
 การดาํเนินงานตามแผนงาน การดาํเนินงานตามแผนงาน

 
การดําเนินงานดา้นการตอบสนองตอ่ผูม้สี่วนไดเ้สยี (พนกังาน)



 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน

 
การดําเนินงานดา้นการตอบสนองต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี (พนกังาน)

ขนัตอนท ี4: นําเสนอผูบ้รหิารเพอืขออนุมตัโิครงการ
ผล:หลงัการสาํรวจพนืท ีคณะทํางานไดนํ้าเสนอสถานทจีอด
รถจกัรยานยนตบ์รเิวณซอย 11 ใหผู้บ้รหิารรบัทราบและผูบ้รหิารไดอ้นุมตัิ
ในงบประมาณ.ในการกอ่สรา้ง

ขนัตอนท ี5: คดัเลอืกผูร้บัเหมากอ่สรา้ง
คณะทํางานไดนํ้าโครงการทไีดร้บัอนุมตัแิลว้ ใหท้างฝ่ายจดัซอื 

ขนัตอนท ี5: คดัเลอืกผูร้บัเหมากอ่สรา้ง
ผล:คณะทํางานไดนํ้าโครงการทไีดร้บัอนุมตัแิลว้ ใหท้างฝ่ายจดัซอื 
ดําเนินการหาผูร้บัเหมาในการการกอ่สรา้ง    ฝ่ายจดัซอื ไดค้ดัเลอืก
ผูร้บัเหมากอ่สรา้ง   ผูบ้รหิารไดอ้นุมตักิารคดัเลอืกผูร้บัเหมากอ่สรา้ง ใน
งบประมาณ 660,000 บาท



 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน

 
การดําเนินงานดา้นการตอบสนองต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี (พนกังาน)

ขนัตอนที 6:  ดําเนินการกอ่สรา้ง
ผล:ผูร้บัเหมาไดเ้รมิดําเนินการกอ่สรา้งเมอืวนัท ี7 พฤษภาคม 2561  
ขณะนีอยู่ระหวา่งดําเนินการ

ขนัตอนท ี7 - 10: พธิเีปิดสถานทจีอดรถจกัรยานยนต,์ ตดิตามผล
การดาํเนินการ,สรุปผลและนําเสนอผลการดาํเนินงานตอ่ผูบ้รหิาร
ผล:อยูร่ะหว่างดาํเนินการ



 ผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย

 
การดําเนินงานดา้นการตอบสนองต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี (พนกังาน)

เป้าหมายท ี1:จดัทําสถานทจีอดรถจกัรยานยนตบ์รเิวณดา้นหลงั
โรงงานขนาดพนืท ี300 ตรม.

ผล:  ผูร้บัเหมากาํลงัดาํเนินการกอ่สรา้งในพนืทขีนาด 350 ตรม.

โครงการอยู่ระหวา่งดาํเนินการ โครงการอยู่ระหวา่งดาํเนินการ



 
การดําเนินงานดา้นการตอบสนองตอ่ผูม้สี่วนไดเ้สยี (พนกังาน)

สรุปคุณลักษณะของแผนงานผูมีสวนไดเสีย 

หัวขอคุณลักษณะ  รายละเอียด  

1. เปนแผนงานที่นําไปปฏิบัติที่
ดีกวามาตรฐานขั้นต่ําตามกฎหมาย 

โครงการท่ีจอดรถจักรยานยนตซอย 11 เปน
การดําเนิการที่เพ่ิมจากสวัสดิการพนักงาน (ที่
ไมใชรูปตัวเงิน) ใหแกพนักงาน 

2. เพิ่มผลประโยชนหรือลด
ผลกระทบจากการสานเสวนาใหกับ
ผูมีสวนไดเสีย 

การจัดใหมีที่จอดรถจักรยานยนตตามท่ีไดสาน
เสวนากับพนักงาน  ทําใหสามารถดําเนิน
กิจกรรมไดสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดเสีย กิจกรรมไดสอดคลองกับความตองการของ
พนักงาน และสรางการรับรูวาบริษัทยัง
ตระหนักและใสใจคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
ทําใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานมากขึ้น 

3. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย  พนักงานในหลายหนวยงานไดรวมกันดําเนิน
กิจกรรม ต้ังแตการสํารวจพ้ืนที่เสนอขอคิดเห็น
และติดตามผลการดําเนินงาน 

4. ความสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาอยางย่ังยืน 

ชวยลดความเส่ียงในการสูญเสียทรัพยสินของ
พนักงาน เชน พนักงานวางใจวาทรัพยสินของ
พนักงานไดรับการดูแล นําไปสูขวัญและ
กําลังใจในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

 



 การดําเนินงานกบัชุมชน

 การดําเนินงานตามแผนงาน การดําเนินงานตามแผนงาน



 การดําเนินงานกบัชุมชน

 การดําเนินงานตามแผนงาน การดําเนินงานตามแผนงาน



 การดําเนินงานกบัชมุชน
 ผลการดาํเนินงาน  ผลการดาํเนินงาน ขนัตอนที 3: ขออนุมตังิบประมาณจากผูบ้รหิาร

ผล: ผูบ้รหิารอนุมตังิบประมาณเพอืดาํเนินงานโครงการ เมอืวนัท ี28 
พฤษภาคม 2561



 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน



 การดําเนินงานกบัชมุชน
 ผลการดาํเนินงาน  ผลการดาํเนินงาน 
ขนัตอนที 5: จดัเตรยีมอปุกรณแ์ละภาชนะสําหรบัทงิขยะทวัไป และคดัแยกขยะ 
Recycle
ผล: คณะทํางานจดัหาถงัขยะทวัไป จดัหาวสัดมุาทําถงัคดัแยกขยะrecycle  โดยใชช้า่ง
ซอ่มบาํรุง พนักงานประกอบ พนักงานเชอืม และพนักงานทาส ีรวม 15 คนรว่มกนั
จดัทําถงัขยะ Recycle แลว้เสรจ็เมอืวนัท ี20 มถินุายน 2561



 การดําเนินงานกบัชมุชน
 ผลการดาํเนินงาน  ผลการดาํเนินงาน 
ขนัตอนที 6: ใหค้วามรูเ้รอืงการทงิและการคดัแยกขยะ 
ผล: คณะทํางานรว่มกบัมูลนิธพิุทธฉือจไีตห้วนั(ประเทศไทย) ดาํเนินการ
ใหค้วามรูเ้รอืงการทงิและการคดัแยกขยะ เมอืวนัท ี28 มถิุนายน 2561



 การดําเนินงานกบัชมุชน
 ผลการดาํเนินงาน  ผลการดาํเนินงาน 
ขนัตอนที 7: ส่งมอบถงัขยะแดผู่นํ้าชมุชน
ผล: คณะทํางานมอบถงัขยะทวัไป  และถงัขยะ Recycle ใหช้มุชนและ
วดัศรจีนัทรป์ระดษิฐ ์เมอืวนัท ี28 มถินุายน 2561



 การดําเนินงานกบัชมุชน
 ผลการดําเนินงาน  ผลการดําเนินงาน 
ขนัตอนที 8: ดาํเนินการวางถงัขยะตามจดุทกีาํหนด 
- ถงัขยะทวัไปทงัหมด 3 สะพานๆ ละ 3 จดุ

ถงัขยะ Recycle จาํนวน 2 จดุ
ผล: คณะทํางานรว่มกบัชมุชนจดัวางถงัขยะตามจดุทกีาํหนดโดยจดัวาง
ถงัขยะทวัไปบรเิวณสะพาน  และถงัขยะ Recycle บรเิวณชมุชนและวดั
ศรจีนัทร ์เมอืวนัท ี28 มถินุายน 2561



 การดําเนินงานกบัชมุชน
 ผลการดําเนินงาน  ผลการดําเนินงาน 

จํานวนผูต้อบแบบสอบถาม (คน) 75

ผลการประเมนิความพงึพอใจในการจัดกจิกรรม CSR "รอบบา้นหนา้มอง สรา้งรายไดใ้หช้มุชน"
ชมุชนคอตอ่(ฝังนําเค็ม) เมอืวันท ี28 มถิุนายน 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค ์วัดศรจัีนทรป์ระดษิฐ์

ขนัตอนท ี9: ตดิตามเพอืประเมนิผลโครงการ และวดัผลความพงึพอใจ 
ผล:คณะทํางานมกีารตดิตามเพอืประเมนิผลโครงการ และวดัผลความ
พงึพอใจในโครงการรอบบา้นน่ามอง เสรมิรายไดใ้หช้มุชน เมอืวนัท ี28 
มถินุายน 2561 โดยผลประเมนิวดัความพงึพอใจอยู่ท ี92.04%

จํานวนผูต้อบแบบสอบถาม (คน) 75
จํานวนขอ้แบบสอบถาม (ขอ้) 6
คะแนนเต็มในแตล่ะขอ้ ( คะแนน ) 5
คะแนนเต็มทงัหมด  ( คะแนน ) 2,250
คะแนนทไีด ้ ( คะแนน ) 2,071
ความพงึพอใจ (%) 92.04%

ขอ้เสนอแนะเพมิเตมิ

1. เวลาในการจัดกจิกรรมนอ้ยไป 
2. ตอ้งการใหไ้ปจัดทชีมุชน โครงการ 4 ต.บางปใูหม่
3. ชาวบา้นในชมุชนทมีาร่วมนอ้ยเกนิไป มแีตนั่กเรยีน
4. ตอ้งการใหจั้ดกจิกรรมอยา่งตอ่เนอืง 
5. ตอ้งการใหไ้ปจัดทชีมุชนซติวีลิเลจ
6. ครังตอ่ไปตอ้งบอกลว่งหนา้หลายวัน จะไดไ้มช่นกับงานของเทศบาล 
7. การรับรองแขกดมีาก เหมอืนไปอยูใ่นสถานธรรม



 การดําเนินงานกบัชมุชน
 ผลการดําเนินงาน  ผลการดําเนินงาน 
ขนัตอนที 10: สรปุผลและนําเสนอผลการดาํเนินโครงการตอ่ผูบ้รหิาร 
เพอืวางแผนการพฒันาในอนาคต
ผล:คณะทํางานมกีารสรปุผลและนําเสนอผลการดําเนินโครงการตอ่
ผูบ้รหิาร เพอืวางแผนการพฒันาในอนาคต เมอืวนัท ี29 มถิุนายน 
2561 



 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย
เป้าหมายท ี1: ใหค้วามรูเ้กยีวกบัการทงิขยะ และการคดัแยกขยะ อย่างนอ้ย 

1 ครงั
ผล: คณะทํางานรว่มกบัมูลนิธพิุทธฉือจไีตห้วนั(ประเทศไทย) ใหค้วามรู ้

เกยีวกบัการทงิขยะ และการคดั แยกขยะ จาํนวน 1 ครงั เมอืวนัท ี28 
มถินุายน 2561



 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย
เป้าหมายท ี2: จดัหาถงัขยะทวัไปอย่างนอ้ย 9 ถงั และถงัขยะ Recycle เพอื
คดัแยกขยะ 3 ประเภท อย่างนอ้ย 2 จดุ
ผล: คณะทํางานจดัหาถงัขยะทวัไปจํานวน 9 ถงั และถงัขยะ Recycle เพอืคดั

แยกขยะ 3 ประเภท โดยมกีารจดัวางตามจดุทกีาํหนด เมอืวนัท ี28 
มถิุนายน 2561



 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย
เป้าหมายท ี3: มคีนในชมุชนเขา้รว่มกจิกรรมอย่างนอ้ย 70 คน และมพีนักงาน

เขา้รว่มกจิกรรมอย่างนอ้ย 50 คน
ผล: มคีนในชมุชนเขา้รว่มกจิกรรม จาํนวน 75 คน และมพีนักงานเขา้รว่มกจิกรรม 

จาํนวน 54 คน เมอืวนัท ี28 มถินุายน 2561



 การดําเนินงานกบัชมุชน

จํานวนผูต้อบแบบสอบถาม (คน) 75

ผลการประเมนิความพงึพอใจในการจัดกจิกรรม CSR "รอบบา้นหนา้มอง สรา้งรายไดใ้หช้มุชน"
ชมุชนคอตอ่(ฝังนําเค็ม) เมอืวันท ี28 มถิุนายน 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค ์วัดศรจัีนทรป์ระดษิฐ์

เป้าหมายท ี4: ชมุชนมคีวามพงึพอใจตอ่โครงการอย่าง
นอ้ย 90%

ผล: ชมุชนมคีวามพงึพอใจต่อโครงการ 92.04%

 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย

จํานวนผูต้อบแบบสอบถาม (คน) 75
จํานวนขอ้แบบสอบถาม (ขอ้) 6
คะแนนเต็มในแตล่ะขอ้ ( คะแนน ) 5
คะแนนเต็มทงัหมด  ( คะแนน ) 2,250
คะแนนทไีด ้ ( คะแนน ) 2,071
ความพงึพอใจ (%) 92.04%

ขอ้เสนอแนะเพมิเตมิ

1. เวลาในการจัดกจิกรรมนอ้ยไป 
2. ตอ้งการใหไ้ปจัดทชีมุชน โครงการ 4 ต.บางปใูหม่
3. ชาวบา้นในชมุชนทมีาร่วมนอ้ยเกนิไป มแีตนั่กเรยีน
4. ตอ้งการใหจั้ดกจิกรรมอยา่งตอ่เนอืง 
5. ตอ้งการใหไ้ปจัดทชีมุชนซติวีลิเลจ
6. ครังตอ่ไปตอ้งบอกลว่งหนา้หลายวัน จะไดไ้มช่นกับงานของเทศบาล 
7. การรับรองแขกดมีาก เหมอืนไปอยูใ่นสถานธรรม



 การดาํเนินงานกบัชมุชน


