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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น.
ณ ห้องประชุม 205 กนอ. สานักงานใหญ่
---------------------------------------------------------------------------------------------

คณะอนุกรรมการฯ ผู้เข้าประชุม
1. นายก้อง
รุ่งสว่าง
2. นายพิสิฐ
รังสฤษฎ์วุฒิกุล
3. นายสุรชัย
กาพลานนท์วัฒน์
4. นางสาวสมจิณณ์
พิลึก
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอัฐพล
2. นางนิภา

จิรวัฒน์จรรยา
รุกขมธุร์

3. นางสาวจริยา

สุขะปาน

4. นางสาวกฤษฎาพร
5. นางบุษรินทร์
6. นางสาวสุภามาศ
7. นางสาวทิพย์จินดา
8. นางสาววรพี
9. นางสาวจันทร์ธร
10. นางสาวญาดา
11. นายสุรวุฒิ
12. นางสาวพรพรรณ
13. นางสาวอัญชลี
14. นายพิริยะ
15. นายพชร
16. นางสาวกฤติยาภรณ์

บุญอยู่
ศรมณี
สุทธิบุตร
ชัยฤกษ์
นาคเพ็ชร์
ศรีธัญรัตน์
มะลิทอง
รุจิโมระ
รักสุจริต
ภู่สุนทรธรรม
จั่นสามัญ
อุดมศักดิ์
ฉิมกรา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผวก.)
รองผู้ว่าการ กนอ. สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา (รผก.ยพ.)
ผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
(ผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ)
ผู้อานวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
(ผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ)
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ผู้อานวยการกองการประชุม
ผู้อานวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ผู้อานวยการกองพัฒนาชุมชนสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์
นักวิเคราะห์ 8 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7 กองพัฒนาชุมชนสัมพันธ์
นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7 กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์
นักบริหารงานทั่วไป 6 กองการประชุม
นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 6 กองพัฒนาชุมชนสัมพันธ์
นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 กองพัฒนาชุมชนสัมพันธ์
นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 กองพัฒนางานชุมชนสัมพันธ์

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.
/ระเบียบวาระ...
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ระเบี ยบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบี ยบวาระที่ 2
เรื่องที่ 2.1

รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 16 มีนาคม 2563
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดยนางนิภาฯ ผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ ได้นาเสนอรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังนี้
1. ประธานคณะอนุกรรมการฯ ขอเพิ่มมติที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 3.1รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563-2565 ดังนี้
“เห็น ชอบงบประมาณในภาพรวมของแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 ที่ได้รับทั้งหมดจานวน 47.987 ล้านบาท
ปรับลดเหลือ 44.327 ล้านบาท ลดลง 3.659 ล้านบาท คิดเป็น 7.62%”
2. คุณสุรชัยฯ คณะอนุกรรมการฯ ขอแก้ไขข้อคิดเห็นของคุณสุรชัยฯ ในระเบียบวาระ ที่ 3.2 (ร่าง) นโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ดังนี้
ข้อ 1) เปลี่ย นข้อความเป็น “ในส่ว นข้อ 9) ซึ่งมีอีก 4 ข้อย่อยที่ระบุชื่อฝ่ายงานเจาะจงและหน้าที่ไว้นั้น
ควรจะเขีย นไว้ในนโยบายหรือ ไม่ เนื่อ งจากเป็นหน้า ที่ป กติที่กาหนดไว้ใ นภารกิจ งานของฝ่ายนั้น ๆ ตามโครงสร้าง
องค์กรอยู่แล้ว ”
ข้อ 2) ปรับข้อความ “ให้ตรวจสอบข้อความ...” เป็น “ควรตรวจสอบข้อความ...”
ข้อ 3) ปรับข้อความ “ให้ปรับคาว่า...” เป็น “ควรปรับคาว่า...”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ โดยให้แก้ไขตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป
ระเบี ยบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 3.1
(ร่าง) นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG)
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดยนางนิภาฯ ผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ ได้นาเสนอรายละเอียดการทบทวน
ประกาศคณะกรรมการ กนอ. เรื่อง นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) ซึ่งได้มีการปรับแก้
ตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาดังนี้
1. คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ปรับปรุงการจัดเรียงหัวข้อ
ย่อยใหม่ แบ่งตามกลุ่มที่เป็นการดาเนินงานของ กนอ. ในฐานะหน่วยงาน และกลุ่มที่เป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน กนอ. ในฐานะบุคคล
2. คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 มีข้อคิดเห็นให้ปรับข้อความให้
เหมาะสมขึ้นและควรตัดชื่อหน้าที่ของฝ่ายงานที่เจาะจงเนื่องจากเป็นหน้าที่ปกติตามโครงสร้างองค์กร
ซึ่ ง ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ ได้ ป รั บ แก้ (ร่ า ง) นโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate
Governance : CG) นาเสนอคณะอนุกรรมการฯ รายละเอียดดังนี้
/(ร่าง) ประกาศ...
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/ข้อ ๖...
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/ข้อ ๑๑…
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โดยที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
- ประธานคณะอนุ ก รรมการฯ มี ข้ อ คิ ด เห็ น ว่ า นโยบายด้ า น CG และนโยบายด้ า น CSR ต่ า งก็ ผ่ า น
คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ และคณะกรรมการ กนอ. ในช่วงเวลาเดียวกันจึงขอให้ทั้งสองนโยบายมีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งส่วนของรูปแบบและเนื้อหา
- คณะอนุ ก รรมการฯ มี ข้ อ คิ ด เห็ น ให้ ป รั บ เนื้ อ หาในข้ อ ๖ การก าหนดนโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
(Corporate Governance : CG) ข้อ (3) ย่อย เป็นข้อความดังนี้
“กนอ. กาหนดให้มีการปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะทั้งด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
อย่างถูกต้อง และเหมาะสมทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) โดยให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ หารือฝ่ายกฎหมายของ กนอ. ตรวจสอบความถูกต้องในการแก้ไขตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
และนาเสนอคณะกรรมการ กนอ. เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบี ยบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 3.2
(ร่าง) นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ.
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดยนางสาวจริยา สุขะปาน ผู้อานวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ได้นาเสนอ (ร่าง)
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้ อมของ กนอ. ซึ่งได้ป รั บ แก้ ตามความเห็ น ของคณะอนุ กรรมการก ากั บดู แลกิจ การที่ ดี และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 16 มีนาคม 2563 และผ่านการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
โดยฝ่ายกฎหมาย กนอ. แล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 โดย (ร่าง) ประกาศดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ.
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 23 (14) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และมติ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ … เมื่อวันที่ ... คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยจึงกาหนดนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ. ไว้ ดังต่อไปนี้
/ข้อ 1...
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ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายด้านการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ.”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 162/2559 เรื่อง นโยบายด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ. ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 4 คณะกรรมการ กนอ. และผู้บริหารของ กนอ. มุ่งมั่นปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างและสื่อสารให้บุคลากรของ
กนอ. ทุกระดับมีการปฏิบัติงานและมี พฤติกรรมที่สอดคล้ องกับหลักการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 26000 ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้
(1) ความรับผิดชอบ (Accountability)
(2) ความโปร่งใส (Transparency)
(3) การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior)
(4) การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder Interests)
(5) การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law)
(6) การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for International Norms of Behavior)
(7) การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights)
ข้อ 5 กนอ. มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างรับผิดชอบและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการกากับดูแลกิจการที่ดี
ข้อ 6 กนอ. มุ่งเน้นนาหลักสิทธิมนุษยชนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
ข้อ 7 กนอ. มุ่งเน้นการนาหลักปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานมาใช้กับบุคลากรของ กนอ. ทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 8 กนอ. มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานภายใต้หลักการของ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีดุลยภาพ
ข้อ 9 กนอ. มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อ บุคลากรของ กนอ. ทุกระดับ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กนอ. อย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงมุ่งสนับสนุนให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน และนิคมอุตสาหกรรม
ภายใต้การกากับ ดูแลของ กนอ. นาแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง
ข้อ 10 กนอ. มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อการให้บริการโดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเคารพสิทธิของผู้ใช้บริการ ตลอดจน
การสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กนอ. นาแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง
ข้อ 11 กนอ. สนับสนุนให้บุคลากรของ กนอ. ทุกระดับ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กนอ. เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน
ให้เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมที่นาไปสู่การยกระดับการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน การจ้างงานและพัฒนาทักษะ การ
เปิดโอกาสให้เข้าถึงเทคโนโลยีราคาถูกและง่า ยต่อการใช้งาน ตลอดจนการสร้างความมั่นคงทางรายได้ สุขภาพ และความ
เป็นอยู่ที่ดีในสังคม
/โดยที่ประชุม...
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โดยที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
ผู้ว่าการเสนอให้ปรับรูปแบบของการเขียนนโยบายดังต่อไปนี้
- ปรับข้อ 5 จากเดิม “กนอ. มุ่งมั่นปฏิบัติงาน…การกากับดูแลกิจการที่ดี” เป็น “กนอ. ยึดถือแนวปฏิบัติด้านการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 26000 ดังต่อไปนี้” และนาเนื้อหาของนโยบายข้อ 5 –
11 (เดิม) มาเป็นข้อย่อยของนโยบายข้อที่ 5 (ใหม่) จานวน 7 ข้อตามลาดับ
- ปรับข้อ 11 (เดิม) จากเดิม “กนอ. สนับสนุนให้…ความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม” เป็น “กนอ. สนับสนุนให้บุคลากร
ของ กนอ. ทุกระดับ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กนอ. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนในด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรม การสร้างการจ้างงานและการพัฒนาทักษะ การพัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยี การสร้างความมั่งคั่งและ
รายได้ สุขภาพ และการลงทุนทางสังคม”
มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ. โดยมอบหมาย
ให้ กนอ. ดาเนินการปรับปรุงตามข้อคิดเห็น และให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาตรวจสอบก่อน และนาเสนอคณะกรรมการ
กนอ. เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบี ยบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 4.1
การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563
ฝ่ ายเลขานุ การคณะอนุ กรรมการฯ โดยนางนิภ าฯ ผู้ อานวยการฝ่ ายยุทธศาสตร์ ได้นาเสนอผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563 โดยขอปรับแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1 โครงการเสริมสร้างการรับรู้การดาเนินงานด้านการกากับดูแ ลกิจการที่ดีและป้องกันการทุจริต ภายใต้
ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีที่ 2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร ขอปรับรูปแบบจาก
การจัดกิจกรรมเป็นการสื่อสารเผยแพร่ ประกาศเจตจานงสุจริต โดยสื่อสารภายในผ่านหนังสือเวียน, Intranet, Internet,
Line และสื่อสารภายนอกผ่านหนังสือเวียน, Internet
2 โครงการส่งเสริมจิตสานึกด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีที่ 3 สร้างความยั่งยืนสู่องค์กรธรรมาภิบาล ขอปรับรูปแบบจากการจัดกิจกรรมร่วมกับงาน CG Day เป็น
การสื่อสารเผยแพร่พฤติกรรมต้นแบบการทางานของผู้บริหาร กนอ. ผ่านสื่อภายในต่างๆ เช่น โปสเตอร์, หนังสือเวียน,
Intranet, Internet, Line เป็นต้น
3 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ กนอ. ภายใต้
ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลสู่ผลสัมฤทธิ์
3.1 การอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของ กนอ. ในระดับผู้บริหาร ขอปรับรูปแบบการอบรมเป็นการสื่อสารผ่านช่องทางอื่น
3.2 การศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ขอยกเลิกกิจกรรม
โดยที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
/- นายพิสิฐ...
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- นายพิสิฐฯ มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับ แผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กนอ. ปีงบประมาณ
2563 ในครั้งนี้ ควรพิจารณาว่ามีผลกระทบต่อผลการประเมินองค์กรตามระบบ SE-AM และการประเมิน ITA หรือไม่
- นายสุรชัยฯ มีข้อคิดเห็นว่า ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดยฝ่ายยุทธศาสตร์ ควรสรุปผลการปรับกิจกรรม
ให้ชัดเจน และชี้ให้เห็นถึงผลที่อาจกระทบต่อการประเมินตามระบบ SE-AM และ การประเมิน ITA ตลอดจนงบประมาณ
ที่เหลือจะส่งคืนหรือปรับไปทากิจกรรมอื่นอย่างไร
นอกจากนี้ ฝ่ า ยยุ ท ธศาสตร์ ค วรพิ จ ารณารู ป แบบการด าเนิ น งานด้ า นก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ พิ่ ม เติ ม ใน
สถานการณ์ COVID-19 เช่น กรณีการปรับรูปแบบการอนุมัติอนุญาตในสถานการณ์นี้ (รูปแบบ Online) ผู้มารับบริการมี
ความรู้สึกอย่างไร คิดว่าการให้บริการโปร่งใสขึ้นหรือไม่ มีความพึงพอใจมากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการการปรับแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563
โดยขอให้มีการนาเสนอที่ปรับรูปแบบใหม่พร้อมรายละเอียดการดาเนินงาน งบประมาณ และผลที่อาจกระทบต่อการ
ประเมินตามระบบ SE-AM และการประเมิน ITA ของการดาเนินงานที่ขอปรับใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบี ยบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องที่ 5.1
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กนอ. ปีงบประมาณ 2564
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดยนางนิภาฯ ผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ ได้นาเสนอกรอบในการจัดทา
แผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กนอ. ปีงบประมาณ 2564 ตามแผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของ กนอ. ระหว่างปีงบประมาณ 2560 – 2564 และ(ร่าง) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในยุทธศาสตร์ Good Governance
จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กนอ. ปีงบประมาณ 2561 – 2565 (ทบทวนปีงบประมาณ 2564)
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
ของ กนอ.

ปี 2564
ได้เกณฑ์ระดับผลการประเมินผล ITA ระดับ A
(85.00 – 94.99)

ปี 2565
ได้เกณฑ์ระดับผลการประเมินผล ITA ระดับ A
(85.00 – 94.99) แต่ต้องไม่น้อยกว่าปี 64

โดยมีปัจจัยนาเข้าในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กนอ. ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
1) ข้อมูลด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
1.1 หลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย
- หลักการและแนวทางการปฏิบัติการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. 2015 โดยองค์การเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
- หลักการกากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. 2014 โดย World Bank
- หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนพ.ศ. 2560 โดย สนง.คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนพ.ศ. 2555 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ โดย
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
/1.2 ระบบ...
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1.2 ระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ SE-AM) ส่วน Core Business Enablers
หมวดที่ 1 การกากับดูแลที่ดีและการนาองค์กร ซึ่งถ่ายทอดหลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในและ
ต่างประเทศจากข้อ 1.1 ไปสู่ 10 หัวข้อการประเมิน ได้แก่ บทบาทของรัฐ, บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการลาดที่เป็นธรรม
, สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น, บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูล, คณะกรรมการ, การบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน, จรรยาบรรณ, ความยั่งยืนและนวัตกรรม และการติดตามผลการดาเนินงาน
1.3 ผลคะแนน Baseline การด าเนิน งานตามระบบ SE-AM หมวดที่ 1 การกากับดูแลที่ดีและการนา
องค์กร ซึ่ง สคร. ได้แจ้งประเด็นที่ กนอ. ยังดาเนินการได้ไม่สมบูรณ์ในปี 2562 ดังนี้
หัวข้อที่ 1 บทบาทของภาครัฐ ควรมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกากับดูแลที่ดีแก่ผู้
ถือหุ้นภาครัฐอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมมาตรฐานสากล และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อที่ 2 บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม ควรกาหนดนโยบาย คู่มือการปฏิ บัติงาน
แนวปฏิบัติ และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างให้รัฐวิสาหกิจเกิดการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรมอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นระบบ และนาไปใช้จริงในทางปฏิบัติ โดยต่อต้านการผูกขาดและการเลือกปฏิบัติทางการค้า การ
บริหารจัดการทางการเงินตามเงื่อนไขตลาด ที่ครอบคลุม 1. แนวทางการเข้าถึงและจัดหาเงินทุนอย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม และ 2. การแยกบัญชีการเงินเชิง พาณิชย์และเชิงสังคม และการกาหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนและการชดเชย
กรณีคู่แข่งและเจ้าหนี้ ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
หัวข้อที่ 3 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ควรกาหนดนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ
และการบริหารจัดการสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะนโยบายการ
ป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง และนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ กนอ
หัวข้อที่ 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย ควรประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทานโยบายและแผนการ
ดาเนินงานด้าน CSR รวมถึงกระบวนการติดตามผลการดาเนินงานด้าน CSR อย่างเป็นรูปธรรม
หัวข้อที่ 5 การเปิดเผยข้อมูล ควรเปิดเผยรายงานประจาปีตามระยะเวลาที่ สคร.กาหนด
หัวข้อที่ 6 คณะกรรมการ
• ควรกาหนดนโยบายและแนวทางการใช้ประโยชน์ Skill Matrix รวมถึงการสรรหากรรมการจากบัญชี
รายชื่ออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล
• ควรให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานประจาปีของระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลก่อนเริ่มปีบัญชีอย่างน้อย 1 เดือน รวมถึงกาหนดแนวทางติดตามผลการ
ดาเนินงานของทั้ง 2 ระบบข้างต้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางที่ชัดเจนก่อนเริ่มดาเนินการ
• การประชุมคณะกรรมการควรจัดให้มีการดาเนินงานตามแผนปฏิทินและวาระประชุมที่ได้กาหนดและ
แจ้งคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
• ควรมีแผนปฏิบัติการกากับดูแลที่ดีทั้งระยะยาวและประจาปีที่มีองค์ประกอบครบถ้วนเป็นมาตรฐาน
• แต่งตั้งหน่วยงานด้าน Complianceที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
• การจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพการกากับดูแลของคณะกรรมการที่มีสาระสาคัญ
สอดคล้องกับผลประเมินตนเองของคณะกรรมการจนบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
/หัวข้อที่...
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หัวข้อที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะกรรมการ กนอ. ควรให้ความเห็นชอบแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ก่อนเริ่มปีบัญชี และควรกาหนดแนวทางติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในอย่างเป็นระบบที่จาแนกออกเป็นภาวะปกติและภาวะพิเศษ เช่น การเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน
หัวข้อที่ 8 จรรยาบรรณ ควรจัดให้มีคู่มือจริยธรรมทั้งระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มี
กรอบแนวทางการดาเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อนาไปเผยแพร่ และจัดให้มีการติดตามผลการ
เสริ ม สร้ า งพฤติ ก รรมจริ ย ธรรมตามคู่ มื อ จริ ย ธรรมในแต่ ล ะระดั บ อย่ า ง ครบถ้ ว น พร้ อ มประเมิ น การรั บ รู้ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจริยธรรมของบุคลากรของ กนอ. ทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
หัวข้อที่ 9 ความยั่งยืนและนวัตกรรม ควรแปลงนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผล, จัดทานโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการงานด้านนวัตกรรมอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยมีองค์ประกอบและสาระส าคัญครบถ้วนและสอดคล้ องตามมาตรฐาน และจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กร อย่างเป็นระบบ
หัวข้อที่ 10 การติดตามผลการดาเนินงาน ควรมีการจัดทารายงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่มี
รายละเอียดครบถ้วนและมีคุณภาพ ระบุปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/แนวทางปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ นาเสนอคณะกรรมการ กนอ.
2) ข้อมูลด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
2.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA : Integrity and Transparency Assessment) โดย
สานักงาน ป.ป.ช. โดยใช้รูปแบบการสารวจความคิดเห็นจากบุคลากรในองค์กร 5 ดัชนี ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ , การใช้
งบประมาณ, การใช้อานาจ, การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน, การแก้ไขปัญหาทุจริต รูปแบบการสารวจความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 3 ดัชนี ได้แก่ คุณภาพการดาเนินงาน, ประสิทธิภาพการสื่อสาร, การปรับปรุงการทางาน และการเก็บ
ข้อมูลหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 2 ดัชนี ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
2.2 ผลคะแนน ITA ปี 2562 โดยสานักงาน ป.ป.ช.
ตัวชี้วัด
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต

คะแนน
รายตัวชี้วัด
90.72
82.63
84.50
79.25
82.99
82.52
76.84
74.25
100
100

เครื่องมือ
เก็บข้อมูล
สารวจ
จากบุคลากร กนอ.

สารวจ
จากผู้มสี ่วนได้เสีย
ภายนอก
เอกสาร/หลักฐานจาก
หน่วยงานภายใน กนอ.

/2.3 แนวทาง...
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2.3 แนวทางกิจกรรมที่พนักงานอยากให้ กนอ. ดาเนินการ จากการมีส่วนร่วมของพนักงาน กนอ. ในการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย ความดีที่อยากทา และปัญหาที่อยากแก้ เพื่อส่งเสริม กนอ. สู่การเป็น
องค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)
โดยกาหนดกรอบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ตามแผนแม่บท

เป้าหมาย

กรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการ
การกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาธรรมาภิบาลสู่
ความเป็นเลิศ

1.1 พัฒนาการการดาเนินงานตาม
กรอบหลักการด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี กระทรวงการคลัง

1) การกากับติดตามการดาเนินงานตาม 10 หัวข้อ ใน Enablers
หมวด 1 และการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและ
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี (ภาพรวมทั้งหมวด)
2) การพัฒนาการกากับดูแลองค์กรของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ (คะแนนสูงที่สดุ ในหมวด : 15 คะแนน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างธรรมาภิ
บาลทั่วทั้งองค์กร

2.1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร กนอ. ในการขับเคลื่อน
การกากับดูแลกิจการที่ดีและการ
ป้องกัน ต่อต้านการทุจริต

3) การประเมินและป้องกันความเสี่ยงในการเกิดทุจริตอย่างมีส่วนร่วม
4) การปรับปรุงการปฏิบัติงาน/ให้บริการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับ
ความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA)

2.2 เพื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล
และสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน

5) กิจกรรม CG Day และประกาศเจตจานงสุจริตของ กนอ.
6) การทบทวนกรอบการเปิดเผยข้อมูลของ กนอ. ให้เป็นไปตาม
Enablers หมวด 1 (10 คะแนน) และ ITA (OIT การเปิดเผยข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง
ความยั่งยืนสู่องค์กร
ธรรมาภิบาล

3.1 เพื่อสร้างสังคมและวัฒนธรรม
ปลูกฝังวิธีคิด ทัศนคติ กระตุ้น
จิตสานึกและพฤติกรรมที่ดีตาม
ค่านิยมและจรรยาบรรณ กนอ.

7) การส่งเสริมพฤติกรรมพึงประสงค์และหลีกเลีย่ งพฤติกรรมการไม่
พึงประสงค์ตามกรอบจรรยาบรรณ กนอ.
8) การดาเนินงานตาม “ความดีทอี่ ยากทา” และ “ปัญหาที่อยาก
แก้” เพื่อส่งเสริม กนอ. สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาองค์ความรู้
ด้านธรรมาภิบาลสู่
ผลสัมฤทธิ์

4.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
และการป้องกัน ต่อต้านการทุจริต

9) การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ด้านการต่อต้านการทุจริต การรับสินบน การป้องกันการขัดกันของ
ผลประโยชน์

โดยที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
- นายสุรชัยฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรปรับการนาเสนอให้ชัดเจนว่ามี Input ใดที่ต่างจาก Input เดิมในปี 2563 ซึง่
รผก.ยพ. มีข้อคิดเห็นว่า สิ่งที่ต่างจากเดิมของการประเมินต่างๆ คือ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น ดังนั้น นี่จึงเป็น
ปัจจัยสาคัญในการดาเนินงานต่อไป ที่ต้องคานึงถึงการกาหนดกิจกรรมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม
- นายพิสิฐฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรให้ความสาคัญกับการรับรู้และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร และให้พจิ ารณาปัญหา อุปสรรคและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในปี 2563 ด้วย
- รผก.ยพ. มี ข้ อ เสนแนะว่ า การประเมิ น ตามระบบ SE-AM ส่ ว น Core Business Enablers เน้ น เรื่ อ ง
กระบวนการมาก ดังนั้น ควรใส่ส่วนของการทบทวนนโยบาย การทบทวนคู่มือฯ และกระบวนการต่างๆ ในแผนปฏิบัติการ
รวมถึงการพิจารณา Fact base ที่เกิดขึ้น เช่น จานวนคนเข้าร่วมกิจกรรม ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ
มาใช้เป็นปัจจัยในการกาหนดแนวทางการดาเนินงานต่อไปด้วย
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ฝ่ายยุทธศาสตร์ กนอ. นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม เป็นปัจจัยในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กนอ. ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป
ระเบี ยบวาระที่ 5
เรื่องที่ 5.2

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ
2563 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดยนางนิภาฯ ผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ ได้นาเสนอรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ดังนี้
โครงการที่ 1 การยกระดับการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กนอ.
กิจกรรมที่ (1) การจัดทาคู่มือการกากับดูแลที่ดีตามหลักการ CG ของกระทรวงการคลัง
แผนงาน
ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรม

ตค พย ธค มค

กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1. กาหนดกรอบแนวทางพร้อมระบุ
ผู้เกี่ยวข้องและ Stakeholder ในการ
ดาเนินงานด้าน CG ตามมาตรฐาน
กระทรวงการคลัง
2. จัดทา (ร่าง) คู่มือการกากับดูแลที่ดี
ตามหลักการ CG ของกระทรวงการคลัง

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 2
- กาหนดกรอบแนวทางการจัดทาคู่มือด้าน CG
แล้วเสร็จ โดยกาหนดให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
สรรหากรรมการและการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายใน
- อยูใ่ นขั้นตอนการประกาศเชิญชวน มีกาหนด
ปิดรับข้อเสนอวันที่ 10 เม.ย. 63 และคาดว่า
จะดาเนินการได้แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 63 ตาม
กาหนด

3. รวบรวมความเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อ
(ร่าง) คู่มือ
4. นาเสนอ ผวก.ขอความเห็นชอบคู่มือ
5. ประชาสัมพันธ์/ชี้แจง/สร้างการรับรู้
และความเข้าใจของผู้บริหารและ
พนักงาน กนอ.

กิจกรรมที่ (2) การจัดทาคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 3 ระดับ
แผนงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ตค พย ธค มค

1. กาหนดกรอบแนวทางจริยธรรม
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. จัดทาคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ 3 ระดับ

กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 2
- ก าหนดกรอบแนวทางการจั ด ท าคู่ มื อ
จริยธรรมทางธุรกิจแล้วเสร็จ โดยแบ่งออกเป็น
2 เ ล่ ม ไ ด้ แ ก่ คู่ มื อ จ ริ ย ธ ร ร ม ร ะ ดั บ
คณะกรรมการ และคู่ มื อ จริ ย ธรรมระดั บ
ผู้บริหารและพนักงาน
โดยจัดทารวมกับคู่มือด้าน CG ตามโครงการ
ที่ 1 กิจกรรมที่ (1)

/3. รวบรวม...

-13-

แผนงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ตค พย ธค มค

กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 2

3. รวบรวมความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ต่อ
(ร่าง) คู่มือฯ
4. นาเสนอ ผวก.ขอความเห็นชอบคู่มือ
5. ประชาสัมพันธ์/ชี้แจง/สร้างการรับรู้
และความเข้าใจของผู้บริหารและ
พนักงาน กนอ.

กิจกรรมที่ (3) การจัดทาคู่มือแนวทางการสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อของกระทรวง การคลังอย่างเป็นระบบ
แผนงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ตค พย ธค มค

กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1. กาหนดกรอบการสรรหากรรมการ
จากบัญชีรายชื่อของกระทรวงการคลัง
อย่างเป็นระบบ
2. จัดทาคู่มือแนวทางการสรรหา
กรรมการจากบัญชีรายชื่อของกระทรวง
การคลังอย่างเป็นระบบ
3. รวบรวมความเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อ
(ร่าง) คู่มือ
4. นาเสนอ ผวก.ขอความเห็นชอบคู่มือ
5. ประชาสัมพันธ์/ชี้แจง/สร้างการรับรู้
และความเข้าใจของผู้บริหารและ
พนักงาน กนอ.

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 2
- กาหนดกรอบแนวทางการสรรหากรรมการจาก
บั ญชี รายชื่ อของกระทรวงการคลั งอย่ า งเป็ น
ระบบแล้วเสร็จ
โดยจัดทารวมกับคู่มือด้าน CG ตามโครงการ
ที่ 1 กิจกรรมการที่ (1)

กิจกรรมที่ (4) การจัดทาคู่มือแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในการเกิดรายการเกี่ยวโยงเพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของคณะกรรมการอย่างเป็นระบบ
แผนงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ตค พย ธค มค

1. กาหนดกรอบแนวทางการป้องกันการ
ใช้ข้อมูลภายใน การเกิดรายการเกี่ยวโยง
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของคณะกรรมการอย่างเป็นระบบ
2. จัดทาคู่มือการป้องกันการใช้ขอ้ มูล
ภายใน การเกิดรายการเกี่ยวโยงเพือ่
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของคณะกรรมการอย่างเป็นระบบ

กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 2
- กาหนดกรอบแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในการเกิดรายการเกี่ยวโยงเพื่อป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการอย่าง
เป็นระบบแล้วเสร็จ
โดยจัดทารวมกับคู่มือด้าน CG (ตาม
โครงการที่ 1 กิจกรรมการที่ (1))

/3. รวบรวม...
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แผนงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ตค พย ธค มค

กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 2

3. รวบรวมความเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อ
(ร่าง) คู่มือ
4. นาเสนอ ผวก.ขอความเห็นชอบคู่มือ
5. ประชาสัมพันธ์/ชี้แจง/สร้างการรับรู้
และความเข้าใจของผู้บริหารและ
พนักงาน กนอ.

โครงการที่ 2 การเสริมสร้างการรับรู้การดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันการทุจริต
กิจกรรมที่ (1) การจัดกิจกรรม CG Day
แผนงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ตค พย ธค มค

กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1. กาหนดกรอบแนวทางและนิคมฯ
เป้าหมายในการจัดงาน
2. จัดเตรียมอุปกรณ์จัดงาน และ
ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
3. จัดงาน CG Day กนอ. สานักงานใหญ่
(ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานส่วนกลาง)
4. จัดงาน CG Day ระดับภูมิภาค
ในนิคมฯเป้าหมาย อย่างน้อย 4 แห่ง
5. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้ง
ภายในและนอกองค์กร

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 2
- เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
จึ ง อยู่ ร ะหว่ า งการทบทวนแนวทางการจั ด
กิจกรรมใหม่

กิจกรรมที่ (2) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ กนอ. ผ่านเว็บไซต์ กนอ.
แผนงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ตค พย ธค มค

1. กาหนดรายการข้อมูลสาธารณะที่ต้อง
เปิดเผยตามหลักเกณฑ์ ITA และ
มาตรฐานกระทรวงการคลัง
2. จัดทา/ทบทวนเอกสารข้อมูลสาธารณะ
นาเสนอขอความเห็นชอบจาก ผวก.

กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 2
- กาหนดรายการข้อมูลสาธารณะที่ต้องมีการ
ทบทวนแล้วเสร็จ
- อยู่ ร ะหว่า งจัด ทา/ทบทวนเอกสารข้อมูล
สาธารณะ โดยเอกสารบางส่วนอยู่ระหว่าง
Update ข้ อ มู ล เช่ น ความคื บ หน้ า การ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการใช้งบ
ระมาณ เป็นต้น

3. ปรับปรุงข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์

/กิจกรรมที่...
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กิจกรรมที่ (3) การสร้างความรู้ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารที่สาคัญ ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง โปร่งใส
แผนงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ตค พย ธค มค

กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1. กาหนดช่องทางในการสื่อสารและ
รายการข้อมูล/ข่าวสาร/แนวปฏิบัตทิ ี่
พนักงาน กนอ. ต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ตามเกณฑ์ ITA

2. จัดทา/ออกแบบสือ่ ที่เหมาะสมและ
เข้าใจง่าย
3. สื่อสาร/เผยแพร่ผ่านช่องทางภายใน
องค์กร เช่น Line บอร์ดประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย ต่อเนื่องตลอดปี

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 2
- ก าหนดหั วข้ อที่จะสื่อสารเพื่อ สร้ างความรู้
ความเข้าใจแล้วเสร็จ ได้แก่
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายและนโยบายป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
ขั้นตอนการอนุมัติอนุญาตโปร่งใส
ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินหน่วยงาน
- สื่อสารข้อมูลแล้ว 2 ข้อมูล ได้แก่
แนวทางและช่อ งทางการร้ องเรี ยนการ
ทุจริตของ กนอ.
กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามพนักงานรัฐรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในรูปแบบ
โปสเตอร์ ต ามจุ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ใ น
สานักงานใหญ่

โครงการที่ 3 การส่งเสริมจิตสานึกด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
กิจกรรมที่ (1) ต้นแบบการทางานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ตค พย ธค มค

1. กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินการ
2. ถอดพฤติกรรมต้นแบบในการทางาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร กนอ.
3. ออกแบบสื่อ/ ช่องทาง/ วิธกี าร
สื่อสารพฤติกรรมต้นแบบในการทางาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 2
- กาหนดร่างพฤติกรรมต้นแบบการทางานตาม
หลักธรรมาภิบาลและวัฒนธรรม SMART ECO
แล้วเสร็จ
- เดิมกาหนดการสื่อสารควบคู่กับกิจกรรม CG
Day แต่ จ ากสถานการณ์ COVID-19 จึ ง อยู่
ระหว่างปรับรูปแบบการสื่อสารเป็นการสื่อสาร
ผ่านสื่อภายใน

4. สื่อสารพฤติกรรมต้นแบบในการทางาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารต่อ
พนักงาน กนอ.
5. สารวจความคิดเห็นของพนักงานต่อ
การนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร กนอ.

/กิจกรรมที่...
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กิจกรรมที่ (2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการค้นหาและประเมินความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
แผนงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ตค พย ธค มค

กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1. กาหนดรูปแบบ แนวทางและวิทยากร
ในการสัมมนาฯ

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 2
- ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ เ พื่ อ รั บ นโยบายและ
แนวทางค้นหาและประเมินความเสี่ยงในการ
เกิ ด ทุ จ ริ ต จาก ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการ
ทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม (ศปท.อก.) เมื่อ
วันที่ 14-16 ธ.ค. 62
- จั ดสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การค้ นหาและประเมิน
ความเสี่ยงการเกิดทุจริต เมื่อ 20 ก.พ. 63 และ
จั ดท าเป็ นแผนบริ หารความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต
ปีงบประมาณ 2563 จัดส่งให้ ศปท.อก. แล้วเสร็จ

2. จัดอบรมสร้างความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานที่ดีในหน่วยงานที่มีความเสี่ยง
และโอกาสเกิดทุจริต
3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการค้นหาและ
ประเมินความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
4. สรุปแนวทางการดาเนินงานเพื่อป้องกัน/
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
5. จัดทานโยบาย/คู่มือ/มาตรการ/แนว
ปฏิบัติ เพื่อป้องกัน/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ในการเกิดทุจริต

กิจกรรมที่ (3) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการค้นหาคุณธรรมเป้าหมายความดีที่อยากทา และปัญหาที่อยากแก้เพื่อส่งเสริมการ
เป็นองค์กรคุณธรรม
แผนงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ตค พย ธค มค

1. กาหนดรูปแบบ แนวทางและวิทยากร
ในการสัมมนาฯ
2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการค้นหา
คุณธรรมเป้าหมาย ความดีทอี่ ยากทา
และปัญหาทีอ่ ยากแก้ เพือ่ ส่งเสริมการ
เป็นองค์กรคุณธรรม
3. สรุปแนวทางการดาเนินงานส่งเสริม
การเป็นองค์กรคุณธรรมเสนอผู้บริหาร
4. ดาเนินงานตามแนวทางการเป็น
องค์กรคุณธรรมที่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร (ดาเนินการในปี 2563
หรือบรรจุเป็นแผนงานด้าน CG ในปี
2564 ต่อไป)

กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 2
- กนอ. ร่วมกับองค์กรคุณธรรม จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการฯ ในวันที่ 9 – 10 มี.ค. 63 โดยจะ
บรรจุข้อเสนอความดีที่อยากทา และปัญหาที่
อยากแก้จากการสัมมนาลงในแผนปฏิบัติการ
ด้าน CG ต่อไป

/โครงการที่...
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โครงการที่ 4 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ กนอ.
กิจกรรมที่ (1) การอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กนอ.
แผนงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ตค พย ธค มค

กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1. กาหนดหัวข้อ รูปแบบ วิทยากรอบรม
สร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ความ
โปร่งใส ธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ ITA
และการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม
กนอ.

2. จัดอบรมแก่ผู้บริหาร เช่น การบริหาร
งานที่เป็นธรรม, หลักจริยธรรมของ
ผู้บริหาร เป็นต้น
3. จัดอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนที่ดี เช่น การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ, การปฏิบัติงานทีม่ ุ่ง
ผลสาเร็จและประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 2
- กาหนดกรอบการดาเนินงานแล้วเสร็จ โดย
กาหนดหัวข้อดังนี้
1. หัวข้อด้านคุณธรรมและความโปร่ง ใสใน
การทางาน
2. หัวข้อด้านสมดุลชีวิตระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
3. หั ว ข้ อ ด้ า นการปฏิ บั ติ ต นตามจริ ย ธรรม
กนอ. (หลังจากทบทวนคู่มือจริยธรรม กนอ.
แล้วเสร็จ) ระดับผู้บริหารและระดับพนักงาน
- เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
จึ ง อยู่ ร ะหว่ า งการทบทวนแนวทางการจั ด
กิจกรรมใหม่
- จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในพนั ก งานควบคู่ ใ นการจั ด สั ม มนาเชิ ง
ปฏิบัติการค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย เมื่อวันที่
9 – 10 มี.ค. 63 ดังนี้
1. หั ว ข้ อ “การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมใน
สั ง คมไทย” โดย พล.อ.อ. วี ร วิ ท คงศั ก ดิ์
ประธานอนุกรรมการ ขับเคลื่อนแผนแม่ บ ท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
2. หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยต้นทุน
ชี วิ ต (Life Assets)” โดย รศ.นพ.สุ ริ ย เดว
ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน

กิจกรรมที่ (2) การศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล
แผนงาน
กิจกรรม
1. กาหนดหน่วยงาน และหัวข้อใน
การศึกษาดูงานหน่วยงาน Best Practice
ในการดาเนินงานด้านคุณธรรม ความ
โปร่งใส และธรรมาภิบาล
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารและ
พนักงานเข้าร่วมการศึกษาดูงาน
3. ศึกษาดูงานหน่วยงาน Best Practice
ในการดาเนินงานด้านคุณธรรม ความ
โปร่งใส และธรรมาภิบาล
4. ประชุมสรุปแนวทางดาเนินงานจากผล
ศึกษาดูงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

ตค พย ธค มค

กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 2
- ก าหนดหน่ ว ยงาน Best Practice ในการ
ดาเนินงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และธรร
มาภิบาล ได้แก่ ธอส. อสค.
- เนื่ อ งจากสถานการณ์ COVID-19 จึ ง เลื่อน
กาหนดการศึกษาดูงานออกไปก่อน

/โดยที่ประชุม...
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โดยที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
- นายพิสิฐฯ และ ผวก.กนอ. ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรนาเสนอ Outcome ที่มี Evidence ชัดเจน เพื่อให้เห็น
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อะไรกลับไปจากการเข้าร่วมกิจกรรมและมีการเปลี่ยนแปลงที่
ดีขึ้นอย่างไร
มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ปรับรูปแบบการนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องที่ 5.3

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้าน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565
ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดยนางสาวจริยาฯ ผู้อานวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ได้นาเสนอรายงานผลการ
ดาเนิ น งานตามแผนปฏิบั ติการปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อมของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : ISO 26000 Implementation
โครงการที่ 1 การดาเนินงานด้าน CSR ภายใต้กรอบแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร และเป็นไป
ตามมาตรฐาน ISO 26000 ในกระบวนการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การดาเนินงานด้าน CSR เป็นไปตามกรอบ
แนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนสู่ความยั่งยืนและสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรตามระบบ GRI
เป้าหมาย : - รายงานการพัฒนาความยั่งยืนตามระบบ GRI Standard
- พั ฒ นา 5 หั ว ข้ อ หลั ก ตามมาตรฐาน ISO 26000 ได้ แ ก่ ประเด็ น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร การปฏิ บั ติ ด้ า น
แรงงาน ธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และการสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
ความคืบหน้าการดาเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)

เป้าหมาย

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
จัดประชุมชี้แจงการปรับ - จัดทาร่างขอบเขตการจ้าง
แผนตาม ISO 26000
(TOR) การทารายงาน GRI
และหลักการ GRI
- แผนพัฒนาองค์ประกอบ
พื้นฐานของ CSR in
Process ตาม ISO 26000
5 หัวข้อ

30%

50%

ไตรมาส 3
- จัดจ้างการทารายงาน GRI
- รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทา
รายงาน GRI
- อบรม CSR in Process
ให้กับบุคลากร กนอ. และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เสริมสร้างมาตรฐานและ
ความเพียงพอของระบบ
ด้าน CSR in Process ตาม
มาตรฐาน ISO 26000
70%

ไตรมาส 4
- รายงาน GRI
- มีการนาแนวทาง
ISO 26000 มา
ประยุกต์ใช้ในกระบวน
การปฏิบัติงาน
- จัดสัมมนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน CSR
in Process

100%

/ผลการดาเนินงาน...
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ผลการดาเนินงาน
สะสม

ไตรมาส 1
30%
ดาเนินการจัดประชุม
ชี้แจงแผนกลยุทธ์ CSR
กับหน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้องวันที่ 28 พ.ย. 62

ไตรมาส 2
50%
- อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษา
ตามระเบียบพัสดุ
- แผนพัฒนาองค์ประกอบ
พื้นฐาน CSR in Process ตาม
หลักมาตรฐาน ISO 26000

ไตรมาส 3
-

ไตรมาส 4
-

ความคืบหน้างบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)
งบประมาณที่ได้รับ

3,800,000 บาท (100%)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
570,000 บาท
(15%)
-

ไตรมาส 1
เป้าหมายการใช้งบประมาณ

-

งบประมาณใช้จริง (สะสม)
ประสิทธิภาพ : การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
ประสิทธิผล :
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ความเสี่ยง :
ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ไตรมาส 4
3,800,000 บาท
(100%)
-

โครงการที่ 2 โครงการสานฝัน ปั้นอาชีพ
วัตถุประสงค์ : เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะความรู้ ใ นการสร้ า งอาชี พ เสริ ม รายได้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนรอบนิ ค มอุ ต สาหกรรม
ประกอบด้วย กลุ่มวัยแรงงาน แรงงานใกล้เ กษียณ และชุมชนสูงอายุ เพื่อให้มีทักษะความรู้และแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ สร้างธุรกิจ โดยพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาชีพให้ได้รับมาตรฐานวิชาชีพเป็นที่
ยอมรับของผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการบริการภาคอุตสาหกรรม
เป้าหมาย : - ดาเนินการในพื้นที่เป้าหมาย ปี 2563 (นิคมฯ 11 แห่ง) พิจิตร แหลมฉบัง อัญธานี เวลโกรว์
เกตเวย์ซิตี้ ทีเอฟดี หนองแค แก่งคอย ราชบุรี ภาคเหนือ และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
- เป้าหมายจานวนผู้ได้รับการอบรมปี 2563 = 1,000 คน
- มีการรวมกลุ่มชุมชนผลิต/บริการ อย่างน้อย 1 กลุ่ม หรือเกิด SME อย่างน้อย 1 ราย
- ระดับความพึงพอใจของชุมชนไม่น้อยกว่า 4.89
ความคืบหน้าการดาเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)

เป้าหมาย

ไตรมาส 1
- จัดอบรมเพื่อกาหนด
กรอบ/แผนงานบริหาร
โครงการ/เครื่องมือการ
ประเมินผลตอบแทนทาง
สังคม (Social Return
on Investment : SROI)
- สารวจข้อมูลความ
ต้องการด้านอาชีพของ
ชุมชนรอบนิคมฯ
20%

ไตรมาส 2
- ข้อมูลความต้องการด้าน
อาชีพ
- จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ชุมชน

50%

ไตรมาส 3
- ชุมชนรอบนิคมฯ
ได้รับการฝึกอาชีพ
- ชุมชมรอบนิคมฯ มี
การต่อยอด/รวมกลุ่ม
- ผลการดาเนินงาน
ของนิคมฯที่ดาเนิน
โครงการฯ แล้ว

ไตรมาส 4
- ชุมชนรอบนิคมฯ มี
การรวมกลุ่มผลิต/
บริการหรือเกิดกลุ่ม
SME
- คู่มือการประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคม
(SROI)

80%

100%

/ผลการดาเนินงาน...
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ผลการดาเนินงาน
สะสม

20%
- การเตรียมความพร้อมและ
รวบรวมข้อมูลในการจัดทา
SROI
- ข้อมูลความต้องการด้าน
อาชีพของชุมชนรอบนิคมฯ
เป้าหมาย

50%
- ผลความต้องการด้านอาชีพของ
ชุมชนรอบนิคมฯ
- ฝึกอบรมอาชีพให้ชุมชนแล้ว 127 คน
- แนวทางการนาระบบการประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมมาปรับใช้ใน
นิคมฯ ปิ่นทอง (นิคมฯ นาร่อง)

-

-

ความคืบหน้างบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)
งบประมาณที่ได้รับ

4,000,000 บาท (100%)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
400,000 บาท
3,200,000 บาท
(10%)
(80%)
330,770 บาท
(8.27%)

ไตรมาส 1
เป้าหมายการใช้งบประมาณ
200,000 บาท
(5%)
9,640 บาท
งบประมาณใช้จริง (สะสม)
(2.41%)
ประสิทธิภาพ : การใช้งบประมาณช้ากว่าแผนงานที่กาหนด
ประสิทธิผล : การดาเนินงานช้ากว่าเป้าหมายที่กาหนด เนื่องจากยังไม่ได้จัดอบรมการประเมิน SROI
ความเสี่ยง : ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ไตรมาส 4
4,000,000 บาท
(100%)
-

โครงการที่ 3

การเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
(ภายใต้โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สงขลา ตาก)
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามแผนงาน
2. สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี
3. สร้างเครือข่ายการดาเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ระหว่าง กนอ. ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางกระบวนการมีส่วนร่วมและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย : - ชุมชนโดยรอบพื้นที่จัดตั้งนิคมฯ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยอมรับและเชื่อมั่นในการดาเนินงานของ กนอ.
- ระดับทัศนคติของชุมชนไม่น้อยกว่า 4.62
ความคืบหน้าการดาเนินงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)

เป้าหมาย

ไตรมาส 1
- จัดทาฐานข้อมูล
ชุมชน
- ประชุม
คณะทางานไตรภาคี
ในพื้นที่สงขลา ครั้ง
ที่ 1

ไตรมาส 2
- กิจกรรมสาน
สัมพันธ์กับ
สื่อมวลชนสงขลา
- ประชุม
คณะทางานไตรภาคี
ในพื้นที่สงขลา ครั้ง
ที่ 2

ไตรมาส 3
- กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในพื้นที่
- กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนในพื้นที่
- กิจกรรมด้านวัฒนธรรม
ประเพณี ร่วมกับชุมชนฯ/
สนับสนุนเดือนรอมฎอน

ไตรมาส 4
- กิจกรรมด้านวัฒนธรรม
ประเพณี ร่วมกับชุมชนฯ/
สนับสนุนประเพณี การ
แข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ
ประจาปี 2563
- ประชุมคณะทางานไตรภาคี
ในพื้นที่สงขลา ครั้งที่ 4

/เป้าหมาย...
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ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3
- ประชุมคณะทางานไตรภาคี
ในพื้นที่สงขลา ครั้งที่ 3
- โครงการศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการนิคมฯ และ
ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ

35%
25%
- จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
กับสื่อมวลชน จังหวัด
สงขลา วันที่ 13 ก.พ.2563
โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วม 59
คน ประกอบด้วย สื่อวิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์

70%
-

เป้าหมาย
(ต่อ)

15%
15%
- ฐานข้อมูลชุมชนมี
ความสมบูรณ์ประมาณ
ผลการดาเนินงาน
40%
สะสม
- ประชุมคณะทางาน
ไตรภาคี ครั้งที่ 1 วันที่
24 ธ.ค.2562

ไตรมาส 4
- อบรมปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วย ชีวิต
ขั้นพื้นฐาน (CPR)
- กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ด้านอาชีพรองรับวิสาหกิจ
บริการอุตสาหกรรม
100%
-

ความคืบหน้างบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)
งบประมาณที่ได้รับ

2,000,000 บาท (100%)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
400,000 บาท
1,500,000 บาท
(20%)
(75%)
256,745 บาท
(12.84%)

ไตรมาส 1
เป้าหมายการใช้งบประมาณ
200,000 บาท
(10%)
99,845 บาท
งบประมาณใช้จริง (สะสม)
(5%)
ประสิทธิภาพ : การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
ประสิทธิผล : การดาเนินงานช้ากว่าเป้าหมายที่กาหนด โดยเลื่อนการประชุมคณะทางานไตรภาคี ครั้งที่ 2
ความเสี่ยง : ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ไตรมาส 4
2,000,000 บาท
(100%)
-

ความคืบหน้าการดาเนินงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)
ไตรมาส 1
- จัดทาฐานข้อมูล
ชุมชน
เป้าหมาย

15%

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
- สารวจข้อมูลความต้องการ - กิจกรรมเสริมสร้าง
ด้านอาชีพของชุมชน ในพื้นที่ ความรูส้ ิ่งแวดล้อม
อาเภอแม่สอด
ให้แก่ชุมชน
- กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ด้านอาชีพรองรับวิสาหกิจ
บริการอุตสาหกรรม
45%
75%

ไตรมาส 4
- กิจกรรมด้านวัฒนธรรม
ประเพณีร่วมกับชุมชนในพื้นที่
- กิจกรรมด้านสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ
ประจาปี 2563
100%

/ผลการดาเนินงาน...
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ไตรมาส 1
15%
- ฐานข้อมูลชุมชนมี
ความสมบูรณ์
ประมาณ 40%
ผลการดาเนินงาน
สะสม

ไตรมาส 2
35%
- ข้อมูลความต้องการด้านอาชีพของ
ชุมชน ในพื้นที่หมู่ 1–7 ต. ท่าสายลวด
อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 5-6 ก.พ.2563
จานวน 248 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
อาชีพ ที่ชุมชนต้องการฝึกอบรมมาก
ที่สุด คือ ทาอาหารและเครื่องดื่ม
พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน และ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
- กนอ.เลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมด้าน
อาชีพให้แก่ชุมชนออกไป เนื่องจาก
ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 และตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ไตรมาส 3
-

ไตรมาส 4
-

ความคืบหน้างบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)
งบประมาณที่ได้รับ

700,000 บาท (100%)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
140,000 บาท
350,000 บาท
(20%)
(50%)
30,000 บาท
(4.28%)

ไตรมาส 1
เป้าหมายการใช้งบประมาณ
งบประมาณใช้จริง (สะสม)
ประสิทธิภาพ :
ประสิทธิผล :
ความเสี่ยง :

-

ไตรมาส 4
700,000 บาท
(100%)
-

การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
การดาเนินงานช้ากว่าเป้าหมายที่กาหนด เลื่อนการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้านอาชีพ
ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

โครงการที่ 4 Corporate CSR Image (เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้าน CSR ของ กนอ.)
วัตถุประสงค์ : - เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ.
- เพื่อสร้างการยอมรับและเชื่อมั่นของสังคมชุมชนต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของนิคมฯ
เป้าหมาย : - เกิดภาพลักษณ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีของ กนอ.
- ระดับความพึงพอใจของชุมชนไม่น้อยกว่า 4.89
ความคืบหน้าการดาเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)

เป้าหมาย

ไตรมาส 1
จัดทาของที่ระลึก
โครงการบริจาคโลหิต

ไตรมาส 2
กิจกรรม นิคมฯ
สระแก้วชวนวิ่งก้าว
ไปด้วยกัน

30%

50%

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
แผนการดาเนินโครงการ - กิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้าน
Corporate CSR และ CSR ของ กนอ.
กระบวนการขออนุมตั ิ
- สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลรายงาน GRI
เพื่อสร้างความเข้าใจ
70%
100%

/ผลการดาเนินงาน...
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ผลการดาเนินงาน
สะสม

ไตรมาส 1
30%
ดาเนินการจัดทาและ
ส่งมอบให้ นิคมฯ/
ท่าเรือฯแล้ว

ไตรมาส 2
50%
จัดกิจกรรมวันที่ 29 ก.พ. 63 มี
ผู้เข้าร่วมจานวน 400 คน จาก
หน่วยงานราชการและชุมชนใน
จังหวัดสระแก้ว และบุคลากร
กนอ. นักกีฬาเดินวิ่งจากชมรม
และเพจต่างๆ

ไตรมาส 3
-

ไตรมาส 4
-

ความคืบหน้างบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)
งบประมาณที่ได้รับ

ไตรมาส 1
เป้าหมายการใช้งบประมาณ
600,000 บาท
(20%)
492,000 บาท
งบประมาณใช้จริง (สะสม)
(16%)
ประสิทธิภาพ : การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
ประสิทธิผล :
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ความเสี่ยง :
ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

3,000,000 บาท (100%)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
1,200,000 บาท
(40%)
1,150,000 บาท
(38%)

ไตรมาส 4
3,000,000 บาท
(100%)
-

โครงการที่ 5

การดาเนินกิจกรรม CSR ของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 26000
(หมวดที่ 7 การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน)
วัตถุประสงค์ : สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคม/ชุมชน (CSR in Process) และยกระดับความพึงพอใจของ
ชุมชนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้าน CSR ของ กนอ. (CSR After Process)
เป้าหมาย : ระดับความพึงพอใจของชุมชนไม่น้อยกว่า 4.89
ความคืบหน้าการดาเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
สะสม

ไตรมาส 1
38 กิจกรรม
6%
6%
38 กิจกรรม

ไตรมาส 2
146 กิจกรรม
20%
16%
114 กิจกรรม

ความคืบหน้างบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)
งบประมาณที่ได้รับ

ไตรมาส 3
327 กิจกรรม
46%
-

18,027,750 บาท (100%)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
3,600,000 บาท
7,200,000 บาท
(20%)
(40%)
3,785,551 บาท
(21%)

ไตรมาส 1
เป้าหมายการใช้งบประมาณ
1,800,000 บาท
(10%)
1,574,250 บาท
งบประมาณใช้จริง (สะสม)
(9%)
ประสิทธิภาพ : การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
ประสิทธิผล :
การดาเนินงานช้ากว่าเป้าหมายเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ความเสี่ยง :
ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ไตรมาส 4
697 กิจกรรม
100%
ไตรมาส 4
18,027,750 บาท
(100%)
-

/การดาเนินกิจกรรม...

-24-

การดาเนินกิจกรรม CSR ของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 26000
(หมวดที่ 7 การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
โครงการที่ 6 โครงการสารวจความพึงพอใจและทัศนคติ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อหาความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดีที่มีต่อผลิตภัณฑ์
และบริการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ. รวมถึงการสารวจการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ. ของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. เพื่อนาผลประเมินมาวิเคราะห์ และวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ และความภักดี และ
กาหนดแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานของ กนอ. ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อทาให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าและผู้ร่วมดาเนินงานในที่สุด
เป้าหมาย : ระดับความพึงพอใจลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เป็นไปตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการ กนอ. ประจาปี 2563
ความคืบหน้าการดาเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
สะสม

ไตรมาส 1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือก และกากับการจ้าง
และจัดทาข้อกาหนด และ
ขอบเขตงานจ้าง (TOR)

ไตรมาส 2
ดาเนินการคัดเลือกที่
ปรึกษาโครงการสารวจ
ความพึงพอใจ ตาม
กระบวนการทางพัสดุ

15%
35%
15%
35%
แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา
คัดเลือก และกากับการจ้าง โครงการสารวจความพึง
และจัดทาข้อกาหนด และ พอใจ แล้วเสร็จ
ขอบเขตงานจ้าง (TOR)
แล้วเสร็จ

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
- สัญญาจ้างที่ปรึกษา
รายงานผลการ
- แบบสอบถาม และ
ดาเนินงาน
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง
- ผลการสารวจลูกค้า และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
85%
100%
-

กลยุทธ์ที่ 2 : CSR in Process for Smart Eco
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนา IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมสู่การ
เป็นนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 และโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบาย
“Thailand 4.0/ Industry 4.0” สู่การเป็นประเทศ มั่นคง/มั่งคั่ง/ยั่งยืน
เป้าหมาย : 1) จานวนนิคมฯ/ท่าเรือฯเชิงนิเวศ 4.0 จานวน 8 แห่ง (สะสมจากปีงบประมาณ 2562) และ
2) จาวนโรงงาน 4.0 ในนิคมฯ/ท่าเรือฯ รวม 11 โรงงาน (สะสมจากปีงบประมาณ 2562)
ความคืบหน้าการดาเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)
/เป้าหมาย...
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เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
สะสม

ไตรมาส 1
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
พัฒนายกระดับนิคมฯ/ท่า
เรือฯ เชิงนิเวศ 4.0 และ
โรงงาน 4.0

ไตรมาส 2
- หลักเกณฑ์นคิ มฯ/ท่าเรือฯ
เชิงนิเวศ 4.0 และโรงงาน 4.0
- คู่มือการตรวจประเมิน
เพื่อให้การรับรองการเป็น
นิคมฯ/ท่าเรือฯ เชิงนิเวศ 4.0
และโรงงาน 4.0
15%
50%
15%
50%
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน - หลักเกณฑ์นคิ มฯ/ท่าเรือฯ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิง เชิงนิเวศ 4.0 และโรงงาน 4.0
นิเวศ 4.0 และโรงงาน
- คู่มือการตรวจประเมิน
อุตสาหกรรม 4.0 ตามคาสั่ง เพื่อให้การรับรองการเป็น
กนอ. ที่ 413/2562 ลงวันที่ นิคมฯ/ท่าเรือฯ เชิงนิเวศ 4.0
28 พฤศจิกายน 2562
และโรงงาน 4.0

ไตรมาส 3
- ผลการสื่อสาร
หลักเกณฑ์และสลุป
ผลการเตรียมความ
พร้อมของนิคมฯ/
โรงงานเป้าหมาย
60%
-

ไตรมาส 4
- ผลการตรวจ
ประเมินเพื่อรับรอง
นิคมฯ/ท่าเรือฯ เชิง
นิเวศ 4.0 และ
โรงงานอุตสาหกรรม
4.0
100%
-

-

-

โครงการที่ 2 มาตรการการจัดการการเกิดอุบัติภัยร้ายแรงในนิคมอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ให้ผู้ประกอบการนาไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ
2. เพื่อสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ PSM ของผู้ประกอบการ
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
เป้าหมาย : 1. เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ให้ผู้ประกอบการทราบ
2. กนอ. กากับดูแลการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการแก้ไขของโรงงาน
3. นิคมฯ / ท่าเรือฯ / กนอ.สนญ. มีแผนการจัดการเหตุการณ์ และฝึกซ้อมแผนตอบโต้ที่เป็นภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉิน
ความคืบหน้าการดาเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)

เป้าหมาย

ไตรมาส 1
- ข้อมูลสาหรับนามา
จัดทา Best Practice
- แผนการตรวจประเมิน
PSMและเข้าตรวจติดตาม
โรงงานตามแผนฯ
- แผนการจัดการ
เหตุการณ์ (ฉบับทบทวน)
จานวน 2 แห่ง

25%

ไตรมาส 2
- จัดทา Best Practice
จานวน 3 เรื่อง
- ติดตามความคืบหน้า
การปฏิบัตติ ามแผนฯ การ
แก้ไข
- แผนการจัดการ
เหตุการณ์ (ฉบับทบทวน)
สะสม 21 แห่ง และ
รายงานผลการฝึกซ้อม
แผนตอบโต้ที่เป็นภัยพิบตั ิ
และภาวะฉุกเฉิน 1 แห่ง
50%

ไตรมาส 3
- จัดทา Best Practice
จานวน 3 เรื่อง
- ความคืบหน้าของการปฏิบตั ิ
ตามแผนปฏิบัติการแก้ไข
สาหรับกรณีข้อบกพร่องหลัก
หรือ กรณีข้อบกพร่องย่อย
- แผนการจัดการเหตุการณ์
(ฉบับทบทวน) สะสม 37 แห่ง
และรายงานผลการฝึกซ้อม
แผนตอบโต้ที่เป็นภัยพิบตั ิและ
ภาวะฉุกเฉิน 10 แห่ง
75%

ไตรมาส 4
- เผยแพร่ Best Practice
ผ่าน Website ของ กนอ.
- หนังสือสั่งการกรณี
โรงงานไม่ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการแก้ไข
(ถ้ามี)

100%

/ผลการดาเนินงาน...
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ผลการดาเนินงาน
สะสม

ไตรมาส 1
25%
- ข้อมูลสาหรับนามาจัดทา
Best Practice
- แผนการตรวจประเมิน
PSM และเข้าตรวจติดตาม
โรงงานตามแผนฯ จานวน
4 แห่ง
- ทบทวนแผนแล้วเสร็จ 9
แห่ง

ไตรมาส 2
50%
- จัดทา Best Practice
จานวน 3 เรื่อง(สะสม)
- ผลความคืบหน้าการปฏิบัติ
ตามแผนฯ การแก้ไขของ
โรงงาน
- ทบทวนแผนแล้วเสร็จ 30
แห่ง (สะสม)
- ซ้อมแผนแล้วเสร็จ 3 แห่ง
(สะสม)

ไตรมาส 3
-

ไตรมาส 4
-

-

-

กลยุทธ์ที่ 3 : ECO Efficiency
โครงการที่ 1 โครงการยกระดับประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร
วัตถุประสงค์ : เพื่อดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรให้เป็นไปตามแผนงาน/มาตรการที่
กาหนด โดยค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรมีค่าสูงขึ้น
เป้าหมาย : การบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่การมีประสิทธิภาพทางนิเวศ เศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความคืบหน้าการดาเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
สะสม

ไตรมาส 1
- สื่อสาร/ชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานตามแนวทางใน
การปรับปรุงค่า
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ
- แผนงานในการปรับปรุง
ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
20%
20%
- จัดสัมมนาสรุปผลและ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
ดาเนินโครงการฯ ใน
ปีงบประมาณ 2563 เมื่อ
วันที่ 31 ต.ค. 62
- แผนงานในการปรับปรุง
ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเว
เศรษฐกิจของ 12นิคม 1
ท่าเรือ และ กนอ.สนญ.

ไตรมาส 2
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมความพร้อม
และให้คาแนะนาในการ
ปรับปรุงค่าประสิทธิ
ภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
30%
30%
- จัดประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมและให้
คาแนะนาในการปรับปรุง
ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 17
ธ.ค. 62 ณ ห้อง 501
กนอ.สนญ.

ไตรมาส 3
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการปรับปรุงค่า
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ

70%
40%
- ประชุมติดตามผลการ
ดาเนินงานและการรวบรวม
ข้อมูลสาหรับการประเมินค่า
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Eco-efficiency) ของ กนอ.
ประจาปี 2563 ร่วมกับผู้แทน
นิคมฯ/GUSCO/GETCO เมื่อ
วันที่ 12 มี.ค. 63 ณ กนอ.
สนญ.

ไตรมาส 4
วิเคราะห์ผลค่า
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจขององค์กร
และสรุปผล
เปรียบเทียบกับปีฐาน
100%
-

/โครงการที่...
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โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาข้อมูลด้านชุมชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทาฐานข้อมูลด้านชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการพัฒนา Big Data ขององค์กร
เป้าหมาย : ฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนให้การทางานด้าน CSR มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความคืบหน้าการดาเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
สะสม

ไตรมาส 1
- จัดทาฐานข้อมูลชุมชนใน
รูปแบบไฟล์
15%
15%
- จัดทาฐานข้อมูลชุมชนรอบ
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมความ
สมบูรณ์ 15%

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
- จัดทาฐานข้อมูลชุมชนใน - จัดทาฐานข้อมูล
รูปแบบไฟล์
ชุมชนในรูปแบบไฟล์
40%
70%
40%
- จัดทาฐานข้อมูลชุมชน
รอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ความสมบูรณ์ 40%

ไตรมาส 4
- จัดทาฐานข้อมูล
ชุมชนในรูปแบบไฟล์
100%
-

กลยุทธ์ที่ 4 : Human Capital Management
โครงการที่ 1 โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ CSR in process ให้กับบุคลากร กนอ. และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ.
(รายงานร่วมกับโครงการการดาเนินงานด้าน CSR ภายใต้กรอบแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน)
โครงการที่ 2 โครงการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ และความเชี่ยวชาญตามแนวทาง CSR in Process
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้บุคลากร กนอ. มีความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้าน CSR in Process
ตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อให้บุคลากร กนอ. มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมตามแนวทาง CSR in Process
เป้าหมาย : 1. บุคลากร กนอ. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญ
ด้าน CSR in Process ตามมาตรฐานสากล
2. มีเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ (Competency) และสื่อสารเกณฑ์การประเมิน
ความคืบหน้าการดาเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)
ไตรมาส 1
เป้าหมาย

-

ไตรมาส 2
ทบทวนค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อ
ผนวกรวมแนวปฏิบัติที่ดี
ด้าน CSR in Process

10%

ไตรมาส 3
- สื่อสารค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร
- เสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรตามแผน
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปี 2563
50%

ไตรมาส 4
ประเมินระดับการรับรู้
ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งเน้น CSR
in Process

100%

/ผลการดาเนินงาน...

-28-

ไตรมาส 1
ผลการดาเนินงาน
สะสม

-

ไตรมาส 2
10%
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ทบทวนกาหนดค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรผนวกรวมแนว
ปฏิบัติที่ดดี ้าน CSR in Process
และ กาหนดสมรรถนะที่เกีย่ วกับ
CSR in Process เข้าไปใน
Functional Competency

ไตรมาส 3
-

ไตรมาส 4
-

-

-

กลยุทธ์ที่ 5 : Stakeholder and Customer Relationship
โครงการที่ 1 โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ CSR in process ให้กับบุคลากร กนอ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ.
(รายงานร่วมกับโครงการการดาเนินงานด้าน CSR ภายใต้กรอบแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน)
โครงการที่ 2 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานด้าน CSR in Process
(รายงานร่วมกับโครงการการดาเนินงานด้าน CSR ภายใต้กรอบแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน)
กลยุทธ์ที่ 6 : Green Innovation
โครงการที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ด้านนวัตกรรม/นวัตกรรมสีเขียว
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการบริการจัดการและเพิ่มมูลค่าของนวัตกรรม และนวัตกรรมสี
เขียว ทั้งในเชิงนโยบายที่สาคัญ เครื่องมือที่จาเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ
เป้าหมาย : บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการเสริมสร้างความรู้ด้านนวัตกรรมและ/หรือนวัตกรรมสีเขียว และผู้เข้าร่วม
กิจกรรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ความคืบหน้าการดาเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
สะสม

ไตรมาส 1
- กาหนดขอบเขต
ความหมายของGreen
Innovation
- กาหนดหลักเกณฑ์กลุ่ม
บุคลากรเข้ารับการอบรม
20%
20%
- ขอบเขตความหมาย
Green Innovation ตาม
บริบท ของ กนอ.
- หลักเกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย

ไตรมาส 2
กาหนดแนวทางการให้
ความรู้ด้าน Green
Innovation/
Innovation
50%
50%
แนวทางการให้ความรู้
ด้าน Green
Innovation/
Innovation

ไตรมาส 3
จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ด้าน Green
Innovation/
Innovation

ไตรมาส 4
ประเมินผลการเรียนรู้
และการนาไปใช้

90%
-

100%
-

-

-

/โดยที่ประชุม...

-29-

โดยที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
- นายสุรชัยฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดาเนินโครงการของ ฝชส.
ดังนั้นจึงควรมีการประเมินสถานการณ์และปรับแผนดาเนินงานและขอให้นาเสนอในการประชุมฯ ครั้งต่อไป
- นายพิสิฐฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น ว่าควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินกิจกรรมของงานพัฒ นาสังคมและชุมชน เพื่อให้
สามารถดาเนินงานต่อไปได้ เช่น การช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อจาหน่ายสินค้าชุมชน
- นายอัฐพลฯ รองผู้ว่าการ กนอ. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากทาง กนอ. ต้องวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ก่อน
ดังนั้นการดาเนินกิจกรรมของนิคมฯ/ท่าเรือฯ และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอาจต้องเลื่อนเป็นไตรมาส 4 ทั้งหมด
มติที่ประชุม : รับทราบผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม
2563) และนาเสนอคณะกรรมการ กนอ. เพื่อทราบต่อไป

เลิกประชุม

เวลา 12:30 น.

(นางนิภา รุกขมธุร์)
ผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวจริยา สุขะปาน)
ผู้อานวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวญาดา มะลิทอง)
นักวิเคราะห์ 8 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ฝ่ายยุทธศาสตร์
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววรพี นาคเพ็ชร์)
ผู้อานวยการกองพัฒนาชุมชนสัมพันธ์
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

