิทธิภาพการแปรรูปยางการยกระดบัมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง

กยท.เขต ไม่รายงานผลการด าเนินงาน มีเพียง กยท .เขตภาค
กลางและภาคตะวนัออก กยท.จ.ตรัง และกยท.จ.กระบ่ี
เทา่นั้นท่ีมีการรายงานผลการด าเนินงาน

ติดตามการรายงานโดยการโทรประสาน
ภายใน



แผนงาน/โครงการ เป้าไตรมาสที่ 2 ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่รับผิดชอบค่าเป้าหมาย
 2 กิจกรรม การผลิตยางแผ่นรมควนัอดักอ้นใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GMP  สถาบนัเกษตรกรท่ีผลิตยางแผ่นรมควนัอดักอ้นผ่านการ

ประเมินมาตรฐาน GMP ของ กยท.
8 แห่ง 2 สถาบนัเกษตรกรท่ีผลิตยางแผ่นรมควนัอดักอ้นผ่านการ

ประเมินมาตรฐาน GMP ของ กยท. 2 กลุ่ม คือสหกรณ์นิคม
ทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และสกย.พว่งพรมคร จก.
 จ.สุราษฎร์ธานี

เดือนมี.ค. 62  ด าเนินการไม่ไดต้ามแผน รวมเกษตรกรท่ีผ่านการอบรม GMP แลว้
จนถึงปัจจุบนัรวม  20 กลุ่ม

 3 กิจกรรม การผลิตยางเครปคุณภาพดีใหไ้ดม้าตรฐาน GMP  สถาบนัเกษตรกรท่ีผลิตยางเครปผ่านการประเมิน
มาตรฐาน GMP ของ กยท.

5 กลุ่ม 2 สถาบนัเกษตรกรอยูใ่นระหว่างการปรับปรุงตามขอ้ก าหนด เดือนมี.ค. 62  ด าเนินการไม่ไดต้ามแผน สถาบนัเกษตรกรท่ีผลิตยางเครปผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน GMPของ กยท.จนถึง
ปัจจุบนัแลว้ 2 กลุ่ม

 4 กิจกรรม ส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรในการผลิตยางกอ้นถว้ยตาม
หลกั GAP

สถาบนัฯ ท่ีผลิตยางกอ้นถว้ยผ่านการประเมินมาตรฐาน 
GAP ของ กยท.

30 กลุ่ม 20 สถาบนัเกษตรกรท่ีผลิตยางกอ้นถว้ยรอการประเมินเพ่ือให้
การรับรองมาตรฐาน GAP ของ กยท.จ านวน 10 กลุ่ม

เดือนมี.ค. 62  ด าเนินการไม่ไดต้ามแผน สถาบนัเกษตรกรท่ีผลิตยางกอ้นถว้ยผ่าน
การประเมินมาตรฐาน GAP ของ กยท.
จนถึงปัจจุบนัแลว้ จ  านวน 50 ราย

 5 กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพน ้ายางสดจุดรวบรวมน ้ายางตามมาตรฐาน GMP มีจุดรวบรวมน ้ายางตามมาตรฐาน 15 แห่ง 15 เตรียมความพร้อมและใหค้  าแนะน าแก่สถาบนัเกษตรกร ใน
การปรับปรุงขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการใหก้ารรับรอง 1 แห่ง

เดือนมี.ค. 62  ด าเนินการไม่ไดต้ามแผน มีกลุ่มเกษตรกรไดรั้บการรับรอง GMP จุด
รวมน ้ายางแลว้จนถึงปัจจุบนัจ านวน 4 กลุ่ม

            21. โครงการการจัดการสวนยางอย่างยัง่ยืนตามมาตรฐานสากล จ านวนไร่ท่ีมีการยืน่ขอรับการส่งเสริมการจดัท าสวนยาง
ตามมาตรฐาน

400,000 ไร่ ด าเนินการจดัท าร่าง
มาตรฐาน

ด าเนินการจดัท าร่างมาตรฐานการจดัการสวนยางอยา่งย ัง่ยนื 
และส่งให ้สมอ.ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเรียบร้อย
แลว้

- ฝสผ.

            22. โครงการส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มิคในการผลติยางก้อนถ้วยของเกษตรกรชาวสวนยาง 

            เพือ่สร้างแบรนด์ผลติภณัฑ์ยางแท่ง STR 20 ที่ปลอดกรดซัลฟิวริก

เกษตรกรชาวสวนยางหรือตวัแทนเกษตรกรชาวสวนยาง
เคยผ่านและไม่เคยผ่านการฝึกอบรม

10 จงัหวดั 10 ติดต่อประสานงานสถานท่ีและวิทยากรมาใหค้วามรู้ ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน กยท.เขต อนบ/กจร.6

            23 โครงการ สนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการผลติผลติภณัฑ์ยาง เพ่ิมปริมาณการใชย้างภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 60,000 ตนั/ปี - จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนบัสนุน
สินเช่ือผูป้ระกอบการผลิตผลิตภณัฑย์าง วงเงินสินเช่ือ 
15,000 ลา้นาท คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 22 ม.ค. 62  ท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบชดเชยดอกเบ้ียใหผู้ป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วม
โครงการฯ 10  ราย ดงัน้ี 1) บริษทั โอตานิ เรเดียล จ ากดั   2) 
บริษทั ยางโอตานิ จ  ากดั  3) บริษทั วีไทร์ แอนด ์รับเบอร์ 
จ  ากดั 4) บริษทั เอส.อาร์.ไทร์ จ  ากดั  5)บริษทั วี.เอส.
อุตสาหกรรมยาง จ  ากดั  6) บริษทั สยามทรัค เรเดียล จ ากดั 7)
 บริษทั สวิซซ์-วนั คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 8) บริษทั เลเทก็ซ์ ซิส
เทมส์ จ  ากดั 9) บริษทั แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จ  ากดั 10) 
บริษทั เอเซ่ียนแอสฟัลท ์จ  ากดั

ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ฝวอ.

            24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกจิการยาง สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางและผูป้ระกอบกิจการข้ึน
ทะเบียน

50 แห่ง - แผนการด าเนินการเร่ิมเดือน พ.ค. 62 เน่ืองดว้ย กยท. ตอ้งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล โครงการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง พ.ศ.2561-2562 ซ่ึง ฝพก. มีส่วนรับผิดชอบ
โครงการฯ ดว้ย ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามแผนได้

ปรับแผนการด าเนินงาน ฝพก.

 กลยุทธ์ที่ 2.4 การยกระดบัรายได้และคุณภาพชีวติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

           25 โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏใีหม่ถวายในหลวง 1. กยท. ไดรั้บการจดัสรรเป้าหมายเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการฯ จาก กษ.

2,115 ราย 2,115 รับสมคัรเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ 2,064 ราย กยท.รับสมคัรและคดัเลือกเกษตรกรเขา้โครงการได ้2,064 
ราย คิดเป็นร้อยละ 98

ฝพก.

           26. โครงการประชาสัมพันธ์เพือ่เกษตรกร
              1) กิจกรรม ผลิตส่ือใหค้วามรู้แบบบรูณาการ ส่ือโทรทศัน์ วิทย ุส่ิงพิมพ ์นิทรรศการส่ือออนไลน์ 
              ส่ือทางวิชาการเกษตร การจดักิจกรรมพิเศษและกิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์

1.ผลิตส่ือความรู้ผ่านส่ือโทรทศัน์ 50 คร้ัง 28 ผลิตส่ือความรู้ผ่านส่ือโทรทศัน์ 36 คร้ัง สผว./กปผ.

2. ผลิตส่ือความรู้ผ่านส่ือวิทยุ 34 คร้ัง 22 ผลิตส่ือความรู้ผ่านส่ือวิทย ุ20 คร้ัง

3. ผลิตส่ือความรู้ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ 2,000 ชุด 2,000 ด าเนินการในไตรมาสท่ี 3 และ 4

4. นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ 2 คร้ัง 1 นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ 1 คร้ัง
             2) กิจกรรม การจดังาน "มหกรรมยางพาราทอ้งถ่ินและของดี 7 เขต" จดังานแสดงสินคา้ผลิตภณัฑแ์ละนิทรรศการความรู้ 7 คร้ัง 1 ด าเนินการจดังานแลว้ 1 คร้ัง ฝพก./กยท.ข.

แผนงานการจัดสวสัดกิารเพือ่เกษตรกรชาวสวนยาง

          27 โครงการสวสัดกิารเกษตรกรชาวสวนยาง 1. เกษตรกรชาวสวนยางท่ีไดรั้บสวสัดิกรมีความพึงพอใจ
ในการรับบริการ

ร้อยละ 80 80 ความพึงพอใจร้อยละ 96.16 ฝพก.

               1) กิจกรรมสวสัดิการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนกรณีสวนยางประสบภยั จ านวนเกษตรกร 70 ลา้นบาท - เกษตรกร 5,401 ราย เป็นเงิน 16.20 ลา้นบาท
               2) กิจกรรมเงินช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเสียชีวิต จ านวนเกษตรกร 50 ลา้นบาท - เกษตรกร 3,758 ราย เป็นเงิน 11.36 ลา้นบาท
               3) กิจกรรมเงินกูย้มืเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อน จ านวนเกษตรกร 200 ลา้นบาท - เกษตรกร 475 ราย เป็นเงิน 20.95 ลา้นบาท

          แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกจิการยางฯ



แผนงาน/โครงการ เป้าไตรมาสที่ 2 ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่รับผิดชอบค่าเป้าหมาย
               4) จดัสวสัดิการอ่ืนๆ จ านวนเกษตรกร 230 ลา้นบาท - สวสัดิการเกษตรกรชาวสวนยาง จ  านวน 1,361,398 ราย คิด

เป็นค่าเบ้ียประกนัภยัทั้งส้ิน 121.16 ลา้นบาท
               5) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจดัสวสัดิการเกษตรกรตามมาตรา 49(5) งบประมาณค่าใชจ่้าย 4 ลา้นบาท - เบิกจ่ายงบประมาณ 0.397 ลา้นบาท

           28 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง 1. เกษตรกรชาวสวนยางท่ีผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไป
ใชใ้นการประกอบอาชีพเสริม

ร้อยละ 70 - -

2. จ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม 3,720 ราย - ส ารวจและแบง่กลุ่มตามความตอ้งการในการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรชาวสวนยางใหท้ั้ง 45 จงัหวดั เกษตรกไดรั้บ
อนุมติัจดัสรร 2,955 ราย

ฝพก.



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที ่1 การส่งเสริม และพัฒนางานวจัิย
แผนงานการผลิตและคณุภาพท่ีเป็นวัตดิุบยาง

1 โครงการวจัิยพันธ์ุยางให้เหมาะสมกบัพืน้ทีชุ่่มช้ืน (ต่อเน่ือง)  ไดพ้นัธ์ุยางใหม่ท่ีใหผ้ลผลิตสูงมากวา่ 450 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และ/
หรือพนัธุ์ยางท่ีใหผ้ลผลิตน ้ายางสูงกวา่ 350 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีและ
ผลผลิตเน้ือไมม้ากกวา่ 55 ลูกบาศกเมตรต่อไร่ มีลกัษณะรองต่าง ๆ ท่ีดี 
เช่นเจริญเติบโตดี ตา้นทานโรค ปรับตวัไดดี้ในสภาพแวดลอ้ม

                    6  กิจกรรม ด าเนินการ 6 กิจกรรม ยกเวน้กิจกรรมการเปรียบเทียบพนัธุ์
ยางขั้นตน้ในพ้ืนท่ีชุ่มช้ืน ท่ีไม่สามารถด าเนินการเตรียม
พ้ืนท่ีวางแนวปลูกไดต้ามแผน

สวย.

2 โครงการทดสอบพันธ์ุยางในพืน้ทีชุ่่มช้ืน (ต่อเน่ือง)  1.ไดพ้นัธุ์ยางท่ีใหผ้ลผลิตสูง ทนทานต่อสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีมี
ปริมาณน ้าฝนมากกวา่ 1,500 มม./ปี

                    1  กิจกรรม  ด าเนินการดูแลยางช าถุง ก าจดัวชัพืช ปุ๋ ยและวดัการ
เจริญเติบโต 6 เดือน ตามแผนการด าเนินงาน

สวย.

3 โครงการวจัิยพันธ์ุยางให้เหมาะสมกบัพืน้ทีก่ึง่แห้งแล้ง (ระยะที ่2 ) (ต่อเน่ือง)  1.ไดพ้นัธุ์ยางท่ีใหผ้ลผลิตสูง ทนทานต่อสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีมี
ปริมาณน ้าฝนนอ้ยกวา่ 1,500 มม./ปี หรือมีช่วงแลง้ยาวนาน 3-5 เดือน

                  40 การทดลอง การทดลองจ านวน 40 การทดลอง ด าเนินการไดต้ามแผน สวย.

4 โครงการการทดสอบพันธ์ุยางในพืน้ทีก่ึง่แห้งแล้ง (ต่อเน่ือง)  1.ไดพ้นัธุ์ยางท่ีใหผ้ลผลิตสูง ทนทานต่อสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีมี
ปริมาณน ้าฝนนอ้ยกวา่ 1,500 มม./ปี หรือมีช่วงแลง้ยาวนาน 
3-5 เดือน

                  10 การทดลอง การทดลองจ านวน 10 การทดลอง ด าเนินการไดต้ามแผน สวย.

5 โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เช้ือพันธุกรรมยางพารา  (ต่อเน่ือง) สามารถรวบรวมและเกบ็รักษาเช้ือพนัธุกรรมยางทั้งพนัธุ์ปลูก (Wickham
 clones) และพนัธุ์ยางจากแหล่งก าเนิดเดิม (Amazonian Germplasm) ใน
สภาพแปลงก่ิงตา และในสภาพแปลงปลูก ไดอ้ยา่งนอ้ย 1,000 สายพนัธุ์ 
และไดฐ้านขอ้มูลเช้ือพนัธุกรรมยางทางสณัฐานวิทยาอยา่งนอ้ย 300 สาย
พนัธุเพ่ือใชใ้นงานดา้นการปรับปรุงพนัธุ์ยางต่อไป

                  14  การทดลอง การทดลองจ านวน 14 การทดลอง ด าเนินการไดต้ามแผน สวย.

6 โครงการวจัิยการคดัเลอืกพันธ์ุยางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม (ต่อเน่ือง) ไดข้อ้มูลพนัธุ์ยางเพ่ือใชใ้นน าไปใชป้ระกอบ การคดัเลือกยางพนัธุ์ดีโดย
เกษตรกรมี ส่วนร่วมทั้งในพ้ืนท่ีชุ่มช้ืนและแหง้แลง้

                    6 การทดลอง การทดลองจ านวน 6 การทดลอง ด าเนินการไดต้ามแผน สวย.

7 โครงการวจัิยและพัฒนาการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และก ามะถนัผงควบคุม

โรครากขาวของยางพาราร่วมกบัการปลูกขมิน้ชันในแปลงปลูกแทน  (ต่อเน่ือง)

สวย.

กิจกรรม ศกัยภาพการควบคุมโรครากขาวโดยวิธีผสมผสานในแปลงปลูกโดย
การใชปุ้๋ ยแอมโนเนียมซลัเฟต และก ามะถนัร่วมกบัการปลูกพืชปฏิปักษ์
(antagonistic plants) ต่อการควบคุมโรครากขาวในระดบัแปลงปลูก

 เพ่ือควบคุมโรครากขาวโดยการใชปุ้๋ ยแอมโมเนียมซลัเฟต และก ามะถนั
ร่วมกบัการปลูกขม้ินชนั

                    1  กิจกรรม ด าเนินการใส่ปุ๋ ยตามกรรมวิธีการทดลอง วดัการเจริญเติบโต
 และเช็คผลการเกิดโรครากของยางพาราและขม้ิน เกบ็
ผลผลิตขม้ินไดต้ามแผน แต่ไม่มีผลการด าเนินการก าจดั
วชัพืช และตรวจสอบการงอกและการเจริญเติบโตของขม้ิน
(crop ใหม่) ในเดือนมี.ค. 62

กิจกรรม ศกัยภาพของปุ๋ ยแอมโมเนียมซลัเฟตและก ามะถนัผงในการควบคุมโรค
รากขาวร่วมกบัการใชส้ารเคมีในแปลงยางใหญ่ (2แปลงทดลอง)

 เพ่ือควบคุมโรครากขาวโดยการใชปุ้๋ ยแอมโมเนียมซลัเฟต และก ามะถนั
ร่วมกบัสารเคมี

                    1  กิจกรรม ด าเนินการตรวจสอบการเป็นโรคและการติดช้ือของตน้ยาง
ทดลอง และใส่ปุ๋ ยตามกรรมวิธีทดลองไดต้ามแผนการ
ด าเนินงาน

8 โครงการวจัิยผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกบัปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของ

ต้นยาง (ต่อเน่ือง)

 สามารถใชเ้ป็นแนวทางแนะน าการลดการใชปุ้๋ ยเคมีในสวนยางดว้ยการ
ใชร่้วมกบัปุ๋ ยชีวภาพชนิดต่าง ๆ ตลอดถึงขอ้ดีขอ้ดอ้ย

                    1 ขอ้มูล  ด าเนินการสุ่มเจาะเกบ็ตวัอยา่งดินและตวัอยา่งรากยาง
วิเคราะห์เช้ืออาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซา จ านวน 21 แปลงยอ่ย, 
ส่งวิเคราะห์หาปริมาณราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาในตวัอยา่ง
ดินและในรากยาง และวดัการเจริญเติบโต ไดต้ามแผนการ
ด าเนินงาน

สวย.

9 โครงการอตัราปุ๋ยทีเ่หมาะสมเพือ่การเจริญเติบโตสูงสุดในยางพาราพันธ์ุ RRIT

  251 และ RRIT 3605 ระยะก่อนเปิดกรีด (ต่อเน่ือง)

 ไดอ้ตัราปุ๋ ยท่ีเหมาะสมส าหรับยางพาราพนัธท่ีใหผ้ลผลิตสูงเพ่ือใหไ้ด้
ผลิตน ้ายางสูงสุดตามศกัยภาพของพนัธุ์

                    3  กิจกรรม ด าเนินการได ้3 กิจกรรม  แต่ผลการด าเนินงานไม่เป็นตามแผน สวย.

10 โครงการประเมินระดบัธาตุอาหารทีจ่ ากดัการเจริญเติบโตของยางพาราและ

อาการผิดปกติทีแ่สดงออก (ต่อเน่ือง)

สวย.

กิจกรรมท่ี 1 การตอบสนองของยางพาราและอาการผิดปกติท่ีแสดงออกเม่ือ
ไดรั้บปริมาณธาตุอาหารรอง (Ca Mg  S) ระดบัต่างๆ ในกระถางทดสอบ

 1) ไดค้า่ระดบัธาตุอาหารรอง ท่ีจ  ากดัการเจริญเติบโตของยางพารา 
2) มีภาพลกัษณะอาการผิดปกติของตน้ยางเม่ือไดรั้บธาตุอาหารรองมาก
หรือนอ้ยเกินไป ไวเ้ปรียบเทียบส าหรับการวินิจฉัยเบ้ืองตน้

                    1  กิจกรรม บางขั้นตอนไม่มีรายงานผลการด าเนินงาน เช่น บนัทึก
อาการผิดปกติท่ีพบไม่มีรายงานผลในเดือนมี.ค. 62

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที ่3 การวจัิยและพัฒนาเพือ่เป็นศูนย์กลางการผลติและอุตสาหกรรมยางพารา
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กิจกรรมท่ี 2 การตอบสนองของยางพาราและอาการผิดปกติท่ีแสดงออกเม่ือ
ไดรั้บปริมาณธาตุอาหาร Fe Mn Cu ระดบัต่างๆ ในกระถางทดสอบ

 1) ไดค้า่ระดบัธาตุอาหาร Fe Mn Cu ท่ีจ  ากดัการเจริญเติบโตของ
ยางพารา 

                    1  กิจกรรม ด าเนินการทดลองก่อนแผนท่ีวางไว้ มีแผนการด าเนินงานในเดือน ก.ค.62

11 โครงการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าความต้องการธาตุอาหารของพืช

ร่วมกบัค่าวเิคราะห์ดนิ (ต่อเน่ือง)

 ไดค้  าแนะน าการใชปุ้๋ ยตามคา่วิเคราะห์ดินท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีปลูกยาง 
(ผลการวิเคราะห์ตวัอยา่งพืช 2 ตวัอยา่ง)

                    4  ตวัอยา่ง ไดม้วลชีวภาพของตน้ยางและตวัอยา่งส่วนต่าง ๆ ของตน้ยาง
 2 ตวัอยา่ง ท่ีอาย ุ1 และ 7 ปี

สวย.

12 โครงการกรีดยางและการจัดการด้านเขตกรรมทีม่ีผลต่อการให้ผลผลติและ

สรีรวทิยาของน า้ยาง (ต่อเน่ือง)

 1.ไดร้ะบบกรีดท่ีเหมาะสมกบัพนัธุ์ยางแนะน าในพ้ืนท่ีปลูกยางต่างกนั สวย.

     กิจกรรมท่ี 1 การลดความถ่ีในการกรีดยางต่อการใหผ้ลผลิตและสรีรวิทยา
ของน ้ายาง

 ไดวิ้ธีการจดัการระบบกรีดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อวนัใหสู้งข้ึนและลดการใช้
แรงงานกรีดยาง

                    1  กิจกรรม ด าเนินการกรีดยาง เกบ็ผลผลิต เพ่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ทางเคมีของน ้ายางและสมบติัทางดา้นอุตสาหกรรม และมี
การก าจดัวชัพืช ไดต้ามแผน

    กิจกรรมท่ี 2 น าร่องการลดความถ่ีในการกรีดยางในแปลงเกษตรกร  ไดวิ้ธีการจดัการระบบกรีดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อวนัใหสู้งข้ึนและลดการใช้
แรงงานกรีดยาง

                    1  กิจกรรม ด าเนินการกรีดยาง เกบ็ผลผลิต เพ่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ทางเคมีของน ้ายางและสมบติัทางดา้นอุตสาหกรรม และเกบ็
ขอ้มูลภูมิอากาศ และก าจดัวชัพืช ไดต้ามแผน

13 โครงการค้นหาเคร่ืองหมายโมเลกลุทีเ่กีย่วข้องกบัความต้านทานโรคใบของ

ยางพารา (ต่อเน่ือง)

 ไดแ้ผนท่ีพนัธุกรรมยางเพ่ือตา้นทานโรคใบจุดกา้งปลาและโรคไฟ
ทอปทอร่า สามารถน าไปใชใ้นการคดัเลือกพนัธุ์ต่อไปได้

                    2  การทดลอง การทดลองจ านวน 2 การทดลอง ด าเนินการไดต้ามแผน สวย.

14 โครงการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อในยางพารา (ต่อเน่ือง)  สามารถผลิตตน้กลา้ยางพนัธุ์ท่ีใหผ้ลผลิตน ้ายางสูงท่ีมีคุณสมบติั 
self-rooting juvenileclones ไดใ้นปริมาณมาก ในระยะเวลาอนัสั้น

                    1  การทดลอง ด าเนินการทดลอง 1 การทดลอง ทุกการทดลองยอ่ย
ด าเนินการไดต้ามแผน ยกเวน้การทดลองยอ่ยท่ี 3 ไม่มี
รายงานผลการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ

สวย.

15 โครงการศึกษาสมรรถนะของต้นยางช าถุงจากกิง่ตาต้นเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ  

(ต่อเน่ือง)

 ไดผ้ลิตตน้ยางช าถุงคุณภาพและก่ิงพนัธุ์ยางคุณภาพ เพ่ือจ าหน่ายและ
ส่งเสริมใหเกษตรกร ปลูกเพ่ือใหส้ามารถเปิดกรีดไดเ้ร็วข้ึนและเพ่ิม
ผลผลิตสูงข้ึน

                    3  กิจกรรม ด าเนินการ 3 กิจกรรม ทุกกิจกรรมด าเนินการไดต้ามแผน สวย.

16  โครงการวจัิย การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธ์ุยางเพือ่

ผลผลติ กจิกรรม การพัฒนาพันธ์ุยางทนแล้ง  (ต่อเน่ือง)

 ไดลู้กผสมจากการผสมพนัธุ์อยา่งนอ้ย 100 ฝัก                     2  การทดลอง ด าเนินการทดลอง 2 การทดลอง ทุกขั้นตอนด าเนินการได้
ตามแผน ยกเวน้วดัคา่ศกัยข์องน ้าภายในใบ วดัคา่การชกัน า
ปากใบ วดัการเกิดฟองอากาศในท่อล าเลียงน ้า ไม่มีรายงาน
ผลการด าเนินงานในเดือนก.พ. 62

สวย.

17 โครงการบริหารจัดการและเพิม่ความรู้ด้านโรคยางพาราแก่เกษตรกร

ชาวสวนยางโดยใช้ปฏิบัติการเคลือ่นที ่Mobile unit (ต่อเน่ือง)

 เกษตรกรชาวสวนยางไดเ้ขา้รับการบริการใหค าปรึกษา การตรวจ
วินิจฉัยโรคในแปลง และการถ่ายทอดองคค์วามรู้ จ  านวน 100 รายต่อ
จงัหวดั

                    1  จงัหวดั (ตรัง) ด าเนินการติดต่อผูน้ าชุมชนในจงัหวดัตรัง เกบ็เอกสารการ
ตรวจสวนเกษตรกรและลงพ้ืนท่ีตรวจสวนเกษตรกรท่ีมี
ปัญหาเร่ืองโรคและศตัรูยางในอ าเภอต่างๆ ของจงัหวดัตรัง 
จ  านวน 6 คร้ัง ไม่ไดด้  าเนินการ 1 คร้ัง

สวย.

18 โครงการน าร่องการศึกษาศักยภาพการให้ผลผลติของยางพันธ์ุ RRIT 251 

เมือ่ให้ใช้วธีิการกรีดและให้ปัจจัยการผลติอย่างเต็มที ่(ต่อเน่ือง)

 ไดข้อ้มูลผลศกัยภาพสูงสุดของยางพนัธุ์สถาบนัวิจยัยาง 251 วา่มี
ศกัยภาพใหผ้ลผลิตไดเ้ท่าใดต่อปี โดยไม่มีผลใหเ้กิดอาการเปลือกแหง้
อนัจะส่งผลกระทบต่อการใหผ้ลผลิตในระยะยาว

                    1  ขอ้มูล 
(ผลผลิตยาง)

ด าเนินการเกบ็ผลผลิตยางกอ้น เกบ็ตวัอยา่งดิน ก าจดัวชัพืช
ด าเนินการไดต้ามแผนแต่ไม่มีรายงานผลการใส่ปุ๋ ยอินทร์
และเคมีในเดือนก.พ.-มี.ค. 62 และไม่มีรายงานผลของระบบ
น ้าในเดือนธ.ค. 61

สวย.

19 โครงการทดสอบเทคโนโลยีพันธ์ุยางแนะน าปี 2559 ในแปลงเกษตรกรพืน้ที่

เขตปลูกยางใหม่  (ต่อเน่ือง)

 ไดข้อ้มูลพนัธุ์ยางใหม่ท่ีสามารถปรับตวัไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่าง
กนั และไดข้อ้มูลส าหรับเป็นแนวทางการพฒันาการใชพ้นัธยางใหม่ใน
แปลงเกษตรกรอยา่งกวา้งขวางเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรสามารถเลือก
พนัธ์ุยางไดห้ลากหลายมากข้ึน ลดความเส่ียงจากการปลูกยางของประเทศ

                    3  กิจกรรม ด าเนินการได ้3 กิจกรรม แต่มีบางขั้นตอนท่ีไม่มีผลการ
ด าเนินงาน เช่น วดัการเจริญเติบโตตน้ยาง ไม่มีผลการ
ด าเนินงานในเดือนมี.ค. 62

สวย.

20 โครงแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5 ปลูกแทนแบบ

เกษตรผสมผสาน  (ต่อเน่ือง)

 ไดข้อ้มูลการเจริญเติบโต และขอ้มูลตน้ทุนการผลิตของแปลงตน้แบบ
สวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5 ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน 
เพ่ือน าไปประกอบกบัขอ้มูลดา้นอ่ืนๆเพ่ือวิเคราะห์รายไดข้องเกษตรกร
ท่ีปลูกแทนหลงัยางไดผ้ลผลิต และเกษตรกรน าไปปรับใชใ้นสวนยาง
ตนเองได้

                    5  แปลงทดลอง  แปลงจ.หนองคาย,  แปลง จ.บุรีรัมย ์จ.ฉะเชิงเทรา  และแปลง
 จ.กระบ่ี ด าเนินการไดต้ามแผน ยกเวน้ แปลง จ.พทัลุง ท่ียงั
ไม่ไดด้  าเนินการเตรียมพ้ืนท่ีปลูก และเกบ็ตวัอยา่งดินเพ่ือ
วิเคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการ

สวย.
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21 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวเิคราะห์ดนิของศูนย์วจัิยยางบุรีรัมย์ ให้ได้

การรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005)  (ต่อเน่ือง)

ไดห้อ้งปฏิบติัการตรวจวิเคราะห์ดิน ศูนยวิ์จยัยางบุรีรัมย ์การยางแห่ง
ประเทศไทย ท่ีไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2005 
จ านวน 4 รายการ คือ การวิเคราะห์ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน การ
วิเคราะห์ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน การวิเคราะห์ฟอสฟอรัสทเป็น
ประโยชน์ต่อพืชในดิน และการวิเคราะห์โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์
ในดิน

                    1  หอ้งปฏิบติัการ ทุกขั้นตอนด าเนินการไดต้ามแผน แต่ไม่มีรายงานผลการ
สอบเทียบเคร่ืองมือในเดือนมี.ค. 62

สวย.

22 โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลือ่นทีโ่รคระบาดของ

ยางพารา  (ต่อเน่ือง)

 1. เป็นการสนบัสนุนเกษตรกรสวนยางพาราเขา้สู่ยคุSmart Farmer ตาม
นโยบายไทยแลนด ์4.0 ของภาครัฐ
2. ฐานขอ้มูลดา้นการแพร่ระบาดโรคยางพาราซ่ึงสามารถน าไปต่อยอด
ไปใชงานวิจยัอ่ืนได้

                    2  คร้ัง (ลงพ้ืนท่ี)  ศึกษาพ้ืนท่ีเตรียมทีมงาน และลงพ้ืนท่ีเผยแพร่ขอ้มูลและให้
ค  าแนะน า ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

ไม่มีการรายงานปัญหา/อุปสรรค หรือแนวทาง
แกไ้ข

สวย.

23 โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดทีเ่หมาะสมกบัพันธ์ุยางลูกผสม 

(ต่อเน่ือง)

 ไดพ้นัธ์ุยางลูกผสมท่ีเหมาะกบัระบบกรีดตามค าแนะน า เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต

                    3  พ้ืนท่ี แปลง จ.กระบ่ี, กองจดัการสวนยาง 2 จ.นครศรีฯ และแปลง 
จ.พทัลุง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

สวย.

24 โครงการจัดการหน้ากรีดยางแนวใหม่เพือ่ยืดอายุการกรีดยางเปลอืกเดมิ 

(ต่อเน่ือง)

 1.ไดวิ้ธีจดัการหนา้กรีดยางท่ีสามารถกรีดเปลือกเดิมไดน้านข้ึน
2. ไดเ้พ่ิมความหนาของเปลือกงอกใหม่
3.  สามารถเพ่ิมผลผลิตและยดือายกุารกรีดยาง

                    2  กิจกรรม การกรีดยาง การเกบ็ผลผลิตยาง  การวดัการเจริญเติบโตของ
ตน้ยาง การเกบ็ตวัอยา่งวิเคราะห์หาปริมาณไอโซโทป  
ความส้ินเปลืองเปลือก การแสดงอาการเปลือกแหง้ ขอ้มูล
ภูมิอากาศ และการก าจดัวชัพืช ทั้ง 2 กิจกรรม ด าเนินการได้
ตามแผน

สวย.

25 โครงการวจัิย การพัฒนาการตรวจสอบเคร่ืองหมายสนิปส์ทีสั่มพันธ์

กบัลกัษณะต้านทานโรคใบจุดก้างปลาในยางพาราโดยใช้เทคนิค TapMan

 ไดเ้คร่ืองหมายโมเลกลุ SNPs ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะตา้นทานโรค
ใบจุดกา้งปลา อยา่งนอ้ย 2 เคร่ืองหมาย

                    2  การทดลอง การทดลอง 2 การทดลอง ทุกขั้นตอนด าเนินการไดต้ามแผน สวย.

26 โครงการวจัิยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวเิคราะห์ดนิและพืช  จดัตั้งหอ้งปฏิบติัการวิเคระห์ดินและพืช                     1  หอ้งปฏิบติัการ มีแผนการจดัซ้ือสารเคมี วสัดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และวสัดุ
ส านกังาน แต่ไม่มีรายงานผลการด าเนินงาน

สวย.

27 โครงการศึกษาการติดตามคาร์บอน โดยใช้ไอโซโทปคาร์บอน (13C) ทีไ่ด้จาก

ขบวนการสังเคราะห์แสงทีใ่บเคลือ่นย้ายไปใช้ในขบวนการสร้างน า้ยาง

    กิจกรรมการติดฉลากคาร์บอนไอโซโทป (C13) และการเคล่ือนยา้ย               
    กิจกรรม ปริมาณคาร์บอนในธรรมชาติกบัผลผลิตยาง

1.ไดข้อ้มูลของคาร์บอนรวมทั้งแหล่งท่ีมาของคาร์บอนท่ีถูกน าไปใชใ้น
ขบวนการต่างๆสามารถน าไปใชใ้นการก าหนดการกรีดยางใหเ้หมาะสม
กบัฤดูกาลเพ่ือเพ่ิมผลผลิตยาง
2.ไดข้อ้มูลการเคล่ือนยา้ยคาร์บอนไปใชใ้นกระบวนการต่างๆ สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการก าหนดระบบกรีดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสู้งข้ึน 
โดยสมัพนัธ์กบัขบวนการเมตตาบอลซึมในน ้ายางและอาหารสะสมของ
ตน้ยาง

                    2  กิจกรรม การกรีดยาง การเกบ็ผลผลิตยาง  การวดัการเจริญเติบโตของ
ตน้ยาง การเกบ็ตวัอยา่งวิเคราะห์หาปริมาณไอโซโทป  
ความส้ินเปลืองเปลือก การแสดงอาการเปลือกแหง้ ขอ้มูล
ภูมิอากาศ และการก าจดัวชัพืช ทั้ง 2 กิจกรรม ด าเนินการได้
ตามแผน

สวย.

 28.  โครงการ ศึกษาอทิธิพลการปลูกยางพาราแถวคู่ของพันธ์ุ RRIT 251  เพือ่

การปลูกยางแบบผสมผสานและผลตอบแทนรายได้ในเขตพืน้ทีป่ลูกยางใหม่

 -  เป็นแนวทางในการพฒันาการปลูกยางสงเคราะห์แบบท่ี 5 หรือการ
ปลูกยางแบบผสมผสาน
 -  เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตยางพารา และเพ่ิมรายไดใ้นขณะท่ี
ยางพารายงัไม่ไดผ้ลผลิต
 - เกษตรสามารถน ารูปแบบการปลูกยางแบบผสมผสานไปใชไ้ดจ้ริง
 -  ไดเ้ผยแพร่ผลงานในวารสารยางพารา หน่วยงานท่ีน าผลวิจยัไปใช้
ประโยชน์

                    1  ฉบบั เตรียมโคน่ยางและโคน่ยาง และเกบ็ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา 
เป็นไปตามแผน แต่ไม่มีรายงานผลการเกบ็ตวัอยา่งดินเพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ 3 ตวัอยา่งรายงาน และสรุปผลการด าเนินงาน
ในเดือนมี.ค. 62

29.  โครงการวจัิยศึกษาตัวอย่างสวนยางแบบผสมผสานทีป่ระสบความส าเร็จ  - ไดชุ้ดความรู้และการปฏิบติัในการปลูกยางพาราแบบผสมผสาน อยา่ง
นอ้ย 10 แบบท่ีจะไดน้ าไปเผยแพร่ และเป็นตวัอยา่งใหเ้กษตรกร
ชาวสวนยางรายอ่ืนๆ ไดน้ าไปปรับ/ใชป้ฏิบติัในสวนยางของตนเอง เพ่ือ
เพ่ิมรายไดแ้ละลดการพ่ึงพารายไดจ้ากยางพาราอยา่งเดียว

วางแผน ติดต่อสอบถาม สมัภาษณ์ เกบ็ขอ้มูลเบ้ืองตน้ และ
เกบ็ขอ้มูลตามแผนการทดลอง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผน

แผนงานการแสวงหาและร่วมงานวจัิยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

30 โครงการเปรียบเทียบพันธ์ุยางขั้นปลายพันธ์ุยางแลกเปลีย่นระหว่างประเทศ 

(ต่อเน่ือง)

ไดพ้นัธ์ุยางแลกเปล่ียนจากประเทศในรูปของก่ิงตายางจ านวน 44 พนัธุ์ 
จาก 11 ประเทศ

                    3  การทดลอง สวย.

       การทดลอง 4.1.1 การเปรียบเทียบพนัธ์ุยางขั้นปลายพนัธ์ุยางแลกเปล่ียน
ระหวา่งประเทศปี 2556 ของ IRRDB (Multilateral Clone Exchange)  ใน
จงัหวดัหนองคาย

 -  - ด าเนินการตดัแต่งก่ิง ดูแลแปลงก่ิงตา และติดตาพนัธุ์ยางใน
แปลงก่ิงตาและขยายจ านวนก่ิงตา ก าจดัวชัพืช ด าเนินการได้
ตามแผน



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป้าหมาย

       การทดลอง 4.1.2 การเปรียบเทียบพนัธ์ุยางขั้นปลายพนัธ์ุยางแลกเปล่ียน
ระหวา่งประเทศปี 2556 ของ IRRDB (Multilateral Clone Exchange)  ใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา

 -  - ด าเนินการดูแลแปลงก่ิงตา เรือนเพาะช า และตน้ยางในเรือน
เพาะช ากกักนัโรค เตรียมก่ิงตาพนัธุ์ยาง เตรีมมเอกสารเพ่ือ
ส่งออกพนัธุ์ยาง และน าเขา้และรับตน้ stock และส่งตน้ยางท่ี
ผา่นการตรวจมายงัศวย.ฉชะเชิงเทรา ด าเนินการไดต้ามแผน

        การทดลอง 4.1.3 การเปรียบเทียบพนัธ์ุยางขั้นปลายพนัธ์ุยางแลกเปล่ียน
ระหวา่งประเทศปี 2556     ของ IRRDB (Multilateral Clone Exchange) ชุดท่ี 1/1

 -  -  ด าเนินการติดตาพนัธุ์ยางในแปลงก่ิงตา และขยายจ านวนก่ิง
ตา ดูแลแปลงก่ิงตาและโรงเรือนเพาะช ายาง ด าเนินการได้
ตามแผน

31 โครงการแสวงหาและร่วมงานวจัิยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  

(ต่อเน่ือง)

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                   85 คร้ัง เขา้ร่วมประชุมรวม 33 คร้ัง สผว/กกท.

   1. สภาไตรภาคยีางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber 

Council : ITRC)

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     8 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม จ านวน 5 คร้ัง

 1.1 ประชุมสภาความร่วมมือดา้นยางระหวา่งประเทศ (International 
Tripartite Rubber Council : ITRC)

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     2 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม จ านวน 2 คร้ัง

1.2 ประชุมคณะกรรมการสถิติ (Statistic Committee : ITRC) คณะกรรมการ
บริหารกลยทุธ์การด าเนินงานดา้นการตลาด (CSMO) ของ ITRC

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     1 คร้ัง แผนการด าเนินงานเดือน มี.ค.-พ.ค. 62

1.3 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุปสงคก์ารใชย้าง (DPSC) จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     2 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม จ านวน 1 คร้ัง
1.4 ประชุมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในการจดัตั้งตลาดยางระดบัภูมิภาค (EGERRM) จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     2 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม จ านวน 1 คร้ัง
1.5 ประชุมระดบัรัฐมนตรีไทย-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย ภายใตโ้ครงการความ
ร่วมมือดา้นยางระหวา่งประเทศไทย-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     1 คร้ัง แผนการด าเนินงานเดือน ก.ย.62

   2. สมาคมประเทศผู้ผลติยางธรรมชาติ (Association of Natural Rubber 

Producing Countries: ANRPC)

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                   13 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม จ านวน 10 คร้ัง

2.1 เป็นเจา้ภาพประชุมสมชัชาและคณะกรรมการบริหารของสมาคม
ประเทศผูผ้ลิตยางธรรมชาติ (ANRPC)

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     6 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 6 คร้ัง

           2.1.1 ประชุมวิชาการประจ าปี จ  านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     1 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง

           2.1.2 ประชุมสมชัชาและเครือขา่ยผูป้ระกอบการฯ จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     1 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง

           2.1.3 ประชุมคณะกรรมการสถิติ จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     1 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง
           2.1.4 ประชุมคณะกรรมการอุตสาหกรรมยาง จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     1 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง
           2.1.5 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     1 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง
           2.1.6 ประชุมเชิงปฏิบติัการ จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     1 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง

2.2 ประชุมเชิงปฎิบติัการของผูเ้ชียวชาญกลุ่มต่างๆ ของประเทศสมาชิก 
(Expert Group meeting)

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     6 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 3 คร้ัง  นโยบายมาตรการประหยดั อาจส่งผลใหไ้ม่
สามารถส่งผูแ้ทนไทยเร่วมการประชุมได้

2.3 คา่บ ารุงสมาชิกปีละ ช าระคา่บ ารุงสมาชิก                     1 คร้ัง ช าระคา่บ ารุงสมาชิก 1 คร้ัง
   3. สภาวจัิยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research 

and Development Board : IRRDB)

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                   11 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 5 คร้ัง

3.1 ประชุมประจ าปี จ  านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     3 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 3 คร้ัง
3.2 สมัมนา/ประชุมเชิงปฏิบติัการและดูงานดา้นต่างๆ จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     4 คร้ัง ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผน
3.3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานเฉพาะดา้น จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     2 คร้ัง แผนการด าเนินงานเดือน มิ.ย.62
3.4 การฝึกอบรมนกัวิชาการรุ่นเยาวข์องประเทศสมาชิกปีละ 1-2 คน จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     1 คร้ัง เขา้ร่วมอบรมนกัวิชาการรุ่นเยาว ์1 คร้ัง
3.5 คา่บ ารุงสมาชิกปีละ ช าระคา่บ ารุงสมาชิก                     1 คร้ัง ช าระคา่บ ารุงสมาชิก 1 คร้ัง

   4. คณะท างานด้านผลติภัณฑ์ยางภายใต้คณะกรรมการทีป่รึกษาด้านมาตรฐาน

และคุณภาพของอาเซียน (ACCSQ)

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     2 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง

4.1 สร้างความร่วมมือดป้ระชุมคณะท างานดา้นผลิตภณัฑย์างภายใต้
คณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ACCSQ)

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     2 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป้าหมาย

  5. คณะกรรมการมาตรฐานส่ิงประดฐิษ์อุตสาหกรรมยางและผลติภัณฑ์ต่างๆ 

(ISO/TC 45 Rubber and Rubber Products)

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     1 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง

5.1 ประชุมคณะกรรมการ ISO/TC45 Rubber and Rubber Products) จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     1 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง
  6. ความร่วมมืองานวจัิยยางระหว่างไทย-ฝร่ังเศส (Hevea Research Platform 

in Partnership : HRPP)

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     4 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 3 คร้ัง

6.1 สมัมนาทางวิชากการ (HRPP Seminar) จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     3 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 3 คร้ัง
6.2 คา่บ ารุงสมาชิกปีละ 80,000 บาท ช าระคา่บ ารุงสมาชิก                     1 คร้ัง แผนการด าเนินงานเดือน ก.ค.-ส.ค..62

  7. สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนายางพารา และองค์กรระหว่างประเทศ จ านวนคร้ังความร่วมมือระหวา่งประเทศ                     6 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 8 คร้ัง
  8. งานสัมมนา ความก้าวหน้าและแลกเปลีย่นองค์ความรู้ด้านความร่วมมือ

ยางพาราระหว่างประเทศ (Seminar on Update and Exchange Knowledge 

from International Rubber Forum)

สมัมนาระหวา่งประเทศ                     1 คร้ัง ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผน

แผนงานการวิจยัเศรษฐกิจและการตลาดยาง
32 โครงการวเิคราะห์สถานการณ์การผลติใช้การตลาดและอุตสาหกรรมยาง 

(ต่อเน่ือง)

 กยท. ไดข้อ้มูลท่ีทนัสมยั สามารถน ามาประกอบการตดัสินใจเพ่ือ
ก าหนดทิศทางของยางพาราในตลาดโลกได้

 รวมขอ้มูลสถิติยาง สภาวะเศษรฐกิจ และแนวโนม้การ
เปล่ียนแปลงต่างๆ จากในประเทศและต่างประเทศ

ปัญหาในการขอความร่วมมือในการสืบคน้
ขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ และบางฐานขอ้มูล
ตอ้งมีการช าระคา่ธรรมเนียมในการเขา้สืบคน้
ขอ้มูล

 ประสานความร่วมมือกบั ฝวศ และ 
ฝทส ในการสืบคน้ขอู้ล

ฝวอ.

33 โครงการวจัิยวเิคราะห์ต้นทุนการผลติยางของเกษตรกรในประเทศไทย  - การศึกษาในคร้ังน่ีจะท าใหท้ราบขอ้มูลพ้ืนฐานและปัญหาในการผลิต
ยางของเกษตรกร ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อตน้ทุนการผลิต และน าผลท่ี
ไดม้าวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใชปั้จจยัในการผลิตยางของ
เกษตรกรโดยรวม ส าหรับเป็นแนวทางใหเ้กษตรกรทราบถึงตน้ทุนท่ี
แทจ้ริงท่ีเกิดข้ึน อีกทั้งเป็นการช่วยแกปั้ญหาทางดา้นการใชปั้จจยัการ
ผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพ่ิมคุณภาพการผลิตและยกระดบัรายไดใ้หก้บั
เกษตรกร

                    1 เล่ม  นกัวิจยัศึกษาคูมื่อในการส ารวจขอ้มูล และมีการอบรม
นกัวิจยัของ กยท. และทดสอบแบบสอบถาม ณ กยท.จง
ฉะเชิงเทราเม่ือวนัท่ี 29 ม.ค. - ก.พ. 62

ฝวศ.

34 โครงการวจัิยการเปรียบเทียบสมรรถนะและต้นทุนของแอสฟัลต์คอนกรีตที่

ปรับปรุง

1 ดา้นวิชาการผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะทาใหท้ราบถึงสมรรถนะ (ความ
ตา้นทานแรงดึงทางออ้ม โมดูลสัการคืนตวัและอายกุารลา้) ระยะเบรก 
และความทนทาน รวมถึงแนวทางการออกแบบและก่อสร้างผิวทาง
แอสฟัลตค์อนกรีตผสมยางธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในทาง
วิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงจะมีหลายหน่วยงานท่ีไดรั้บ
ผลประโยชน์จากผลสาเร็จของการศึกษาน้ี เช่น กรมทางหลวง กรมทาง
หลวงชนบท และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้
2 ดา้นเศรษฐกิจ/พาณิชยผ์ลสาเร็จท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถเพ่ิม
ทางเลือกในการใชย้างธรรมชาติในการพฒันาถนนท่ีมีสมรรถนะสูง อนั
ช่วยลดตน้ทุนคา่ก่อสร้างและการซ่อมบ ารุง ความตอ้งการใชย้าง
ธรรมชาติในตลาดเพ่ิมข้ึนและช่วยยกระดบัราคายางธรรมชาติใหสู้งข้ึน
ได ้ซ่ึงจะส่งผลดีต่อเกษตรกรผูผ้ลิตยางธรรมชาติ

 - - จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนพฒันายางพารา 49(4) 
จ านวน 6โครงการ ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2562

อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสญัญา สวย.

35. โครงการวจัิยการศึกษาระบบโลจิสติกส์ยางภายในประเทศ รายงานผลงานวิจยั                     1 งานวิจยั จดัท าแผนการวิจยัปี 2562 และเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยั 
จ  านวน 6 คร้ัง

ฝวศ.

36.  โครงการวจัิย การศึกษาวเิคราะห์ตลาดยางจีนทั้งระบบเพือ่เสริมสร้าง 

ความสามารถในการแข่งขันของไทย

รายงานผลงานวิจยั                     1 งานวิจยั สรุปและรายงานความกา้วหนา้รอบ 6 เดือน ฝวศ.

 37.  โครงการวจัิย พัฒนาประสิทธิภาพทางเศรษฐกจิและสังคมการผลติยาง

แผ่นรมควนั ของสถาบันเกษตรกรทีไ่ด้รับมาตรฐาน Good Manufacturing 

Practice (GMP)

รายงานผลงานวิจยั                     1 งานวิจยั สรุปและรายงานความกา้วหนา้รอบ 6 เดือน ฝวศ.

38. โครงการวจัิย โครงการศึกษาและก าหนดแนวทางการด าเนินการวดัและการ

ประเมินในเร่ืองของ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ (Eco-efficiency) ของ การ

ยางแห่งประเทศไทย

รายงานผลงานวิจยั                     1 งานวิจยั ฝยศ.



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป้าหมาย

แผนงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดบิและผลติภัณฑ์ยาง

39. โครงการพัฒนาผลติภัณฑ์ยางเพือ่ขยายโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรม

ยาง (ต่อเน่ือง)

ไดผ้ลิตภณัฑย์างตน้แบบอยา่งนอ้ย                     1 ช้ิน  1. รายงานความกา้วหนา้ไตรมาส 2 และ น าเสนอ
โครงการวิจยัเพ่ือของบประมาณปี 2563
2. มีแผนการทดลองผลิตทุน่ลองน ้า อุปกณ์วดัระดบัการ
ระบายน ้า และ เป้ายงิดูดซบักระสุนปืน

 เดือนมี.ค. 62 ไม่มีรายงานผลตามแผน ฝวอ.

40. โครงการสนับสนุนการผลติและใช้ผลติภัณฑ์ยางทีมีศักยภาพในเชิงธุรกจิ

เพือ่ทดแทนการน าเข้าและขยายตลาดส่งออก  (ต่อเน่ือง)

1 ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพพร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย ์ไม่นอ้ยกวา่ ปีละ  5 ผลิตภณัฑ์  1. ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพในการต่อยอดจ านวน 1 รายการ
ไดแ้ก่ แผน่รองท่อประปา และมีรายไดจ้ากการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑย์างฟองน ้าประเภทของช าร่วยประมาณ 7,280 บาท
 (ขายในงานสมัมนา สวทช)
2. รายงานความกา้วหนา้ไตรมาส 2 และ น าเสนอ
โครงการวิจยัเพ่ือของบประมาณปี 2563

 ด าเนินการไดต้ามแผน   -ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพในการต่อ
ยอดจ านวน 4 รายการ ไดแ้ก่ น ้ายางพรี
เบนท าถนนดินซีเมนต์, ปืนยาง, มีดยาง,
 และ หมอนรองคอ และ มีรายไดจ้าก
การจ าหน่ายผลิตภณัฑร์วมถึง มีค.62 
รวม 3,156,454.55  บาท

ฝวอ.

2 สร้างรายไดใ้หก้บัหน่วยงาน ไม่นอ้ยกวา่  ร้อยละ 30  มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑร์วมถึง มี.ค. 62 รวม 
3,156,454.55  บาท

41. โครงการอทิธิพลของสารจับตัวและปัจจัยทีเ่กีย่วช้องกบัการผลติยางก้อน

ถ้วยและยางแท่งต่อสมบัติของยางได้และผลกระทบต่อคุณสมบัติของยางล้อ 

(ต่อเน่ือง)

เกษตรกรเขา้ใจและสามารถผลิตยางกอ้นถว้ยคุณภาพดี โดยใชส้ารจบัตวั
ตามค าแนะน าของ กยท.

                    1 ขอ้มูล 1. เตรียมตวัอยา่งยางแหง้จากยางกอ้นถว้ย โดยผ่ึงยางกอ้น
ถว้ยเป็นระยะเวลา 15 วนัก่อนแปรรูปเป็นยางเครพโดยรีด
ผา่นเคร่ืองรีดเครป 
2. น ายางเครพไปบดยอ่ยดว้ยเคร่ืองบดยอ่ยยางและอบใหแ้หง้ 
3. ส่งทดสอบสมบติัยาง ไดแ้ก่ สมบติัยางดิบตามมาตรฐาน
การทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ 
4. ทดสอบสมบติัยางคอมพาวนดแ์ละทดสอบสมบติัยาง
หลงัวลัคาไนซ์

 การด าเนินงานไม่ตรงตามแผน ฝวอ.

42 โครงการการผลติเท้าเทียมจากยางธรรมชาติเพือ่ใช้ในประเทศและการส่งออก

 (ต่อเน่ือง)

สามารถน าเทคโนโลยกีารผลิตเทา้เทียมถ่ายทอดใหผู้ป้ระกอบการผลิตผ
เพ่ือเพ่ิมมูลคา่

 ไดเ้ทา้เทียมท่ีผา่นมาตรฐานการทดสอบและน าไปทดลอง
กบัคนไข ้มีความพึงพอใจ ซ่ึงจะขยายผลและต่อยอดในเชิง
ธุรกิจต่อไป

 เดือนมี.ค. 62 การด าเนินงานไม่ไดต้ามแผน ฝวอ.

43 โครงการการผลติน า้ยางข้นปราศจาก TMTD/ZnO ชนิดเพิม่มูลค่า (ต่อเน่ือง)  ไดเ้ทคนิคการผลิตน ้ายางขน้ปราศจาก TMTD/ZnO  น าน ้ายางขน้ไปทดสอบหาปริมาณไนโตรซามีนท่ีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ พบวา่ไม่มีสารดงักล่าวในน ้ายางขน้ 
และสามารถผลิตเป็นเชิงพาณิชยไ์ด้

 เดือนม.ค-ก.พ. 62 การด าเนินงานไม่ตรงตาม
แผน

ฝวอ.

44 โครงการวจัิยการพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการ

อุตสาหกรรมยาง (ต่อเน่ือง)

 ไดห้อ้งปฎิบติัการท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานสากล                     3  หอ้งปฏิบติัการ ฝวอ.

     กิจกรรมท่ี 1  ศูนยบ์ริการทดสอบรับรองภาคกลาง  หอ้งปฏิบติัการทดสอบของ ศบท.ภาคกลางสามารถใหบ้ริการกบั
ผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

 ทดสอบความช านาญของบุคลากรตามแผนท่ีก าหนด ใน
เดือน ม.ค. 62  และวิเคราะห์ผลการทดสอบดว้ยวิธี F-test 
และ t-test พบวา่เจา้หนา้ท่ีมีความช านาญไม่แตกต่างกนั

 เดือนมี.ค. 62 ไม่มีรายงานผลตามแผน

     กิจกรรมท่ี 2  ศูนยบ์ริการทดสอบรับรองภาคใต้  หอ้งปฏิบติัการทดสอบน ้ายางไดรั้บการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO

 อบรมเจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
พฒันาหอ้งปฏิบติัการ

 เดือนมี.ค. 62 การด าเนินงานไม่ไดต้ามแผน

45 โครงการ การวดัปริมาณเนือ้ยางในน า้ยางสด (%DRC) โดยใช้ Hydrometer 

เพือ่การหาตัวแทนทางสถติิในระดบัประเทศและใช้ในการซือ้ขาย (ต่อเน่ือง)

 ไดชุ้ดขอ้มูลปริมาณเน่ือยางในน ้ายางสดท่ีวดั โดย Hydrometer อยา่งนอ้ย                     1  ชุดขอ้มูล  ทดสอบเคร่ืองตน้แบชุด Hydrometer แลละไดข้อ้มูล
ความสามารถของชุด hydrometer ในช่วงกรีดยางของ
เกษตรกรในจงัหวดัฉะเชิงเทราและจงัหวดัหนองคาย 
เปรียบเทียบกบั
คา่ %DRC ของน ้ายางสดท่ีวดัโดยวิธีการชัง่และอบแหง้ตาม
มาตรฐาน ISO 126 (ในหน่วย %DRC)

 ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ฝวอ.



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป้าหมาย

46 โครงการ เปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบส าหรับ

ห้องปฏิบัติการ (ช่ือเดมิ โครงการทดสอบความช านาญระหว่างห้องปฏิบัติการ

ทดสอบส าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบน า้ยางข้นและยางแท่งเอสทีอาร์)

1)  หอ้งปฏิบติัการทดสอบ มีแนวปฏิบติัในการตรวจสอบความใชไ้ดข้อง
วิธีทดสอบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัมาตรฐานสากล
2) สามารถสร้างเครือขา่ยของหอ้งปฏิบติัการในสาขาเดียวกนั รวมถึง
หอ้งปฏิบติั การทั้งภาครัฐและเอกกชนไดรั้บความสะดวก

 - ศบท.ภาคกลางเป็นตวัแทนในการด าเนินการเปรียบเทียบ
ระหวา่งหอ้งปฏิบติัการทดสอบน ้ายางขน้ ในหวัขอ้ Volatile 
fatty acid number (ISO 506:1992 - Rubber latex, natural,  
concentrate - Determination of volatile fatty acid number) 
โดยวนัท่ีทดสอบคือ 18-22 มี.ค. 62

ฝวอ.

47 โครงการทดสอบคุณภาพไม้ยางพาราเพือ่ใช้เป็นเช้ือเพลงิชีวมวล (ต่อเน่ือง)  1. ไดพ้นัธุ์ยางท่ีเหมาะสมทั้งการใหน้ ้ายางผลผลิตชีวมวล และคุณภาพ
ไมส้ าหรับใชเ้ป็นเช้ือเพลิงชีวมวลอยา่งนอ้ย
2. ไดส้มการส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของไมย้างทางชีวมวล อยา่งนอ้ย

 1

1

 พนัธุ์

สมการ

 ด าเนินการทดลอง 2 การทดลอง ในการทดลอลท่ี 2 ขั้นตอน
การน าสเปกตรัมเฉล่ียของผงไมย้างพาราน ามาค านวณสร้าง
สมการมาตรฐาน เทียบกบัปริมาณลิกโนเซลลูโลส และ
ปริมาณองคป์ระกอบโดยประมาณ ไม่มีรายงานผลในเดือน
ธ.ค.61-มี.ค.62

สวย.

48 โครงการจัดการสวนยางทีด่แีละเหมาะสม (GAP) เพือ่ผลติน า้ยางคุณภาพดี

ของกลุ่มสหกรณ์โรงงานยางแผ่นรมควนัจังหวดัตรัง (ต่อเน่ือง)

 1. กลุ่มสหกรณ์การท ายางแผน่รมควนั ผลิตน ้ายางคุณภาพดี
2. ปรับปรุงสวนยางโดยใชห้ลกัการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) ใน
การเพ่ิมผลผลิต
3. ไดข้อ้มูลก าลงัการผลิต ตน้ทุน การประเมินคุณภาพการกรีดยางและ
การแสดงอาการผิดปกติของตน้ยาง เพ่ือใชใ้นการเตือนภยัต่อไป

                    5  กิจกรรม  ด าเนินการ 5 กิจกรรม ทุกกิจกรรมด าเนินการไดต้ามแผน สวย.

49 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดบิและยางคงรูปของยางพันธ์ุ 

 RRIT 251 RRIM 600 และในพันธ์ุยางแนะน าช้ัน 2 ช้ัน และช้ัน 3 ตาม

ค าแนะน าพันธ์ุยางปี 2559 (ต่อเน่ือง)

 -  - ฝวอ.

      กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาสมบติัทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปจากยางแหง้ 
ของยางพนัธ์ุ RRIT 251   RRIM 600 และในพนัธ์ุยางแนะน าชั้น 2 และชั้น 3  
ตามค าแนะน าพนัธ์ุยางปี 2559

 ไดข้อ้มูลสมบติัทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปในยางพนัธุ์ต่างๆ 
เม่ือแปรรูปเป็นผลิตภณัฑย์างแหง้

 -  -  กรีดและเกบ็ตวัอยา่งน ้ายางจากแปลงทดลอง และแปลง
เกษตครกรตามแผนไดต้วัอยา่งยางแผน่พนัธุ์RRIT251 
RRIM600  และพนัธุ์ยางแนะน าชั้น 2 และชั้น 3 จาก ศวย.
หนองคาย และศวพ.นราธิวาส

เคร่ืองมือวิเคราะห์ช ารุด ตอ้งรอซ่อมประมาณ 2
 เดือน (การด าเนินงานไม่ตรงตามแผน)

ประสานงานกบัตวัแทนในการซ่อม
บ ารุง

       กิจกรรมท่ี 2  ศึกษาสมบติัทางกายภาพของยางดิบและน ้ายางขน้  ไดข้อ้มูลสมบติัทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปในยางพนัธุ์ 
RRIT251 และ  RRIM600 เม่ือแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์

 -  -  - แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนเม.ย. 62

 -  - ฝวอ.

     กิจกรรมท่ี 1 ขั้นตอนการด าเนินงานการจดัท าระบบมาตรฐานยางแผน่
รมควนัของการยางแห่งประเทศไทย

 ไดม้าตรฐานยาแผน่รมควนั ของ กยท.   -ประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี  4/2562  เพ่ือตรวจและ
พิจารณาแกไ้ขร่างมาตรฐาน 
 -ก าหนดคุณสมบติัเชิงวิทยาศาสตร์ในการทดสอบยางแผน่
รมควนัชั้นพิเศษ และก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ดีส าหรับการผลิต
ยางแผน่รมควนัชั้นพิเศษ

 ด าเนินการไดต้ามแผน

     กิจกรรมท่ี 2 ขั้นตอนการด าเนินงานการจดัท าระบบร่างมาตรฐานยางปูพ้ืน
สนามเด็กเล่น

 ไดม้าตรฐานยา'งปูพ้ืนสนามเด็กเล่น ของ กยท.  - แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนเม.ย. 62

51 โครงการวจัิยการพัฒนาผลติภัณฑ์ยางธรรมชาติส าหรับงานไฟฟ้าแรงสูง   - สามารถน าผลงานวิจยัไปขยายผลการใชง้านในหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และผูป้ระกอบการไดเ้พ่ือ
ส่งเสริมสนบัสนุนการใชย้างธรรมชาติภายในประเทศ
 -  ลดการน าเขา้ผลิตภณัฑย์างแผน่ฉนวนไฟฟ้าซ่ึงเป็นยางสงัเคราะห์มี
ราคาแพงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 -  -  ไดผ้ลารทดสอบการใชง้านไฟฟ้าท่ีสามรถใชง้านไดท่ี้ 
20,000 V (Class 2) และ 30,000 V (Class 3 ) แต่ยงัมีปัญหา
ในเร่ืองพ้ืนผิวของช้ินงานท่ีมีบางส่วนเป็นฟองอากาศและไม่
เรียบสม ่าเสมอท าใหช้ิ้นงานทดสอบไม่สามารถทดสอบผา่น
ท่ีแรงดนัไฟฟ้า 40,000 V ( Class 4 )

 ด าเนินการไดต้ามแผน  การออกสูตรยางโดยใชย้างธรรมชาติ
ลว้น 100% อาจจะส่งผลการใชง้าน
ผลิตภณัฑใ์นระยะยาว

ฝวอ.

52 โครงการวจัิยการผลติน า้ยางธรรมชาติอพิ็อกไซด์และยางสกมิอพิ็อกไซด์ ฝวอ.

     กิจกรรมท่ี 1 การผลิตน ้ายางธรรมชาติอิพอ็กไซด์ ไดก้ระบวนการผลิตยางอิพอ๊กไซดจ์ากน ้ายางขน้   - ศึกษาวิธีการทดลองและเตรียมวิธีการทดลอง เพ่ือผลิตน ้า
ยางธรรมชาติอิพอ็กไซดแ์ละยางสกิมอิพอ็กไซด ์ดงัน้ี
 1. ทดลองผลิตน ้ายางอิพอ็กไซด ์จ  านวน 3 ซ ้าและเกบ็ขอ้มูล
2. การทดสอบสมบติัเบ้ืองตน้ เช่น ปริมาณเน้ือยาง คา่
แอมโมเนีย
3.ทดสอบสมบติัคา่ MST ทั้ง3 ซ ้า

 การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

50  โครงการการจัดท ามาตรฐานยางแผ่นรมควนัช้ันพิเศษของการยางแห่งประเทศไทยและจัดท าร่างมาตรฐานยางปูพืน้สนามเดก็เล่น

สามารถผลิตน ้ายางธรรมชาติอิพอ็กไซดแ์ละยางสกิมอิพอ็กไซด ์และสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์
ได้



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป้าหมาย

     กิจกรรมท่ี 2 การผลิตยางสกิมอิพอ็กไซด์ ไดก้ระบวนการผลิตยางอิพอ๊กไซดจ์ากยางสกิม  ไม่มีรายงานผลการด าเนินงาน

53 โครงการ การผลติยางรัดของจากน า้ยางธรรมชาติ  - ไดก้ระบวนการผลิตยางรัดของท่ีไม่ตอ้งลงทุนสูงโดยใชน้ ้ายางขน้และ
วิธีการข้ีนรูปแบบจุ่ม จึงท าใหก้ลุ่มเกษตรกรหรือภาคเอกชนรายยอ่ย
สามารถด าเนินการผลิตไดเ้อง

 -  -  1. ออกแบบแม่พิมพก์ารข้ึนรูปส าหรับการจุ่ม (Dipping) 
 2. เตรียมน ้ายางขน้ครีม ในการท าน ้ายางคอมปาวด์ 
3. ทดลองสูตรยางรัดของ 
4. ทดสอบคุณสมบติัของน ้ายางขน้ครีม และน ้ายางคอมปาวด์
 เพ่ือศึกษากระบวนการจุ่ม และทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพ

 เดือนพ.ย. 61 ไม่มีผลการด าเนินงาน ฝวอ.

54 การพัฒนาแผ่นรองเท้าส าเร็จรูปจากธรรมชาติส าหรับผู้ป่วยทีม่ีเป็นโรคเท้า

แบน

  - มีการใชย้างธรรมชาติภายในประเทศเพ่ือผลิตเป็นผลิตภณัฑย์างทาง
การแพทย์

 -  -  1. ก าหนดรูปแบบแผน่รองเทา้ 3 ขนาด คือเลก็ (Small)  กลาง
 (Medium)  ใหญ่ (Large ) ตามขนาดเทา้มาตราฐาน ดว้ยEU 
(EU 36-38),(EU 39-41) ,(EU 42-44)
 2. ความแขง็อยู่ในช่วง semirigid คือ shore oo 20-35 ใชเ้ป็น 
Supporting layer และ  Base layer
 3. ออกสูตรทดลองเพ่ือหาความแขง็ท่ี 20-35 Shore 00 ท า
ตวัอยา่งไปทดลองกบัผูป่้วยโรครองช ้าและโรคเทา้แบน และ
ทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพ ผลิตตวัอยา่งท่ี ทดลองกบั
ผูป่้วยโรครองช ้า 30  คุ ่กบัผูป่้วยโรคเทา้แบน 100 คู่

 เดือนพ.ย. 61 ไม่มีผลการด าเนินงาน ฝวอ.

55 โครงการวจัิยการปรับปรุงคุณสมบัติของผิวทางคอนกรีตด้วยน า้ยางพารา

ผสมสารผสมเพิม่

 -  -  - จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนพฒันายางพารา 49(4) 
จ านวน 6โครงการ ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2562

อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสญัญา สวย.

56 โครงการวจัิยยางพารานาโนคอมโพลติเพือ่การพัฒนาเป็นอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้งานในทีพ่ักอาศัย

 -  -  - จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนพฒันายางพารา 49(4) 
จ านวน 6โครงการ ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2562

อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสญัญา สวย.

57 โครงการวจัิยการเตรียมสีทาเรือจากน า้ยางธรรมชาติผสมสารยึดติด อะคริลกิ

อมิัลชัน

 -  -  - จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนพฒันายางพารา 49(4) 
จ านวน 6โครงการ ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2562

อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสญัญา สวย.

แผนงานบริหารงานวจัิย และติดตามและประเมินผลและเผยแพร่งานวจัิย

58 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวจัิย (ต่อเน่ือง) ไดร้ะบบการบริหารจดัการงานวิจยั มีประสิทธิภาพ                     4 กิจกรรม ด าเนินการ 4 กิจกรรม ทุกกิจกกรมด าเนินการไดต้ามแผน สวย.

59 โครงการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้วชิาการยางพารา (ต่อเน่ือง) 1. นกัวิจยัไดมี้โอกาสพฒันาความรู้
2  เกษตรกรไดรั้บผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน

                  24 คร้ัง จดัพิมพว์ารสารยางพารา 2 คร้ัง และเผยแพร่/ประชาสมัพนัธ์
ผลงานวิชาการดา้นยางพาราแก่บุคคลภายนอก 14 คร้ัง

สวย.

แผนงาน สนับสนุนนักวจัิยรุ่นใหม่

60 โครงการสนับสนุนทุนวจัิยด้านยางพาราระดบัอุดมศึกษา (ต่อเน่ือง) ไดง้านวิจยัดา้นยางพาราท่ีมีศกัยภาพจากนกัวิจยัรุ่นใหม่                     3  เร่ือง  จดัท าประกาศและหนงัสือถึงสถาบนัศึกษาระดบั
มหาวิทยาลยัทัว่ประเทศเพ่ือใหเ้ขา้ร่วมอมรม และเสนอ
ขอ้เสนองานวิจยัส าหรับ นกัวิจยัรุ่นใหม่

สวย.

61 โครงการสนับสนุนทุนประกวดโครงงานวจัิยด้านยางพาราระดบัมัธยมและ

อาชีวศึกษา (ต่อเน่ือง)

สนบัสนุนทุนประกวดโครงงานวิจยัดา้นยางพาราระดบัมธัยมและ
อาชีวศึกษา

 - - จดัท าประกาศและหนงัสือเชิญนกัวิจยัใหส่้งโครงงานวิจยั
เขา้ประกวด

สวย.

กลยุทธ์ที ่3.2 การถ่ายทอดงานวจัิยยาง

แผนงานการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติและคุณภาพทีเ่ป็นวตุัดบิยาง

62 โครงการการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ความแปรปรวนนิวคลโีอไทด์ยีน

เป้าหมายทีเ่กีย่วข้องกบัลกัษณะขนาดล าต้นยางพารา

ในปีท่ีหน่ึงของโครงการวิจยัจะไดเ้คร่ืองหมายSNPs ภายในยนีทุกยนี ท า
ใหท้ราบความแปรปรวนของนิวคลีโอไทดข์องยนีแต่ละยนีจดัเป็น
ผลส าเร็จเบ้ืองตน้ (preliminary results) เป็นผลส าเร็จท่ีเป็นองคค์วามรู้ ท่ี
จะน าไปสู่การวิจยัในระยะต่อไปคือการวิเคราะหassociation mapping 
เพ่ือวิเคราะห์วา่SNPs ในต าแหน่งใดของยนีท่ีมีอิทธิพลต่อฟโนไทป์มาก
ท่ีสุด ซ่ึงจดัเป็นผลส าเร็จก่ึงกลาง(intermediate results) SNPs ท่ีไดจ้าก
กระบวนการassociation mapping จะถูกน าไปทวนสอบในประชากรท่ี
สอง SNPs ท่ีผา่นกระบวนการทวนสอบน้ีสามารถน าไปใชในส าหรับ 
MAS ในการปรับปรุงพนัธุยางพาราได ้จดัเป็นผลส าเร็จตามเป้าประสงค ์

 - - จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนพฒันายางพารา 49(4) 
จ านวน 6โครงการ ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2562

อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสญัญา สวย.



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป้าหมาย

63 โครงการการท าบริสุทธ์ิโปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสจากซีรัมน า้

ยางพาราและสมบัติการต้านเช้ือราก่อโรคพืชบางชนิด

1 ดา้นวิชาการ: การประชุม/สมัมนาระดบันานาชาติ โดยน าเสนอแบบ
โปสเตอร์หรือปากเปล่า
2 องคค์วามรู้ใหม่และการถ่ายทอดเทคโนโลยเีก่ียวกบัการน าโปรตีน
เกาะจบัไคตินและไคตีเนสจากซีร่ัมน ้ายางพาราไปใชป้ระโยชน์ในการ
ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือราก่อโรคพืชบางชนิดได้
3 กระบวนการใหม่ระดบัหอ้งปฏิบติัการ ในการแยกโปรตีนท่ีมี
ประสิทธิภาพซ่ึงมีคุณสมบติัในการออกฤทธ์ิยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ
เช้ือราก่อโรคพืช ในปริมาณท่ีพอเพียงต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ใน
ระดบัแปลงทดลองต่อไป
4 วิจยัและพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติท่ีใชค้วบคุมเช้ือราก่อ
โรคพืชเพ่ือการใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย์

 - - จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนพฒันายางพารา 49(4) 
จ านวน 6โครงการ ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2562

อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสญัญา สวย.

แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง

64 โครงการวจัิยและพัฒนาแผนแม่บทเพือ่คุณภาพชีวติเกษตรกรชาวสวนยาง

อย่างมัน่คงและยั่งยืน

 - - จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนพฒันายางพารา 49(4) 
จ านวน 6โครงการ ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2562

อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสญัญา สวย.

65 โครงการความเส่ียงและกลยุทธ์จัดการความเส่ียงของเกษตรกรสวนยางใน

ประเทศไทย

1 ไดผ้ลการศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคม โครงสร้างฟาร์ม และ
ระบบการผลิตของเกษตรกรสวนยางซ่ึงสร้างองคค์วามรู้ความสมัพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัดา้นสภาพเศรษฐกิจและสงัคม (socio-economic 
environment) สภาพแวดลอ้มชีวกายภาพ (bio-physical environment) 
การปฏิบติัเกษตร (agricultural practices) และเช่ือมโยงไปสู่ศกัยภาพ
ผลลพัธ์การด ารงชีพ (outcomes of livelihood) ของครัวเรือนเกษตรกร
2 ไดก้รอบคิดวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงบูรณาการส าหรับเกษตรกรปลูกพืช
ยนืตน้ (ยางพารา) (holistic risk analysis framework of rubber production
 system) หรือแบ บจ า ลองความเส่ียงอยา่งง่ายท่ีสามารถประยกุตใ์ช้
ส าหรับครัวเรือนเกษตรกรผูผ้ลิตพืชยนืตน้
3 ไดผ้ลวิเคราะห์และองคค์วามรู้ของแหล่งก าเนิด ขนาด และผลกระทบ
ของความเส่ียง ความสมัพนัธ์ของความเส่ียงในระดบัจุลภาค 
(micro-level) และระดบักลาง (meso-level) รวมทั้งปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
เส่ียงและการรับรู้ความเส่ียง ซ่ึงจะน าไปสู่การแสวงหาเคร่ืองมือจดัการ
ความเส่ียงและแนวทางการตอบสนองต่อความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ
และบรรลุการจดัการความเส่ียงเชิงบูรณาการ
4 ไดผ้ลวิเคราะห์และองคค์วามรู้ของกลยทุธ์จดัการความเส่ียง แนว
ทางการปรับตวั และเง่ือนไขของการใชก้ลยทุธ์จดัการความเส่ียงรวมทั้ง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์จดัการความเส่ียง ท าใหส้ามารถคดัเลือก
เคร่ืองมือจดัการความเส่ียงท่ีมีการใชอ้ยู่แลว้ และสงัเคราะห์เคร่ืองมือ
จดัการความเส่ียงใหม่ ท่ีมีศกัยภาพน าไปส่งเสริมใหเ้กษตรกรน าไปใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป
5 เกษตรกรและองคก์รเกษตรกรสามารถหยบิผลการศึกษาและ

 - - จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนพฒันายางพารา 49(4) 
จ านวน 6โครงการ ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2562

อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสญัญา สวย.

66 โครงการแบบจ าลองธุรกจิรูปแบบใหม่ผลติภัณฑ์ทีน่อนและหมอนยางพารา

ไทยเพือ่การพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการเข้าถงึผู้บริโภค : กรณศึีกษาตลาด

ในประเทศจีนและสปป.ลาว

 1. ทราบบทเรียนการเสริมศกัยภาพผูผ้ลิต-ผูบ้ริโภคเพ่ือการพฒันา
คุณภาพชีวิตเกษตรกรรายยอ่ยสงขลา-สตูล
2. ไดก้ลุ่มผูผ้ลิตผูบ้ริโภค ด าเนินการร่วมกนัในการผลิตแปรรูปและ
แลกเปล่ียนสินคา้
3. ไดอ้งคค์วามรู้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายยอ่ยในรูปแบบ
เกษตรชุมชน

 - - จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนพฒันายางพารา 49(4) 
จ านวน 6โครงการ ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2562

อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสญัญา สวย.

แผนงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดบิและผลติภัณฑ์ยาง



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป้าหมาย

67 โครงการวจัิย การดบักลิน่เหม็นของยางพาราก้อนถ้วยโดยใช้สารออแกนิก

และจุลนิทรีย์

 1 ไดต้น้แบบระบบการลดระดบัมลภาวะทางกล่ินเหมน็ของยางกอ้น
ถว้ยและกล่ินน าน ้าเสียจากการเกบ็รักษายางกอ้นถว้ย
2 สามารถพฒันาระบบท่ีไหก้บัชาวสวนยางท่ีผลิตยางกอ้นถว้ย ชุมชน 
และสถานท่ีรับซ้ือยางกอ้นถว้ย

 - - จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนพฒันายางพารา 49(4) 
จ านวน 6โครงการ ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2562

อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสญัญา สวย.

68 โครงการวจัิยต้นแบบแผ่นพืน้ยางไฮบริดส าหรับผลติไฟฟ้า 1 ไดสู้ตรการทายางคอมพาวนด ์อยา่งนอ้ย 1 สูตร
2 ไดเ้ทคโนโลยตีน้แบบการผลิตแผน่ยางไฮบริดท่ีมีสมบติัทางไฟฟ้า
และ/หรือสมบติัการตา้นเช้ือแบคทีเรีย 1 เทคโนโลย ีะดบัหอ้งปฏิบติัการ 
3 ไดผ้ลิตภณัฑแ์ผน่ยางไฮบริดตน้แบบท่ีมีสมบติัการตา้นเช้ือแบคทีเรีย 
อยา่งนอ้ย 1 ชนิด
4 ไดผ้ลิตภณัฑแ์ผน่ยางไฮบริดตน้แบบท่ีมีสามารถเปล่ียนพลงังานกล
เป็นพลงังานไฟฟ้า อยา่งนอ้ย 1 ชนิด
5 ไดผ้ลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิจยัระดบัประเทศ หรือนานาชาติ
อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง

 - - จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนพฒันายางพารา 49(4) 
จ านวน 6โครงการ ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2562

อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสญัญา

69 โครงการการศึกษาผลของแรงกระแทกและการดูดซับพลงังานของหมวก

กนัน็อครถจักรยานยนต์ทีใ่ช้ฟองน า้ยางธรรมชาติเป็นวสัดุเสริมแรง

1 เผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ ์ในวารสารท่ีมี impact factor หรือการ
ประชุมวิชาการ
2 เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและความเขม้แขง็ใหก้บัประเทศในชีวิตของผูข้บัข่ี
รถจกัรยานยนต ์ซ่ึงจะเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื

 - - จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนพฒันายางพารา 49(4) 
จ านวน 6โครงการ ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2562

อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสญัญา

70 โครงการการใช้ประโยชน์จากเมลด็ยางพาราในผลติภัณฑ์ดูแลเส้นผม 1 ไดฤ้ทธ์ิทางชีวภาพของน ้ามนัเมลด็ยางพาราในเซลลเ์พาะเล้ียงเพ่ือใช้
เป็นวตัถุดิบในผลิตภณัฑดู์แลเส้นผม
2 ผลิตภณัฑดู์และผมผสมน ้ามนัเมลด็ยางพาราท่ีมีความปลอดภยั มี
ประสิทธิภาพ และเป็นท่ีพึงพอใจในผูบ้ริโภค
3 ไดสิ้ทธิบตัร และ/หรือการตีพิมพผ์ลงานวิจยั

 - - จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนพฒันายางพารา 49(4) 
จ านวน 6โครงการ ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2562

อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสญัญา

71 โครงการการศึกษาและพัฒนาความคงทนของไม้ยางพาราโดยการอดัพอลิ

เมอร์

 - - จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนพฒันายางพารา 49(4) 
จ านวน 6โครงการ ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2562

อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสญัญา สวย.

72 โครงการพืน้น าทางเรืองแสงในทีม่ืดจากยางพารา ผลส าเร็จเบ้ืองตน้ (preliminary results) ซ่ึงมีลกัษณะ ดงัน้ี
- องคค์วามรู้ในการเลือกสารเคมีและอตัราส่วนท่ีเหมาะสมต่อการเตรียม
ยางคอมพาวดเ์รืองแสงผลส าเร็จตามเป้าประสงค ์(goal results) ซ่ึงมี
ลกัษณะ ดงัน้ี
- ผลิตภณัฑพ้ื์นหรือเส้นน าทางเรืองแสงจากยางพาราส าหรับน าไปใช้
งานในท่ีมืดเพ่ือความปลอดภยัในการใชชี้วิต

 - - จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนพฒันายางพารา 49(4) 
จ านวน 6โครงการ ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2562

อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสญัญา สวย.

 73 โครงการการพัฒนายางปูพืน้ค่ายมวยจากยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ 1 ไดผ้ลิตภณัฑย์างปูพ้ืนคา่ยมวยท่ีท าจากยางพารา ท่ีผา่นการทดสอบใช้
งานจริงในคา่ยมวย ซ่ึงสามารถประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑข์อง
อุตสาหกรรม
2 สนองนโยบายรัฐบาลในการพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมมูลคา่ใหก้บั
ยางพาราและส่งเสริมการ น าเส้นใยจากธรรมชาติและยางรถยนตเ์ก่าท่ี
เหลือทิง้ยากต่อการก าจดัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
3 ความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถถ่ายทอดใหก้บัอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์
ยาง และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คา่ยมวย สมาคมมวยไทย การกีฬา
แห่งประเทศไทย สถาบนัการพลศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสนใจ

 - - จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนพฒันายางพารา 49(4) 
จ านวน 6โครงการ ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2562

อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสญัญา สวย.

แผนงานการถ่ายทอดเทคโนลียเีพ่ือเกษตรกร

ฝสผ.

      1. กจิกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิม่ผลผลติยาง

74 ส่งเสริมการปลูกยางพันธ์ุดแีละไม้ยืนต้นทีม่ีความส าคญัทางเศรษฐกจิ /ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงนิ วชิาการ การศึกษาวจัิย และค้นคว้าทดลอง /

ถ่ายทอดเทคโนโลยี



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป้าหมาย

          1.1 การกรีดยางอยา่งถูกวิธี (5 วนั)  จ  านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม              5,130  ราย  ด าเนินการอบรมเกษตรกร จ านวน 2,626 ราย ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดรายไตรมาส

          1.2 การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยางอยา่งถูกวิธีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต (2 วนั)  จ  านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม              2,700  ราย  ด าเนินการอบรมเกษตรกร จ านวน 1,074 ราย ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดรายไตรมาส

      2. กจิกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลติยาง

          1.3 การปรับปรุงดินใชปุ้๋ ยอยา่งมีประสิทธิภาพ (2 วนั)  จ  านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม              5,520  ราย  ด าเนินการอบรมเกษตรกร จ านวน 1,701 ราย ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดรายไตรมาส

     3. กจิกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกีย่วกบัการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการ

ผลติยาง

   

         3.1 การปรับปรุงคุณภาพผลผลติหลงัการเกบ็เกีย่ว  จ  านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม              7,620  ราย  ด าเนินการอบรมเกษตรกร จ านวน 2,714 ราย ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดรายไตรมาส

     4. กจิกรรมฝึกอบรมช่างกรีดยาง  จ  านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม                 150  ราย  ด าเนินการอบรมเกษตรกร จ านวน 62 ราย ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดรายไตรมาส

     5. กจิกรรมโครงการพิเศษ  จ  านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม                   50  ราย  มีแผนการด าเนินงานเดือน ก.พ.62 แต่ไม่มีผลการด าเนินงาน

     6. กจิกรรมการจัดการศูนย์เรียนรู้ ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

          6.1 เทคนิคการขยายพนัธ์ุยางพาราโดยการติดตา  จ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม                   30  ราย  มีแผนการด าเนินงานเดือน ม.ค. และ มี.ค. 62 แต่ไม่มีผลการ
ด าเนินงาน

          6.2 ส่งเสริมทกัษะความรู้พ้ืนฐานดา้นยางพาราแก่นกัเรียนบุตรหลาน
         ชาวสวนยาง

 จ  านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม                 120  ราย  ด าเนินการอบรมเกษตรกร จ านวน 62 ราย ในเดือนมี.ค.62 มี
แผนการด าเนินงานแต่ไม่รายงานผลการด าเนินงาน

          6.3 เสริมสร้างเกษตรกรยคุใหม่  จ  านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม                   20  ราย  ด าเนินการอบรมเกษตรกร จ านวน 26 ราย  ในเดือนมี.ค. 62 
แต่มีแผนการด าเนินงานในเดือน มิ.ย.62

 ด าเนินการเส็จเรียบร้อยแลว้

         6.4 การประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดใ้นสวนยาง  จ  านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม                   60  ราย  ด าเนินการอบรมเกษตรกร จ านวน 67 ราย  ในเดือนธ.ค. 61  ด าเนินการเส็จเรียบร้อยแลว้

         6.5 จดันิทรรศการวิชาการยางพาราในแหล่งชุมชน  จ านวนการจดันิทรรศการวิชาการยางพาราในแหล่งชุมชน                   12  คร้ัง  จดันิทรรศการได ้จ  านวน 9 คร้ัง  ด าเนินการไดม้ากกวา่แผน

    7. กจิกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกจิยาง

         7.1  สมัมนาการถ่ายทอดเทคโนโลยคีรูยางอาสา  จ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม                 200  ราย  เกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม 314 ราย  ไม่มีรายงานผลการด าเนินงานในเดือนธ.ค. 61
 และม.ค. 62

        7.2 สมัมนาวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยสี าหรับผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี
        ถ่ายทอดเทคโนโลยี

 จ  านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม                 143  ราย  เกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม 109 ราย

        7.3 การผลิตผลิตภณัฑย์างจากยางพาราเบ้ืองตน้เชิงปฏิบติัการ  จ  านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม                 450  ราย มีแผนการด าเนินงานเดือน พ.ค. 62

       7.4 การปฏิบติัการแปรรูปผลิตภณัฑย์างจากยางพารา (มีหลกัสูตรยอ่ย)  จ  านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม                 180  ราย เกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม 80 ราย

       7.5 มาตรฐานสินคา้จากยางพาราและธุรกิจยาง  การถ่ายทอดองคค์วามรู้                     1  คร้ัง มีแผนการด าเนินงานเดือน ก.ย. 62

กลยุทธ์ที ่3.3 การจัดท าฐานข้อมูลเพือ่การวจัิยและพัฒนา

    แผนงานการวจัิยเศรษฐกจิและการตลาดยาง

75 โครงการจัดท าฐานข้อมูลยางพาราเพือ่การวจัิยและพัฒนายาง (ต่อเน่ือง) ฝวอ.

      กิจกรรมท่ี 1 การจดัเกบ็ขอ้มูลและจดัท าฐานขอ้มูลยางพารา  ไดข้อ้มูลยางพาราทั้งตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า  - -  รวบรวมขอ้มูลจากในและต่างประเทศ วิเคราะห์และส่งผล
ใหค้ณะท างานฯ และจดัท าเป็นฐานขอ้มูลฯ

 เดือนมี.ค. 62 ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผน

      กิจกรรมท่ี 2 การจดัท าวารสารขอ้มูลยางไทย ของการยางแห่งประเทศไทย  ไดฐ้านขอ้มูลยางพาราทั้งระบบในรุปของวารสารของ กยท.  - -  ไดว้ารสารการน าเขา้และส่งออกผลิตภณัฑย์างฉบบัร่าง  
และน าเสนอคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบ

 เดือนมี.ค. 62 ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผน

76 โครงการศึกษาการผลติการใช้ยางและความเช่ือมโยงของอุตสาหกรรมยาง 

(ต่อเน่ือง)

 ไดก้ารบริหารจดัการการผลิตและการใชย้างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถช้ีน าตลาดยางและสร้างเสถียรภาพราคายางได

 - -  ลงพ้ืนท่ีของเกษตรกรและของบริษทัเอกชน เพ่ือสมัภาษณ์
ขอขอ้มูลต่างๆ รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากบริษทัและ
ผูป้ระกอบการ  บนัทึกขอ้มูลในระบบ ACCESS  
ประมวลผลและจดัท าเป็นฐานขอ้มูลการแปรรูป และขอ้มูล
ดา้นอุตสาหกรรมยาง

 ปัญหาในการขอเขา้โรงงานแปรรูปเพ่ือขอ
ขอ้มูล (เดือนมี.ค. 62 ผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน)

ฝวอ.

 เน่ืองจากพนกังานตอ้งด าเนินโครงการสร้าง
ความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกรชาวสวนยาง ซ่ึงเป็น
โครงการเร่งด่วนของรัฐบาลท่ีตอ้งด าเนินการ
ใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน ก.พ. 62



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย เป้าไตรมาสที ่2 ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึง่ เพือ่การบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลศิ

ผลผลติ : ส่งเสริมการปลูกยางพันธ์ุดีและไม้ยนืต้นทีม่ีความส าคญัทางเศรษฐกจิ

1 งบอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งบท าการ

งบลงทุน

กลยทุธ์ที ่4.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1 โครงการ พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ความพึงพอใจของบุคลากรดา้นการพฒันาบุคลากร ร้อยละ 70 ฝทม.
1 กิจกรรมพฒันาบุคลากรตามสมรรถนะดา้นบริหาร (Management Competency) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผูบ้ริหาร ร้อยละ 70

   1) พฒันาศกัยภาพนกับริหารระดบัตน้ จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 120 ราย 150 ด าเนินการจดัโครงการฝึกอบรม 2 รุ่น จ  านวน 172 ราย ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้

   2) พฒันาศกัยภาพนกับริหารระดบักลาง จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 60 ราย 60 ด าเนินการจดัโครงการฝึกอบรมได ้จ  านวน 52 ราย ไม่ไดต้าม
เป้าหมายเน่ืองจากมีผูบ้ริหารระดบักลางท่ียงัไม่เคยผา่นการ
อบรมเพียง 52 ราย

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้

   3) พฒันาศกัยภาพนกับริหารระดบัสูง จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 5 ราย 8 ประสานงานก่อนการฝึกอบรม การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจาก
ก าหนดแผนไวเ้ดือน ส.ค.62 แต่ด าเนินการ
เรียบร้อยแลว้ในเดือน ก.พ.62

   4) พฒันาศกัยภาพนกับริหารระดบัสูง (ร.ผวก.ข้ึนไป) จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 1 ราย 1 ด าเนินการส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมภายนอก 1 ราย การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจาก
ก าหนดแผนไวเ้ดือน ก.ย.62 แต่ด าเนินการ
เรียบร้อยแลว้ในเดือน ม.ค.62

2 กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการ กยท. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผูบ้ริหาร ร้อยละ 70

   1) ส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ด าเนินการพฒันา 4 คร้ัง 2 ด าเนินการพฒันา (อบรมภายใน/อบรมภายนอก/ศึกษาดูงาน/
สัมมนา) จ านวน 3 คร้ัง

การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจาก
ไดผ้ลด าเนินการก่อนแผนท่ีวางไว้

3 กิจกรรมพฒันาบุคลากรตามสมรรถนะหลกั (Core Competency) ความพึงพอใจของบุคลากรดา้นการพฒันาบุคลากร ร้อยละ 80
   1) พฒันาบุคลากรตามสมรรถนะหลกั (Core Competency) จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 50 ราย 50 บุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 67 ราย ปรับแผน ด าเนินการร่วมกบัหลกัสูตร

ปฐมนิเทศพนกังานใหม่
4 กิจกรรมพฒันาบุคลากรตามสมรรถนะตามต าแหน่ง (Functional Competency) ความพึงพอใจของบุคลากรดา้นการพฒันาบุคลากร ร้อยละ 70
   1) พฒันาบุคลากรสายงานดา้นการเกษตร จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 60 ราย 60 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนเม.ย. 62 มีการปรับแผนการด าเนินงาน

   2) พฒันาบุคลากรสายงานดา้นธุรกิจ จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 30 ราย 30 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนพ.ค. 62

   3) พฒันาบุคลากรสายงานดา้นการคลงั จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 60 ราย 60 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนพ.ค. 62

   4) พฒันาบุคลากรสายงานดา้นแผนงานและกลยทุธ์ จ  านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 60 ราย 60 ยงัไม่ไดด้  าเนินการฝึกอบรม วิทยากรไม่สะดวกในเดือนมี.ค. 62 ด าเนินการอบรมร่วมกบั 
NIDA ใหแ้ลว้เสร็จในเดือน
เม.ย. 62

   5) พฒันาบุคลากรสายงานดา้นการตรวจสอบภายใน พฒันาบุคลากรดา้นการตรวจสอบภายใน 8 คร้ัง 8 พฒันาบุคลากรดา้นการตรวจสอบภายใน 4 คร้ัง การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

   6) พฒันาบุคลากรสายงานดา้นบริหารงานทัว่ไปและพสัดุ จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 150 ราย 150 บุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 158 ราย ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้
   7) พฒันาบุคลากรสายงานดา้นอ่ืน ๆ ด าเนินการพฒันาสายงาน 4 สายงาน - ด าเนินการพฒันาสายงานได ้2 สายงาน (HR และนิติกร) การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
5 กิจกรรมพฒันาบุคลากรสู่ Smart Officer ความพึงพอใจของบุคลากรดา้นการพฒันาบุคลากร ร้อยละ 70
   1) พฒันาบุคลากรเพ่ือการส่งเสริมการแปรรูปยางกอ้นถว้ยมาตรฐาน GAP จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 30 ราย 30 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนมิ.ย. 62 ปรับแผนการด าเนินงาน
   2) พฒันาบุคลากรเพ่ือการส่งเสริมการแปรรูปยางแผน่รมควนั GMP จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 30 ราย 30 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนมิ.ย. 62 ปรับแผนการด าเนินงาน

   3) พฒันาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรใหจ้ดัการสนยางตามมาตรฐาน FSC จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 40 ราย 40 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนก.ค. 62 ปรับแผนการด าเนินงาน
6 กิจกรรมปฐมนิเทศพนกังานใหม่
   1) ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ จ  านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 50 ราย 50 บุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 67 ราย ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้
7 กิจกรรมพฒันาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองคก์ร

   1) ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 30 ราย 30 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนพ.ค. 62
   2) ส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมายแรงงาน จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 100 ราย 100 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนส.ค. 62
   3) ส่งเสริมประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 2 ราย 2 บุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 3 ราย การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้
   4) พฒันาลูกจา้งชัว่คราวและพนกังาน outsource ด าเนินการพฒันา 2 กิจกรรม 2 ด าเนินการได ้1 กิจกรรม
   5) ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองคก์ร จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 165 ราย 165 บุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 231 ราย การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้

ค่าเป้าหมาย



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย เป้าไตรมาสที ่2 ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงานทีรั่บผิดชอบค่าเป้าหมาย

8 กิจกรรมพฒันาองคก์รดา้นการบริหารจดัการเชิงรุก ความพึงพอใจของบุคลากรดา้นการพฒันาบุคลากร ร้อยละ 70
   1) สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศของผูบ้ริหารและพนกังาน จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 20 ราย 20 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนพ.ค. 62
   2)  เพ่ิมพนูความรู้ดา้นบริหารความเส่ียง จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 100 ราย 100 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนมิ.ย. 62
   3) การใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 40 ราย 40 บุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 67 ราย การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจาก

ไดผ้ลด าเนินการก่อนแผนท่ีวางไว้

9 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการความคิดดา้นการด าเนินธุรกิจ (Business Midset)
   1) เตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับงานดา้นธุรกิจของ กยท. จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 60 ราย 60 บุคลากรทีผ่่านการพัฒนา 74 ราย ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้
10 กิจกรรมจดัท าแผนและประเมินผลการพฒันาบุคลากร 1 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพฒันา

บุคลากร
ร้อยละ 80 -

2 ความส าเร็จในการประเมินติดตามกิจกรรมตามแผน - - -
   1) จดัท า/ทบทวนแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) จดัท า/ทบทวนแผน 1 ฉบบั 1 ด าเนินการจดัท า/ทบทวนแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล

   2) การวิเคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรม (Training Need) วิเคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรม 1 ฉบบั 1 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนมิ.ย. 62
   3) จดัท า/ทบทวนเส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map : TRM) จดัท า/ทบทวนเส้นทางฝึกอบรม 1 ฉบบั 1 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนเม.ย. 62
   4) การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม/ประเมินความคุม้ค่าของการฝึกอบรม (Return On Investment : 
ROI)

ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 1 ฉบบั 1 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนก.ค. 62

11 กิจกรรมพฒันา/ปรับปรุงระบบและประเมินสมรรถนะ (Competency) ความส าเร็จในการปรับปรุงระบบการประเมินสมรรถนะ ร้อยละ 90 -
   1) ปรับปรุงสมรรถนะหลกั สมรรถนะดา้นการบริหาร และสมรรถนะตามต าแหน่ง จ านวนสมรรถนะหลกัและสมรรถนะดา้นบริหาร 6 สมรรถนะ 6 เสนอ ผวก. อนุมติัสมรรถนะท่ีปรับปรุงเพ่ือประกาศใช้ การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจาก

ไดผ้ลด าเนินการก่อนแผนท่ีวางไว้
   2) จดัท า/ปรับปรุงสมรรถนะและความรู้ท่ีจ  าเป็น (Skill Metrix) ส าหรับคณะกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุด จ านวนสมรรถนะหลกัและสมรรถนะดา้นบริหาร 1 สมรรถนะ 1 เสนอ ผวก. อนุมติัสมรรถนะท่ีปรับปรุงเพ่ือประกาศใช้ การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
   3) ปรับปรุงคู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ พจนานุกรมสมรรถนะ 1 ฉบบั 1 ไดพ้จนานุกรมสมรรถนะ 1 ฉบบั การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้
   4) ประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือหาช่องวา่ง จ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการประเมินสมรรถนะ ร้อยละ 100 100 เสนอ ผวก. อนุมติัใหป้ระเมินสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือหา

ช่องวา่ง พร้อมแจง้ทุกส่วนงานประเมินสมรรถนะ
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจาก
ไดผ้ลด าเนินการก่อนแผนท่ีวางไว้

12 กิจกรรมจดัสรรทุนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พนกังานท่ีรับทุนการศึกษาและน าความรู้ท่ีไดรั้บมา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน

ร้อยละ 100 -

    1) ปรับปรุง/ทบทวนหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกพนกังานรับทุนการศึกษา เกณฑก์ารคดัเลือก 1 ฉบบั - น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเพือ่พิจารณาหา

ข้อสรุปทีด่ีและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจาก
ไดผ้ลด าเนินการก่อนแผนท่ีวางไว้

    2) จดัสรรทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวนพนกังานท่ีไดรั้บทุนการศึกษา 10 ราย 10 จดัท าวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาสาขาการใหทุ้น และ
หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกพนกังานรับทุนการศึกษา

    3) จดัสรรทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก จ านวนพนกังานท่ีไดรั้บทุนการศึกษา 3 ราย 3 จดัท าวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาสาขาการใหทุ้น และ
หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกพนกังานรับทุนการศึกษา

13 กิจกรรมจดัท าแผนและพฒันาพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง (Talent Management) ความส าเร็จในการพฒันาพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง 
(Talent Management)

ร้อยละ 60

   1) จดัท าแผนการคดัเลือกผูมี้ศกัยภาพสูง จดัท าแผนการคดัเลือกผูมี้ศกัยภาพสูง 1 ต าแหน่ง 1 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนมิ.ย. 62

   2) พฒันาพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง จ านวนคร้ังในการสรรหาผูมี้ศกัยภาพสูง 20 ราย 20 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนมิ.ย. 62

14. กิจกรรมส่ือสารและประชาสัมพนัธ์การจดัการความรู้ใหบุ้คลากรไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร บุคลากรมีความรู้ดา้นการจดัการความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10

   1) กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจดา้นการจดัการความรู้กบัการพฒันาองคก์ร จดัท าการการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ 1 ฉบบั - ก าหนดรูปแบบและช่องทางการประชาสัมพนัธ์การจดัการ
ความรู้

ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

15. กิจกรรมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 1 การรับรู้ถึงโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัใน
องคก์รของบุคลากร

ร้อยละ 50 -

2 ความพึงพอใจในการด าเนินงานดา้นการจดัการความรู้ ร้อยละ 60 - ฝทม.
   1) กิจกรรมวนัแห่งการเรียนรู้ (KM Day) จ านวนคร้ังของการจดักิจกรรม 1 คร้ัง - ก าหนดหวัเร่ืองและรูปแบบของกิจกรรม ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

เน่ืองจากก าหนดแผนไวเ้ดือน พ.ค.62 แต่
ด าเนินกิจกรรมดงักล่าวแลว้เม่ือเดือนมี.ค. 62

   2) กิจกรรมชุมชนนกัปฏิบติั (CoPs) เพ่ิมมูลค่ายางพารา จ านวนคร้ังของการจดักิจกรรม 3 เร่ือง - ด าเนินการถอดและสกดั เพ่ือไดวิ้ธีการท่ีดีท่ีสุด (Best Pactices)
 จ  านวน 1 เร่ือง

การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจาก
ไดผ้ลด าเนินการก่อนแผนท่ีวางไว้

   3) กิจกรรมสอนใหฝึ้กปฏิบติัในระหวา่งท างาน (On The Job Training) หรือการเป็นโคช๊สอนงาน 
(Coaching)

จ านวนเร่ืองท่ีท าการสอนงาน 20 เร่ือง - รวบรวม จดัท าฐานความรู้จากสอนใหฝึ้กปฏิบติัในระหวา่ง
ท างาน หรือการเป็นโคช้สอนงาน



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย เป้าไตรมาสที ่2 ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงานทีรั่บผิดชอบค่าเป้าหมาย

   4)  กิจกรรมใชอ้งคค์วามรู้ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานของรัฐ (Synergy) ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด จ านวนองคค์วามรู้ท่ีใชร่้วมกนั 4 เร่ือง - ประสานงานหน่วยงานและจดัท าหนงัสือขออนุมติั ผวก.กยท.
ลงนาม

   5) กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจดา้นการจดัการความรู้และการน าองคค์วามรู้ไปใชใ้นการปฏิบติังาน จ านวนคร้ังของการส ารวจความพึงพอใจ 1 คร้ัง - แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนก.ย.62

   6) กิจกรรมปรับปรุงศนูยเ์รียนรู้ (RAOT Learning Center) ร้อยละความส าเร็จของกิจกรรมจดัตั้งศนูยก์ารเรียนรู้ 
กยท.

ร้อยละ 30 - มีแผนแต่ไม่มีผลการด าเนินงาน

16. กิจกรรมจดัท าองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานและตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคลากรใน
องคก์ร

1 จ านวนองคค์วามรู้ตามขอบเขตท่ีองคก์รก าหนด 4 องคค์วามรู้ -

2 จ านวนพนกังาน 50 ราย -
   1) กิจกรรมจดัท าองคค์วามรู้ (Knowledge) จากผูเ้กษียณ ผูล้าออก ผูบ้ริหาร และผูช้  านาญการ 1 จ านวนองคค์วามรู้ตามขอบเขตท่ีองคก์รก าหนด 10 องคค์วามรู้ - จดัท ารายช่ือผูเ้กษียณ ผูล้าออก ผูบ้ริหาร และผูช้  านาญการ

   2) กิจกรรม Unit School จ านวนหลกัสูตรท่ีจดัท าและ ใชใ้นการเรียนรู้ 13 หลกัสูตร - น าเอกสารและขอ้สอบมาจดัท าหลกัสูตร E-learning

17. กจิกรรมจัดท าองค์ความรู้ ทีจ่ าเป็นในการบริหารยางพาราทั้งระบบ ฝทม.

   1) กิจกรรมจดัท าองคค์วามรู้ ท่ีจ  าเป็นในการบริหารยางพาราทั้งระบบ จ านวนองคค์วามรู้ตามขอบเขตท่ีองคก์รก าหนด 10 องคค์วามรู้ - จดัประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นใน
การบริหารยางพาราทั้งระบบพร้อมจดัท าทะเบียนกูรู

ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
เน่ืองจากก าหนดแผนไวใ้นไตรมาสท่ี 2 แต่
ด าเนินการไดใ้นไตรมาสท่ี 1

   2) กิจกรรมส่งเสริมหรือพฒันาองคค์วามรู้ เก่ียวกบัระบบการบริหารจดัการเกษตรกรรมสมยัใหม่ จ  านวนองคค์วามรู้ตามขอบเขตท่ีองคก์รก าหนด 1 องคค์วามรู้ - รวบรวม เช่ือมโยง จดัท าองคค์วามรู้และจดัเก็บองคค์วามรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบบริหารจดัการเกษตรกรรมสมยัใหม่

ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

18. กจิกรรมนวตักรรม จ านวนองคค์วามรู้ตามขอบเขตท่ีองคก์รก าหนด 1 นวตักรรม - จดัประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดรูปแบบการจดั
ประกวดการสร้างนวตักรรมในสภาพการท างานพร้อม
ด าเนินการประกวด

ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

19.กจิกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบฐานข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการความรู้ 1 ความพึงพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศดา้น
การจดัการความรู้

ระดบั ปานกลาง -

2 จ านวนคลงัความรู้ - - -

    1) กิจกรรมพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน ( KMS : Knowledge Repository, 
E-learning, RAOT Learning Center, Intranet)

ความส าเร็จของกิจกรรมพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพ่ือ
สนบัสนุนการปฏิบติังาน

ร้อยละ 100 - วิเคราะห์ออกแบบระบบงานและติดตามการพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลใหต้รงตามความตอ้งการใชง้าน

การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจาก
ไดผ้ลด าเนินการก่อนแผนท่ีวางไว้

    2) กิจกรรมพฒันาเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้และพ้ืนท่ีเสมือนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ กยท. ความส าเร็จของกิจกรรมพฒันาเวบ็ไซตก์ารจดัการ
ความรู้และพ้ืนท่ีเสมือนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ 
กยท.

ร้อยละ 100 - ท าหนงัสือประสาน ฝทส. เพ่ือปรับปรุงลฒันาเวบ็ไซดก์าร
จดัการความรู้ฯ

การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจาก
ไดผ้ลด าเนินการก่อนแผนท่ีวางไว้

ฝทม.

20. กจิกรรมพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร 1 จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม -

2 การเพ่ิมข้ึนของทกัษะดา้นการจดัการความรู้ ระดบันยัส าคญั 0.05 - ฝยศ.

    1) กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน (Activity for Reading Skill) บุคลากรเขา้ไปใชค้ลงัความรู้มากกวา่ปีละ 2 คร้ัง 1 กิจกรรม - ด าเนินการประชาสัมพนัธ์แจง้เวียนองคค์วามรู้เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรรักการอ่าน

ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
เน่ืองจากไดผ้ลด าเนินการก่อนแผนท่ีวางไว้

    2) กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ และประสบการณ์ดา้นการจดัการความรู้ใหแ้ก่ทีมงาน จ านวนหลกัสูตรท่ีเขา้รับการอบรม 2 หลกัสูตร - ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีขออนุมติั ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
เน่ืองจากไดผ้ลด าเนินการก่อนแผนท่ีวางไว้

    3) กิจกรรมพฒันาระบบการเรียนรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) จ านวนหลกัสูตรท่ีจดัท าและใชใ้นการเรียนรู้  10 หลกัสูตร - แจง้เวียนใหส่้วนงานเขา้เรียนตามหลกัสูตร e-learning

1 ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์การ
จดัการความร

ร้อยละ 60

2 บุคลากรยอมรับวา่ กยท. เป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้

ร้อยละ 30

    1) กิจกรรมทบทวนแผนกลยทุธ์การจดัการความรู้ของ กยท. จ านวนคร้ังในการทบทวนแผนฯ 1 คร้ัง 1 ด าเนินการทบทวนแผนกลยทุธ์การจดัการความรู้ของ กยท. 
เสร็จเรียบร้อยแลว้ 1 คร้ัง

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจาก
ไดผ้ลด าเนินการก่อนแผนท่ีวางไว้

    2) กิจกรรมจดัท าแผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวนแผนปฏิบติัการฯ 1 ฉบบั 1 แจง้เวียนแผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ประจ าปีงบประมาณ
 2563 ใหทุ้กส่วนงานทราบแลว้

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจาก
ไดผ้ลด าเนินการก่อนแผนท่ีวางไว้

    3) กิจกรรมจดัท ารายงานผลสัมฤทธ์ิการจดัการความรู้ของ กยท. ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายงานผลสัมฤทธ์ิการจดั การความรู้ 1 ฉบบั - แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนมิ.ย.62

22. กจิกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของบุคลากร

   1) กิจกรรมยกยอ่งชมเชยผลงานดา้นการจดัการความรู้ในองคก์ร จ านวนคร้ังท่ีจดั 1 คร้ัง - มีแผนการด าเนินงานในเดือนมี.ค. 62 แต่ไม่มีผลการด าเนินงาน

กลยทุธ์ที ่2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

2 โครงการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝทส.

21. กจิกรรมจัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตัวช้ีวดั และการประเมินผล

ด้านการจัดการความรู้



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย เป้าไตรมาสที ่2 ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงานทีรั่บผิดชอบค่าเป้าหมาย

   1. กิจกรรมพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงลึกแก่บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 1. จ านวนหลกัสูตรในการพฒันาบุคลากรไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80 สามารถด าเนินการไดต้ามแผนท่ีก าหนด

ร้อยละ 80 - ร้อยละ เป้าหมาย 15 คน ผลการด าเนินงานได ้24 คน

2. จ านวนคร้ังของการฝึกอบรมเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/
คน/ปี 1 คร้ัง

1 คร้ัง - อบรม 1 คร้ัง ในหลกัสูตร "การดูแลระบบเครือข่าย" จ านวน 
24 คน เม่ือวนัท่ี 30 ม.ค. 62

ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

   2. กิจกรรมพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ผูบ้ริหารและพนกังานของ กยท. 1. จ านวนหลกัสูตรในการพฒันาบุคลากรไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80 สามารถด าเนินการไดต้ามแผนท้ีก าหนดไว้

ร้อยละ 80 - ผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการหารือหลกัสูตรการอบรมร่วมกบั 
กฝอ./ฝทม. และพนกังานอบรมไปจ านวน 17 ราย

ผลด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน

   3. กิจกรรมพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่เกษตรกรชาวสวนยาง 1. แผนการฝึกอบรมสัมมนาผูน้ าเกษตรกรชาวสวนยาง
และผูแ้ทนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

- - - อยูร่ะหวา่งการหารือหลกัสูตรการอบรมร่วมกบั ฝพก. และ 
ฝสผ.

   4. กิจกรรมบ ารุงรักษาหอ้ง Data Center กยท. มีหอ้ง Data Center ท่ีมีความมัน่คงปลอดภยัตาม
มาตรฐาน

- - - ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบ จ านวน 2 คร้ัง โดยระบบสามารถ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

   5 กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1. จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีไดรั้บการดูแล
บารุงรักษาพร้อมใชง้าน
2. จ านวนปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัระบบสารสนเทศลดนอ้ยลง
3. จ านวนคร้ังการขดัขอ้งของระบบสารสนเทศลด
นอ้ยลง

- - - ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบ จ านวน 2 คร้ัง โดยระบบสามารถ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

   6 กิจกรรมพฒันาระบบส ารองและกูคื้นระบบจากอุบติัภยั (DR Site) 1. จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีไดรั้บการ
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ

- - - ระบบมีการส ารองขอ้มูลไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

   7 กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบ ฐานขอ้มูลกลาง พร้อมใหค้  าปรึกษา 1. มีระบบฐานขอ้มูลกลาง
2. มีมาตรฐานในการจดัเก็บขอ้มูล
3. มีมาตรฐานการควบคุมสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูล

- - - ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบ จ านวน 2 คร้ัง โดยระบบสามารถ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

3 โครงการพัฒนาระบบส่ือสารข้อมูล ฝทส.
   1. กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบบริการขอ้มูลส าหรับเกษตรกรชาวสวนยาง (e-Service) ระบบบริการขอ้มูลส าหรับเกษตรกรชาวสวน

ยางและหน่วยงาน (e-Service) สามารถใช้
งานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

- - - ด าเนินการบ ารุงรักษาอยา่งต่อเน่ือง โดยผูรั้บจา้งเขา้มา
ด าเนินการตามแผนบ ารุงรักษา 6 คร้ัง

ไดรั้บแจง้จากผูใ้ชอ้ยากใหแ้กร้หสัผา่น ให้
ใชง่้ายข้ึนแทนหมายเลขลงทะเบียน
เกษตรกร ซ่ึงก าลงัหาวิธีในการแกไ้ข

ใหป้รับรูปแบบการใช้
รหสัผา่น โดยอาจผกูบญัชีกบั
 facebook หรือใหผู้ใ้ช้
สามารถแกไ้ขรหสัผา่นได้
ดว้ยตนเอง

   2. กิจกรรมพฒันาและปรับปรุงเวบ็ไซต ์กยท. เวบ็ไซตข์อง กยท. ตามหลกั Web Accessibility - - - 1. ผูรั้บจา้งเขา้มาด าเนินการตามแผนบ ารุงรักษา 3 คร้ัง
2. อยูร่ะหวา่งด าเนินการติดตั้ง ssl สมบูรณ์
3. Responsive web ล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผน

1. ไตรมาสท่ี 2 ไม่มีผลการบ ารุงรักษาตาม
แผน
2. server ไม่ไดอ้พัเดท package ไวน้าน ท า
ใหก้ารติดตั้ง package ต่างๆ มีปัญหา 
รวมถึงอาจอพัเดทซอฟตแ์วร์ใหม่ๆ 
บางอยา่งไม่ได ้เน่ืองจากกระทบต่อโคด้เดิม
ของเวบ็ไซต ์

   3. กิจกรรมปรับปรุงระบบ การศึกษาผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และ KM 1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด
2. จ านวนส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีไวบ้ริการแก่บุคลากร
ทุกท่าน

- - - 1. ผูรั้บจา้งเขา้มาด าเนินการตามแผนบ ารุงรักษา 3 คร้ัง
2. ด าเนินการติดตั้ง ssl เรียบร้อย
3. ยงัไม่ไดท้ดสอบการรวมระบบ เพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน จึงชะลอการรวมกนั

1. ไตรมาสท่ี 2 ไม่มีผลการบ ารุงรักษาตาม
แผน

   4. กิจกรรมพฒันาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่าย 1 ระบบความปลอดภยัของระบบเครือข่ายมี
เสถียรภาพ 
2. จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีไดรั้บ
การทดแทนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

- - - ผูรั้บจา้งเขา้มาด าเนินการตามแผนบ ารุงรักษา 6 คร้ัง และตรวจ
รับงาน 1 คร้ัง

ตรวตรับงานไม่เป็นไปตามแผน

   5. กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย 1. อุปกรณ์ทุกช้ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบเครือข่ายอยูใ่น
สภาพท่ีพร้อมและใชง้านไดต้ลอดเวลา
2. ช่วงเวลาท่ีระบบไม่สามารถใหบ้ริการไดมี้ค่าเป็นศนูย์

- - - ผูรั้บจา้งเขา้มาด าเนินการตามแผนบ ารุงรักษา จ านวน 6 คร้ัง 
และตรวจรับงาน 1 คร้ัง

ตรวตรับงานไม่เป็นไปตามแผน

   6 กิจกรรมจดัหาบริหารเครือข่ายและศนูยข์อ้มูลส ารอง (DR-Data Center) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีระบบเครือข่ายท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีก าหนด

- - - สามารถด าเนินการไดเ้ป็นปกติ และระบบท างานไดต่้อเน่ือง 
เพียงแต่ทางผูรั้บจา้งไดว้างบิลและส่งเอกสารตรวจรับไวเ้พียง 2
 งวดเท่านั้น

การด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมของ cat
 ล่าชา้ และจะมีการปรับตามสัญญา

เป็นปัจจยัภายนอก ไดเ้พียง
แค่ใหผู้รั้บจา้งเร่งงาน

   7. กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบเครือข่ายไร้สายใหบ้ริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ - - - ระบบสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

4  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ฝทส.



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย เป้าไตรมาสที ่2 ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงานทีรั่บผิดชอบค่าเป้าหมาย

   1. กิจกรรมพฒันาและปรับปรุงระบบบูรณาการขอ้มูลและวิเคราะห์สารสนเทศ (EIS/BI) 1. มีระบบท่ีสามารถบูรณาการขอ้มูลจากระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ
2. มีระบบท่ีสามารถรายงานสถานะของงานปฏิบติัการ 
และงานบริหารต่างๆ ซ่ึงสนบัสนุนการเรียกดูขอ้มูลใน
หลายมิติ (Multi-dimension)

- - - มีการบ ารุงรักษาระบบไดต้ามแผน และตรวจรับงานงวดท่ี 1 
ของปีงบประมาณ 2562 เม่ือเดือนม.ค. 62

   2 กิจกรรมพฒันาและปรับปรุงระบบประเมินความสามารถของบุคลากร(Competency Assessment)  แบบ 
Online

1)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินความสามารถ
ของบุคลากรในรูปแบบการท างานผา่นระบบเวบ็แอป
พลิเคชนั
2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัความสามารถของบุคลากรใน
หน่วยงาน

- - - มีการบ ารุงรักษาระบบไดต้ามแผน และตรวจรับงานงวดท่ี2 
ของปีงบประมาณ 2562 เม่ือเดือนก.พ. 62

5 โครงการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม ฝทส.
   1. กิจกรรมพฒันาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับบริหารจดัการ

การท าสวนยาง
2. จ านวนชั้นขอ้มูลในเชิงแผนท่ีภูมิศาสตร์
3. จ านวนขอ้มูลรายละเอียดในแต่ละประเภทขอ้มูล
4. คุณภาพของขอ้มูลท่ีใชใ้นการบริหารจดัการดา้นการ
ท าสวนยาง

- - - ประกาศผูช้นะการประกวดราคาเม่ือวนัท่ี 31 ต.ค. 61 
ระยะเวลาตามสัญญา  9 ม.ค. 62 - 10 ม.ค. 63 ท าสัญญาจา้ง
เดือนธ.ค. 61 และระบบสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

   2. กิจกรรมพฒันาและปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารความเส่ียงและการตรวจสอบภายใน มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเส่ียงท่ี
เช่ือมโยงกบัระบบควบคุมภายในท่ีมีความสมบูรณ์
เหมาะแก่การใชง้านตรงกบัความตอ้งการและมีความ
ถูกตอ้งในการควบคุมภายใน ร้อยละ 100

ร้อยละ 100 - บ ารุงรักษา ต.ค.-พ.ย.61 และ backup ขอ้มูลเดือน ต.ค.-ธ.ค. 61
 และตรวจรับงวด 1 เรียบร้อยแลว้

    3. กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบการบริหารจดัการโครงการ ระบบการบริหารจดัการโครงการสามารถใชง้านได้
อยา่งต่อเน่ือง

- - - ระบบสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

    4. กิจกรรมพฒันาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Back Office 1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถใชง้านได้
อยา่งต่อเน่ือง
2. สามารถพฒันาระบบใหม่ไดต้ามแผนท่ีก าหนด

- - - ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบ โดยปรับความเร็วในการคน้หา 
และปรับรูปแบบการใชง้าน และตรวจรับงวด  1 เรียบร้อยแลว้

    5. กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) 1. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Information System:HRIS) สามารถใชง้านไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง

- - - ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบ โดยมีการประชุมกบัผูพ้ฒันา
ระบบเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือแจง้ปัญหาและติดตามผล และตรวจ
รับงวดงานท่ี 1 เรียบร้อยแลว้

    6 กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การปลูกแทน (AFR และระบบ
ขอ้มูลบริหารดา้นการส่งเสริมฯ)

ระบบสารสนเทศสามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง - - - ผูใ้ชง้านสามารถใชร้ะบบการเงินและบญัชีไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
และตรวจรับงานงวดท่ี 1 เรียบร้อยแลว้

    7 กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบการเงินและบญัชี ระบบสารสนเทศสามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง - - - ผูใ้ชง้านสามารถใชร้ะบบการเงินและบญัชีไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
และตรวจรับงานงวดท่ี 1 เรียบร้อยแลว้

    8. กิจกรรมการพฒันาและปรับปรุงระบบรับช าระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบ NSW 1) ระบบงานสารสนเทศส าหรับการใหบ้ริการยืน่ค  าขอ
ช าระค่าธรรมเนียม เพ่ือส่งยางออกยางออกนอก
ราชอาณาจกัรทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถใหบ้ริการ
ไดต้ลอดเวลา

- - - บ ารุงรักษาประจ าเดือน และทดสอบยา้ยขอ้มูลไป DR Site 
เม่ือวนัท่ี 27  ต.ค. 61 และ 24 พ.ย. 61 งวด 1/2562 เร่ิม ธค.61 
และตรวจรับงานงวดท่ี 2 เรียบร้อยแลว้

การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแผน

กลยทุธ์ที ่4.3 การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

6. โครงการจัดท าแผนแม่บททรัพยากรบุคคล ความพึงพอใจของบุคลากรดา้นการสรรหา คดัเลือก
และแต่งตั้งบุคลากร

ร้อยละ 70 -

    1) กิจกรรมทบทวนแผนแม่บทดา้นทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2564 แผนแม่บทดา้นทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2564 (ฉบบั
ปรับปรุง)

1 ฉบบั 1 น าขอ้คิดเห็นและมติท่ีประชุมของอนุกรรมการดา้นบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงแผนเสนอ
คณะกรรมการ กยท. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ

ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
เน่ืองจากก าหนดแผนไวเ้ดือน ก.ค.62 แต่
ด าเนินกิจกรรมดงักล่าวแลว้เม่ือเดือนก.พ. 62

7 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจ าปี ความพึงพอใจของบุคลากรดา้นทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 70 ฝทม.

    1) กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบติัการดา้นทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 แผนปฏิบติัการดา้นทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2562
 (ฉบบัปรับปรุง)

1 ฉบบั 1 น าขอ้คิดเห็นและมติท่ีประชุมของอนุกรรมการดา้นบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงแผนเสนอ
คณะกรรมการ กยท. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ

ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
เน่ืองจากก าหนดแผนไวเ้ดือน มี.ค.62 แต่
ด าเนินกิจกรรมดงักล่าวแลว้เม่ือเดือนก.พ. 62

    2) กิจกรรมจดัท าแผนปฏิบติัการดา้นทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 แผนปฏิบติัการดา้นทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 1 แผนงาน 1 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนมิ.ย. 62 ฝทม.



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย เป้าไตรมาสที ่2 ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงานทีรั่บผิดชอบค่าเป้าหมาย

8 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรอบอตัราก าลงั และหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ความพึงพอใจของบุคลากรดา้นการใชโ้ครงสร้าง
องคก์รและกรอบอตัราก าลงั

ร้อยละ 70

    1) กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างองคก์รและอตัราก าลงั จ  านวนค าสัง่กรอบอตัราก าลงั 1 ฉบบั 1 ทบทวนขอ้มูลปริมาณงานของส่วนงานต่างๆ การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจาก
ก าหนดแผนไวเ้ดือน พ.ค.62 แต่ด าเนินการ
แลว้เม่ือเดือน ม.ค. 62

    2) กิจกรรมทบทวนค าบรรยายลกัษณะงาน จ านวนคร้ังท่ีทบทวน 1 คร้ัง 1 ทบทวนแบบฟอร์มค าบรรยายลกัษณะงานของ กยท. และ
ศึกษาหนา้ท่ีความรับผิดชอบและโครงสร้างต าแหน่งของส่วน
งานต่างๆ

ฝทม.

    3) กิจกรรมประเมินค่างาน จ านวนต าแหน่งท่ีประเมินค่างาน 2 ต าแหน่ง 2 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนเม.ย. 62

9. โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คดัเลอืก และแต่งตั้งบุคลากรตามหลกัธรรมาภิบาล ฝทม.

   1) กิจกรรมปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารเขา้สู่ต  าแหน่ง จ  านวนหลกัเกณฑท่ี์ปรับปรุง 1 ฉบบั 1 ศึกษาขอ้มูลต าแหน่งและคุณสมบติัแต่ละต าแหน่ง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
เน่ืองจากก าหนดแผนไวเ้ดือน เม.ย.62 แต่
ด าเนินกิจกรรมดงักล่าวแลว้เม่ือเดือนมี.ค. 62

   2) กิจกรรมสรรหาบุคลากร จ านวนคร้ังในการสรรหา 4 คร้ัง 4 สรรหาหวัหนา้กองหรือเทียบเท่า และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็น
พนกังาน

10 โครงการส่งเสริมการสลบัปรับเปลีย่นต าแหน่งงาน 1 จ านวนคร้ังในการก าหนดหลกัเกณฑฯ์ 1  คร้ัง 1 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนเม.ย. 62
   1) การสลบัปรับเปล่ียนต าแหน่งงาน 2 ความส าเร็จในกระบวนการบริหารงานบุคคลากร ร้อยละ 80 - -

11. โครงการพัฒนาและระบบสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ 1 อตัราการลาออกของพนกังานไม่เกิน ร้อยละ 1

2 ความพึงพอใจของบุคลากรดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ

ร้อยละ 70

   1) กิจกรรมก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัสวสัดิการ ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จ  านวนคร้ังในการก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติั
เก่ียวกบัสวสัดิการฯ

1 คร้ัง 1 จดัท าหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฎิบติังานดา้นสวสัดิการ ฝทม.

   2) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ดา้นสวสัดิการ จ านวนคร้ัง 5 คร้ัง 5 ด าเนินการเผยแพร่ทางส่ือส่ิงพิมพ ์จ  านวน 3 คร้ัง

   3) กิจกรรมด าเนินการเก่ียวกบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จ านวนพนกังานท่ีไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชฯ 51 คน 51 บนัทึกขอ้มูลผูมี้สิทธ์ิไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ในปี 2562 และเสนออนุมติั

   4) กิจกรรมพิธีประกาศเกียรติคุณผูค้รบเกษียณอายุ จ  านวนพนกังานท่ีรับประกาศเกียรติคุณฯ 120 คน 120 มีแผนการด าเนินงานในเดือนมี.ค. 62 แต่ไม่มีผลการด าเนินงาน

12 โครงการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ความส าเร็จในการพฒันาระบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานโดยใชต้วัช้ีวดัระดบับุคคล (KPI)

ร้อยละ 70

   1) ปรับปรุงตวัช้ีวดัระดบับุคคล ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัท าตวัช้ีวดัระดบับุคคล 1 คร้ัง 1 รวบรวมประเด็นปัญหาจากแบบสอบถามท่ีแจง้เวียน ไม่มีผลการด าเนินงานในเดือนก.พ.62
   2) บรรยายใหค้วามรู้เร่ืองตวัช้ีวดัระดบับุคคล บรรยายใหค้วามรู้เร่ืองตวัช้ีวดัระดบับุคคล 5 คร้ัง 5 บรรยายใหค้วามรู้คร้ังท่ี 1-2

13 โครงการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ความส าเร็จของการพฒันาพนกังานตามเส้นทาง
ความกา้วหนา้ในการเป็นผูสื้บทอดต าแหน่ง

ร้อยละ 60

   1) การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง จ  านวนต าแหน่งท่ีมีการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 3 ต าแหน่ง - แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนมิ.ย. 62

14 โครงการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ความพึงพอใจของบุคลากรดา้นการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลกัธรรมาภิบาลในองคก์ร

ร้อยละ 80

   1) ความพึงพอใจของบุคลากรดา้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลกัธรรมาภิบาล จ านวนคร้ังท่ีจดักิจกรรม 4 คร้ัง 4 จดักิจกรรมบรรยาย จ านวน 2 คร้ัง

   2) ติดตามการด าเนินงานทางวินยัและละเมิด จ านวนคร้ังท่ีรายงานผล 4 คร้ัง 4 ด าเนินการรายงานผลต่อ ฝทม. จ านวน 2 คร้ัง

   3) ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จ านวนคร้ังท่ีรายงานผล 1 คร้ัง 1 ด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลแบบส ารวจ Internal และ External

   4) ยกยอ่งเชิดชูคนดีมีคุณธรรม จ านวนคร้ังท่ีรายงานผล 1 คร้ัง 1 ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกบุคคลเพ่ือยกยอ่งเชิดชู

   5) ปรับปรุงกระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ระดบัของการจดัการขอ้ร้องเรียน (จดัการขอ้ร้องเรียน
ไดร้้อยละ 70)

ร้อยละ 70 แจง้เวียนใหส่้วนงานหรือหน่วยงานทราบและถือปฏิบติั ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้

15. โครงการส่ือสารนโยบาย แผนงาน กลยทุธ์ และการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ความพึงพอใจของบุคลากรในการส่ือสารดา้น
ทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ 80

    กิจกรรมส่ือสารประเด็นของวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ นโยบาย สิทธิประโยชน์ สวสัดิการ 
    และกฎระเบียบในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล

4 ฉบบั 4 ด าเนินการส่ือสารวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ นโยบาย สิทธิ
ประโยชน์ สวสัดิการ และกฎระเบียบในการบริหารและ
พฒันาทรัพยากรบุคคลแลว้ จ  านวน 2 ฉบบั

16 โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค์กร และความสุขในทีท่ างาน ความพึงพอใจของบุคลากรดา้นการสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่งบุคลากรทุกระดบัในองคก์ร

ร้อยละ 80

   1) ดา้นแรงงานสัมพนัธ์  จ  านวนคร้ังท่ีจดักิจกรรม 24 คร้ัง 12 ด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ จ  านวน 10
 คร้ัง

   2) การส่งเสริมรักษาสุขภาพ จ านวนคร้ังท่ีจดักิจกรรม 52 คร้ัง 26 ด าเนินการได ้จ  านวน 26 คร้ัง



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย เป้าไตรมาสที ่2 ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงานทีรั่บผิดชอบค่าเป้าหมาย

   3) ส่งเสริมวฒันธรรม และประเพณีไทย จ านวนคร้ังท่ีจดักิจกรรม 5 คร้ัง 5 จดันิทรรศการวนัส าคญัทางศาสนา 1 คร้ัง
   4) การจดัแข่งขนักีฬาสี จ านวนคร้ังท่ีจดักิจกรรม 1 คร้ัง 1 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนเม.ย. 62

   5) ส ารวจความพึงพอใจในงานและความผกูพนัองคก์ร จ านวนคร้ังท่ีมีการส ารวจทศันคติและความพึงพอใจ 1 คร้ัง 1 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนเม.ย. 62

17. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ความพึงพอใจของบุคลากรดา้นความปลอดภยั อาชีวอ
นามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ร้อยละ 80

   1) กิจกรรม การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภยั จ  านวนคร้ังท่ีประชุม 12 คร้ัง 6 ด าเนินการประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัฯ จ านวน 5 
คร้ัง

ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และ
ไม่มีผลผลการด าเนินงานเดือนม.ค. 62

   2) กิจกรรม ศึกษาดูงานของคณะกรรมการความปลอดภยั จ  านวนคร้ังท่ีศึกษาดูงาน 6 คร้ัง 6 ศึกษาดูงาน 2 คร้ัง ไม่มีผลผลการด าเนินงานเดือนมี.ค. 62

   3) กิจกรรม การตรวจวดัและประเมินสภาพแวดลอ้มในการท างาน จ านวนคร้ังท่ีตรวจวดัและประเมิน 5 คร้ัง 5 ด าเนินการตรวจวดัและประเมินสภาพแวดลอ้มในการท างาน

   4) ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า จ านวนคร้ังท่ีตรวจรับรอง 6 คร้ัง 6 ด าเนินการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า

   5) การตรวจสอบรับรองระบบป้องกนัอคัคีภยั จ านวนคร้ังท่ีตรวจรับรอง 8 คร้ัง 8 ด าเนินการตรวจสอบรับรองระบบอคัคีภยั

   6) กิจกรรมการอบรมภาคบงัคบัตามกฎหมายดา้นความปลอดภยั จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ด าเนินการจดัอบรม/ส่งอบรมภายนอก

   7) กิจกรรมอบรมดบัเพลิงขั้นตน้/การฝึกซ้อมดบัเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ จ านวนคร้ังท่ีจดักิจกรรม 8 คร้ัง 8 ด าเนินการอบรมเพลิงขั้นตน้/การฝึกซ้อมดบัเพลิงและการ
ฝึกซ้อมหนีไฟ

   8) กิจกรรมติดตามการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัของกองจดัการโรงงาน จ านวนคร้ังท่ีจดักิจกรรม 2 คร้ัง 2 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนมิ.ย. 62

   9) กิจกรรมการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง ตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนพ.ค. 62

   10) กิจกรรมส่งเสริมดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน จ านวนคร้ังท่ีจดักิจกรรม 3 คร้ัง 3 แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนมิ.ย. 62

18. โครงการพัฒนาระบบงานบุคคลด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยดีิจิทัล 

   1) กิจกรรมระบบบริการงานบคคลอิเล็คทรอนิกส์ (E-Service) (ทดลองใชใ้น ฝทม.กบั ฝทส.) ระบบสามารถด าเนินการได้ ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 มีแผนการด าเนินการในเดือนก.พ.-มี.ค. 62 แต่ไม่มีรายงานผล
การด าเนินงาน

   2) กิจกรรมระบบทะเบียนประวติัอิเล็กทรอนิกส์ (ขั้นเตรียมขอ้มูล) ขอ้มูลทะเบียนผล 20 ส่วนงาน 20 มีแผนการด าเนินการในเดือนมี.ค. 62 แต่ไม่มีรายงานผลการ
ด าเนินงาน

   3) กิจกรรมหน่วยงานไร้กระดาษ (Paperless Office) จ านวนการใชก้ระดาษของ ฝทม.ท่ีลดลง ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 มีแผนการด าเนินการในเดือนม.ค.-มี.ค. 62 แต่ไม่มีรายงานผล
การด าเนินงาน

   4) กิจกรรมปรับปรุงคู่มือการใชร้ะบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล จ านวนคร้ังท่ีปรับปรุงคู่มือฯ 1 คร้ัง - แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนก.ค. 62

   5) กิจกรรมติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล 1 ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านฯ ร้อยละ 75 - -

2 จ านวนคร้ังในการติดตามและประเมินผล 1 คร้ัง - แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือนเม.ย.62 ฝทม.

19 โครงการส่งเสริมการท าธุรกจิยาง (e-Training ,การทดสอบยาง,การให้ค าปรึกษาออนไลน์) จ านวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการ

    1) กิจกรรมการพฒันาผา่นเวบ็ไซดก์ารจดัการความรู้เพ่ือการส่งเสริมการท าธุรกิจยาง (e-Training) จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการพฒันา 30 ราย - สร้าง/ปรับปรุง web page การท าธุรกิจยาง(e-Training ,การ
ทดสอบยาง,การใหค้  าปรึกษาออนไลน)์

ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

20 โครงการการวางแผนงานยทุธศาสตร์องค์กร

   20.1 กิจกรรม ดา้นการจดัท าแผนงานและงบประมาณ ดา้นยทุธศาสตร์องคก์ร

        1) กิจกรรมจดัท างบประมาณประจ าปี 2563 แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 1 แผน - จดัท ากรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และอนุมติัแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการจดัท างบประมาณและการบริหาร
เงินกองทุนพฒันายางพารา ตามมาตรา 49 (เพ่ือพิจารณา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
เสนอ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

        2) กิจกรรมจดัท าและทบทวนแผนปฏิบติัการประจ าปี แผนปฏิบติัการประจ าปี ฉบบัปรับปรุง 1 แผน -

           2.1 การทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบติัการประจ าปี 2562 แผนปฏิบติัการประจ าปี ฉบบัปรับปรุง 1 แผน 1 ขออนุมติั ผวก.กยท. เพ่ือเผยแพร่แผนปฏิบติัการประจ าปี
งบประมาณ 2562 (ฉบบัปรับปรุง)  ผา่นเวบ็ไซด ์และระบบ 
Intranet

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้

           2.2 การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 2563 แผนปฏิบติัการประจ าปี 2563 ขององคก์ร 1 แผน - มีแผนการด าเนินงานในเดือนก.พ.-มี.ค. 62 แต่ไม่มีรายงานผล
การด าเนินงาน มีแผนการด าเนินงาน

        3) กิจกรรมทบทวนปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ 1 แผน - มีแผนการด าเนินงานในเดือนก.พ.-มี.ค. 62 แต่ไม่มีรายงานผล
การด าเนินงาน มีแผนการด าเนินงาน



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย เป้าไตรมาสที ่2 ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงานทีรั่บผิดชอบค่าเป้าหมาย

        4) กิจกรรมการด าเนินงานเพ่ือสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจขององคก์ร ระดบัความส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือสร้าง
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

- ด าเนินการตามแนวทางในการวดัและประเมินผลประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยเร่ิมจดัเก็บขอ้มูลทีเก่ียวขอ้ง 6 คร้ัง

        5) กิจกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 2562 ของแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการยางพาราของ  
         ประเทศทั้งระบบ พ.ศ. 2560-2564

การด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ฯ - มีแผนการด าเนินงานในเดือนก.พ.-มี.ค. 62 แต่ไม่มีรายงานผล
การด าเนินงาน มีแผนการด าเนินงาน

    20.2 กิจกรรมติดตามประเมินผล

        1) การจา้งท่ีปรึกษาเพ่ือระบบประเมินผลการด าเนินการรัฐวิสาหกิจ จ่ายค่าจา้งท่ีปรึกษา 1 คร้ัง 1 ด าเนินการแลว้เดือนมกราคม 2562

        2) ประชุมช้ีแจงรายละเอียดหลกัเกณฑก์ารจดัท าตวัช้ีวดัปี 2562 ประชุมช้ีแจงรายละเอียดหลกัเกณฑก์ารจดัท าตวัช้ีวดั 1 คร้ัง 1 ด าเนินการแลว้เดือนพฤศจิกายน 2561

        4) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน ติดตาม และรวบรวมบนัทึกขอ้ตกลง 4 คร้ัง 1 ติดตามและรวบรวมบนัทึกขอ้ตกลงจ านวน 1 คร้ัง

    20.3 กิจกรรมติดตามตรวจสอบโครงการตามนโยบายรัฐบาล สุ่มตรวจเอกสารเก่ียวกบัราคาท่ีบริษทัรับซ้ือน ้ายางสด 32 บริษทั 26 สุ่มตรวจเอกสารของผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บชดเชยดอกเบ้ียได้
จ  านวน 26 บริษทั

21. โครงการตรวจสอบภายใน สตส.
   1. กระบวนการหลกั 11 งาน 5 ด าเนินการตรวจสอบได ้4 งาน (1. ตรวจสอบฝ่ายการคลงั 

(ตรวจสอบใบส าคญัคู่จ่าย) เม่ือวนัท่ี 12-26 พ.ย. 61 2. ตรวจสอบฝ่าย

ยทุธศาสตร์องคก์ร เม่ือวนัท่ี 17-26 ธ.ค. 61 3. ตรวจสอบ กยท.จ.แพร่ 

เม่ือวนัท่ี 13-25 ม.ค. 62 4. กยท.จ.ขอนแก่น และศรย.ขอนแก่น เม่ือ

วนัท่ี 11-26 มี.ค.62)

เดือนก.พ. 62 มีแผนตรวจสอบ กจร. 5 จ.อุดรธานี

 แต่ไม่มีผลการด าเนินงาน

   2. กระบวนการสนบัสนุน 11 งาน 6 ด าเนินการตรวจสอบได ้3 งาน (1. ตรวจสอบฝ่ายการคลงั เพ่ือ

ตรวจสอบใบส าคญัคู่จ่าย เม่ือวนัท่ี 12-26 พ.ย. 61 2. ตรวจสอบฝ่าย

การคลงั เพ่ือสอบทานรายงานทางการเงิน เม่ือวนัท่ี 6-24 ธ.ค. 61 3. 

ตรวจสอบ กยท.จ.เชียงราย เม่ือวนัท่ี 13-29 ม.ค.62 4. ตรวจสอบ 

ศรย.บุรีรัมย ์เม่ือวนัท่ี 11-19 มี.ค. 62)

เดือนม.ค. 62 มีแผนตรวจสอบหน่วยธุรกิจ และ

เดือนก.พ. 62 มีแผนตรวจสอบ กจร. 4 จ.ศรีสะ

เกษ แต่ไม่มีผลการด าเนินงาน

   3. กระบวนการในส่วนกลาง 10 งาน 7 ด าเนินการตรวจสอบได ้4 งาน (1. ตรวจสอบฝ่ายการคลงั เพ่ือ

ตรวจสอบใบส าคญัคู่จ่าย เม่ือวนัท่ี 12-26 พ.ย. 61 2. ตรวจสอบ ฝพก. 

เม่ือวนัท่ี 11-24 ธ.ค. 61 3.ตรวจสอบ กจร. 6 จ.นครพนม เม่ือวนัท่ี 

13-23 ม.ค. 62 4. ตรวจสอบฝ่ายการคลงั (สอบทานรายงานทาง

การเงิน) เม่ือวนัท่ี 7-21 มี.ค. 62)

เดือนพ.ย. 61 มีแผนตรวจสอบ ศรย.หนองคาย

และ สตก.หนองคาย เดือนธ.ค. 61 มีแผน

ตรวจสอบ หนองบวัล าภู เดือนม.ค.62 มี

แผนการตรวจสอบ กยท.จ.เชียงใหม่ เดือนมี.ค 62

 มีแผนการตรวจสอบ กยท.จ.กาฬสินธุ์ แต่ไม่ผล

การตรวจสอบ   4. การฝึกอบรมนกัวิชาการตรวจสอบภายใน กยท. 10 หลกัสูตร 10 ด าเนินการได ้4 หลกัสูตร แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนพ.ย. 61 ถึง ก.ย. 62

   5. การติดตามงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 2 คร้ัง - - แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนมี.ค. 61 กบั ก.ย. 62

   6. การพฒันาระบบงานตรวจสอบภายใน (กพต.) 4 คร้ัง 2 ด าเนินการประชุมหารือการประเมิน 2 คร้ัง (1.ประชุมหารือประเมิน

การควบคุมดว้ยตนเองกบั ฝยศ. 2. ประชุมหารือประเมินการควบคุม

ดว้ยตนเองกบั ฝยศ. คร้ังท่ี 2/62 เม่ือวนัท่ี 29 มี.ค. 62)

   7. การตรวจติดตามงานของ ผอ.สตส. 4 คร้ัง 2 ด าเนินการติดตามงาน 2 คร้ัง (1. กยท.จ.ตราด เม่ือวนัท่ี 18-21 ธ.ค. 61

 2. กยท.จ.แพร่ เม่ือวนัท่ี 22-25 ม.ค. 62)

   8. ค่าใชจ่้ายในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 12 คร้ัง 6 คา่ใชจ่้ายในการประชุม 7 คร้ัง จ  านวน 11,625 บาท

   9. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 12 คร้ัง 6 คา่ใชจ่้ายในการเดินทาง 1 คร้ัง จ  านวน 7,706.41 บาท

   10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 12 คร้ัง 6 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 4 คร้ัง จ  านวน 104,000 

บาท22. โครงการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร สผว./กกล.

    22.1 กจิกรรมส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม

    1. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง "ปลูกพืชเศรษฐกิจในสวนยางพารากินไดข้ายไดเ้พ่ิมรายได"้ 100 ราย 40 ด าเนินการปลูก 40 ราย

    2 กิจกรรมพฒันาระบบนิเวศน์โรงงานเพ่ือชุมชน 3 แห่ง 1 ด าเนินการพฒันาได ้1 แห่ง

    22.2 กจิกรรมนวตักรรมยางพาราเพือ่สังคม

    1 กิจกรรมปูสระน ้าจากยางพารา 1 แห่ง - แผนการด าเนินงานในเดือนเม.ย. 62

    2 กิจกรรมสนามเด็กเล่นจากยางพารา 2 แห่ง - แผนการด าเนินงานในเดือนพ.ค. 62

    3 กิจกรรมสนามตะกร้อจากยางพารา 1 แห่ง 1 ด าเนินการได ้1 แห่ง

    4 กิจกรรมหุ่นยางพาราฝึกช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 100 ตัว - แผนการด าเนินงานในเดือนเม.ย. 62

    22.3 กจิกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

    1 กิจกรรมป้องกนัและปราบปรามทุรจริต 4 คร้ัง 2 ด าเนินการได ้2 คร้ัง

    2 กิจกรรมเพ่ิมพนูความรู้ในการด าเนินงานดา้น CSR 1 คร้ัง - แผนการด าเนินงานในเดือนก.ค. 62



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย เป้าไตรมาสที ่2 ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงานทีรั่บผิดชอบค่าเป้าหมาย

    3 กิจกรรมประชาสัมพนัธ์โครงการด าเนินงานดา้น CSR 5 คร้ัง 1 ด าเนินการแลว้ 1 คร้ัง

กลยทุธ์ที ่4.4 การหลอมรวมเพือ่ความเป็นหนึง่

 23 โครงการประชาสัมพันธ์เพือ่การบริหาร 1. พนกังานในองคก์รรู้จกั เขา้ใจ และจดจ าแบรนด์
องคก์รได้

ร้อยละ 100 สผว./กปผ.

2. สาธารณชนรู้จกั เขา้ใจ และจดจ าแบรนดอ์งคก์รได้ ร้อยละ 80

     23.1 กจิกรรมแผนกประชาสัมพันธ์
          1) ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือส่ิงพิมพ์ ประชาสัมพนัธ์ 46 คร้ัง 32 ประชาสมัพนัธ์ 67 คร้ัง

          2) ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ ประชาสัมพนัธ์ 104 คร้ัง 52 ประชาสมัพนัธ์ 70 คร้ัง

          3) ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือเวบ็ไซต ์กยท. ประชาสัมพนัธ์ 342 คร้ัง 170 ประชาสมัพนัธ์ 85 คร้ัง

          4) ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ 31 คร้ัง 27 ส่ือมวลชนสมัพนัธ์ 36 คร้ัง

          5) ข่าวประชาสัมพนัธ์ส่งส่ือมวลชน ประชาสัมพนัธ์ 80 คร้ัง 39 ประชาสมัพนัธ์ 53 คร้ัง

          6) สรุปขอ้มูลข่าวจากส่ือมวลชน สรุปขอ้มูลข่าวจากส่ือมวลชน 365 คร้ัง 182 สรุปขอ้มูลขา่วจากส่ือมวลชน 182 คร้ัง

          7) กิจกรรมพิเศษ (event) ทั้งในและนอกองคก์ร จดักิจกรรมพิเศษ 2 คร้ัง 1 จดักิจกรรมพิเศษ 3 คร้ัง

          8) ประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร ประชาสัมพนัธ์ 232 คร้ัง 116 ประชาสมัพนัธ์ 154 คร้ัง

     23.2 กจิกรรมแผนกเผยแพร่
          1) ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือวิทยุ ประชาสัมพนัธ์ 100 คร้ัง 60 ประชาสมัพนัธ์ 59 คร้ัง

          2) ส่ือสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ Social Media เผยแพร่ความรู้ Social Media 15 คร้ัง 5 เผยแพร่ความรู้ Social Media 22 คร้ัง

          3) เสียงตามสาย จดัเสียงตามสาย 300 คร้ัง 172 จดัเสียงตามสาย 170 คร้ัง

     23.3 กจิกรรมแผนกเอกสารและส่ิงพิมพ์
          1) ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือนิทรรศการ ประชาสัมพนัธ์ 5 คร้ัง - ประชาสมัพนัธ์ 3 คร้ัง

          2) ผลิตคู่มือพนกังาน ประจ าปี 2562 ผลิตคู่มือพนกังาน กยท. 5,000 เล่ม 5,000 ผลิตคู่มือพนกังาน กยท. 5,000 เล่ม
          3) ผลิตปฏิทินตั้งโตะ๊ ผลิตปฏิทิน 5,000 ฉบับ 5,000 ด าเนินการได ้5,000 ฉบบั

          4) ผลิหนงัสือตรายงานประจ าปี 2561 และหนงัสือเฉพาะกิจ ประจ าปี 2562 ท า QR Code - - - ด าเนินการผา่น QR Code

          5) ผลิตป้ายประชาสัมพนัธ์ ป้ายประชาสัมพนัธ์ 12 แผ่น 6 ป้ายประชาสมัพนัธ์ 26 คร้ัง

          6) เทิดพระเกียรติราชวงศ์ เทิดพระเกียรติราชวงศ์ 2 คร้ัง - ไม่มีรายงานผลการด าเนินงาน

     23.4 กจิกรรมงานวนัยางพาราแห่งชาติ
          1) การจดังานวนัยางพาราแห่งชาติ 1 คร้ัง - ด าเนินการไตรมาสท่ี 3

          2) จดัท าเส้ือแจค๊เก็ตภายใตโ้ครงการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ 3,000 ตัว - ด าเนินการไตรมาสท่ี 3

กลยทุธ์ที ่4.5 การบริหารความเส่ียงในเชิงบูรณาการ

24 โครงการการบริหารการจัดการความเส่ียงและควบคุมภายในระดับองค์กร คะแนนตวัช้ีวดัองคก์รดา้นการบริหารความเส่ียง ไม่ต ่ากว่า 3.2 ฝยศ.

       24.1 กจิกรรมการบริหารการจัดการความเส่ียง

            1) กจิกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียงประจ าปี 2563 1 แผนงาน 1 ด าเนินการได้ตามแผน -

            2) กจิกรรมการระบุและประเมินความเส่ียงระดับองค์กรประจ าปี 2563 1 แผนงาน 1 - -

            3) กจิกรรมการก าหนดแผนบริหารความเส่ียงระดับองค์กร ประจ าปี 2563 1 แผนงาน 1 - แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือน ส.ค.62

            4) กจิกรรมการทบทวนกฏบัตร/นโยบายการบริหารความเส่ียงประจ าปี 2563 1 แผนงาน 1 ด าเนินการได้ตามแผน

            5) กจิกรรม ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2562 1 แผนงาน 1 ด าเนินการปรับปรุงคู่มือการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2562 
แลว้ โดยคู่มือฯ ไดรั้บความเห็นชอบในคราวประชุม RMC 
คร้ังท่ี 8/61 เม่ือเดือน ธ.ค. 61

            6) กจิกรรม การติดตามผลการบริหารความเส่ียงรายไตรมาส ประจ าปี 2562 4 คร้ัง 4 ด าเนินการได้ตามแผน -

           7) กจิกรรมการถ่ายทอดความรู้ เร่ืองการบริหารความเส่ียงแก่พนักงานทุกระดับของ กยท . ประจ าปี 2562 1 คร้ัง 1 ด าเนินการไม่ได้ตามแผน อยูร่ะหวา่งการขออนุมติัด าเนินโครงการ

           8) กจิกรรม ทบทวน/ซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนือ่งทางธุรกจิ (BCM/BCP) ประจ าปี 2562 1 แผนงาน 1 - แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือน พ.ค. 62

           9) กจิกรรม การประเมินการใช้งานคู่มือบริการความเส่ียง/ความตระหนักและความเข้าใจ

เกีย่วกบัการบริหารความเส่ียงของพนักงานของกยท./ช่องการทางส่ือสารความเส่ียง ประจ าปี 2562

1 แผนงาน 1 - แผนการด าเนินงานเร่ิมเดือน ส.ค.62

       24.2 กจิกรรมการควบคุมภายใน คะแนนตวัช้ีวดัองคก์รดา้นการควบคุมภายใน ไม่ต ่ากว่า 3.5

1) สรุปผลการคน้หา/ระบุจุดอ่อนระดบัองคก์รท่ีส่วนงาน1 คาดการณ์วา่จะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ 
2562 ให ้คณะท างานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของกยท. (RIC) พิจารณาและให้
ขอ้เสนอแนะ

1 คร้ัง 1 น าเสนอคณะท างานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ กยท. 

(RIC) พิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะ ในคราวประชุมคร้ังท่ี5/2561 

เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561



แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย เป้าไตรมาสที ่2 ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงานทีรั่บผิดชอบค่าเป้าหมาย

2) สรุปผลการคน้หา/ระบุจุดอ่อนระดบัองคก์รท่ีส่วนงาน ส่วนงานคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึนใน
ปีงบประมาณ 2562  ใหค้ณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ กยท. (RMC) 
พิจารณา และใหข้อ้เสนอแนะ

1 คร้ัง 1  น าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ 

กยท. (RIC) พิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะ ในคราวประชุมคร้ังท่ี

5/2561 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561

3) น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.๓) เขา้ท่ีประชุมคณะท างานบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน(R/IC)  เพ่ือพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะ

1 คร้ัง 1 จดัท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) ผา่นความ

เห็นชอบของคณะท างานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ใน

คราวประชุมคร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561

4) น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.๓) เขา้ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน(RMC) เพ่ือพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะ

1 คร้ัง 1 จดัท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) ผา่นความ

เห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม  2561

5) น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) เขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ กยท. เพ่ือทราบและให้
ขอ้เสนอแนะ

1 คร้ัง 1 จดัท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) เขา้ท่ีประชุม

คณะกรรมการ กยท. เพ่ือทราบและให้ขอ้เสนอแนะ ในคราวประชุม

คร้ังท่ี2/2562 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562

6) ส่งรายงาน (ปอ.๓) ใหทุ้กส่วนงานรับทราบเพ่ือใชเ้ป็น กรอบและแนวทางในการปฏิบติังาน 1 คร้ัง 1 ส่งรายงานให้ทุกส่วนงานรับทราบ ตามหนงัสือท่ี กษ 2908.04/0009 

ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2562 เร่ือง รายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (ปค.5) ของการยางแห่งประเทศไทย ส้ินสุดปีงบประมาณ 

25617) ติดตาม/วิเคราะห์และรายงานผลความกา้วหนา้การควบคุมภายในระดบัส่วนงานยอ่ยและระดบั
องคก์ร

4 คร้ัง 1 ติดตามวิเคราะห์และรายงานความกา้วหนา้การควบคุมภายในระดบั

ส่วนงานยอ่ยและระดบัองคก์ร ไตรมาสท่ี1/2562 ผา่นความเห็นชอบ

คณะท างานบริหารความเส่ียง (RIC) และคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเส่ียง (RMC) เรียบร้อยแลว้ และไตรมาสท่ี2/2562 อยูร่ะหว่าง

ด าเนินการ8) ปรับปรุง/ทบทวนคู่มือการควบคุมภายในของ กยท. และแบบสอบถามการควบคุมภายในดว้ย
ตนเอง (CSA)

2 คร้ัง 1 ทบทวนคู่มือการควบคุมภายในของ กยท. ประจ าปี2562  ผา่นความ

เห็นชอบของคณะท างานบริหารความเส่ียง (RIC) ในคราวประชุม

คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2562 และคณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียง (RMC) ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 

มีนาคม 25629) ส ารวจความเขา้ใจในการใชคู้่มือและทศันคติดา้นการควบคุมภายในของพนกังาน กยท. 1 คร้ัง 1 แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนพ.ค. 62

10) เผยแพร่ข่าวสารดา้นการการควบคุมภายใน ผา่นช่องทางต่าง ๆ ของกยท. เช่น จดหมายข่าว 
Intranet, Interner,KM

12 คร้ัง 6 เผยแพร่ขา่วสารดา้นการควบคุมภายใน ผา่นช่องทางต่างๆ ของ กยท. 

เช่น จดหมายขา่ว, Intranet, Internet, KM จ านวน 4 คร้ัง

11) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือถ่ายทอดความรู้เร่ือง การควบคุมภายใน ระดบัปฏิบติัการ 1 คร้ัง - แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนมิ.ย. 62

12) จดัประชุมส าหรับผูบ้ริหารเพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบัการควบคุมภายใน 1 คร้ัง - แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนส.ค. 62

13) ท าหนงัสือรับรอง ปอ.1, ปอ.2 เสนอ ผูว้า่การ กยท. เพ่ือโปรดพิจารณา และให ้สตส. จดัท า
รายงานผลการสอบทาน (แบบ ปส.) แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจเงิน

1 คร้ัง - แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนก.ย. 62

14) จดัเตรียมเอกสารจากส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือตอบแบบสอบถามและใหส้ัมภาษณ์บริษทัท่ีปรึกษา 
(ทริสฯ)

1 คร้ัง - แผนการด าเนินงานอยูใ่นเดือนก.ย. 62

กลยทุธ์ที ่4.6 การลดค่าใช้จ่าย และปรับโครงสร้างหนี

25 โครงการจัดท าแผนบริหารความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย จดัท าแผนและเสนอต่อผูบ้ริหารแลว้เสร็จ ร้อยละ 100 50 ด าเนินการทบทวนแผนบริหารความสมดุลฯ ประจ าปี 2561 เพ่ือปรับ

ใชใ้นปี 2562 แต่ไม่สามารถจดัท าแผนบริหารความสมดุลฯ ปี 2562 

ไดต้ามแผนการด าเนินงาน

ฝกค.


