-1-

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 7/2562 วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10:00 น.
ณ ห้องประชุม 301 กนอ. สานักงานใหญ่
---------------------------------------------------------------------------------------------

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

จิรวัฒน์จรรยา
รุกขมธุร์

3. นางสาวจริยา

สุขะปาน

4. นางดวงอุดม
5. นางสาวกฤษฎาพร
6. นางสาวดรุณี
7. นางสาวทิพย์จินดา
8. นางสาวจันทร์ธร
9. นางดวงพร
10. นางสาวญาดา
11. นางสาววรพี
12. นายสุรวุฒิ
13. นางสาวรุ่งทิพย์
14. นายพชร
15. นางสาวกฤติยาภรณ์

สระวาสี
บุญอยู่
สุวรรณชาตรี
ชัยฤกษ์
ศรีธัญรัตน์
ขุนทอง
มะลิทอง
นาคเพ็ชร์
รุจิโมระ
เดือนแจ้ง
อุดมศักดิ์
ฉิมกรา

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

รองผู้ว่าการ กนอ. สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา
ผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
(ผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ)
ผู้อานวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
(ผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ)
ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ผู้อานวยการกองนิติกรรมและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ผู้อานวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ผู้อานวยการกองพัฒนาชุมชนสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
นักวิเคราะห์ 8 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 8 กองพัฒนาชุมชนสัมพันธ์
นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7 กองพัฒนาชุมชนสัมพันธ์
เลขานุการ 6 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 กองพัฒนาชุมชนสัมพันธ์
นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์
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ระเบี ยบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1.1
การกระทาผิดของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
ประธานคณะอนุ ก รรมการฯ ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ มี ผู้ ป ระกอบการในนิ ค ม
อุตสาหกรรมกระทาผิดเกี่ยวกับการผลิตตามมาตรฐานของสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดย
ปั จ จุ บั น สมอ. ได้ดาเนิ น การยึ ดผลิ ตภัณฑ์ที่กระทาผิ ด ดังกล่ าวไว้แล้ ว จึงขอให้ ทาง กนอ. ชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานของ กนอ. ในกรณีดังกล่าว
ผู้ ว่าการ กนอ. ได้ชี้แจงต่อที่ป ระชุมว่า กนอ. มีอานาจในการสั่ งปิดโรงงานอุตสาหกรรมที่กระทาผิ ด
กฎหมายที่ กนอ. มีอานาจบังคับใช้ ในกรณีดังกล่าว เป็นการกระทาผิดที่นอกเหนือจากอานาจตามกฎหมายของ
กนอ. ทางผู้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวซึ่งได้ แก่ สมอ. จาเป็นต้องมีการแจ้งความและดาเนินคดีตามกฎหมายเพื่อ ให้
กนอ. สามารถมีอานาจสั่งปิดโรงงานฯ ดังกล่าวได้
นอกจากนี้ นางดวงอุดมฯ ผู้ อานวยการฝ่ ายกฎหมาย กนอ. (ผอ.ฝกม.) ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสถานะการ
ดาเนินการของ กนอ. ต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีการตรวจสอบการดาเนินงานของโรงงานฯ ดังกล่าว พบว่า ผู้ได้รับ
อนุญาตประกอบกิจการเป็นคนไทย แต่มีการให้คนจีนประกอบกิจการต่อซึ่งประกอบกิจการโดยไม่ได้มาตรฐาน
ดังนั้น กนอ. โดยผู้อานวยการนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงใช้อานาจตามมาตรา 41 ของ พรบ.กนอ. เกี่ยวกับ
เงื่อนไขการขออนุญาตประกอบกิจการ สั่งระงับการประกอบกิจการของโรงงานฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นายพิสิฐฯ มีข้อห่วงกังวลว่า ในอนาคตอาจเกิดกรณีใกล้เคียงเช่นนี้อีกได้ ดังนั้น กนอ. ควรมีแนวทางและ
กระบวนการดาเนินการที่ชัดเจน รวดเร็ว และมีการประสานสื่อมวลชนแจ้งการดาเนินการของ กนอ. ให้สังคมรับรู้
ผู้ว่าการ กนอ. จึงได้สั่งการให้ ผอ.ฝกม. ประสาน ผอ.ฝบก. กาหนดแนวทางการดาเนินการกรณีดังกล่าวให้
ชัดเจน พร้อมให้ ผอ.กปส. เร่งจัดทา Press Release แจ้งสื่อมวลชนโดยเร็ว
เรื่องที่ 1.2
การดาเนินงาน CSR After Process ของ กนอ.
ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้สอบถามว่ามีการกาหนดให้โครงการสานฝันปั้นอาชีพเป็น Signature ของ
CSR After Process กนอ. แล้วใช่หรือไม่ ผู้ว่าการ กนอ. จึงได้ชี้แจงต่อประธานคณะอนุกรรมการฯ ว่า โครงการ
สานฝั น ปั้ น อาชี พ เป็ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายมาจากกระทรวงอุ ต สาหกรรม โดยนายอุ ต ตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในขณะนั้น โดยดาเนินการร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมไปถึง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งนายพิสิฐฯ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการในขณะนั้น และบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งนายสุรชัยฯ เป็นที่ปรึกษาฯ ตามเป้าหมายการพัฒนาอาชีพชุมชนปีละ 1,000 คน
ในระยะเวลา 3 ปี และเมื่อได้นาเสนอผลการดาเนินโครงการต่อนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ยัง
ได้รับเสียงชื่นชมและให้ กนอ. ดาเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง
นายอัฐพลฯ รองผู้ว่าการ กนอ. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า กนอ. ได้เริ่มดาเนินโครงการดังกล่าวในปีที่
แล้ว แต่ได้รับผลตอบรับที่ดี ถึงแม้ว่า กนอ. จะยังไม่ได้มีนโยบายหรือกาหนดให้โครงการดังกล่าวเป็น Signature
แต่ กนอ. ก็จะดาเนินโครงการต่อเนื่ องและเพิ่มดีกรีความเข้มข้นของโครงการ โดยจะมีการเพิ่มอาชีพที่ชุมชน
ต้องการและต่อยอดการผลักดันอาชีพชุมชนสู่การเป็น SMEs ต่อไป
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นายพิสิฐฯ ที่ข้อคิดเห็นว่า โครงการดังกล่าวตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและภาวะเศรษฐกิจได้ดี
และมีข้อเสนอแนะว่า กนอ. ควรมีการสารวจเพิ่มเติมว่า ว่า หลังจากดาเนินโครงการมาระยะเวลา 1 ปี มีชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการสามารถเดินต่อจนประสบความสาเร็จเป็น Success Case ได้บ้าง รวมถึงปัจจุบันมีอาชีพอะไรที่
น่าสนใจ เหมาะสมกับลักษณะและความต้องการของชุมชนอีก เช่น งานดูแลเด็ก คนป่วย หรือสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะ
อาชีพที่ไม่จาเป็นต้องลงทุนตัวเงินมากนัก
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบี ยบวาระที่ 2
เรื่องที่ 2.1

รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดยนางนิภาฯ ผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ ได้นาเสนอรายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยนายสุรชัยฯ ได้มีการแก้ไขรายงานการ
ประชุมฯ ดังนี้
- ขอปรับ แก้ข้อ ความในหน้า ที่ 6 ตามตารางในข้อ 3 การกาหนดวัน ประชุม ตามปฏิทิน การประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ประจาปีงบประมาณ 2563 จาก “ธันวาคม 2562 (ครั้งที่ 2)” เป็น “ธันวาคม 2562”
- ขอปรับ แก้ข้อความในหน้าที่ 12 ในข้อ 5 การจัดการข้อร้องเรียนเพื่อการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร จาก “หรือมีข้อร้องเรียนย่อมกระทบต่อ คณะอนุกรรมการฯ ชุด
นี้” เป็น “ให้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ในข้อ 2.5”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ปรับแก้ข้อความตามข้อคิดเห็น
ของที่ประชุมต่อไป
ระเบี ยบวาระที่ 3
เรื่องที่ 3.1

เรื่องเพื่อทราบ
ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ประจาปีงบประมาณ 2563
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุ กรรมการฯ โดยนางนิภาฯ ผู้อานวยการฝ่ ายยุทธศาสตร์ ได้นาเสนอปฏิทิ นการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ประจาปีงบประมาณ 2563 ซึ่งปรับปรุงใหม่ให้ กนอ. นาเสนอการดาเนินงานด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 รายละเอียดดังนี้
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วันที/่ เวลา

วาระการประชุม

20 ธันวาคม 2562 เรื่องเพื่อทราบ
เวลา 10:00 น. - คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
- ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
งบประมาณ 2563
เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
- แผนกลยุทธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 CSR
- แผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563 CSR
26 ธันวาคม 2562 เรื่องเพื่อทราบ
เวลา 10:00 น. - ปฏิทินกาหนดการประชุมอนุกรรมการฯ (ทบทวน)
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีปีงบประมาณ 2562 CG
- รายงานผลการดาเนินงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ. ปีงบประมาณ 2562CSR
เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
- แผนกลยุทธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 CSR
- แผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563 CSR
9 มกราคม 2563 เรื่องเพื่อทราบ
เวลา 10:00 น. - รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 1 CG
- รายงานผลการดาเนินงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 CSR
13 กุมภาพันธ์
2563
เวลา 10:00 น.
16 มีนาคม 2563 เรื่องเพื่อพิจารณา
เวลา 10:00 น. - การทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กนอ. CG
- แผนบริหารความเสี่ยงในการเกิดทุจริตของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563 CG
9 เมษายน 2563 เรื่องเพื่อพิจารณา
เวลา 10:00 น. - แนวทางการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2564 CG
เรื่องเพื่อทราบ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 2 CG
- รายงานผลการดาเนินงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 CSR
14 พฤษภาคม 2563
เวลา 10:00 น.

อานาจ
หน้าที่

ข้อ 2.2
ข้อ 2.2

ข้อ 2.4
ข้อ 2.4
ข้อ 2.2
ข้อ 2.2
ข้อ 2.4
ข้อ 2.4

ข้อ 2.1
ข้อ 2.5
ข้อ 2.2
ข้อ 2.4
ข้อ 2.4
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วันที/่ เวลา

วาระการประชุม

อานาจ
หน้าที่

11 มิถุนายน 2563 เรื่องเพือ่ พิจารณา
เวลา 10:00 น.
- แผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2564 CG
ข้อ 2.2
- แนวทางการทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ. ข้อ 2.2
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 CSR
- แนวทางแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กนอ. ปีงบประมาณ 2564 CSR ข้อ 2.2
- แนวทางการทบทวนคู่มือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ
ข้อ 2.1
(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพือ่ ความยั่งยืน ของ กนอ. CSR
9 กรกฎาคม 2563 เรื่องเพือ่ พิจารณา
เวลา 10:00 น.
- การทบทวนคู่มือ CG ปีงบประมาณ 2563 CG
ข้อ 2.1
- การทบทวนคู่มือจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 CG
ข้อ 2.3
- แผนกลยุทธ์ดา้ นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ.
ข้อ 2.2
CSR
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 (ทบทวนปี 2563)
- แผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ. ปีงบประมาณ 2564 CSR
ข้อ 2.2
- คู่มือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social
ข้อ 2.1
Responsibility (CSR) in Process) เพื่อความยั่งยืนของ กนอ. (ทบทวนปี 2563) CSR
เรื่องเพือ่ ทราบ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2563
ข้อ 2.4
ไตรมาสที่ 3 CG
- รายงานผลการดาเนินงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 CSR ข้อ 2.4
หมายเหตุ อานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
2.1 เสนอแนะนโยบายและแนวทางปฏิบั ติด้ านการกากับ ดู แ ลกิจการที่ดี และการแสดงความรั บ ผิด ชอบต่อสัง คมต่อ
คณะกรรมการ กนอ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2.2 พิจารณากลั่นกรอง ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกากับ ดูแลกิจการที่ดี และ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กนอ. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย
2.3 เสนอแนะข้อกาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานของ กนอ. เพื่อให้การ
ดาเนินกิจกรรมของ กนอ. เป็นไปตามหลักการกากับ ดูแลกิจการที่ดี
2.4 ติดตามการดาเนินงานด้านการกากับ ดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างสม่าเสมอ และ
รายงานต่อคณะกรรมการ กนอ. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
2.5 ให้คาแนะนาและเสนอแนวทางแก่ฝ่ายบริหารในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการกากับ ดูแลกิจการที่ดี และ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กนอ. รวมถึงการกากับ ดูแลกิจการที่ดี ที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับการบริหารความเสี่ยง และ
สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2.6 แต่งตั้งคณะทางานเพื่อทาหน้าทีส่ นับสนุนงานด้านการกากับ ดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
ความเหมาะสม
2.7 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ กนอ. มอบหมาย
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โดยที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
- ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มอบแนวทางให้ กนอ. นาเสนอเนื้อหาที่สาคัญก่อน
เดือนกรกฎาคม 2563 นั้น ไม่จาเป็นว่าทุกงานจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งหมด เพียงแต่อยาก
ให้เรื่องสาคัญผ่านความเห็นชอบให้ได้ก่อนคณะกรรมการ กนอ. ชุดนี้หมดวาระ
- นายสุ ร ชั ย ฯ มี ข้ อ เสนอแนะว่ า การด าเนิ น งาน CSR in Process มี ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอยู่ ห ลาย
หน่วยงานจึงอยากให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ มีการรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานเป็นวาระประจา
ทุกครั้งในการประชุม เพื่อให้มีการกากับติดตามการดาเนินงานได้ตามอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ
- นายพิ สิ ฐ ฯ มี ข้ อ คิ ด เห็ น ว่ า จากประสบการณ์ ต รงในการด าเนิ น งานนั้ น ถึ ง แม้ ว่ า ปั จ จั ย ส าคั ญ ของ
ความสาเร็จขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงาน แต่ก็ต้องมีการประชุมเพื่อติดตามการดาเนินงาน และร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค
ทุ ก สั ป ดาห์ ดั ง นั้ น ตามอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการฯ ชุ ด นี้ ที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ติ ด ตามจึ ง มี ค วาม
จาเป็นต้องมีการกากับติดตามการดาเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กนอ. บรรจุการรายงานผลการดาเนินงาน CSR in Process เป็นวาระประจาในการ
ประขุมทุกครั้ง โดยสามารถให้หน่วยงานรับผิดชอบ (Process Owner) มาร่วมรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการฯ
ระเบี ยบวาระที่ 3
เรื่องที่ 3.2

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดยนางนิภาฯ ผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ ได้นาเสนอผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
แผนงาน
กิจกรรม
1. ตั้งคณะทางานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2. ยกร่างคู่มือฯ
3. นาเสนอผู้บริหารขอความเห็นชอบ
4. จัดพิมพ์คู่มือฯ เพื่อเผยแพร่

5. สื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์/ ประชุม
ชี้แจง เพื่อนาไปปฏิบัติ

ระยะเวลาดาเนินการ

ตค พย ธค มค

กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562
- แต่ งตั้ งคณะท างานฯ ซึ่ งประกอบไป
ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จตาม
คาสั่ง กนอ. ที่ 2/2562
- คณะทางาน ยกร่างคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จ
- ผวก. เห็นชอบ คู่มือฯ แล้วเสร็จ
- กนอ. ได้จัดจ้างผู้จัดพิมพ์คู่มือฯ ตาม
ใบสั่งจ้างที่ กพด. 83/2562 ลงวันที่ 9
ก.ย. 62 และได้ส่งมอบคู่มือฯ ต่อ กนอ.
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 62 แล้วเสร็จ
- ดาเนินการเผยแพร่คู่มือผ่านทางเว็บไซต์
กนอ. และเวียนส่งคู่มือฯ ให้ทุกหน่วยงาน
ภายใน กนอ. ตามบันทึกข้อความที่ กบส.
201/2562 ลงวันที่ 26 ก.ย. 62
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โครงการที่ 2 โครงการสร้างการรับรู้การดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ กนอ.
แผนงาน
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562

ระยะเวลาดาเนินการ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1. กาหนดรูปแบบเนื้อหาเพื่อ
สื่อสารด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ กนอ.

- กาหนดรูปแบบเนื้อหาเพื่อการสื่อสารด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของ กนอ. ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์ ใน
4 หัวข้อ ได้แก่
1) ผลประโยชน์ทับซ้อน
2) ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
3) การทุจริตรับสินบน
4) การปฏิบัติตนของพนักงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
- ผลิตสื่อวิดีทัศน์แล้วเสร็จ 2 คลิปตามแผนงาน และ
ได้ เ ผยแพร่ ผ่ านงาน CG Day เมื่ อ วั นที่ 27 มิ . ย. 62
และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กนอ. พร้อมเวียนขอความ
ร่วมมือหน่วยงานที่มีการติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการเผยแพร่สื่อดังกล่าวต่อไป

2. จัดทาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์
3. สื่อสารประชาสัมพันธ์

โครงการที่ 3 โครงการจัดกิจกรรม CG Day
แผนงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1. ทบทวนประกาศ กนอ. เรื่องนโยบาย
ป้องกันและต่อต้านทุจริต และจัดทาร่าง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือปฏิบัตงิ านการ
อนุมัติ อนุญาต ที่ต่อต้านการรับสินบนทุก
รูปแบบของ กนอ.
2. กาหนดกรอบการจัดงาน
3. เตรียมการจัดงาน
3.1 จัดจ้างผู้รับจัดงาน (Organizer)
3.2 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงาน
4. จัดงานแสดงเจตจานงสุจริต (CG Day)

- กบส. ทบทวนนโยบายป้องกันและต่อต้าน
ทุจริต แล้วเสร็จ ตามประกาศ กนอ. ที่
22/2562 ลงวันที่ 5 ก.พ. 62
- กบส. จัดทา ร่างบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อใช้ใน
พิธีลงนามในงาน CG Day แล้วเสร็จ
- จั ด งาน CG Day ประจ าปี ง บประมาณ
2562 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 62 โดย
ภายในงานมี ก ารลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือปฏิบัติงานการอนุมัติ อนุญาต
ที่ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบของ ผวก.
กนอ. และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ทุ ก สายงาน
พร้อมประกาศเจตจานงสุจริต เพื่อป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต
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โครงการที่ 4 โครงการ กล้า ทา ดี
แผนงาน
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562

ระยะเวลาดาเนินการ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1. ศึ ก ษาท าความเข้ า ใจหลั ก เกณฑ์
ITA ปรับปรุงใหม่ ปี 2562

2. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินโครงการ
3 . ก า ห น ด รู ป แ บ บ หั ว ข้ อ แ ล ะ
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ

4 . ชี้ แ จ ง ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ITA แ ล ะ
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ

5. ผู้เข้าประกวดเสนอผลงาน

6. ประกาศผล+มอบรางวัล

- กนอ. ได้เชิญวิทยากรจากสานักงาน ป.ป.ช.
มาชี้แจงหลักเกณฑ์ ITA ปี 2562 เมื่อวันที่ 21
ก.พ. 62 ณ กนอ. ส านั ก งานใหญ่ ซึ่ ง ทาง
วิทยากรได้แจ้งว่า สานักงาน ป.ป.ช. มีการ
ปรับเกณฑ์ ITA จาก 5 ดัชนี เป็น 10 ดัชนี
- แต่งตั้งคณะทางานดาเนินโครงการตามคาสัง่
กนอ. ที่ 163/2562 แล้วเสร็จ
- คณะทางานดาเนินโครงการกาหนดรูปแบบ
โครงการเป็นการประกวดคลิ ปวี ดีโอภายใต้
หัวข้อ “การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ”
หรือ “การบริการที่เป็นเลิศ”
- เผยแพร่ เงื่อนไขการส่งผลงาน หลักเกณฑ์
การตัดสิน กาหนดระยะเวลา และราวัลการ
ประกวด ผ่านทางประกาศ กนอ. ที่ 92/2562
ลงวันที่ 9 ส.ค. 62 แล้วเสร็จ
- เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 62 –
20 ก.ย. 62 โดยเมื่ อ สิ้ น สุ ด ก าหนดการรั บ
สมัครผลงานการประกวด มีพนักงาน กนอ.
ส่งผลงานคลิปวีดีโอรวมทั้งสิ้น 11 คลิป
- จั ด งานการตั ด สิ นและพิ ธี ม อบรางวั ล การ
ประกวด เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 62 แล้วเสร็จ โดย
มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัลจานวน
4 คลิป และได้เผยแพร่คลิปที่ได้รับรางวัลผ่าน
ทางเว็บไซต์ กนอ. แล้วเสร็จ

โครงการที่ 5 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
กิจกรรม

แผนงาน
ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1. นาเสนอผู้บริหารเห็นชอบ
โครงการฯ กาหนดกลุ่ม
เป้าหมาย กาหนดวิทยากร
และงบประมาณดาเนินการ

- ผวก. ได้ให้ความเห็นชอบการจัดอบรม ดังนี้
1. หลักสูตรส่งเสริมธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร โดย
มุ่งเน้นเรื่องการมอบหมายงาน/การประเมินผลงานอย่าง
เป็นธรรม
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กิจกรรม

แผนงาน
ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

2. จัดฝึกอบรม
2.1 หลักสูตรส่งเสริมธรร
มาภิบาลสาหรับผู้บริหาร โดย
มีผู้บริหารเข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่า 50 คน
2.2 หลักสูตรส่งเสริมการ
ทางานอย่างรับผิดชอบสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีพนักงานเข้า
อบรมไม่น้อยกว่า 150 คน
3. ประเมินผลการฝึกอบรมผ่าน
แบบประเมินตามแนวทาง
SEPA (Pre- Post Test)

2. หลักสูตรส่งเสริมการทางานอย่างรับผิดชอบสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบ
และเต็มความสามารถ
ดาเนินการจัดฝึกอบรม แล้วเสร็จดังนี้
1. หลักสูตรส่งเสริมธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร โดย
วิทยากร ดร.สุชาติ สังข์เกษม เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 62 ณ
ห้องประชุมอุทัย กนอ.สานักงานใหญ่ มีผู้บริหารเข้าร่วม
การฝึกอบรม จานวน 60 คน
2. หลักสูตรส่งเสริมการทางานอย่างรับผิดชอบสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยวิทยากร ดร.สุชาติ สังข์เกษม เมื่อวันที่
13-14 มี.ค. 62 ณ ห้องประชุมอุทัย กนอ.สานักงานใหญ่
มีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรม จานวน 240 คน
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการฝึกอบรม
ผ่ านแบบประเมิ นตามแนวทาง SEPA (Pre- Post Test)
พบว่า
- หลั ก สู ต รผู้ บ ริ ห าร มี ค ะแนน Post-Test ภาพรวม
เพิ่มขึ้น 1.98 คะแนน คิดเป็น 13.20%
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน มีคะแนน Post-Test ภาพรวม
เพิ่มขึ้น 1.95 คะแนน คิดเป็น 13.00%

ในการนี้ นายสุรชัยฯ มีข้อคิดเห็นว่า เรื่องธรรมาภิบาลนั้น ต้องมี Third Party เข้ามามีส่วนร่วม และต้อง
เปิดช่องให้มีการ Feedback เข้ามาได้ โดยหากมีประเด็นอะไรให้นามานาเสนอในคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบี ยบวาระที่ 3
เรื่องที่ 3.1

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการด าเนิ น งานการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ของ กนอ.
ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดยนางสาวจริยา สุขะปาน ผู้อานวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ได้นาเรียน
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ. ปีงบประมาณ 2562 โดย
คณะกรรมการ กนอ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ. : การเสริมแกร่งชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมที่
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 5 โครงการ ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ซึ่งมีสาระสาคัญ โดยสรุปดังนี้
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1. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้าน CSR เพื่อยกระดับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน (CSR in Process ตามแนวทาง ISO 26000 และการจัดทารายงานการพัฒนา
ความยั่งยืน) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนและสร้างความ
น่าเชื่อถือขององค์กรตามระบบ GRI โดย กนอ. ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ด้าน CSR ตามแนวทาง ISO 26000 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน CSR in Process และจัดทารายงานการพัฒนาความยั่งยืนตามระบบ GRI Standard
- นายสุ ร ชั ย ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า จะท าอย่ า งไรให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานงานน าคู่ มื อ การด าเนิ นงาน CSR in
Process ไปปฏิบัติ ควรมีการตรวจเช็ค ติดตามการดาเนินงาน และเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ดังนั้น
เพื่อให้ การด าเนิ น งาน CSR in Process สั มฤทธิ์ผ ล จึงเสนอว่าควรนาฝ่ ายที่เ กี่ยวข้ องมารายงานให้ ที่ป ระชุ ม
รับทราบเพื่อเป็นการให้ความสาคัญและเพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
- นายพิสิฐ มีข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ในคู่มือ มีการรายงานผลการดาเนินงานเป็นระยะ ทั้งนี้ อาจมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับ ตรวจสอบว่าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเหล่านั้น ได้ปฏิบัติตามคู่มือหรือไม่
2. โครงการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยแบ่งเป็น
2.1 โครงการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน (เขตพื้นที่ SEZ) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนรอบพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ(เขตพื้นที่ SEZ) (จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดสงขลา, และจังหวัดตาก) โดย
กนอ. ได้มีการจัดกิจกรรม อาทิ จัด เวทีเสวนาคณะทางานไตรภาคี ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ สารวจข้อมูล
ความต้องการด้านอาชีพของชุมชน รองรับวิสาหกิจชุมชนบริการอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อม สานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และบริษัท Gusco ฯ จัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านอาชีพรองรับวิสาหกิจชุมชนบริการ
อุตสาหกรรม และกิจกรรมศึกษาดู งานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมและศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ จัด
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี โดยเข้าร่วมและสนับสนุนงานประเพณีประจาปี และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งสู่ความสมานฉันท์
2.2 โครงการเสริ ม สร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ชุ ม ชน (นิ ค มฯ และท่ า เรื อ ฯ ที่ ด าเนิ น การแล้ ว ) มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคม/ชุมชน (CSR in Process) และยกระดับความพึงพอใจ
ของชุมชนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้าน CSR ของ กนอ. (CSR After Process) ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคม/ชุมชน (CSR in Process)
1) การป้องกันและลดผลกระทบต่อสังคม/ชุมชน ได้ดาเนินโครงการ 1) ซ้อมแผน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 2) การป้องกันและลดผลกระทบต่อสังคม/ชุมชน
2) การสร้างการมีส่วนร่วมของสังคม/ชุมชน ได้ดาเนินโครงการ 1) โครงการพัฒนา
เครือข่าย Eco Green Network (CSR-ECO-Environment & safety-CG) 3) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการกากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม(ธงขาวดาวเขียว) 4) โครงการสร้างการมีส่วนร่วมอื่นๆ
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3) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุก ดาเนิน
โครงการสื่อสารเผยแพร่ในพื้นที่ และการสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ อาทิ สื่อสารผ่านสื่อ Online แบบReal time/
ดาเนินการจัดทาวารสาร/สื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่น/วิทยุชุมชน/หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ฯลฯ
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับความพึงพอใจของชุมชนและเสริมสร้างภาพลั กษณ์ด้าน CSR ของ
กนอ. (CSR After Process) แบ่งเป็น
a. Care “กนอ. ห่วงใย ใส่ใจสังคม ชุมชน” นิคมฯ/ท่าเรือฯ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
b. Share “กนอ. แบ่งปัน สรรสร้างสุข” นิคมฯ/ท่าเรือฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต/
โครงการแบ่งปันโอกาสในการเข้าถึงทางการแพทย์/ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
c. Raise “กนอ. เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ” นิ ค มฯ/ท่ า เรื อ ฯ ด าเนิ น กิ จ กรรม
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พัฒนาอาชีพตามแนวทางประชารัฐ และการศึกษาของเยาวชน
3. โครงการประชารั ฐพัฒนาชุมชน มี วัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดผลิ ตภัณฑ์จากวัสดุ/ของเหลือใช้จาก
อุตสาหกรรม และพัฒนารูปแบบธุรกิจของแต่ละชุมชนโดยรอบนิคมฯให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
3.1 โครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุของเหลือใช้ในนิคมฯสมุทรสาคร/ปิ่นทอง/ภาคเหนือ
3.2 โครงการการจัดการสวนยางจัด การชีวิต เพื่อนาคตที่มั่นคงของชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม
ยางพารา (Rubber City)
4. โครงการสานฝันปั้นอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มวัยแรงงาน แรงงานใกล้เกษียณ และผู้สูงอายุ โดยปี 2562 มีเป้าหมาย
จานวน 1,000 ราย/ปี ใน 10 นิคมฯ โดย กนอ. ได้จัดทาบันทึกความร่วมมือ(MOU) กับ 16 หน่วยงาน และเปิดตัว
โครงการสานฝัน ปั้นอาชีพ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กทม. และดาเนินกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะตามแผนการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ภายใต้โครงการสานฝัน ปั้นอาชีพ อาทิ หลักสูตร
พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินคุณวุฒิวิชาชีพขั้น 1 หลักสูตรอาหารว่างและเครื่องดื่ม จาก
กรมพั ฒ นาฝี มื อแรงงาน หลั กสู ตรการนวดเพื่ อสุ ขภาพ 40 ชม.จากวิ ทยาลั ยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ด้านอาชีพ สาขาวิชาชีพคนดูแลสวน นักจัดและ
ตกแต่งสวนชั้น 3 จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมียอดผู้เข้ารับการอบรมในปี 2562 ทั้งสิ้น 1,316 คน
- นายสุรชัย ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรนากลุ่มคนที่เคยได้รับการอบรมเสริมทักษะด้านอาชีพภายใต้โครงการ
สานฝัน ปั้นอาชีพ มาคัดกรองหรื อคัดเลื อกกลุ่มคนที่มีศักยภาพ และให้การสนับสนุนให้ เกิดการรวมกลุ่ มเป็น
วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม (Micro SMEs) โดยอาจนาแนวทางการดาเนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) มาปรับใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานของ กนอ. ได้ โดยในโครงการสานฝัน ปั้นอาชีพ มี บสย.
และสถาบันการเงินอื่นๆ ร่วมเป็นภาคีความร่วมมืออยู่แล้ว อาจเสริมให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับความเข้าใจด้านการ
ลงทุน ในโครงการสานฝัน ปั้นอาชีพของกนอ. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการจัดทารูปแบบการดาเนินโครงการของ กนอ. และ
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ตัวชี้วัดของโครงการที่จากเดิมวัดเชิงปริมาณคือวัดจานวนผู้เข้ารับการอบรม อาจเปลี่ยนเป็นวัดเชิงคุณภาพ เช่น
การเกิดเป็นกลุ่ม Micro SMEs เป็นต้น
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้าน CSR มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการ
ยอมรับของชุมชนต่อการดาเนินภารกิจของ กนอ. โดยการจัดทาสื่อ social สื่อสารกิจกรรม CSR กนอ. ระดับชุมชน
ดาเนินการผลิตคอนเทนต์ข่าวสารด้าน CSR รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของ กนอ. ผ่านช่องทางเพจ Facebook
“IEAT CSR” ของฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กนอ. มียอด Like = 6,968 likes ยอด Followers = 7,010 follow
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 62)
- นายสุ ร ชั ย ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ว่ า การประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรม CSR ของ กนอ. ควรร่ ว มมื อ กั บ กอง
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นภาพใหญ่ของการประชาสัมพันธ์ของ กนอ. และควรมีการเชื่อมโยงกับชุมชนรอบนิคม
อุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นช่องทางรับฟังความความต้องการของชุมชน เช่น ช่องทางตลาด รวมทั้งปรับมุมมองการทา
สื่อด้าน CSR โดยการหาจุดแข็งและจุดขายให้ได้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบี ยบวาระที่ 4
เรื่องที่ 4.1

เรื่องเพื่อพิจารณา
แผนกลยุ ท ธ์ ด้ า นการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของ กนอ.
ปีงบประมาณ 2563 – 2565
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดยนางสาวจริยา สุขะปาน ผู้อานวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ได้
นาเสนอแผนกลยุทธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563 –
2565 ซึ่งจาแนกเป็น 2 กลุ่มคือ CSR in Process และ CSR after Process โดย CSR in Process จะมุ่งเน้นการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแนวทาง ISO 26000 ในประเด็นที่ 1–6 (ธรรมาภิบาล/สิทธิมนุษยชน/การปฏิบัติด้าน
แรงงาน/สิ่งแวดล้อม/การปฏิบัติที่เป็นธรรม/ประเด็นด้านผู้ใช้บริการ) ส่วน CSR after Process จะมุ่งเน้นการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง ISO 26000 ในประเด็นที่ 7 คือการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ กนอ 2562-2564 และเกณฑ์ประเมินรัฐวิสาหกิจ Enabler ปี 2563 ในการนี้ นายอัฐพล
จิ ร วั ฒ น์ จ รรยา รองผู้ ว่ า การ(สายงานยุ ท ธศาสตร์ แ ละพั ฒ นา) น าเสนอรายละเอี ย ดแผนกลยุ ท ธ์ CSR กนอ.
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : ISO 26000 Implementation การนามาตรฐาน ISO 26000 ไปสู่การปฏิบัติงาน CSR in Process
ของ กนอ.
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ตัวชี้วดั

กนอ. มีโครงสร้าง
องค์ประกอบ และ
แนวปฏิบัติที่ดีดา้ น
CSR in Process ที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
มาตรฐานสากล ISO
26000

1. ความสาเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบ CSR in
Process ตาม
มาตรฐาน ISO
26000

กนอ. เป็นรัฐวิสาหกิจ
ที่ได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงาน
ภายนอกในการเป็น
ต้นแบบด้าน CSR in
Process

2. ระดับผล
ประเมินการ
ดาเนินงานด้าน
CSR ของ กนอ.
ตามเกณฑ์
ประเมินของ
สคร.

ผลการ
ดาเนินงาน
2563
ปี 2562
แนวทางการดาเนินงาน
- ดาเนินการจัดทาคู่มือ
การดาเนินงานด้าน CSR
in Process, นโยบาย
ข้อบังคับ, ระเบียบโดยมี
หลักการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO 26000
ผลสาเร็จ
- คู่มือการดาเนินงานด้าน
CSR in Process, นโยบาย
ข้อบังคับ, ระเบียบโดยมี
หลักการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO 26000
- ประกาศใช้ภายในองค์กร
(Baseline แนวทางการดาเนินงาน
= ผล
- ดาเนินงานตาม
ประเมินใน มาตรฐาน ISO 26000
ปี 2562) 5 หัวข้อได้แก่
1. ประเด็นผู้ใช้บริการ
2.การปฏิบัติด้านแรงงาน
3. ธรรมาภิบาล
4. สิ่งแวดล้อม
5. การสร้างการมีส่วน
ร่วมและพัฒนาชุมชน
- ดาเนินกิจกรรมการ
สร้างการมีสว่ นร่วมและ
พัฒนาชุมชนตาม
แนวทาง ISO 26000 ใน
พื้นที่ชุมชนรอบนิคม
อุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
ผลสาเร็จ
Baseline ปี 62 + 0.5
(Baseline = ผล
ประเมินในปี 2562)

การดาเนินงาน
2564

2565

แนวทางการดาเนินงาน
- ดาเนินการปรับปรุง
คู่มือการดาเนินงานด้าน
CSR in Process,
นโยบายข้อบังคับ,
ระเบียบโดยใช้ข้อเท็จจริง
ที่ได้จากการดาเนินงาน
ผลสาเร็จ
- คู่มือการดาเนินงาน
ด้าน CSR in Process,
นโยบายข้อบังคับ,
ระเบียบฉบับปรับปรุง
- ประกาศใช้ภายใน
องค์กร
แนวทางการดาเนินงาน
- พัฒนาการดาเนินงาน
ของ กนอ. ตามมาตรฐาน
ISO 26000 5 หัวข้อให้มี
คะแนนมากกว่าปี 2563
- พัฒนาการดาเนินงาน
ของ กนอ. ตามมาตรฐาน
ISO 26000 เพิ่มเติมใน
หัวข้อ การปฏิบัติที่เป็น
ธรรม
- ดาเนินกิจกรรมการ
สร้างการมีส่วนร่วมและ
พัฒนาชุมชนตามแนวทาง
ISO 26000 ในพื้นที่
ชุมชนรอบนิคม
อุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
ผลสาเร็จ
Baseline ปี 63 + 0.5
(Baseline = ผล
ประเมินในปี 2563)

แนวทางการดาเนินงาน
- ดาเนินการปรับปรุงคู่มือ
การดาเนินงานด้าน CSR
in Process, นโยบาย
ข้อบังคับ, ระเบียบ โดยใช้
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
ดาเนินงาน
ผลสาเร็จ
- คู่มือการดาเนินงาน
ด้าน CSR in Process,
นโยบายข้อบังคับ,
ระเบียบฉบับปรับปรุง
- ประกาศใช้ภายใน
องค์กร
แนวทางการดาเนินงาน
- พัฒนาการดาเนินงาน
ของ กนอ. ตามมาตรฐาน
ISO 26000 6 หัวข้อให้มี
คะแนนมากกว่าปี 2564
- พัฒนาการดาเนินงาน
ของ กนอ. ตามมาตรฐาน
ISO 26000 เพิ่มเติมใน
หัวข้อ สิทธิมนุษยชน
- ดาเนินกิจกรรมการ
สร้างการมีส่วนร่วมและ
พัฒนาชุมชนตาม
แนวทาง ISO 26000 ใน
พื้นที่ชุมชนรอบนิคม
อุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
ผลสาเร็จ
Baseline ปี 64 + 0.5
(Baseline = ผล
ประเมินในปี 2564)
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มของ กนอ. เกิด
ความพึงพอใจและมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
จัดการนิคม
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของ กนอ.
จากการใช้ CSR in
Process เป็นกลไก
พื้นฐาน

ตัวชี้วดั

3. ระดับความพึง
พอใจและระดับ
ทัศนคติของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 ระดับความพึง
พอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีตอ่
การดาเนินงานด้าน
CSR ของ กนอ. ใน
นิคมอุตสาหกรรม
ที่ดาเนินการแล้ว
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก 3. ระดับความพึง
กลุ่มของ กนอ. เกิด พอใจและระดับ
ความพึงพอใจและมี ทัศนคติของผู้มี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ส่วนได้ส่วนเสีย
จัดการนิคม
3.2 ระดับ
อุตสาหกรรมเชิง
ทัศนคติของผู้มี
นิเวศของ กนอ.
ส่วนได้ส่วนเสียที่
จากการใช้ CSR in มีต่อโครงการ
Process เป็นกลไก จัดตั้งนิคมฯ
พื้นฐาน

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2562
Baseline
= 4.87
(Baseline
=
ผลประเมิน
ความพึง
พอใจในปี
62)

การดาเนินงาน
2563

แนวทางการดาเนินงาน
- ดาเนินกิจกรรมการ
สร้างการมีสว่ นร่วมและ
พัฒนาชุมชนตาม
แนวทาง ISO 26000 ใน
นิคมฯ ดาเนินการแล้ว
- สารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลสาเร็จ
ระดับความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 4.89
Baseline แนวทางการ
= 4.61
ดาเนินงาน
(Baseline - ดาเนินกิจกรรมการ
=
สร้างการมีสว่ นร่วมและ
ผลประเมิน พัฒนาชุมชนตาม
ทัศนคติ
แนวทาง ISO 26000
ในปี 2562) - สารวจทัศนคติของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียใน
โครงการจัดตั้งนิคมฯ
ผลสาเร็จ
ระดับทัศนคติไม่น้อย
กว่า 4.62
(วัดจากค่าเฉลี่ยของ
โครงการจัดตั้งนิคมฯ ตาก
สงขลา และ สระแก้ว)

2564

2565

แนวทางการดาเนินงาน
- ดาเนินกิจกรรมการ
สร้างการมีสว่ นร่วมและ
พัฒนาชุมชนตาม
แนวทาง ISO 26000 ใน
นิคมฯ ดาเนินการแล้ว
- สารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลสาเร็จ
ระดับความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 4.90
แนวทางการ
ดาเนินงาน
- ดาเนินกิจกรรมการ
สร้างการมีสว่ นร่วมและ
พัฒนาชุมชนตาม
แนวทาง ISO 26000
- สารวจทัศนคติของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียใน
โครงการจัดตั้งนิคมฯ
ผลสาเร็จ
ระดับทัศนคติไม่น้อย
กว่า 4.63
(วัดจากค่าเฉลี่ยของ
โครงการจัดตั้งนิคมฯ
ในปี 64)

แนวทางการดาเนินงาน
- ดาเนินกิจกรรมการ
สร้างการมีสว่ นร่วมและ
พัฒนาชุมชนตาม
แนวทาง ISO 26000 ใน
นิคมฯ ดาเนินการแล้ว
- สารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลสาเร็จ
ระดับความพึงพอใจ
มากกว่าหรือเท่ากับ 4.90
แนวทางการ
ดาเนินงาน
- ดาเนินกิจกรรมการ
สร้างการมีสว่ นร่วมและ
พัฒนาชุมชนตาม
แนวทาง ISO 26000
- สารวจทัศนคติของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียใน
โครงการจัดตั้งนิคมฯ
ผลสาเร็จ
ระดับทัศนคติมากกว่า
หรือเท่ากับ 4.64
(วัดจากค่าเฉลี่ยของ
โครงการจัดตั้งนิคมฯ
ในปี 65)

คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาประเด็ น กลยุ ท ธ์ ที่ 1 : ISO 26000 Implementation แล้ ว มี
ความเห็นว่า ฝ่ายเลขาฯ ได้ปรับแก้ตามความเห็นของที่ประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
แล้วจึงไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม
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กลยุทธ์ที่ 2 : CSR in Process for Smart Eco การเสริมสร้างนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ (Smart Eco
Industrial Town) ที่มีพื้นฐานจากการดาเนินงานด้าน CSR in Process เพื่อต่อยอดสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ของ กนอ. ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็น นิคมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศที่มีพื้นฐานจากการประยุกต์ใช้ CSR in Process เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 2) เพื่อพัฒนาระบบ
ประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) เพื่อประเมินผลสาเร็จของการพัฒนา
เมือ งนิค มอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ. และมีระบบบัญชีเชิงสังคม ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป 3) ลดการเกิดอุบัติภัยร้ายแรงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม ชุมชน และระบบนิเวศ
ผลการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
ดาเนินงาน
2563
ปี 2562
กนอ. เป็นนิคม
1. ความสาเร็จใน
แนวทางการดาเนินงาน
อุตสาหกรรมเชิง
การกาหนด
- กาหนดหลักเกณฑ์การ
นิเวศที่มีพื้นฐานจาก หลักเกณฑ์การ
พัฒนาเป็นนิคม
การประยุกต์ใช้ CSR พัฒนาการเป็น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดย
in Process
นิคมอุตสาหกรรม
นาเรื่อง CSR in Process
เทคโนโลยีดิจิทัลและ เชิงนิเวศที่มี
เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
พื้นฐานจากการ
นวัตกรรมมาเป็นส่วนหนึ่ง
ประยุกต์ใช้ CSR
ของหลักเกณฑ์
in Process
ผลสาเร็จ
เทคโนโลยีดิจิทัล
- หลักเกณฑ์การ
และนวัตกรรม
พัฒนาการเป็นนิคมฯเชิง
นิเวศที่ประยุกต์ CSR in
Process เทคโนโลยี
ดิจิทัลนวัตกรรม
- สื่อสารหลักเกณฑ์ใหม่
ให้กับนิคมฯ

การดาเนินงาน
2564

2565

แนวทางการ
ดาเนินงาน
- ปรับปรุง
หลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อเท็จจริงที่ได้จาก
การดาเนินงาน

แนวทางการ
ดาเนินงาน
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์
โดยใช้ข้อเท็จจริงที่ได้
จากการดาเนินงาน

ผลสาเร็จ
- หลักเกณฑ์การ
พัฒนาการเป็นนิคม
ฯเชิงนิเวศที่ประยุกต์
CSR in Process
เทคโนโลยีดิจิทัล
นวัตกรรม ฉบับ
ปรับปรุง
- สื่อสารหลักเกณฑ์
ฉบับปรับปรุงให้กับ
นิคมฯ

ผลสาเร็จ
- หลักเกณฑ์การ
พัฒนาการเป็นนิคมฯ
เชิงนิเวศที่ประยุกต์
CSR in Process
เทคโนโลยีดิจิทัล
นวัตกรรม ฉบับ
ปรับปรุง
- สื่อสารหลักเกณฑ์ฉบับ
ปรับปรุงให้กับนิคมฯ
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ผลการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
ดาเนินงาน
2563
ปี 2562
กนอ. เป็นนิคมฯเชิง 2. จานวนนิคมที่
แนวทางการ
นิเวศที่มีพื้นฐานจาก ผ่านเกณฑ์การ
ดาเนินงาน
การประยุกต์ใช้ CSR พัฒนาการเป็น
สื่อสารหลักเกณฑ์การ
in Process
นิคมฯเชิงนิเวศ ที่
พัฒนาเป็นนิคมฯเชิง
เทคโนโลยีดิจิทัลและ มีพื้นฐานจากการ
นิเวศให้กับนิคมฯ
นวัตกรรม
ประยุกต์ใช้ CSR
in Process
เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม
ผลสาเร็จ
สื่อสารหลักเกณฑ์การ
พัฒนาเป็นนิคมฯเชิง
นิเวศให้กับนิคมฯ
นาร่อง 3 แห่ง

กนอ. เกิดระบบ
ประเมินผลตอบแทน
ทางสังคม (Social
Return on
Investment : SROI)
เพื่อประเมินผลสาเร็จ
ของการพัฒนาเมือง
นิคมฯเชิงนิเวศของ
กนอ. และมีระบบ
บัญชีเชิงสังคม ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่
เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป

3. การพัฒนา
ระบบประเมิน
ผลตอบแทนทาง
สังคม (Social
Return on
Investment :
SROI) เพื่อ
ประเมินผลสาเร็จ
ของการพัฒนา
เมืองนิคมฯ เชิง
นิเวศของ กนอ.

-

การดาเนินงาน
2564
แนวทางการ
ดาเนินงาน
- สื่อสารหลักเกณฑ์
ฉบับปรับปรุงให้กับ
นิคมฯ
- พัฒนานิคมฯตาม
หลักเกณฑ์ฉบับ
ปรับปรุง
ผลสาเร็จ
ดาเนินการพัฒนาการ
เป็นนิคมฯเชิงนิเวศใน
นิคมฯนาร่องตาม
หลักเกณฑ์

2565

แนวทางการ
ดาเนินงาน
- สื่อสารหลักเกณฑ์
ฉบับปรับปรุงให้กับนิคม
ฯ
- พัฒนานิคมฯตาม
หลักเกณฑ์ฉบับ
ปรับปรุง
ผลสาเร็จ
นิคมฯที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาการเป็นนิคมฯเชิง
นิเวศ ที่มีพื้นฐานจากการ
ประยุกต์ใช้ CSR in
Process เทคโนโลยีดิจิทลั
และนวัตกรรมจานวน 3
แห่งฯ
แนวทางการ
แนวทางการ
แนวทางการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
- ศึกษาระบบประเมิน - ทดลองใช้ระบบ
- ทดลองใช้ระบบ
ผลตอบแทนทางสังคม ประเมินผลตอบแทน ประเมินผลตอบแทน
- พัฒนาระบบประเมิน ทางสังคมในนิคมฯ
ทางสังคมฉบับปรับปรุง
ผลตอบแทนทางสังคม เป้าหมาย
ในนิคมฯเป้าหมาย
- สร้างความเข้าใจกับ - ปรับปรุงระบบโดย - ปรับปรุงระบบโดยใช้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อเท็จจริงที่ได้จาก ข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ผลสาเร็จ
ผลสาเร็จ
ผลสาเร็จ
- คู่มือการประเมิน
- ผลการประเมิน
- ผลการประเมิน
ผลตอบแทนทาง
ผลตอบแทนทาง
ผลตอบแทนทางสังคม
สังคม
สังคม
- คู่มือการประเมิน
- สื่อสารสร้างความ - คู่มือการประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคม
เข้าใจกับหน่วยงานที่ ผลตอบแทนทาง
ฉบับปรับปรุง
เกี่ยวข้อง
สังคมฉบับปรับปรุง
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ผลการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
ดาเนินงาน
2563
ปี 2562
กนอ. เกิดระบบ
4. การพัฒนา
แนวทางการ
ประเมินผลตอบแทน ระบบบัญชีเชิง
ดาเนินงาน
ทางสังคม (Social
สังคมของ กนอ.
- ศึกษาระบบบัญชี
Return on
ตามมาตรฐาน
เชิงสังคม
Investment : SROI) การบัญชีที่เป็นที่
- สร้างความเข้าใจกับ
เพื่อประเมินผลสาเร็จ ยอมรับโดยทั่วไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของการพัฒนาเมือง
นิคมฯเชิงนิเวศของ
ผลสาเร็จ
กนอ. และมีระบบบัญชี
- คู่มือการทาบัญชีเชิง
เชิงสังคม ตาม
สังคม
มาตรฐานการบัญชีที่
- สื่อสารสร้างความ
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
เข้าใจกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
กนอ. เป็นนิคม
5. ระดับการ
แนวทางการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ยอมรับ กนอ.
ดาเนินงาน
ที่มีพื้นฐานจากการ เป็นนิคมฯเชิง
- สารวจระดับการ
ประยุกต์ใช้
นิเวศของผู้มีส่วน
ยอมรับฯ
CSR in Process
ได้ส่วนเสีย
- นาข้อเสนอแนะที่ได้
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
ไปปรับใช้ในการ
นวัตกรรม
ดาเนินการ
ผลสาเร็จ
พัฒนานิคมฯให้เป็น
นิคมฯเชิงนิเวศ

การดาเนินงาน
2564

2565

แนวทางการ
ดาเนินงาน
- ทดลองใช้ระบบ
บัญชีเชิงสังคม
- ปรับปรุงคู่มือโดยใช้
ข้อเท็จจริงที่ได้จาก
การดาเนินงาน
ผลสาเร็จ
- บัญชีเชิงสังคมของ
กนอ.
- คู่มือการทาบัญชีเชิง
สังคมฉบับปรับปรุง

แนวทางการ
ดาเนินงาน
- ทดลองใช้ระบบบัญชี
เชิงสังคม ฉบับปรับปรุง
- ปรับปรุงคู่มือโดยใช้
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
ดาเนินงาน
ผลสาเร็จ
- บัญชีเชิงสังคมของ
กนอ.
- คู่มือการทาบัญชีเชิง
สังคมฉบับปรับปรุง

แนวทางการ
ดาเนินงาน
- สารวจระดับการ
ยอมรับฯ
- ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ

แนวทางการ
ดาเนินงาน
สารวจการยอมรับ
กนอ. เป็นนิคมฯเชิง
นิเวศกับผู้มีส่วนได้สว่ น
เสียของ กนอ.

ผลสาเร็จ
พัฒนานิคมฯให้เป็น
นิคมฯเชิงนิเวศ

ผลสาเร็จ
ระดับการยอมรับฯ
มีคะแนนเฉลี่ย = 3.00

คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 : CSR in Process for Smart Eco และมี
ความเห็นดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดที่ 1
- นายสุรชัย มีข้อคิดเห็นว่า กนอ. สื่อสารหลักเกณฑ์ที่ประยุกต์แล้วกับนิคมฯ ทุกแห่งหรือไม่ มีเป้าหมาย
อย่างไร โดยนายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการ(สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา) นาเรียนที่ประชุมว่าเพื่อให้มี
ความชัดเจนจะเพิ่มเติมคาว่าทุกแห่งในผลสาเร็จของแต่ละปี
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ตัวชี้วัดที่ 2
- นายสุรชัย มีข้อเสนอแนะให้ใช้คาว่าอยู่ระหว่างการดาเนินการ ในผลสาเร็จของปี 2564 และมีคาถามว่าจะ
วัดผลการดาเนินการของนิคมฯ อย่างไร โดย นายอัฐพล รผก.ยพ. ตอบว่าต้องรอ Roadmap ของสานักงานนิคมฯ ที่จะ
นาเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ จึงจะสามารถกาหนด Milestone ได้ แต่ทั้งนี้อาจทาได้โดย ในปี 2563 กนอ.จะสื่อสารเกณฑ์และ
พูดคุยถึงการนาเกณฑ์ฯ ไปปฏิบัตินาร่อง แล้วจึงขอให้นิคมฯ จัดทา Roadmap แล้วนามาเป็นผลสาเร็จของปี 2564
นอกจากนี้ ยังให้ข้อสังเกตว่าถ้าตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 เกี่ยวเนื่องกัน โดยตัวชี้วัดที่ 1 มีการกาหนดเกณฑ์และสื่อสารไปทุก
แห่งแล้ว ในตัวชี้วัดที่ 2 ผลสาเร็จในปี 2563 อาจปรับเป็น เช่น มีนิคมฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ราย
- นายพิสิฐ มีข้อเสนอให้ปรับตัวชี้วัด ปี 2564 มีนิคมฯนาหลักเกณฑ์ไปใช้จริงกี่แห่ง และ 2565 มีการนา
หลักเกณฑ์ไปใช้ร้อยละ 100 จะตอบโจทย์ได้มากกว่า เพราะถึงปรับเกณฑ์ไปแต่ไม่มีใครนาไปใช้ก็ไม่มีผลอะไร
นอกจากนี้ เสนอให้เปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานในปี 2564 และ 2565 จาก “สื่อสาร” เป็น “ทบทวน” และ
ผลสาเร็จปี 2564 ใช้ปรับปรุง ปี 2565 นิคมฯ นาร่อง 3 แห่งมีการประยุกต์ใช้เกณฑ์ฯ ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 3
- นายพิสิฐ ให้ข้อคิดเห็นว่า ในปี 2565 ขอให้ปรับผลสาเร็จ จากเดิม “ผลการประเมินผลตอบแทนทาง
สังคม” เปลี่ยนเป็น “ผลการประเมินผลตอบแทนทางสังคมที่ไม่น้อยกว่าปี 2564” และมีคู่มือที่ครอบคลุมการ
แนะนาหรือการนาไปใช้ (Guideline)
ตัวชี้วัดที่ 4
- นายพิสิฐ ให้ข้อสังเกตว่า การทาระบบบัญชีเชิงสังคม ใช้ระยะเวลา 2 ปี (2563-2564) ในการทาคู่มือของ
กนอ. ถือว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ ดังนั้น ในปี 2565 จึงมีความเห็นให้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็น “มีแนวทางในการนา
คู่มือฯไปประยุกต์ใช้” อย่างไรก็ตาม นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการ(สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา) ชี้แจงว่า
เป็นมาตรฐานและความจาเป็นตามที่ต้องมีการทบทวนคู่มือฯ ทุกปี จึงขอใส่หมายเหตุในผลสาเร็จของปี 2564 และ
2565 ว่า กนอ. มีคู่มือการทาบัญชีเชิงสังคมฉบับปรับปรุง ซึ่งครอบคลุมถึง guideline การนาไปประยุกต์ใช้ด้วยแล้ว
ตัวชี้วัดที่ 5
- นายสุรชัย ให้ข้อสังเกตว่า เนื่องจากขั้นตอนการดาเนินงานคือการสารวจระดับการยอมรับฯ ดังนั้นตัว
ผลสาเร็จควรจะระบุเป็นผลสาเร็จเชิงตัวเลข อย่างไรก็ตาม นายอัฐพล ฯ นาเรียนว่าเนื่องจากปี 2563 ยังไม่มี
baseline จึงขอที่ประชุมปรับผลสาเร็จของปี 2563 ให้เป็น ระดับการยอมรับกนอ. เป็นนิคมฯ เชิงนิเวศของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เป็นค่า baseline ของปี 63 (รอผลการสารวจ) ส่วนในปี 2564 เป็น “ระดับการยอมรับฯ ที่มีคะแนน
มากกว่า baseline ปี 2563’ และปี 2565 เป็น “ระดับการยอมรับฯ ที่มีคะแนนมากกว่าปี 2564”
ตัวชี้วัดที่ 6
- นายสุรชัย ให้ความเห็นว่า การแก้ไขปัญหาทุกปัญหาให้ได้ 100% คือหน้าที่ของ กนอ. แต่ผลลัพธ์ให้เกิด
ซึ่งในผลสาเร็จ กาหนดไว้เป็น 0 ไม่ใช่หน้าที่ของ กนอ. โดย รผก.ยพ. ชี้แจงว่าในที่ประชุมคณะกรรมการฯ กนอ. มี
มติให้จานวนครั้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง = 0 อย่างไรก็ตาม คาว่า “ร้ายแรง” มีคาจากัดความอยู่ ซึ่งต้องพิจารณา
เป็นกรณีๆ ไป หากต้องการปรับเปลี่ยน จาเป็นต้องเสนอมติในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
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กลยุทธ์ที่ 3 : ECO Efficiency การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
และลดสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเชิงนิเวศ
(Eco-efficiency) 2) เพื่อให้มีระบบแลกเปลี่ยนวัสดุและทรัพยากรเหลือใช้อย่างเกื้อกูลกันในภาคอุตสาหกรรม
(Eco-Symbiosis) ภายในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมที่กากับดูแล 3) พัฒนาฐานข้อมูลกลางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมในเชิงบูรณาการ
ประกอบด้วย โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ งบประมาณ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
กนอ. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากรเชิง
นิเวศ (Ecoefficiency)

ตัวชี้วดั
1. ผลคะแนน
ประเมินด้าน
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใช้
ทรัพยากรเชิง
นิเวศ (Ecoefficiency)
ของ สคร.

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2562
ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล
เพื่อกาหนดค่า
Eco-efficiency
ในปีฐาน (ปี
2561) ซึ่งได้ค่าปี
ฐานเท่ากับ
48.54 บาท/
kgCO2e

การดาเนินงาน
2563
แนวทางการ
ดาเนินงาน
- ดาเนินกิจกรรม
เพื่อเพิ่มค่า
Eco-efficiency
ของนิคมฯ

ผลสาเร็จ

2564

2565

แนวทางการดาเนินงาน
- ปรับปรุงเกณฑ์การใช้
ทรัพยากรเชิงนิเวศ
(Eco-efficiency)
- ดาเนินกิจกรรมเพื่อ
เพิ่มค่า Eco-efficiency
ของนิคมฯ
ผลสาเร็จ

แนวทางการดาเนินงาน
- ปรับปรุงเกณฑ์การใช้
ทรัพยากรเชิงนิเวศ
(Eco-efficiency)
- ดาเนินกิจกรรมเพื่อ
เพิ่มค่า Eco-efficiency
ของนิคมฯ
ผลสาเร็จ

ค่า Eco-efficiency ปี 63 ค่า Eco-efficiency ปี 64
ค่า Eco-efficiency ปี
ค่า Eco-efficiency ปีฐาน
ฐาน ≥ 1.06
≥ ค่าที่กาหนดในการ

ประเมินผลของ กนอ.

ค่า Eco-efficiency ปี 65
ค่า Eco-efficiency ปีฐาน

≥ ค่าที่กาหนดในการ
ประเมินผลของ กนอ.
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ผลการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
ดาเนินงาน
2563
ปี 2562
กนอ. เกิด
2. การพัฒนา
แนวทางการดาเนินงาน
เครือข่ายการ
เครือข่ายการ
- ส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย
แลกเปลี่ยนวัสดุ แลกเปลี่ยนวัสดุ
การแลกเปลี่ยนวัสดุและ
และทรัพยากร
และทรัพยากร
ทรัพยากรเหลือใช้
เหลือใช้ อย่าง
เหลือใช้อย่าง
- จัดทาคู่มือแนวทางการ
เกื้อกูลกันใน
เกื้อกูลกันใน
ประเมิน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรม
- สื่อสารทาความเข้าใจกับ
(Eco-Symbiosis) (Ecoหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในนิคมและ Symbiosis)
ผลสาเร็จ
ท่าเรือ
- มีการสื่อสารการ
อุตสาหกรรมที่
แลกเปลี่ยนวัสดุและ
กากับดูแล
ทรัพยากรเหลือใช้ (EcoSymbiosis) กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- แนวทางการประเมิน
กนอ. มีฐานข้อมูล 3. การพัฒนา
แนวทางการดาเนินงาน
กลางด้าน
ฐานข้อมูลกลาง
จัดทาระบบฐานข้อมูล
เศรษฐกิจ สังคม ด้านเศรษฐกิจ
กลางด้านชุมชน
และสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เพื่อการบริหาร สิ่งแวดล้อม
ผลสาเร็จ
จัดการ
เพื่อการบริหาร
มีระบบฐานข้อมูลกลาง
ทรัพยากรธรรมชา จัดการ
ด้านชุมชน
ติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
(ระยะที่ 1)
ในเชิงบูรณาการ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของ
องค์กรในเชิง
บูรณาการ

การดาเนินงาน
2564

2565

แนวทางการดาเนินงาน
- ทดลองใช้การ
แลกเปลี่ยนวัสดุและ
ทรัพยากรเหลือใช้กับ
นิคมเป้าหมาย
- ทบทวนปรับปรุงระบบ

แนวทางการดาเนินงาน
- ทดลองใช้การ
แลกเปลี่ยนวัสดุและ
ทรัพยากรเหลือใช้กับ
นิคมเป้าหมาย
- ทบทวนปรับปรุงระบบ

ผลสาเร็จ
- ประยุกต์ใช้การ
แลกเปลี่ยนวัสดุและ
ทรัพยากรเหลือใช้ในนิคม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
- ปรับปรุงแนวทางการ
ประเมิน
แนวทางการดาเนินงาน
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านชุมชน
ผลสาเร็จ
มีระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านชุมชน
(ระยะที่ 2)

ผลสาเร็จ
- มีเครือข่ายการแลก
เปลี่ยนวัสดุและทรัพยากร
เหลือใช้ในระดับนิคมฯ
หรือโรงงานจานวน 3 แห่ง
- ปรับปรุงแนวทางการ
ประเมิน
แนวทางการดาเนินงาน
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านชุมชน
ผลสาเร็จ
มีระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านชุมชน
(ระยะที่ 3) (สุดท้าย)

คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 : ECO Efficiency และมีความเห็นดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดที่ 2
- ประธานอนุกรรมการ มีข้อเสนอแนะว่า การแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น อาจจะไม่ใช่ของเสีย แต่เป็นของที่
สามารถนาไปใช้ต่อได้ในกระบวนการผลิตของผู้ที่แลกเปลี่ยนกันได้
- นายสุรชัย ให้ข้อเสนอแนะว่าควรปรับผลสาเร็จปี 2563 เป็น เกิดเครือข่ายความร่วมมือ(MOU) โดย
กาหนดเป้าหมายเป็นจานวนหน่วยงานเครือข่าย และวัดผลสัมฤทธิ์ในปี 2564 และ 2565
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ตัวชี้วัดที่ 3
- นายสุรชัย ให้ข้อสังเกตว่า ผลสาเร็จที่กาหนดว่า “มีระบบฐานข้อมูลกลางด้านชุมชน” หมายถึงระบบ
Software หรือ แค่มีข้อมูล(Data) โดยนายอัฐพล ฯ นาเรียนที่ประชุมว่า กนอ. มีแต่ข้อมูลดิบหรือข้อมูลปฐมภูมิ ยัง
ไม่มีข้อมูลทุติยภูมิ ดังนั้น จึงเสนอให้ปรับผลสาเร็จในปี 2563 เป็น “รวบรวมข้อมูลชุมชนของทุกนิคมฯ ที่ดาเนินการ
แล้ว” โดยเน้นเป็นข้อมูลทุติยภูมิ และในปี 2564 เปลี่ยนเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์หรือการสารวจ
มติที่ประชุม : ให้ กนอ. ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งให้ดาเนินการ
ปรับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ยังมิได้นาเสนอให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการฯ ให้ไว้ และนาเสนอในการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563 ต่อไป

เลิกประชุม

เวลา 12:30 น.

(นางนิภา รุกขมธุร์)
ผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวจริยา สุขะปาน)
ผู้อานวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวญาดา มะลิทอง)
นักวิเคราะห์ 8 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ฝ่ายยุทธศาสตร์
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางจันทร์ธร ศรีธัญรัตน์)
ผู้อานวยการกองพัฒนาชุมชนสัมพันธ์
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

