
  การจดัลําดบัความสําคญัของผูม้สี่วนไดเ้สยีการจดัลาํดบัความสําคญัของผูม้สีว่นไดเ้สยี  การจดัลําดบัความสําคญัของผูม้สี่วนไดเ้สยีการจดัลาํดบัความสําคญัของผูม้สีว่นไดเ้สยี

  การวเิคราะหผู์ม้สี่วนไดเ้สยี



  การสานเสวนากบัผูม้สีว่นไดเ้สยี การสานเสวนากบัผูม้สี่วนไดเ้สยี : : พนกังาน/หวัหน้างาน จาํนวน 
14 คน ในวนัท ี6 เมษายนพ.ศ. 2561 ไดผ้ลสรุปดงันี
  การสานเสวนากบัผูม้สีว่นไดเ้สยี การสานเสวนากบัผูม้สี่วนไดเ้สยี : : พนกังาน/หวัหน้างาน จาํนวน 
14 คน ในวนัท ี6 เมษายนพ.ศ. 2561 ไดผ้ลสรุปดงันี

 
การดาํเนินงานดา้นการตอบสนองต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี



  การสานเสวนากบัผูม้สีว่นไดเ้สยี การสานเสวนากบัผูม้สี่วนไดเ้สยี : : พนกังาน/หวัหน้างาน จาํนวน 
14 คน ในวนัท ี6 เมษายนพ.ศ. 2561 ไดผ้ลสรุปดงันี
  การสานเสวนากบัผูม้สีว่นไดเ้สยี การสานเสวนากบัผูม้สี่วนไดเ้สยี : : พนกังาน/หวัหน้างาน จาํนวน 
14 คน ในวนัท ี6 เมษายนพ.ศ. 2561 ไดผ้ลสรุปดงันี

 
การดาํเนินงานดา้นการตอบสนองต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี



 ชอืโครงการ : ที
จอด
รถจกัรยานยนต ์
ซอย 11

 ชอืโครงการ : ที
จอด
รถจกัรยานยนต ์
ซอย 11

 
การดําเนินงานดา้นการตอบสนองตอ่ผูม้สี่วนไดเ้สยี (พนกังาน)

ชือ่โครงการ ที่จอดรถจักรยานยนตซอย 11

วัตถุประสงค 1. เพื่อจัดใหมีสถานที่จอดรถจักรยานยนตที่เปนระเบียบและความปลอดภัย
2. เพ่ือใหพนักงานมีความพึงพอใจในสถานที่จอดรถจักรยานยนต

เปาหมาย 1. จัดทําสถานที่จอดรถจักรยานยนตบริเวณดานหลังโรงงานอยางนอย 50 คัน
2. พนักงานมีความพึงพอใจตอสถานที่จอดรถจักรยานยนตอยางนอยรอยละ 80

หนวยทีใ่ชวดั
เปาหมาย

1. จํานวนที่จอดรถจักรยานยนต
บริเวณดานหลังโรงงาน(คัน)

2. ความพึงพอใจของพนักงานที่
มีตอสถานที่จอด
รถจักรยานยนต (รอยละ)

คาทีว่ดัไดในปจจบุนั 1. จํานวนที่จอดรถจักรยานยนต
บริเวณดานหลังโรงงาน (ไมมี)

2. ความพึงพอใจของพนักงานที่มี
ตอสถานที่จอดรถจักรยานยนต 
(ไมมี)

ผลลพัธของ 1. มีสถานที่จอดรถจักรยานยนตสําหรับพนักงานบริเวณดานหลังโรงงานผลลพัธของ
โครงการ
(Outcome)

1. มีสถานที่จอดรถจักรยานยนตสําหรับพนักงานบริเวณดานหลังโรงงาน
2. พนักงานมีความพึงพอใจตอสถานที่จอดรถจักรยานยนต

ผลกระทบของ
โครงการ  (Imp
act)

พนักงานมีสถานที่จอดรถจักรยานยนตที่ปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย สามารถปฏิบัติงานไดอยางไร
กังวล สงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมขึ้น ลดความผิดพลาดในการทํางาน เกิดทัศนคติที่ดีตอ
บริษัท

ระยะเวลา เมษายน – สิงหาคม2561 งบประมาณ 660,000 บาท

คณะทาํงาน นางปนรรฐพร  เข็มเพชร
นายวิรัช  สิริโภคากร
นายไพบูลย  จันทรวลัยพร

ผูจดัทาํโครงการ
นางปนรรฐพร  เข็มเพชร

Senior General Affair Officer

ผูอนมุตัโิครงการ
Mr. Chung Kuo Sung

Managing Director



 ขอ้มูลของชมุชน



 การสานเสวนากบัชมุชน การสานเสวนากบัชมุชน

 การดาํเนินงานกบัชมุชน



 การดําเนินงานกบัชุมชน
ชอืโครงการ รอบบา้นน่ามอง เสรมิรายไดใ้หช้มุชน
วตัถุประสงค ์ 1.เพอืสรา้งนิสยัการทงิขยะทวัไป และคดัแยกขยะ Recycle

2.เพอืใหช้มุชนมภีาชนะในการจดัเก็บขยะทวัไป และภาชนะคดัแยกขยะ Recycle
3.เพอืสรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน
4.เพอืสรา้งความสมัพนัธท์ดีรีะหวา่งชมุชนและบรษิทัฯ

เป้าหมาย 1.ใหค้วามรูเ้กยีวกบัการทงิขยะ และการคดัแยกขยะ อยา่งนอ้ย 1 ครงั
2.จดัหาถงัขยะทวัไปอยา่งนอ้ย 9 ถงั และถงัขยะ Recycle เพอืคดัแยกขยะ 3 ประเภท อยา่งนอ้ย 2 จดุ
3.ชมุชนมรีายไดจ้ากการขายขยะ Recycle อยา่งนอ้ย 500 บาทตอ่เดอืน
4.มคีนในชมุชนเขา้รว่มกจิกรรมอยา่งนอ้ย 70 คน และมพีนักงานเขา้รว่มกจิกรรมอยา่งนอ้ย 50 คน

หน่วยทใีชว้ดั
เป้าหมาย

1.จาํนวนครงัของการใหค้วามรูใ้นการทงิขยะและคดัแยกขยะ R
ecycle

2.จาํนวนถงัขยะทวัไป และจุดวางถงัคดัแยกขยะ Recycle 
3.รายไดจ้ากการขายขยะ Recycle ตอ่เดอืน
4.จาํนวนคนในชมุชนและจาํนวนพนักงานทเีขา้รว่มกจิกรรม

คา่ทวีดัได ้
ในปัจจุบนั

1.จาํนวนครงัของการใหค้วามรูใ้นการทงิขยะและคดัแยกขยะ Rec
ycle (ไม่ม)ี

2.จาํนวนถงัขยะทวัไป และจุดวางถงัคดัแยกขยะ Recycle (ไม่ม)ี
3.รายไดจ้ากการขายขยะ Recycle ตอ่เดอืน (ไม่ม)ี
4.จาํนวนคนในชมุชนและจาํนวนพนักงานทเีขา้รว่มกจิกรรม (ไม่มี
))

ผลลพัธข์อง
โครงการ
(Outcome)

1. ชมุชนไดร้บัความรูก้ารทงิขยะใหถ้กูท ีและคดัแยกขยะ Recycle
2. ชมุชนมภีาชนะในการจดัเก็บขยะทวัไป และภาชนะคดัแยกขยะ Recycle
3. ชมุชนมรีายไดเ้สรมิจากการขายขยะ Recycle
4. เกดิความสมัพนัธท์ดีรีะหวา่งชมุชนและบรษิทัฯ

ผลกระทบของ
โครงการ  (Impa
ct)

ชมุชนมคีวามรูใ้นการจดัเก็บและคดัแยกขยะ ซงึสามารถนําไปสรา้งรายไดเ้สรมิใหก้บัชมุชน พรอ้มทงัชมุชนมทีศันียภาพรอบบา้นทดี ีไม่ทงิขยะ
ใตถุ้นบา้น สง่ผลใหส้ภาพแวดลอ้มในชมุชน และคนในชมุชนมคีุณภาพชวีติทดีขีนึ บรษิทัฯ และชมุชนอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ รว่มพฒันา
ชมุชนอยา่งยงัยนื

ระยะเวลา เมษายน – กรกฏาคม 2561 งบประมาณ    45,000 บาท
คณะทํางาน คณะทาํงานบรษิทั คณุวนัิย องัคณาวศิลัย ์        คณุยอดชาย บุญธรรม

คณุสานนท ์ขนัมนั             คณุอรวรยี ์ศรศีุภร
คณุสหสัวรรษ แกว้มณี         คณุทรงยศ หริญั 
คณุกานตธ์ดิา ตรนัวนั         คณุนุชจรนิทร ์ เมฆขนุทด
คณุศุภกิา  สารบิุตร             คณุราตรภีรณ ์ รุง่โชติ
คณุณฐชาต ิ กลุสา

คณะทาํงานชมุชน คณุเกรยีงไกร ชไูสว  (ผูใ้หญบ่า้น)
พระมหาสมทิร โชตโิก เจา้อาวาสวดัศรจีนัทรป์ระดษิฐ ์

ผูจ้ดัทําโครงการ
( คณุสถติย ์ วงศส์ทุธเิลศิ )

IE_AMP Manager

ผูอ้นุมตัโิครงการ

( Mr.Chung, Kuo-Sung )
Managing Director


