สรุปผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ กนอ. ประจาปีงบประมาณ 2560
1. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กนอ. ประจาปีงบประมาณ 2560
กนอ. จัดทาแผนปฏิบัติการ กนอ. ประจาปี 2560 ภายใต้แผนเชิงยุทธศาสตร์ กนอ. ปี 2560 – 2564
โดยคณะกรรมการ กนอ. มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าว ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม
2559 และให้มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อ คณะกรรมการ กนอ. ทราบทุกเดือน
กนอ. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ กนอ. ประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน 27
โครงการ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2560 สามารถสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
1) โครงการที่ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย 24 โครงการ (ร้อยละ 93)
2) โครงการที่ดาเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย มีจานวน 2 โครงการ (ร้อยละ 7)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1
(Growth Strategy)

ผลการดาเนินงาน
โครงการที่ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย
โครงการที่ดาเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

(Green Strategy)

(Great Strategy)

(Good Governance
Strategy)

รวม

10

7

7

1

25

2

-

-

-

2

7

7

1

27

1. โครงการจัดตั้งนิคมฯ
ในพื้นทีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก
2. โครงการจัดตั้งนิคมฯ
ในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลา

รวม

12

2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการ กนอ. ประจาปีงบประมาณ 2560 ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ชื่อโครงการ
1. โครงการจัดตั้ง
นิคมฯ ในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก

เป้าหมายโครงการ
ปีงบประมาณ 2560
1. กนอ. เช่าที่ราชพัสดุ
2. กกวล. เห็นชอบ
รายงาน EIA
3. คณะกรรมการ กนอ.
เห็นชอบการลงทุน
4. สศช. ให้ความ
เห็นชอบการลงทุน
ของ กนอ.
ประกอบการนาเสนอ
ครม.
5. ครม. ให้ความ
เห็นชอบการลงทุน
จัดตั้งนิคมฯ ในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก
6. ก่อสร้างนิคมฯ

2. โครงการจัดตั้ง
พัฒนาพื้นที่นิคมฯ ระยะ
นิคมฯ ในพื้นที่เขต ที่ 1 ไม่น้อยกว่า 30%
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดสงขลา

ผลการดาเนินงานโครงการ
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2560

ปัญหา/อุปสรรค

กนอ. ได้จัดส่งรายงาน EIA
ให้แก่สานักงานและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ) และ
ประธานผู้ชานาญการ
สิ่งแวดล้อมฯ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก
(คชก.) เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบรายงานฯ
ตามขั้นตอน ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คชก.

ที่ดินราชพัสดุแปลงที่
กนอ. ได้รับมอบหมายให้
เช่ากับ กรมธนารักษ์ ใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก ยังมีผู้บุกรุก
และร้องเรียนศาลปกครอง
ในการครอบครองพื้นที่
โครงการ ทาให้ การ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตากไม่
เป็นไปตามแผนงานที่
กาหนดไว้

คณะกรรมการ กนอ. ได้มี
มติเห็นชอบการลงทุน
จัดตั้งนิคมฯ ในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา และร่าง TOR งาน
ก่อสร้างระยะที่ 1 เนื้อที่
ประมาณ 629 ไร่ เมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2560

เนื่องจากพื้นที่โครงการ
เนื้อที่ประมาณ 927 ไร่ มี
ผู้บุกรุกอยู่ในพื้นที่ และ
กรมธนารักษ์ได้ส่งมอบ
พื้นที่ให้แก่ กนอ. ล่าช้า
โดยส่งมอบพื้นที่แปลงที่ 1
เนื้อที่ประมาณ 629 ไร่
ให้แก่ กนอ. เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2560 ทาให้การ
การดาเนินโครงการไม่
เป็นไปตามแผนงานที่
กาหนดไว้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนา
1. กนอ. ควรเร่งดาเนินการโดย
ดาเนินการขั้นตอนการ
เตรียมการจัดตั้งนิคมฯ
ควบคู่กัน ได้แก่ การประสาน
ให้ได้มาซึ่งการเช่าที่ดินราช
พัสดุ, รายงานการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการลงทุน,
รายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และ การ
ออกแบบรายละเอียดการ
ก่อสร้าง (Detail Design)
เพื่อให้ กนอ. สามารถเปิด
ดาเนินโครงการได้ภายในปี
2564 ตามที่กาหนดไว้
2. กนอ. เร่งประสานงานกับ
กรมธนารักษ์ ให้ได้มาซึ่งการ
เช่าที่ดิน และการนาเสนอ
เรื่องต่อ ครม. เพื่อให้สามารถ
เปิดดาเนินการได้ภายในปี
2564 ต่อไป
1. กนอ. ควรเร่งดาเนินการโดย
ดาเนินการขั้นตอนการ
เตรียมการจัดตั้งนิคมฯ
ควบคู่กัน ได้แก่ การ
ประสานให้ได้มาซึ่งการเช่า
ที่ดินราชพัสดุ, รายงาน
การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การลงทุน, รายงาน
การศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และ การ
ออกแบบรายละเอียดการ
ก่อสร้าง (Detail Design)
เพื่อให้ กนอ. สามารถเปิด
ดาเนินโครงการได้ภายในปี
2564 ตามที่กาหนดไว้
2. กรมธนารักษ์ได้ส่งมอบพื้นที่
แปลงที่ 1 เนื้อที่ 629 ไร่
ให้แก่กนอ. เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ กนอ.
จะเร่งดาเนินการนาเสนอ
เรื่องต่อ ครม. เพื่อเห็นชอบ
การลงทุนและให้สามารถ
เปิดดาเนินการได้ภายในปี
2564 ต่อไป

