
 

 

แผนวสิาหกิจการยางแห่งประเทศไทย
ฉบับที� ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ๒๕๕๘

MASTER PLAN



ก 

คํานํา 

  

 การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ไดเปนองคกรที่ เกิดจากการควบรวม ๓ หนวยงาน 
เปนการยางแหงประเทศไทย โดยมีพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใชในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค
ตามมาตรา ๘ ใหการยางแหงประเทศไทย (กยท.) เปนองคกรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพารา
ของประเทศทั้งระบบอยางครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุนพัฒนายางพารา ตลอดจน
สงเสริมและสนับสนุนใหประเทศเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา โดยการสงเสริมสนับสนุน 
และจัดใหมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา เผยแพรขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา สงเสริม สนับสนุน
และใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผูประกอบกิจการยาง ดาน
วิชาการการเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการที่
เกี่ยวของ เพื่อยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น รวมถึงดําเนินการใหระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ 
และดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหม 
 ดังนั้น การจัดทําแผนวิสาหกิจการยางแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)       
มีความจําเปนตองบูรณาการวางแผนงานตางๆ เพื่อใหสอดรับกับนโยบาย กลยุทธและยุทธศาสตรของ กยท. 
ในการใชทรัพยากรตางๆรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา รวมถึงการจัดทําคําของบประมาณของแตละ
สวนงานภายใตกรอบแผนวิสาหกิจ เพื่อใหองคกรสามารถนําไปยึดถือเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติตาม
ภารกิจได โดยกระบวนการจัดทําแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ไดมีการประชุมรวมกัน  
ทั้ง ๓ หนวยงาน จํานวน ๗ ครั้ง เพื่อจัดทํารางแผนวิสาหกิจการยางแหงประเทศไทย และ การยางแหง
ประเทศไทย ไดมีคําสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนวิสาหกิจการยางแหงประเทศไทย 
ฉบับที่1 (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ขึ้นพิจารณา และตองนําเสนอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ซึ่ง
เปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในหัวขอ “บทบาทของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ” มีหนาที่ในการกําหนดใหมีแผนการดําเนินงานระยะสั้น หรือแผนประจําป และแผนการ
ดําเนินงานระยะยาว หรือแผนวิสาหกิจ และควรมีการทบทวนอยางนอยเปนประจําทุกป หรือเมื่อจําเปน 
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
 
 

30 กันยายน 2558 
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สรุปสาระสําคัญ 

แผนวิสาหกิจการยางแหงประเทศไทย ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. 2559 - 2563) 
บทสรุปผูบริหาร 

 
แผนวิสาหกิจการยางแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปน

ทิศทางในการดําเนินงานของการยางแหงประเทศไทย (กยท.) โดยกรอบแนวคิดของแผนวิสาหกิจการยางแหง
ประเทศไทย ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ไดยึดตามพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ใหความสําคัญตอความสอดคลองระหวางแผนกับนโยบายในระดับตางๆ ไดแก แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทร
โอชา) ขอสั่งการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) แนวทางการพัฒนายางของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ นโยบายหรือมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตอเนื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการ
ประเมินสถานการณปจจุบันและศักยภาพของ กยท. เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกัน เปนการวางรากฐานใน
การพัฒนายางพาราของไทย โดยมุงเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพื่อนําไปสูความเขมแข็งและยั่งยืน โดยมี
ขั้นตอนของกระบวนการจัดทําแผน ดังแสดงในแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ และแผนการเกษตร 
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

สาระสําคัญของแผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

แนวทางพัฒนายางทั้งระบบของ กษ. / ขอสั่งการของ คสช. 

กรรมการนโยบายยางธรรมชาติ 

วิเคราะห  SWOT จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

ภาพอนาคต สิ่งที่ตองทํา เกณฑที่ตองบรรลุ 

วิสัยทัศน พันธกิจ 

 

วัตถุประสงคหลัก 

 

๗ ยุทธศาสตร ของ กยท. 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิต 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการหารายไดและจัดเก็บคาธรรมเนียมขององคกร 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผูประกอบกิจการ

แผนวิสาหกิจ การยางแหงประเทศไทย 

แปลงยุทธศาสตร 

ไปสูการปฏิบตั ิ

ประเด็นที่สอดคลองกับ
การปรบัยุทธศาสตร
แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม 

นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

การบริหารจัดการ และการติดตาม ประเมินผล 

พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตอเนื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดและโลจิสติกส 

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร 

ยุทธศาสตรที่ ๗ การสนับสนุนนโยบายแหงรัฐ 

กรอบแนวคิดแผนวิสาหกิจการยางแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

การวิเคราะหจัดทําแผนวิสาหกิจ 



 กระบวนการจัดทําแผนวิสาหกิจการยางแหงประเทศไทย ไดมีการจัดประชุมรวมกัน ๓ หนวยงาน 
ประกอบดวย สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) องคการสวนยาง (อสย.) และสถาบันวิจัยยาง (สวย.) 
รวมกันพิจารณาและวิเคราะหบริบทที่เกี่ยวของกับ กยท. โดยการทํา SWOT Analysis ประกอบดวย การวิเคราะห
ปจจัยภายใน  (Internal Factor) จุดแข็ง และจุดออนขององคกร  การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factor) 
โอกาสและอุปสรรคในมิติตางๆ ที่มีผลตอยางพารา ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญในการ
ใหบริการ  จากการวิเคราะหดังกลาวจึงนําไปสูการกําหนด วิสัยทัศน คานิยมองคกร พันธกิจ วัตถุประสงค เปาประสงค 
ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด  แผนงาน/โครงการ  เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางการดําเนินงานของ การยางแหงประเทศ
ไทย (กยท.)  
 

 แผนวิสาหกิจการยางแหงประเทศไทย ฉบับที ่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ไดกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ดังนี ้
 

 ๑.วิสัยทัศนการยางแหงประเทศไทย 
 “เปนองคกรนําดานการบริหารกิจการยางพาราทั้งระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของเกษตรกรชาวสวนยาง และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบกิจการยาง” 
 

 ๒. คานิยมองคกร   
REST = (ความสงบรมเย็น/รมยาง) เปนที่พึ่งของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร 

ชาวสวนยาง และผูประกอบกิจการยางพารา  
R = Responsibility รับผิดชอบ 
E = Ethical มีจริยธรรม 
S = Service นําบริการ 
T = Trust ดําเนินงานดวยความนาเชื่อถือ 

 

 ๓. พันธกิจ 
1) บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินของกองทุน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศ 

เปนศูนยกลางการผลิตและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา  

2) สงเสริม สนับสนุน ใหมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับยางพารา  

3) สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อยกระดับรายได 
รวมทั้งคุณภาพชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบกิจการ
ยาง 

4) สรางกลไกในการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา 
5) ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหม 
6) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา และสรางความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑยางของไทยในตลาดโลก 

 

 ๔. วัตถุประสงค 
  1) เปนองคกรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอยาง
ครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา 



  2) สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา เผยแพรขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกบัยางพารา 

  3) สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
และผูประกอบกิจการยาง ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด  
การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการอื่นที่เก่ียวของ เพื่อยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 

  4) ดําเนินการใหระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ 
  5) ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหม 
 

 ๕. เปาประสงค 
1) เพื่ อใหการผลิตยางพาราของประเทศตั้ งแตระดับตนน้ํ า กลางน้ํ า และปลายน้ํ ามี

ประสิทธิภาพ 

๒) เพื่อใหไดผลงานหรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ชวยในการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง และผูประกอบกิจการยาง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิต และเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑยาง 

๓) เพื่อใหการดําเนินงานดานตลาดและโลจิสติกสยางพารามีประสิทธิภาพ 

4) เพื่อใหการดําเนินงาน การจัดเก็บคาธรรมเนียม และรายไดขององคกร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๕) เพื่อใหเกิดการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผูประกอบ
กิจการยาง ทั้งระบบ 

๖) การจัดการองคกรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดรับการประเมินผลตามบันทึก
ขอตกลง ไมนอยกวาระดับ 3 

7) เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลดานยางพาราเปนไปตามเปาหมาย 
 

6. ตัวชี้วัดองคกร 
1) รายไดเฉลี่ยของเกษตรกรชาวสวนยางตอครัวเรือนไมนอยกวา 200,000 บาท/ป  
2) ปริมาณการใชยางภายในประเทศเมื่อสิ้นสุดแผนป 2563 เพิ่มขึ้นเปน 650,000 ตัน 

หรืออยางนอยรอยละ 2๐ ของปริมาณการใชยางภายในประเทศป 2557 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 541,000 ตัน 
3) จํานวนของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผูประกอบกิจการยางที่ไดรับการ

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป สามารถดําเนินการไดไมนอยกวารอยละ 10 ของเปาหมาย  
๔) จํานวนเนื้อที่สวนปลูกแทนที่มีการเปลี่ยนพันธุยางที่ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ RRIM 600  

ในแตละป ไมนอยกวารอยละ 50 ของเปาหมายการปลูกแทนและปลูกใหม 
๕) เกษตรกรชาวสวนยางมีระบบสวัสดิการ 
6) ไดผลงานวิจัยที่สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง และสนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 

และผูประกอบกิจการ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทั้งระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
 

 7. ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ภายใต ๗ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  7.1 ยุทธศาสตรที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
  (1) เปาประสงค เพื่อใหการผลิตยางพาราของประเทศตั้งแตระดับตนน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํามีประสิทธิภาพ 
  (2) ตัวชี้วัด  

1) จํานวนเนื้อที่สวนปลูกแทน เปรียบเทียบกับเปาหมายในแตละปไมนอยกวารอยละ 90 



2) จํานวนเนื้อที่สวนปลูกแทนที่มีการเปลี่ยนพันธุยางที่ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ RRIM 600 
ในแตละป ไมนอยกวารอยละ 50 

3) จํานวนของเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกร ที่ไดรับการถายทอดการ
ผลิตและแปรรูป สามารถดําเนินการไดไมนอยกวารอยละ 10 ของเปาหมาย 

4) จํานวนคูมือการทําเกษตรที่เหมาะสมเผยแพรแกเกษตรกรชาวสวนยางไมนอยกวา 3 เรื่อง 
 (3) กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่รองรับยุทธศาสตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

 

 
 
 
 

กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
 

กลยุทธที่ 1 : กลยุทธพัฒนาผลผลิตเกษตรกรชาวสวนยาง 
1.1 สงเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนยางเกาดวยยาง

พันธุดีและไมยืนตนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

1.2 สงเสริมใหปลูกสรางสวนยางในพื้นที่ที่เหมาะสม    
        ดวยยางพันธุดีที่ใหผลผลิตตอไรสูงกวา RRIM 600 
1.3 จัดหาปจจัยการผลิตใหครอบคลุมในการปลูกสราง   
        สวนยาง เพื่อลดตนทุนการผลิต   

กลยุทธที่ 2 : กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการแปรรูป  
                ยางพารา 

2.1 กําหนดมาตรฐานกระบวนการแปรรูปยางพารา     
      (ยางแผนดิบ ยางแผนรมควัน ยางแทงSTR       
      น้ํายางขน ยางCPR)  
2.2 ถายทอดเทคโนโลยีดานการแปรรูปยางพารา 

เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน 

กลยุทธที่ 3 : กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการผลิต 

                   ผลิตภัณฑยาง 
3.1 ถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตยางพาราเปน   
       ผลิตภัณฑยาง 
3.2 สงเสริมการแปรรูปยางพาราเปนผลิตภัณฑยาง 
3.3 การกําหนดมาตรฐานคุณภาพยางพาราและ    
       ผลิตภัณฑยาง 
3.4 จัดตั้งศูนยทดสอบ รับรอง ยางพาราและ    
       ผลิตภัณฑยาง 
 

 

1. ผลผลิต สงเสริมการปลูกยางพันธุดี และไมยืน
ตนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

2. โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่วางเปลาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

3. โครงการพัฒนาการปลูกสรางสวนยางเขาสู
ระบบการจัดการสวนยางอยางยั่งยืน 

  



 7.2 ยุทธศาสตรที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิต  
  (1) เปาประสงค ไดผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่สนับสนุนประสิทธิภาพ 
การผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิต 

 (2) ตัวชี้วัด  
      1. จํานวนกิจกรรมเกี่ยวกับการประสานความรวมมืองานวิจัยกับตางประเทศ อยางนอยปละ 

2 กิจกรรม 
      2. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับงานการตีพิมพ/เผยแพร ในระดับชาติอยางนอยปละ 5 เรื่อง 
  3. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับงานการตีพิมพ/เผยแพร ในระดับนานาชาต ิอยางนอยปละ 2 เรื่อง 
 4. จํานวนงานวิจัยที่มีการนําไปใช ไดจริง และเปนที่ยอมรับของผูที่ เกี่ยวของ  

 อยางนอยปละ 2 งานวิจัย 
 (3) กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่รองรับยุทธศาสตรการวิจัย 
และพัฒนาเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิต 

กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
 

กลยุทธที่ 1 : กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ 
 คุณภาพยางที่เปนวัตถุดิบ 

1.1   การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัสดุปลูก 

1.2   การวิจัยเทคโนโลยีการปลูกพืชคลุมในสวนยาง 
1.3    การวิจัยและพัฒนาพันธุยางใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอม 

1.4   การพัฒนาพันธุยางทนแลง 
1.5   การวิจัยและพัฒนากระบวนการตรวจรับรองการพัฒนา 

           พันธุยางของเกษตรกรและเอกชน 

1.6   การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุยาง 
        เพื่อตานทานโรค 

1.7   การพัฒนาพันธุยางโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูง 

1.8   การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในยางพารา 

1.9  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกรีดยางที่
เหมาะสม 

1.10  การเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยในสวนยาง 

1.11  การวิจัยโรคยางพารา 

1.12 การวิจัยเทคโนโลยีการจัดการคารบอนเครดิต 
และสิ่งแวดลอม 

1.13 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางที่
เหมาะสมกับสวนยางขนาดใหญ 

 

 

1. โครงการสํารวจและศึกษาผลงานวิชาการ 

2. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัสดุปลูก 
3. โครงการอิทธิพลตนตอตอความเขากันไดของ 

 เนื้อเยื่อจากการติดตากับตนตอขนาดเล็ก 
4. โครงการศึกษาอิทธิพลของอายุตนตอตาที่เพาะ 

 ในภาชนะพลาสติกที่มีผลตอการเจริญเติบโต 
 ของยางสายพันธุตางๆ  

5. โครงการการศึกษาวิธีการใหน้ําและใหปุยที ่
 เหมาะสมตอการปลูกกลายางในภาชนะ 
 เพาะชําแบบพลาสติก 

6. โครงการการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตพืชคลุม
ดินในสวนยางพารา 

7. โครงการศักยภาพการใชมูคูนาเปนพืชคลุม 
 ในสวนยาง   

8. โครงการวิจัยพันธุยางใหเหมาะสมกับพื้นที ่
 ชุมชื้น ระยะที ่2 

9. โครงการการทดสอบพันธุยางในพื้นที่ชุมชื้น 
 ระยะที่ 2 

10.โครงการวิจัยพันธุยางใหเหมาะสมกับพื้นที ่
กึ่งแหงแลง ระยะท่ี 2 

11.โครงการการทดสอบพันธุยางในพื้นที่กึ่ง
แหงแลง ระยะที่ 2 

 



(3) กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่รองรับยุทธศาสตรการวิจัย 
และพัฒนาเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิต (ตอ) 

กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
 

กลยุทธที่ 2 : กลยุทธการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง 
2.1  การพัฒนาระบบตลาดยางในประเทศและตางประเทศ 

2.2  การวิจัยพฤติกรรมการผลิต การปรับตัว  
       และแนวทางการลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร 

        และกลุมเกษตรกร 

  2.3 การศึกษาวิจัยระบบโลจิสติกสภายในประเทศ 

        และตางประเทศ 

กลยุทธที่ 3 : กลยุทธการพัฒนาดานอุตสาหกรรมแปรรูป 
 ยางดิบ และผลิตภัณฑยาง 

3.1 สนับสนุนการผลิตและใชผลิตภัณฑยางเพื่อทดแทนการ 

       นําเขาและขยายตลาดสงออก 

3.2  การผลิตผลิตภัณฑยางเพื่อใชทางการแพทย 
3.3  การพัฒนาผลิตภัณฑยางเพื่อขยายโอกาสทางการคา 
        ของอุตสาหกรรมยาง 
3.4  การพัฒนาโรงรมควันยางพาราแบบประหยัดพลังงาน 

       และรักษาสิ่งแวดลอม 

3.5  การศึกษาผลกระทบของกาซที่มีกลิ่นเหม็นจากโรงงาน 

          อุตสาหกรรมยางดิบที่สงผลตอชุมชนและสภาวะแวดลอม 

3.6  การศึกษาและพัฒนาแผนปูทางผานเสมอระดับทาง 
       รถไฟโดยใชยางธรรมชาติ 
3.7  การศึกษาหาจุดยุติในการทดสอบความเสถียรเชิงกลของ 
       น้ํายางขน 

3.8  การพัฒนาวิธีการหาปริมาณเนื้อยางแหงในน้ํายางสดโดย 

       วิธีการอบแหงดวยไมโครเวฟ 

  3.9  การพัฒนาวิธีทดสอบปริมาณไนโตรเจนในยางธรรมชาต ิ

3.10 การศึกษากระบวนการผลิตยางแทงความหนืดคงที ่
        และยางแหงอื่นในโรงงานยางแทง 
3.11 การศึกษาเทคโนโลยีการใชยางธรรมชาติอิพอกไซค 
       พัฒนาการแปรรูปยางดิบ 

3.12 การเพิ่มประสิทธิภาพและอัตรายางพาราผสมยาง 

        มะตอยในการสรางถนน 

3.13 การพัฒนามาตรฐานและความสามารถหองปฏิบัติการทาง 

        อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 

 
12. โครงการอนุรักษและการใชประโยชนเชือ้          
      พนัธุกรรมยางพารา ระยะที่ 2 
13. โครงการการพัฒนาพันธุยางทนแลง 
14. โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการตรวจรับรอง 

การพัฒนาพันธุยางของเกษตรกรและเอกชน 
15. โครงการการคนหาเครื่ องหมายโมเลกุลที ่

 เกี่ยวของกับความตานทานโรคใบของยางพารา 
16. โครงการความสัมพันธของกลไกการ 

 ปองกันตนเองทางกายภาพและลักษณะ 
 ทางพันธุกรรมของพันธุยางตอปฏิกิริยา 
 ความตานทานโรคใบจุดกางปลา  

17. โครงการความสัมพันธทางองคประกอบ 
 ทางสรีระวิทยาน้ํายางระหวางตนกลาและ
ตนติดตาในยางลูกผสม 

18. โครงการการทดสอบโมเลกุลเครื่องหมายที่ควบคุม 
การใหผลผลิตและการเจริญเตบิโตในยางพารา   

19. โครงการการวิเคราะหพันธุกรรมลูกผสม 
 พันธุสังเคราะห   

20. โครงการการศึกษาการแสดงออกของกลุมยีนที่
ตอบสนองตอการกระตุนดวยเอธีลีนของยางพารา 

21. โครงการการสรางสายพันธุยางทนแลง 
 โดยวิธีการปลูกถายยีน 

22. โครงการการปรับปรุงพันธุยางโดยการกลาย
พันธุในยางพารา 

23. โครงการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปลูกถาย 
 ยีนในยางพารา   

24. โครงการการพัฒนาระบบการยายปลูกตนกลายาง
จากการเพาะเลี้ยงตนออน   

25. โครงการการวิจัยการใชระบบกรีดที่เหมาะสม 
 กับพันธุยางแนะนําระยะที่ 2 

26. โครงการปจจัยที่ เกี่ยวของกับแปงและ 
 น้ําตาลในตนยาง เพื่อพัฒนาการวางแผน 
 ระบบกรีดและเพ่ิมผลผลิตยาง 

 



(3) กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่รองรับยุทธศาสตรการวิจัย 
และพัฒนาเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิต (ตอ) 

กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
 

กลยุทธที่ 4 :  กลยุทธการแสวงหาและรวมงานวิจัยและ
พัฒนาจากองคกรทั้งในและระหวางประเทศ  

4.1 วิจัยและพัฒนาการผลิตยางรวมกับมหาวิทยาลัย  
      เกษตรศาสตร สถาบันการศึกษา องคกรของรัฐ 

      และเอกชนในประเทศ 
4.2 เสริมสรางความรวมมือระหวาง กยท. กับองคกรยาง 
      ระหวางประเทศ โดยการรวมทํางานวิจัยหรือเขาเปน 
      สมาชิกองคกรระหวางประเทศ 
4.3 สนับสนุนการสรางความรวมมือดานยางพาราระหวาง 
      ตางประเทศ 
4.4 รวมมือกับองคกรระหวางประเทศในการจัดใหมีการ  
       ประชุมสัมมนาระหวางประเทศเพื่อเสนอผลงานจากความ 

       รวมมือ หรือการรวมกจิกรรม 

 
27. โครงการการศึกษาเบื้องตนของลักษณะ 

 ทางกายวิภาคศาสตรของการงอกใหมของ  
       เปลือกยางพารา 
28. โครงการนํารองการศึกษาศักยภาพของ 

 ยางพันธุ  RRIT251 ตอระบบกรีดแบบ 
 กรีดขึ้นรวมกับการใชสารเคมีเรงน้ํายาง 

29. โครงการระบบกรีดที่ เหมาะสมกับยาง 
 แนะนําชั้น 2 และ 3  

30. โครงการการกรีดยางและการจัดการดาน 
 เข ต กรรม ที่ มี ผ ล ต อ ให ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ 
 สรีรวิทยาของน้ํายาง    

31. โครงการการศึกษาอุปกรณลากมีดกรีดยาง
แบบยึดติดลําตน 

32. โครงการการปรับปรุงบํ ารุ งดินเพื่ อเพิ่ ม 
 ประสิทธิภาพการปลูกยางในเขตปลูกยางใหม 

33. โครงการผลของการใชปุยชีวภาพรวมกับ 
 ปุยเคมีตอการเจริญเติบโตของตนยาง   

34. โครงการศึกษาอัตราปุยที่ เหมาะสมใน 
 ยางพาราพันธุที่ใหผลผลิตสูง   

35. โครงการการจัดทําคามาตรฐานเพื่อการ
วินิจฉัยสถานะธาตุอาหารในดินและใบสําหรับ 
 ยางพาราพันธุ RRIT 251   

36. โครงการการจําแนกประชากรเชื้อราสกุล  
 Phytophthora และประสิทธิภาพสารเคม ี
 ควบคุมเชื้ อราสกุล Phytophthora สํ าหรับ 
 ยางพารา 

37. โครงการการหมุนเวียนคารบอนในระบบ 
 การผลิตยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
 จัดการเทคโนโลยีสะอาด    

38. โครงการวิจัยปริมาณน้ําที่ ใชในการผลิตยาง 
 เพื่ อจัดทํ าฉลากการใชน้ํ ารองรับมาตรการ 
 ทางสิ่งแวดลอม 

 



 (3) กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่รองรับยุทธศาสตรการวิจัย
และพัฒนาเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิต (ตอ) 

กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
 39. โครงการศึกษาการติดตามคารบอน โดยการใช 

 โอโซโทปคารบอน (13C) ที่ไดจากขบวนการ 
 สั งเคราะห แสงที่ ใบเคลื่ อนย ายไปใช ใน 
 ขบวนการสรางน้ํายาง  

40. โครงการการทดสอบเทคโนโลยีพันธุยาง 
 แนะนําป 2554 ในแปลงเอกชน   

41. โครงการแปลงตนแบบพันธุยางแนะนํา 
42. โครงการแปลงตนแบบเทคโนโลยีการ

จัดการสวนยาง 
43. โครงการการศึกษาวิเคราะหตลาดยางจีน 

 ทั้ งระบบเพื่อเสริมสรางความสามารถ 
 ในการแขงขันของไทย 

44. โครงการศึกษาคาใชจายการตลาดยางของบริษัท 
         ผูสงออกยางแผนรมควันในพื้นที่ภาคใตตอนบน 
45. โครงการวิเคราะหทางเลือกในการ

ตัดสินใจแปรรูปยางของสถาบันเกษตรกร 
46. โครงการตนทุนการผลิตยางของเกษตรกร 
47. โครงการการศึกษาการเชื่ อมโยงโลจิสติกส 

 ที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมยางตาม 
 แนวเสนทาง อาวไทย – อันดามัน 

48. โครงการการทดลองผลิตปนยางเพื่ อใช 
 ในการฝกซอมยุทธวิธีในระดับเชิงพาณิชย 

49. โครงการการทดลองผลิตพนังกั้นน้ําจาก  
      ยางพาราในระดับเชิงพาณิชย 
50. โครงการการทดลองผลิตผนังปองกันกระสุน 

 จากยางพาราในระดับเชิงพาณิชย 
51. โครงการทดลองผลิตแผนยางรัดศีรษะหาม  
      เลือดหลังการผาตัดบริเวณหู และศีรษะ 
52. โครงการทดลองผลิตที่นอนยางพารา 

 ปองกันและรักษาแผลกดทับในผูปวยอมัพาต 
53. โครงการทดลองผลิ ตแผ นรองนวดเท า 

 ลดการเกิดเอ็นใตฝาเทาอักเสบ 
54. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑยางเพื่อขยาย 
       โอกาสทางการคาของอุตสาหกรรมยาง 



 (3) กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่รองรับยุทธศาสตรการวิจัย
และพัฒนาเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิต (ตอ) 

กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
 55. โครงการพัฒนาโรงรมควันยางพาราของ  

 ศวพ. สงขลาใหเปนแบบประหยัดพลังงาน 
 และรักษาสิ่งแวดลอม 

56. โครงการศึกษากาซที่มีกลิ่นเหม็นจาก  
      โรงงานอุตสาหกรรมยางดิบที่สงผลตอ

ชุมชนและสภาวะแวดลอม 
57. โครงการการศึกษาและพัฒนาแผนปูทางผาน  
       เสมอระดับทางรถไฟโดยใชยางธรรมชาติ 
58. โครงการวิธีใหมเพื่อหาจุดยุติในการวิธี

ทดสอบหาความเสถียรเชิงกลของน้ํายางขน 
59. โครงการการพัฒนาวิธีการหาปริมาณเนื้อยางแหง 
         ในน้ํายางสดโดยวิธีการอบแหงดวยไมโครเวฟ 
60. โครงการการพัฒนาวิธีทดสอบปริมาณ 
      ไนโตรเจนในยางธรรมชาติ 
61 .โครงการศึ กษากระบวนการผลิ ตยางแท ง 

 ความหนื ดคงที่ และยางแห งอื่ นๆ ใน 
 โรงงานยางแท งสถาบั นวิ จั ยยาง ต.ฉลุ ง  
อ.หาดใหญ 

62. โครงการเทคโนโลยีการใชยางธรรมชาต ิ
 อิพอกไซคพัฒนาการแปรรูปยางดิบ 

63. โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพและอัตรา 
 ยางพาราผสมยางมะตอยในการสรางถนน 

64. โครงการการพัฒนามาตรฐานและความสามารถ
หองปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 

65. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีตนแบบกระบวนการ
ผลิตน้ํายางขนโปรตีนต่ํา โดยใชเอนไซมชนิดตางๆ  
พรอมทั้งศึกษาปจจัยที่มีผลตอกระบวนการผลิต 
ตั้งแตในระดับ  หองปฏิบัติการจนถึงการพัฒนา
ไปใชไดในระดับเชิงพาณิชย 

66. โครงการการพัฒนาประชากรลูกผสมยางพารา 
 เพื่ อคนหาเครื่องหมายโมเลกุลที่ สัมพันธ 
 กับลักษณะทนแลง 

67. โครงการการเปรียบเทียบพันธุยางขั้นปลาย 
 พันธุยางแลกเปลี่ยนระหวางประเทศป 2556  



 (3) กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่รองรับยุทธศาสตรการวิจัย
และพัฒนาเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิต (ตอ) 

 

กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
 68. โครงการเข ารวมเป นองคกรระหวาง

ประเทศ IRRDB และ ANRPC และ ITRC 
69. เขารวมประชุมสัมมนาระหวางประเทศ

เพื่อเสนอ ผลงานจากความรวมมือ หรือ
การรวมกิจกรรม 



 7.3 ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดและโลจิสติกส  
(1) เปาประสงค เพื่อใหการดําเนินงานดานตลาดและโลจิสติกสยางพารามีประสิทธิภาพ 
(2) ตัวชี้วัด 

1) ตอบสนองขอมูลขาวสารดานตลาดและโลจิสติกส ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
2) จํานวนรูปแบบการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกส 
3)  มีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่เอื้อตอการอํานวยความสะดวกทางการคาและบริการ 

(3) กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่รองรับยุทธศาสตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพตลาดและโลจิสติกส 

 

กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

 

กลยุทธที่ 1 : กลยุทธการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ 

                ดานการตลาด 

1.1 วิเคราะห Situation analysis (วิเคราะหสภาพทั่วไป  
       ของกลุมลูกคา เชน ความตองการของลูกคา) 
1.2 บูรณาการขอมูลขาวสารมาใชในการบริหารจัดการดาน

ตลาดและโลจิสติกส 
1.3 นําระบบ Management information system (MIS)    
       ในการบริการจัดการขอมูลขาวสาร 
1.4 ยกระดับตลาดยางพารา และสามารถแขงขันไดในระดับสากล  
1.5 จัดกิจกรรมทางการตลาด 
1.6 เพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหแกผูประกอบกิจการยาง 

กลยุทธที่ 2 : กลยุทธการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ   
                ในการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
                ยางพารา 

2.1 การสนับสนุนพื้นฐานการใหบริการและสิ่งอํานวย   
      ความสะดวกดานโลจิสติกส            
2.2 การปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อเอื้อตอ  
       การอํานวยความสะดวกทางการคาและบริการ 
2.3 การสรางและพัฒนาระบบโซคุณคาในโซอุปทาน 
2.4 พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานโลจิสติกส และโซอุปทาน 
      ยางพารา 

    

 
1. ผลผลิต : การจัดการตลาดประมูล

ยางพาราแบบครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



7.4 ยุทธศาสตรที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการหารายไดและจัดเก็บคาธรรมเนียมขององคกร 
(1) เปาประสงค เพื่อใหการดําเนินงาน การหารายไดขององคกร และการจัดเก็บ

คาธรรมเนียม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(2) ตัวชี้วัด  

1) จํานวนรายไดจากการดําเนินงาน (Earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortization: EBITDA) ไมนอยกวาที่กําหนด 

2) จํานวนปริมาณยางสงออกที่จัดเก็บคาธรรมเนียมไมนอยกวารอยละ 60 ของปริมาณ
ยางที่สงออกทั้งหมด 

3) รอยละความสําเร็จของการใชจายงบประมาณ (รอยละ ถวงน้ําหนักระหวาง
จํานวนโครงการและเงินงบประมาณ) 

(3) กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่รองรับยุทธศาสตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการหารายไดและจัดเก็บคาธรรมเนียมขององคกร 

กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
 
กลยุทธที่ 1 : กลยุทธการเพิ่มรายไดจากการดําเนินงาน        

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดานสวนยางและดานโรงงาน 
1.2 นําเทคโนโลยีจากงานวิจัยมาใชเพิ่มประสิทธิภาพ 
      การผลิตดานสวนยางและดานโรงงาน 
1.3 เพิ่มรายไดจากการดําเนินงานอื่น  ๆเชน จําหนายปจจัย 
       การผลิต ศูนยเรียนรู ศูนยทดสอบ หองปฏิบัติการ และ 
       ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับยางพารา 

กลยุทธที่ 2 : กลยุทธการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจาก  
การสงยางออกนอกราชอาณาจักรอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

2.1 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ  
      คาธรรมเนียมจากการสงยางออกนอกราชอาณาจักร 
      ในอัตราที่เหมาะสม 
2.2 เรียกเก็บคาธรรมเนียมอยางมีประสิทธิภาพ 
2.3 จัดใหมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการเรียก 
       เก็บเงินคาธรรมเนียม 

กลยุทธที่ 3 : กลยุทธการบริหารงบประมาณอยางม ี
ประสิทธิภาพ 

3.1 วิเคราะหความคุมคาการลงทุนของโครงการที่กอใหเกิดรายได 
3.2 วิเคราะหโครงการที่ไมกอใหเกิดรายไดกอนม ี
      การอนุมัติโครงการ 
3.3 บริหารการใชจายงบประมาณ (งบลงทุน) 
3.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ 

 
1. โครงการการบริหารจัดการสวนยาง กยท.   
    อยางมีประสิทธิภาพ 
2 โครงการบริหารจัดการสวนปาลม กยท.  
    อยางมีประสิทธิภาพ 
3. โครงการจําหนายวัสดุปลูก พันธุยาง  
    พันธุปาลมน้ํามัน 
4. โครงการการเพิ่มปริมาณผลผลิตดานโรงงาน 
5. โครงการจัดซื้อ และบํารุงรักษาโรงงาน 



7.5 ยุทธศาสตรที่  ๕ พัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  
และผูประกอบกิจการยาง  
 (1) เปาประสงค เพื่อใหเกิดการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
และผูประกอบกิจการยางทั้งระบบ ใหมีรายไดเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
 (2) ตัวชี้วัด 
 1. จํานวนเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ไดรับการพัฒนาตามหลักเกณฑของ กยท. 
 2. จํานวนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ไดรับการพัฒนาตามหลักเกณฑของ กยท. 
 3. จํานวนผูประกอบกิจการยางที่เขารับการฝกอบรม 
 (3) กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่รองรับยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง และผูประกอบกิจการยาง  

กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
 

กลยุทธที่ 1 : กลยุทธการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง 
1.1  สงเสริมสนับสนุนให เกษตรกรชาวสวนยาง  

 ปลูกสรางสวนยางดวยวิธีเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 
1.2  สงเสริมและใหความรูในการเก็บเกี่ยว และแปร 

 รูปผลผลิตยางพาราอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

1.3  สงเสริมใหเกษตรกรใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
 พอเพียงในการบริหารสวนยางยั่งยืน 

กลยุทธที่ 2 : กลยุทธการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง 

2.1  สงเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรฯ ใหรวมกลุม 
         สรางความเขมแข็ง และสรางเครือขาย 

2.2  ใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิต 
       การแปรรูป และดานการตลาด 

กลยุทธที่ 3 : กลยุทธการพัฒนาผูประกอบกิจการยาง 
3.1  ใหบริการขอมูลขาวสาร และใหคําปรึกษาดาน 
       ยางพารา 
3.2  ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑยางแก 
       ผูประกอบกิจการยางรายยอย 

กลยุทธที่ 4 : กลยุทธการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกร 
 ชาวสวนยาง 

4.1 จัดทําหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดสิทธิ 
       การไดรับการจัดสวัสดิการตาม พรบ. การยาง 
       แหงประเทศไทย  
4.2 บริการจัดการเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกร 
      ชาวสวนยาง 

 
1.  โครงการจัดการศูนยเรียนรู 
2.  โครงการถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรชาวสวน

ยาง 
3.  โครงการสงเสริมการรวมกลุมของเกษตร    
     ชาวสวนยาง กยท. 
4.  โครงการหมูบานเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

มหาวชิราลงกรณ (51 หมูบาน) 
5.  โค รงการถ ายท อด เทค โน โล ยี สู ส ถ าบั น

เกษตรกรชาวสวนยาง 
6.  โครงการถายทอดเทคโนโลยีสูผูประกอบกิจการยาง 
7.  โครงการเชื่อมโยงเครือขายสถาบันเกษตรกร 
8.  โครงการจัดตั้งตลาดน้ํายางสดระดับทองถิ่น 

(ภายใตแผนพัฒนาพื้นที่พิ เศษ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต) 

9.  โครงการฝกอบรมชางกรีดยาง (ตามโครงการ    
     ลุมน้ําปากพนัง ตามพระราชดําร)ิ 
10. โครงการจัดทําระเบียบการยางแหงประเทศ

ไทยวาดวยการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกร
ชาวสวนยาง พ.ศ. 2558 



 7.6 ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร 
  (1) เปาประสงค การจัดการองคกรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  (2) ตัวชี้วัด  
        1) ไดรับการประเมินผลตามบันทึกขอตกลง ไมนอยกวาระดับ 3 
 (3) กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่รองรับยุทธศาสตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร 

กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

 
กลยุทธที่ 1 : กลยุทธการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

1.1  จัดการฝกอบรมบุคลากรแบบมุงสมรรถนะ 
1.2  สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
       Individual development plan : IDP) 
1.3  สงเสริมให กยท. เปนองคกรแหงการเรียนรู 

กลยุทธที่ 2 : กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
2.1  นําระบบตัวชี้วัด (KPI) มาใชในการประเมิน  
       ผลการปฏิบัติงาน 
2.2  จัดทําโครงสราง แผนอัตรากําลังที่สอดคลองกับภารกิจ 
2.3  สรางแรงจูงใจในการทํางาน 
2.4  นําระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมา 
        ใชในการดําเนินงานอยางบูรณาการ 

กลยุทธที่ 3 : กลยุทธการบริหารระบบขอมูลสารสนเทศ 
3.1  สนับสนุนระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณให 
       มีประสิทธิภาพ 
3.2  พัฒนาระบบสื่อสารขอมูล    
3.3  พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ 
3.4  พัฒนาระบบงานและโปรแกรม 

กลยุทธที่ 4 : กลยุทธการบริหารองคกรตามหลัก 
                 ธรรมาภิบาล 

4.1   สงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
(Corporate Social  Responsibility) 

4 .2  การปฏิ บั ติ งานของหน วยตรวจสอบภายใน  
เปนไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
การตรวจสอบ ภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว าด วย คณะกรรมการการตรวจสอบภายใน  
ฉบับปรับปรุงป 2555 

 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรแบบมุงสมรรถนะภายใต

แผนแมบททรัพยากรบุคคล    
2. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม 
3 . โครงการพัฒ นาบุ คลากรเพื่ อส งเสริมและ

สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 
4. โครงการพัฒนานักบริหารองคกร (ตามเงื่อนไข) 
5. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  CSR 
6. โครงการพัฒนาบุคลากรกอนเปลี่ยนสายงาน/

ตําแหนง (เลื่อนระดับตามเงื่อนไข) 
7. โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  ปลูกฝ ง

คานิยมรวมและวัฒนธรรมใหม 
8. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการ

องคกร 
9. โครงการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล  
     และกระทรวง 
10. โครงการพัฒนาการจัดการความรู 
11. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการเกษตร 
12. โครงการจัดทําแผนและติดตามผลการฝกอบรม 
13. โครงการจัดทําแผนและติดตามผลการจัดการความรู 
14. โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลังที่สอดคลอง  
      กับภารกิจของ กยท. ระยะสั้น ระยะกลางและ  
       ระยะยาว 
15. โครงการจัดทําแผนดานทรัพยากรบุคคล 
16. โครงการติดตามและประเมินผลการใชโครงสราง 
17. โครงการติดตามและประเมินผลระบบ 
      สารสนเทศดานการบริหารบุคคล 
18. โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพ (Career Path) 



 (3) กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่รองรับยุทธศาสตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร (ตอ)  

 

กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

กลยุทธที่ 5 : กลยุทธการประชาสัมพันธและ     
                 เผยแพร ความรู วิชาการยางพารา  

5.1  สํารวจ รวบรวมกําลังการผลิตพันธุยางเพื่อการคา 
       ของเอกชน ป 2559 
5.2  ผลิตเอกสาร สิ่งพิมพ สื่อทางวิชาการ 
5.3 นําเสนอการวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจยางพารา 

กลยุทธที่ 6 : กลยุทธการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย 

6.1 ถายทอดเทคโนโลยี และตอยอดผลงานวิจัย  
      ดานยางพารา 
6.2 แลกเปลี่ยนนักวิจัยและประสานความรวมมือ 

      ดานงานวิจัยยางพาราระหวางประเทศ 
6.3 จัดประชุมหาโจทยงานวิจัยกับผูที่มีสวน 

      เกี่ยวของประจําป 
6.4 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการวิจัย 

6.5 จัดใหมีการศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ 

      เพื่อเพ่ิมความรูและประสบการณของนักวิจัย 

19. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหา บรรจุ  
      แตงตั้ง และทะเบียนประวัติ 
20. โครงการปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรบุคคล 
21. โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพด านวินั ยและ

แรงงาน 
      สัมพันธ 
22. โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการ สิทธิประโยชน  
      ของพนักงานใหสอดคลองกับคางานแตละ

ตําแหนง 
23. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
24. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานนโยบายและ 
      แผนขององคกร 
25. โครงการประชาสัมพันธเพื่อสื่อสารองคกร 
26. โครงการดานปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
27. โครงการพัฒนาระบบสื่อสารขอมูล 
28. โครงการพฒันาฐานขอมูลสารสนเทศ 
29. โครงการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม 
30. โครงการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ

สังคม(Corporate Social Responsibility : CSR) 
31. โครงการ หมูบานชาวสวนยางพัฒนา 
32. โครงการปฏิรูปงานการตรวจสอบภายใน  
      ประจําป 
33. โครงการพัฒนาความรูของ เจาหนาที่ตรวจสอบ

ภายใน (จตส.) 
34. โครงการพัฒนา คณะกรรมการตรวจสอบ OID  
      หลักสูตร ACP 
35. โครงการพัฒนาระบบงานการตรวจสอบภายใน 
36. โครงการประเมินคุณภาพงานการตรวจสอบภายใน 
37. โครงการติดตามงานของ คณะกรรมการ 
      ตรวจสอบ กยท. 
38. โครงการ สงเสริมความสัมพันธระหวางหนวย 
      ตรวจสอบ ผูสอบบัญชี คตส. 
 



 7.7 ยุทธศาสตรที่ 7 การสนับสนุนนโยบายแหงรัฐ 
 (1) เปาประสงค เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลดานยางพาราเปนไปตามเปาหมาย 
 (2) ตัวชี้วัด   
 1) รอยละของความสําเร็จของผลการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่

ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล 
 (3) กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่รองรับยุทธศาสตรการสนับสนุน
นโยบายแหงรัฐ  

  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการยางแหงประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ไปสูการปฏิบัติ 

จําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน จากภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกวงการ
ยางพารา และภาคเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อใหสามารถบูรณาการความรวมมือและดําเนินการ โดยยึด
แนวทางตามยุทธศาสตรดังกลาวเพื่อแปลงไปสูแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ กอใหเกิดการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตรอยางเปนรูปธรรม ควบคูไปกับการบริหารจัดการทรัพยากร และการติดตามประเมินผลอยางมี
ประสิทธิภาพ นําไปสูความเขมแข็งและยั่งยืนของยางพาราไทย 

กลยุทธ/แนวทาง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

 
กลยุทธที่ 1 : กลยุทธการใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
                  แกรัฐบาล 

1.1 จัดทําแผนพัฒนายางพาราทั้งระบบ และการ
รักษาเสถียรภาพราคายาง  

กลยุทธที่ 2 : กลยุทธดําเนินการตามนโยบายที ่    
                 รัฐบาลมอบหมาย 

2.1 ปฏิบัติตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย 

 
1. โครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับความเสียหาย 

จากอุทกภัย วาตภัย และดินถลมป 2553 - 2554 
2. โครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพ 
    ราคายาง 
3. โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่ม 

 มูลคา 
4. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง  
    รายยอยเพื่อประกอบอาชีพเสริม 
 



 

 
 

  



คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (คกก.กยท.)

ส านักตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

BU
บริษัทจ ำกัด และ บริษัทจ ำกัด(มหำชน)

บริษัทร่วมทุน

•กองตรวจสอบกระบวนการหลัก 
•กองตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน 
•กองตรวจสอบหน่วยงานในส่วนกลาง
•กองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ 

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการ/อื่นๆ

ทีป่รึกษา

รองผู้ว่าการฯ สายงานธุรกิจและตลาด

•กองจัดกำรโรงงำน 1 (อ.ช้ำงกลำง จ.นครศรีธรรมรำช)
•กองจัดกำรโรงงำน 2 (อ. ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมรำช)
•กองจัดกำรโรงงำน 3 (อ.ช้ำงกลำง จ.นครศรีธรรมรำช) 
•กองจัดกำรโรงงำน 4 (อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ) 
•กองจัดกำรโรงงำน 5 (อ.วังสำมหมอ  จ.อุดรธำนี) 
•กองจัดกำรโรงงำน 6 (อ.ท่ำอุเทน จ.นครพนม) 
•กองจัดกำรโรงงำนไม้ยำง (อ. ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมรำช) 
•กองพัฒนำธุรกิจ  

ฝ่ายบริหารจัดการโรงงาน

ฝ่ายบริหารจัดการสวนยาง

•กองจัดกำรสวนยำง 1 (อ.ช้ำงกลำง จ.นครศรีธรรมรำช) 
•กองจัดกำรสวนยำง 2 (อ. ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมรำช)
•กองจัดกำรสวนยำง 3 (อ. ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมรำช)

•กองวิจัยและพัฒนำเศรษฐกิจยำง
•กองวิจัยและพัฒนำระบบโลจิสตกิส์
•กองวิเครำะห์เศรษฐกิจยำง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกจิยาง

•กองวิเครำะห์และพัฒนำระบบตลำด
•กองพัฒนำและส่งเสริมตลำด
•ส ำนักงำนตลำดกลำงยำงพำรำจังหวัด

(สงขลำ นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนี
ยะลำ หนองคำย บุรีรัมย์)

ฝ่ายตลาดยางพารา

สายงานตลาด

ฝ่ายกฎหมาย

•กองนิติกรรมสัญญำ
•กองคดีและบังคับคดี
•กองสิทธิประโยชน์

•กองสนับสนุนงำนทีป่รึกษำและผู้ตรวจกำร
•กองกลำง
•กองกำรประชุม
•กองประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
•กองกิจกำรต่ำงประเทศ

ส านักผู้ว่าการ

รองผู้ว่าการฯ สายงานบริหาร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

•กองปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
•กองพัฒนำระบบงำนและโปรแกรม
•กองพัฒนำระบบสื่อสำรข้อมูล
•กองฐำนข้อมูลสำรสนเทศ

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
•กองนโยบำยและแผน
•กองโครงกำรพิเศษ
•กองประเมินผล
•กองบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน

ฝ่ายการคลัง
•กองงบประมำณ
•กองกำรเงิน
•กองตรวจจ่ำย
•กองบัญชี

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

•กองพัฒนำระบบงำนและอัตรำก ำลัง
•กองกำรเจ้ำหน้ำที่
•กองค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
•กองควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและแรงงำนสัมพนัธ์
•กองพัฒนำระบบสมรรถนะและกำรจัดกำรควำมรู้
•กองฝึกอบรม

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

•กองบริหำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
•กองบริหำรสัญญำ
•กองอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ
•กองบริหำรทรัพย์สิน

ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนายางพารา

•กองจัดเก็บค่ำธรรมเนียมและรำยได้
•กองบริหำรกองทุน

•กองงำนสนับสนุน
•กองประสำนนโยบำยและวิชำกำร
•กองบริหำรกองทุน
•กองส่งเสริมและพัฒนำยำง
•กองปฏิบัติกำร (กรณีไม่มี กยท.สำขำ)

กยท. จังหวัด (45 จังหวัด)

-แผนกธุรกำรและพัสดุ
-แผนกกำรเงินและบัญชี
-แผนกปฏิบัติกำร
-แผนกส่งเสริมสถำบันเกษตรกรและตลำด

กยท.สาขา (80 สาขา)

รองผู้ว่าการฯ สายงานปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยยาง
•กองวิจัยและพัฒนำกำรผลิตยำง
•กองบริหำรงำนวิจัย

รองผู้ว่าการฯ สายงานอุตสาหกรรมยาง

•กองแผนงำนและวิชำกำร
•กองส่งเสริมกำรปลูกแทนและปลูกใหม่
•กองผลิตและขยำยพันธุ์ยำง
•กองวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี

(ศูนย์เรียนรู้ยำงพำรำ กระบ่ี พัทลุง ขอนแก่น นครพนม)

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

•กองสวัสดิกำรเกษตรกร
•กองส่งเสริมเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร
•กองส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ
•กองทะเบียน

ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร

โครงสร้างการยางแห่งประเทศไทย

(ผลการประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2558)

กยท.เขต (7 เขต)

ศูนย์วิจัยยาง 

(ฉะเชิงเทรำ หนองคำย บุรีรัมย์ สุรำษฎร์ธำนี สงขลำ)
•กองบริหำรทั่วไป
•กองจัดกำรสวน

รองผู้ว่าการฯ สายงานการผลิตยาง

•กองอุตสำหกรรมยำงดิบ
•กองอุตสำหกรรมไม้ยำง
•กองอุตสำหกรรมผลติภัณฑ์ยำง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

ฝ่ายบริการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง

•กองวิเครำะห์และสง่เสริมอุตสำหกรรมยำง
-ศูนย์บริกำรธุรกิจอุตสำหกรรมยำง
•กองพัฒนำมำตรฐำนองค์กรอุตสำหกรรมยำง

ฝ่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมยาง

•กองมำตรฐำนอุตสำหกรรมยำง
•กองบริกำรทดสอบและรับรอง
-(ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคใต้)

สายงานธุรกิจ

•กองประสำนนโยบำยและติดตำม

กยท. เขต (7 เขต)



 
 

  8. บทบาทของคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย 
 1. ตามมาตรา ๒๒ พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที ่

วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กยท.  และอํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

1)  กําหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
เกี่ยวกับนโยบายยางพารา 

2)  พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปของ กยท. 
3)  ออกระเบียบหรือขอบังคับเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบแหงวัตถุประสงค 
4)  ออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการดําเนินงานและการบริหารงาน 
5)  ออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
6)  ออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูวาการ 
7)  ออกขอบังคับวาดวยการคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน

วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณ การ
ลงโทษของพนักงานและลูกจาง ตลอดจนการกําหนดเงินเดือนและเงินอ่ืน 

8)  ออกขอบังคับวาดวยกองทุนสงเคราะห หรือการสงเคราะหอื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน 
ลูกจาง และครอบครัว โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

9)  ออกขอบังคับวาดวยระยะเวลาการจาง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจางพนักงาน
และลูกจาง 

10)  ออกระเบียบวาดวยเครื่องแบบผูวาการและพนักงาน 
 2. มาตรา 23 ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย
วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม 
 3. มาตรา 24 เพื่อประโยชนแหงกิจการของ กยท. ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดของ กยท. ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
 4. มาตรา 26 ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูวาการ โดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี 
 


