รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบ ัติการ กนอ. ประจาปี 2561
•
•

ว ันที่ 19 กรกฎาคม 2560 กนอ. คณะกรรมการ กนอ. มีมติเห็นชอบแผนปฏิบ ัติการ กนอ. ประจาปี
2561 จานวน 51 โครงการ
กองนโยบายและแผน ติดตามผลการดาเนินการตามแผนปฏิบ ัติการฯ เป็นประจาทุกเดือน สรุปผล
ิ้ ปี (ตุลาคม 2560 – ก ันยายน 2561) ด ังนี้
การดาเนินการตามแผนปฏิบ ัติการฯ ณ สน

1. โครงการขยายระบบผลิตนา้ ประปา นิคมฯ
แหลมฉบ ัง (รผก.ปก.2)
2.โครงการพ ัฒนาระบบติดตามการเคลือ
่ นย้าย
ี ของโรงงานในนิคมฯ (รผก.ปก.1)
กากของเสย
ี นิคมฯ
3. โครงการขยายระบบบาบ ัดนา้ เสย
ลาดกระบ ัง (รผก.ปก.1)

4. โครงการปร ับปรุงระบบป้องก ันนา้ ท่วมนิคมฯ
สหร ัตนนคร (รผก.ปก.1)
5. โครงการปร ับปรุงระบายนา้ ฝนและป้องก ัน
นา้ ท่วม นิคมฯ บางปู
6. โครงการปร ับปรุงระบายนา้ ฝนและป้องก ัน
นา้ ท่วม นิคมฯ แหลมฉบ ัง

ตกแผน
6 โครงการ
(11.76%)

เป็นไปตามแผน 45 โครงการ
(88.24%)

เป็ นไปตามแผน

้ าแผน
ชากว่

(Growth Strategy) จานวน 15 โครงการ
ประเด็น

ว ัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชงิ

ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์

ิ้ ปี
ณ สน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

• เพิม
่ ขีด

กลยุทธ์

จานวนแผนงาน/โครงการ

สรุปผลการ

การพ ัฒนา

้ ทีเ่ ขตพ ัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
1. โครงการจ ัดตงนิ
ั้ คมฯ ในพืน

ตามแผน

: การพ ัฒนา

ความสามา

นิคมฯ

้ ทีเ่ ขตพ ัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
2. โครงการจ ัดตงนิ
ั้ คมฯ ในพืน

ตามแผน

นิคมฯ/ท่าเรือ

รถของ

รองร ับการ

้ ทีเ่ ขตพ ัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
3. โครงการจ ัดตงนิ
ั้ คมฯ ในพืน

ตามแผน

อุตสาหกรรม

องค์กร

ขยายต ัว

้ ทีเ่ ขตพ ัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4. โครงการจ ัดตงนิ
ั้ คมฯ ในพืน

ตามแผน

เพือ
่ รองร ับ

รองร ับ

ของ

นราธิวาส

ตามแผน

เศรษฐกิจ

กระแส

อุตสาหกรร

5. โครงการจ ัดตงนิ
ั้ คมอุตสาหกรรม SMART Park

ตามแผน

อนาคต

Industry

ม

6. โครงการพ ัฒนาท่าเรือมาบตาพุดระยะ 3

ตามแผน

(Growth

4.0 ของ

7. โครงการความร่วมมือในการจ ัดตงนิ
ั้ คมฯ ร่วมดาเนินงาน New S

Strategy)

โลก

Curve ใน ECC

ตามแผน

8. โครงการปร ับปรุงหล ักเกณฑ์การร่วมดาเนินงาน

ตามแผน

9. โครงการปร ับปรุงมาตรฐานการออกแบบและจ ัดการนิคมฯ
การสร้าง

้ ระโยชน์นค
่ /ใชป
10. โครงการตลาดเชงิ รุกเพือ
่ ขาย/เชา
ิ มฯ

การเติบโต

(สงขลา Rubber city แก่งคอย พิจต
ิ ร)

ทางธุรกิจ

11. โครงการ Digital Communication

ตามแผน

12. โครงการบริหารจ ัดการท่าเรือ MIT

ตามแผน

13. โครงการขยายระบบผลิตนา้ ประปานิคมฯ แหลมฉบ ัง

ชา้ กว่าแผน

14. โครงการปร ับปรุงระบบผลิตนา้ ประปา นิคมฯ สหร ัตนคร

ตามแผน

15. โครงการมาตรฐานอ ัตราค่าบริการของนิคมฯ และท่าเรือฯ

ตามแผน

ตามแผน

(Green Strategy) จานวน 17 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์

ว ัตถุประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 :
การสร้างสมดุลของ
การพ ัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเพือ
่ การ
อยูร่ ว่ มก ันของ
ภาคอุตสาหกรรม
ั
สงคมชุ
มชน และ
สงิ่ แวดล้อม
(Green Strategy)

เพือ
่ สร้างการ
ยอมร ับต่อการ
เป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชงิ
นิเวศ

การยกระด ับ
นิคมฯทุกแห่ง
เป็นนิคมฯเชงิ
นิเวศ

1. โครงการสร้างแรงจูงใจในการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชงิ นิเวศ ตามแนวประชาร ัฐ
2. โครงการยกระด ับนิคมฯเชงิ นิเวศ ตามแนวประชาร ัฐ
่ เสริมการนิคมฯเข้าสูเ่ มืองอุตสาหกรรมเชงิ นิเวศ
และสง
3. โครงการสร้าง Internal Auditor

ตามแผน

เพือ
่ ยกระด ับ
ื่ มน
ความเชอ
่ั
่
ิ
ด้านสงแวดล้อม
และความ
ปลอดภ ัย

การสร้าง
ื่ มน
ความเชอ
่ั
ด้าน
สงิ่ แวดล้อม
และความ
ปลอดภ ัย

4. โครงการ Zero Accident Award
่ เสริมสมรรถนะเพือ
5. โครงการสง
่ เข้าสูร่ ะบบ PSM
6. โครงการอบรมการป้องก ันอ ัคคีภ ัย
้ มแผนป้องก ันและบรรเทาภ ัย กนอ.
7. โครงการซอ
8. โครงการพ ัฒนาการเฝ้าระว ังการปล่อย VOCs ในกลุม
่
มาบตาพุด Complex
ี
9โครงการพ ัฒนาระบบติดตามการเคลือ
่ นย้ายกากของเสย
ของโรงงานในนิคมฯ
ี นิคมฯ ลาดกระบ ัง
10. โครงการขยายระบบบาบ ัดนา้ เสย

ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน

ั ันธ์ สรรค์สร้างความรูส
11 โครงการสานสมพ
้ ช
ู่ ุมชนอย่าง
ยง่ ั ยืน (สระแก้ว)
ั ันธ์ สรรค์สร้างความรูส
12. โครงการสานสมพ
้ ช
ู่ ุมชนอย่าง
ยง่ ั ยืน (สงขลา)
ั ันธ์ สรรค์สร้างความรูส
13. โครงการสานสมพ
้ ช
ู่ ุมชนอย่าง
ยง่ ั ยืน (ตาก)
ั ันธ์ สรรค์สร้างความรูส
14 .โครงการสานสมพ
้ ช
ู่ ุมชนอย่าง
ยง่ ั ยืน (Rubber City)
15.โครงการยกระด ับความพึงพอใจของชุมชนเชงิ รุก
(Care – Share - Raise)
ื่ มโยงเครือข่ายการดาเนินงาน
16. โครงการพ ัฒนาเชอ
ECO- Green Network
17. โครงการความร่วมมือระหว่างนิคมฯ+โรงงาน+ชุมชน
ตามนโยบายประชาร ัฐ

ตามแผน

เพือ
่ ยกระด ับ
ความพึงพอใจ
ของชุมชนตาม
แนวทางประชา
ร ัฐ

การเสริมสร้าง
ภาพล ักษณ์
กนอ. เพือ
่
สร้างการ
ยอมร ับของ
ั
สงคมและ
ชุมชน

จานวนแผนงาน/โครงการ

สรุปผลการ
ดาเนินการ
ิ้ ปี
ณ สน

ตามแผน

ตามแผน

ชา้ กว่าแผน
ชา้ กว่าแผน

ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน

ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน

3

(Great Strategy) จานวน 18 โครงการ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ว ัตถุประสง
ค์เชงิ
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

จานวนแผนงาน/โครงการ

สรุปผลการ
ดาเนินการ
ิ้ ปี
ณ สน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 :
การพ ัฒนา
่ วาม
องค์กรสูค
เป็นเลิศ
(Great
Strategy)

เพือ
่
ยกระด ับ
การ
ให้บริการ
และการ
ทางานด้วย
เทคโนโลยี
และ
นว ัตกรรม

การพ ัฒนา
และ
ยกระด ับ
การ
ให้บริการ
ด้วย
เทคโนโลยี
และ
นว ัตกรรม

1. โครงการยกระด ับความพึงพอใจ
2. โครงการปร ับปรุงระบบป้องก ันนา้ ท่วม นิคมฯ สหร ัตนนคร
ี นิคมฯ สหร ัตนนคร
3. โครงการปร ับปรุงระบบบาบ ัดนา้ เสย
4. โครงการปร ับปรุงและขยายอ่างเก็บนา้ แห่งที่ 2 นิคมฯ ภาคใต้
5. โครงการปร ับปรุงระบบระบายนา้ ฝนและป้องก ันนา้ ท่วมนิคมฯ บางปู
6. โครงการปร ับปรุงระบบระบายนา้ ฝน และป้องก ันนา้ ท่วมนิคมฯ
แหลมฉบ ัง
7. โครงการ I-EA-T : E-Library
8. โครงการทดสอบความมน
่ ั คงและความปลอดภ ัยระบบIT ของ ศปก.
9. โครงการจ ัดตงศู
ั้ นย์ OSS รองร ับ EEC
้ ต่อการ
10. โครงการทบทวน ปร ับปรุงกฎระเบียบของ กนอ. เพือ
่ ให้เอือ
ทาธุรกิจ
11. โครงการ Factory & Partner Visit
่ เสริมการสร้างนว ัตกรรม
12 โครงการการสง
13. แผนงาน Digital I-EAT
13.1 โครงการ MIS for Operation
13.2 โครงการ Transfer กระบวนการหล ักเพือ
่ เข้าสู่ Digital
Platform

ตามแผน
ชา้ กว่าแผน
ตามแผน
ตามแผน
ชา้ กว่าแผน
ชา้ กว่าแผน

14. โครงการเสริมสร้างความผูกพ ันของบุคลากร
15. โครงการพ ัฒนาบุคลากรเพือ
่ ทดแทนบุคลากรทีเ่ กษียณอายุ
16. โครงการพ ัฒนาบุคลากร รองร ับ กนอ. 4.0
17. โครงการสร้างว ัฒนธรรม SMART 4.0
้ ทีก
18.โครงการจ ัดพืน
่ ารปฏิบ ัติงานในรูปแบบ Co-Working Space

ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน

เพือ
่ เพิม
่ ขีด
ความสามา
รถของ
บุคลากร
รองร ับ
Thailand
4.0 และ
สร้างความ
ผูกพ ันก ับ
องค์กร

-การสร้าง
ั
ศกยภาพ
ของ
บุคลากร
รองร ับการ
เปลีย
่ นแปล
งของ
องค์กร
-สร้างความ
ผูกพ ันก ับ
องค์กร

ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
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(Good Governance) จานวน 1 โครงการ
ประเด็น

ว ัตถุประสงค์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์

เชงิ

ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์

ิ้ ปี
ณ สน

สรุปผลการ

่ เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
1. แผนงานสง

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 :

เพือ
่ สร้าง

การยกระด ับ

ความเป็นเลิศ

่ งค์กร
องค์กรสูอ

ด้าน

แห่งความโปร่งใส

คุณธรรมและ

องค์กรตาม

และมีธรรมาภิ

ความโปร่งใส

แนวทาง

1.1 โครงการเผยแพร่ขอ
้ มูลข่าวสารด้านความโปร่งใส

ตามแผน

บาล

ขององค์กร

ธรรมาภิบาล

1.2 โครงการเสริมสร้างการร ับรูก
้ ารดาเนินการด้าน

ตามแผน

(Good

• การร ักษาและ

จานวนแผนงาน/โครงการ

ยกระด ับคุณธรรม
• ความโปร่งใสของ

ดาเนินงานตามแนวทาง ITA (ความโปร่งใส, ความพร้อม
ร ับผิด, ความปลอดจากการทุจริต, ว ัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร และคุณธรรมการทางาน)

คุณธรรมและความโปร่งใสของ กนอ.

Governance

1.3 โครงการเสริมสร้างจิตสานึกด้านจริยธรรม

ตามแผน

Strategy)

1.4 โครงการเสริมสร้างองค์ความรูใ้ นการปฏิบ ัติงาน

ตามแผน

อย่างถูกต้องโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

5

ิ้ ปี (ตุลาคม 2560 – ก ันยายน 2561) ทีช
สรุปประเด็นโครงการตามแผนปฏิบ ัติการฯ ณ สน
่ า้ กว่าแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 : Growth Strategy
ื่ โครงการ
ชอ

เป้าหมายโครงการ

1. โครงการขยายระบบ
ผลิตนา้ ประปา นิคมฯ
แหลมฉบ ัง

ผลการดาเนินงาน
เดือน ก ันยายน 2561

การก่อสร้างระบบผลิต
อยูร่ ะหว่างการจ ัดเตรียมข้อมูลและ
นา้ ประปา และร ับมอบงาน คาดว่าจะสามารถนาเสนอ
งวดที่ 1
คณะกรรมการ กนอ. พิจารณาการ
ขยายระบบการผลิตนา้ ประปาฯ

การคาดการณ์
คาดว่าจะนาเสนอ
คณะกรรมการ กนอ.
ได้ภายในไตรมาส1 ปี
2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 2 : Green Strategy
ื่ โครงการ
ชอ

เป้าหมายโครงการ

ผลการดาเนินงาน
เดือน ก ันยายน 2561

การคาดการณ์

2.โครงการพ ัฒนาระบบ
ติดตามการเคลือ
่ นย้าย
ี ของโรงงาน
กากของเสย
ในนิคมอุตสาหกรรม
(รผก.ปก.1)

นิคมอุตสาหกรรมนาร่อง 1
แห่งมีระบบติดตามเคลือ
่ นย้าย
ี ของโรงงาน
กากของเสย
อุตสาหกรรม

อยูร่ ะหว่างการจ ัดเตรียมข้อมูล
และคาดว่าจะสามารถนาเสนอ
คณะกรรมการ กนอ. พิจารณา
การลงทุนพ ัฒนาระบบติดตาม
ี ฯ
การเคลือ
่ นย้ายกากของเสย

คาดว่าจะนาเสนอ
คณะกรรมการ กนอ.
ได้ภายในไตรมาส 1 ปี
2562

3. โครงการขยายระบบ
ี นิคม
บาบ ัดนา้ เสย
อุตสาหกรรมลาดกระบ ัง
(รผก.ปก.1)

การก่อสร้างโครงการขยาย
ี นิคมฯ
ระบบบาบ ัดนา้ เสย
ลาดกระบ ัง ไม่นอ
้ ยกว่า
ร้อยละ 40

อยูร่ ะหว่างการจ ัดเตรียมข้อมูล
และคาดว่าจะสามารถนาเสนอ
คณะกรรมการ กนอ. พิจารณา
ี ฯ
การขยายระบบบาบ ัดนา้ เสย

คาดว่าจะนาเสนอ
คณะกรรมการ กนอ.
ได้ภายในไตรมาส 1 ปี
2562
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 3 : Great Strategy
ื่ โครงการ
ชอ
4. โครงการปร ับปรุง
ระบบป้องก ันนา้ ท่วม
นิคมฯ สหร ัตนนคร
(รผก.ปก.1)

เป้าหมายโครงการ
งานปร ับปรุงระบบป้องก ันนา้
ท่วมและระบบระบายนา้ นิคมฯ
สหร ัตนนคร (สว่ นงานหล ัก)
แล้วเสร็จภายในเดือนก ันยายน
2561

ผลการดาเนินงาน
เดือน ก ันยายน 2561
กนอ. จึงย ังไม่สามารถ
พิจารณางบประมาณลงทุน
ก่อสร้างระบบป้องก ันนา้ ท่วม
ได้ เนือ
่ งจากในการโอน
ิ ธิร์ ะบบ
กรรมสท
สาธารณู ปโภคต่างๆ ย ังอยูใ่ น
ั้
กระบวนการพิจารณาในชน
ศาล ย ังอยูร่ ะหว่าง
ั้
กระบวนการในชนศาล
ทงนี
ั้ ้
คณะอนุกรรมการกฎหมาย
ั
ได้มข
ี อ
้ สงเกตในการประชุ
ม
ครงที
ั้ ่ 7/2560 ว ันที่ 19
ก ันยายน 2560 และครงที
ั้ ่
8/2560 ว ันที่ 24
พฤศจิกายน 2560 ว่า
ิ ธิร์ ะบบ
เนือ
่ งจากกรรมสท
สาธารณู ปโภคฯ ของนิคมฯ
ิ ธิข
ย ังไม่เป็นกรรมสท
์ อง
กนอ. จึงไม่ควรเป็นภาระการ
ลงทุนของ กนอ. ทีจ
่ ะต้อง
ดาเนินการ

การคาดการณ์
คาดว่าจะนาเสนอ
คณะกรรมการ กนอ. ได้
ภายในไตรมาส 1 ปี
2562
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 3 : Great Strategy
ผลการดาเนินงาน
เดือน ก ันยายน 2561
5.โครงการปร ับปรุง
ผลสาเร็จของงานปร ับปรุง
อยูร่ ะหว่างการจ ัดเตรียม
ระบายนา้ ฝนและป้องก ัน ระบายนา้ ฝนและป้องก ันนา้
ข้อมูล คาดว่าจะสามารถ
นา้ ท่วม นิคมฯ บางปู
ท่วม
นิคมฯ
นาเสนอคณะกรรมการ กนอ.
บางปู และร ับมอบงานงวดที่ 1 พิจารณาการปร ับปรุงระบาย
นา้ ฝนและป้องก ันนา้ ท่วม นิ
คมฯ บางปู
ึ ษาออกแบบโครงการ
6. โครงการปร ับปรุง
การศก
อยูร่ ะหว่างการจ ัดเตรียม
ระบายนา้ ฝนและป้องก ัน ปร ับปรุงระบายนา้ ฝนและ
ข้อมูล คาดว่าจะสามารถ
นา้ ท่วมนิคมฯ แหลมฉบ ัง ป้องก ันนา้ ท่วม นิคมฯ แหลม
นาเสนอคณะกรรมการ กนอ.
ฉบ ัง แล้วเสร็จภายใน ก ันยายน พิจารณาการปร ับปรุงระบาย
2561
นา้ ฝนและป้องก ันนา้ ท่วมนิคม
ฯ แหลมฉบ ัง
ื่ โครงการ
ชอ

เป้าหมายโครงการ

การคาดการณ์
คาดว่าจะนาเสนอ
คณะกรรมการ กนอ. ได้
ภายในเดือน ก ันยายน
2561

คาดว่าจะนาเสนอ
คณะกรรมการ กนอ. ได้
ภายในไตรมาส 1 ปี
2562
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ข้อคิดเห็น กนอ.
จากการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบ ัติการ กนอ.ปี งบประมาณ 2561 (ตุลาคม
2560 – ก ันยายน 2561) พบว่า โครงการสว่ นใหญ่ดาเนินการเป็นไปตามแผนทีก
่ าหนดไว้ โดยมีโครงการทีล
่ า่ ชา้
กว่าแผนงาน จานวน 6 โครงการ ด ังนี้
ั
1. แผนการลงทุนปร ับปรุงสาธารณู ปโภคภายใต้สญญาจ้
างของ บริษ ัท โกลบอล ยูทล
ิ ต
ิ ี้ เซอร์วส
ิ
จาก ัด (Gusco) จานวน 5 โครงการ ประกอบด้วย
1) โครงการขยายระบบผลิตนา้ ประปานิคมฯ แหลมฉบ ัง
ี ของโรงงานในนิคมฯ
2) โครงการพ ัฒนาระบบติดตามการเคลือ
่ นย้ายกากของเสย
ี นิคมฯลาดกระบ ัง
3) โครงการขยายระบบบาบ ัดนา้ เสย

4) โครงการปร ับปรุงระบายนา้ ฝนและป้องก ันนา้ ท่วม นิคมฯ บางปู
5) โครงการปร ับปรุงระบายนา้ ฝนและป้องก ันนา้ ท่วมนิคมฯ แหลมฉบ ัง)
2. โครงการจากปัจจ ัยภายนอก จานวน 1 โครงการ คือ โครงการปร ับปรุงระบบป้องก ันนา้ ท่วม นิคมฯ
ั
สหร ัตนนคร) ซงึ่ เป็นการดาเนินงานตามข้อสงเกตของคณะอนุ
กรรมการ กนอ. เพือ
่ ให้การดาเนินโครงการเป็นไป
อย่างรอบคอบ และบรรลุว ัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

6/28/2019
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