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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษทั

นายธนวัฒน์ วชิัยศรชยการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จาํกัด

พลังงานไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคที่มีความสาํคัญต่อการสรรค์สร้าง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพคือ ผลติไฟฟ้าให้สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งผมคดิว่าสิ่งที่จะนําพาองค์กรของเราให้

ประสบความสาํเร็จได้นัน้ จะต้องครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ตามหลักความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR เพราะเข้าใจดีว่าการจะเป็นองค์กรธุรกจิที่ดีจะประสบ

ความสาํเร็จและเตบิโตได้อย่างยั่งยืนนัน้ มใิช่เกดิจากการมุ่งเน้นผลกาํไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องทาํสิ่งด ี

ๆเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม  เราจงึให้ความสาํคัญกับ CSR ตลอดมานับตัง้แต่ก่อตัง้บริษัท ดงัภารกจิที่บริษัทฯ 

มุ่งเน้นการพัฒนาที่ ยั่งยืนเพื่อ

- ตอบแทนคุณประโยชน์โดยตรงให้กับชุมชน โดยการก่อตัง้กองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นจาํนวน 

1 ล้านบาท/ปี  และสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจโดยการก่อตัง้กองทุนประกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5 ล้าน

บาท นอกจากนีย้ังมีกลไกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบโรงไฟฟ้าโดยคณะกรรมการไตรภาคี และ

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตาํบลหอไกร

- การใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียน  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมด้วยประสบการณ์ในการ

ดาํเนินงาน เพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

- สร้างความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นในการดาํเนินธุรกจิบนพืน้ฐานของความซื่อสัตย์ยุตธิรรม

- มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของพนักงานทุกระดับ

- มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของพนักงานทุกระดับ

- คืนผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมลูของบริษทั

ชื่อสถานประกอบการ

(ภาษาไทย) : บรษิทั เอ.ท.ีไบโอพาวเวอร ์จาํกดั

(ภาษาองักฤษ) : A.T.BIOPOWER.CO.,LTD

เลขที่ตามใบ รง.4/เลขที่ใบประกอบกิจการในพืน้ที่นิคมฯ: 3-88-6/47

ประเภทการผลิต : โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน จากเชื้อเพลิงแกลบ

ปริมาณสินค้าหรือบริการที่จดัเตรียม: ผลิตกระแสไฟฟ้า 22.5 เมกกะวตัต ์-

                                                               ต่อชัว่โมง

ที่ตัง้ : 96 หมู่ที่ 2 ต.หอไกร อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร
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 ผงัโครงสร้างการบริหาร



นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม



โครงสร้างคณะทาํงาน CSR



การพิจารณาข้อร้องเรียน

 ข้อร้องเรียนภายในปี 2559

 ไม่มี

 ข้อร้องเรียนก่อนปี 2559

 ไม่มี



การพิจารณาข้อร้องเรียน
ในปี พ.ศ.2559 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียน โดยทางบริษทัฯได้ทาํหนังสือเพื่อ

ตรวจสอบข้อร้องเรียน ที่สาํนักงานอตุสาหกรรมจงัหวดัพิจิตร และ

สาํนักงานเทศบาลตาํบลหอไกร



 การบง่ชี้ผูม้ีส่วนได้เสีย การบง่ชี้ผูม้ีส่วนได้เสีย

  การวิเคราะหผ์ูม้ีส่วนได้เสีย

บริษทั           

เอ.ที.ไบโอ
พาวเวอร์ จาํกดั

1.ผูถ้ือหุน้

2.
พนกังาน

3.ผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ

4.Sup
plier5.ชุมชน

6.ลูกคา้

7.ภาครัฐ          1.ผูถ้ือหุ้น

         2.พนักงาน

         3.ผูจ้ดัหาวตัถดุิบ

         4.Supplier

         5.ชมุชน

         6.ลกูค้า

         7.ภาครฐั



 การประเมนิผลประโยชน์ และผลกระทบ การประเมนิผลประโยชน์ และผลกระทบ

ผูม้ีส่วน

ได้เสีย

มาตรการที่มีอยู่

(ผลจากการทบทวน

สถานะเริ่มต้น)

Stakeholder 

ได้รับผลประโยชน์

จากการดาํเนินงาน

ขององคก์ร

(1 2 3 4)

ผลกระทบที่ยงัมีอยู่ในปัจจบุนั

และอาจเกิดขึน้ในอนาคต

Stakeholder 

ได้รับผลกระทบ

จากการดาํเนินงาน

ขององคก์ร 

 (4 3 2 1)

ผูถ้ือหุน้ -รายงานผลการดาํเนินงาน

-ประชุมผูถ้ือหุน้

-กาํหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

ผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย (บางครั้ง)

พนกังาน -มีสวสัดิการมากกวา่ที่กฏหมาย

กาํหนด

-มีกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ

--มีKPI
-มีโบนสัประจาํ

ผลกระทบจากสภาพการทาํงาน

  การวิเคราะหผ์ูม้ีส่วนได้เสีย



 การประเมนิผลประโยชน์ และผลกระทบ การประเมนิผลประโยชน์ และผลกระทบ

ผูม้ีส่วน

ได้เสีย

มาตรการที่มีอยู่

(ผลจากการทบทวน

สถานะเริ่มต้น)

Stakeholder 

ได้รับผลประโยชน์

จากการดาํเนินงาน

ขององคก์ร

(1 2 3 4)

ผลกระทบที่ยงัมีอยู่ในปัจจบุนั

และอาจเกิดขึน้ในอนาคต

Stakeholder 

ได้รับผลกระทบ

จากการดาํเนินงาน

ขององคก์ร 

 (4 3 2 1)

ผูจ้ดัหา

วตัถุดิบ

-กิจกรรมกระชบัความสมัพนัธ์

-รับฟังขอ้คิดเห็น- ขอ้เสนอแนะ

-การรับสินคา้ใชเ้วลารอนาน              

(บางครั้ง)

Supplier -ขอ้กาํหนดการจดัซื้อจดัจา้ง

-การประเมิน Supplier
-มีการซื้อขายระยะยาว

-การชาํระเงินชา้ (บางครั้ง)

  การวิเคราะหผ์ูม้ีส่วนได้เสีย



 การประเมนิผลประโยชน์ และผลกระทบ การประเมนิผลประโยชน์ และผลกระทบ

ผูม้ีส่วน

ได้เสีย

มาตรการที่มีอยู่

(ผลจากการทบทวน

สถานะเริ่มต้น)

Stakeholder 

ได้รับผลประโยชน์

จากการดาํเนินงาน

ขององคก์ร

(1 2 3 4)

ผลกระทบที่ยงัมีอยู่ในปัจจบุนั

และอาจเกิดขึน้ในอนาคต

Stakeholder 

ได้รับผลกระทบ

จากการดาํเนินงาน

ขององคก์ร 

 (4 3 2 1)

ชุมชน -กองทุนพฒันาชุมชนและ

สิ่งแวดลอ้มตาํบลหอไกร

-กองทุนประกนัผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มตาํบลหอไกร

-กองทุนพฒันาไฟฟ้า

-ประชุมหมู่บา้น

-กิจกรรมกระชบัความสมัพนัธ์

-สนบัสนุนงานประเพณีวฒันธรรม

ทอ้งถิ่น

-เดือนร้อน –ความรําคาญ
-รถบรรทุกวิ่งเขา้-ออก (โรงงาน)

-ฝุ่ นแกลบ

-เถา้แกลบ

ลูกคา้ -สญัญาซื้อขาย

-สาํรวจความพึงพอใจ

-การประชุม

์

  การวิเคราะหผ์ูม้ีส่วนได้เสีย



 การประเมนิผลประโยชน์ และผลกระทบ การประเมนิผลประโยชน์ และผลกระทบ

ผูม้ีส่วน

ได้เสีย

มาตรการที่มีอยู่

(ผลจากการทบทวน

สถานะเริ่มต้น)

Stakeholder 

ได้รับผลประโยชน์

จากการดาํเนินงาน

ขององคก์ร

(1 2 3 4)

ผลกระทบที่ยงัมีอยู่ในปัจจบุนั

และอาจเกิดขึน้ในอนาคต

Stakeholder 

ได้รับผลกระทบ

จากการดาํเนินงาน

ขององคก์ร 

 (4 3 2 1)

ภาครัฐ -รายงานต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง

-เขา้ร่วมกิจกรรมตามที่ภาครัฐร้อง

ขอ

-การชาํระภาษี-ค่าธรรมเนียม

ส่งเอกสารไม่ตรงตามเวลา(บางครั้ง)

  การวิเคราะหผ์ูม้ีส่วนได้เสีย



 การจดัลาํดบัความสาํคญัของผูม้สีว่นไดเ้สยี การจดัลาํดบัความสาํคญัของผูม้สีว่นไดเ้สยี

4
3

ผล
กร

ะท
บ

2 3 4

1

1 2

1 2 3 4

ผลประโยชน์

  การวิเคราะหผ์ูม้ีส่วนได้เสีย



 โครงการ ATB.รวมพลงัลดนํ้าหนัก ห่างไกลโรค ปีที่2 โครงการ ATB.รวมพลงัลดนํ้าหนัก ห่างไกลโรค ปีที่2

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ชื่อโครงการ ATB. รวมพลงั ลดนํา้หนกั  หา่งไกลโรค ปีที่ 2

วตัถุประสงค์ 1. เพือ่สง่เสรมิใหพ้นกังานออกกาํลงักายและใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์

2. เพือ่ใหพ้นกังานมสีขุภาพแขง็แรง

เป้าหมาย

(Output)

1.จดักจิกรรมออกกาํลงักาย ไมน่้อยกวา่ 1 ครัง้/สปัดาห์

2.มพีนกังานตน้แบบในการลดนํ้าหนกั อยา่งน้อย 1 คน

หน่วยทีใ่ชว้ดัเป้าหมาย 1.จาํนวนกจิกรรมออกกาํลงักาย (ครัง้)

2.จาํนวนพนกังานตน้แบบในการลด

นํ้าหนกั (คน)

คา่ทีว่ดัไดใ้นปจัจุบนั 1.จาํนวนกจิกรรมออกกาํลงักาย (ไมม่)ี

2.จาํนวนพนกังานตน้แบบในการลด

นํ้าหนกั  (คน)

ผลลพัธข์องโครงการ

(Outcome)

1.พนกังานเขา้รว่มกจิกรรมออกกาํลงักายในวนั Sport Day ทกุวนัพธุ สปัดาห์ละ 1ครัง้

2.พนกังานตน้แบบในการลดนํ้าหนกัเป็นตวัอยา่งและแรงจงูใจใหก้บัพนกังานทีม่ดีชันีมวลกายเกนิมาตรฐาน

ผลกระทบของโครงการ  

(Impact)

พนกังานมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ีปราศจากโรคภยัต่าง ๆ ลดคา่ใชจ้า่ยในการ

รกัษาพยาบาล ไมเ่ป็นภาระของคนในครอบครวั และการทาํงานมปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้

ระยะเวลา กุมภาพนัธ ์– เมษายน 2559 งบประมาณ

คณะทาํงาน คุณสรุษิา  เขม็ครฑุ

คุณปญัญา  อนิทรว์ร

คุณวชักร  มลูวชิา

คุณกนกกาญจน์  อ่อนชุม่

คุณสมพร  พรมพศิ

คุณธรีะพร  เพช็รทอง

คุณสวุมิล  เตมิแกว้

คุณชลธชิา  พรมมี

ผูจ้ดัทาํโครงการ

นางสาววลัยา  ดปีระดบั

หวัหน้าแผนกมวลชนสมัพนัธ์

ผูอ้นุมตัโิครงการ

นายสมเกยีรต ิ  แสงศรี

ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้าพจิติร



 การดาํเนินงานตามแผนงาน การดาํเนินงานตามแผนงาน

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ที่
ผูม้ีส่วนได้เสีย 

(ที่เกี่ยวข้อง)
วิธีการ

เดือน
ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ

กพ. มีค. เมย. พค.

1 ผูบ้รหิาร

พนกังาน

แต่งตัง้คณะทาํงาน คุณวลัยา -

2. ผูบ้รหิาร

คณะทาํงาน

ประชุมคณะทาํงาน วางแผน คณะทาํงาน -

3 คณะทาํงาน เขยีนโครงการเพือ่เสนอขออนุมตังิบประมาณ คุณวลัยา -

4 คณะทาํงาน - ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ

-เปิดรบัสมคัรพนกังานเขา้รว่มโครงการฯ

-จดัทําคูม่ือ”กิจกรรมออกกําลงักาย”

คณะทาํงาน -

5 ผูบ้รหิาร

พนกังาน

จดักจิกรรมออกกาํลงักาย คุณกาํพล

คณะทาํงาน

-

6 คณะทาํงาน ตดิตามผลการดาํเนินงาน คุณวลัยา

คณะทาํงาน

-

7 ผูบ้รหิาร

คณะทาํงาน

สรปุผลโครงการและนําเสนอผูบ้รหิาร คุณวลัยา -

8 ผูบ้รหิาร

คณะทาํงาน

ปิดโครงการมอบเงนิรางวลัใหพ้นกังานทีล่ด

นํ้าหนกัได่

คุณสรุษิาคณะทาํงาน



 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ขัน้ตอนที่ 1-3 :แต่งตัง้และประชุมคณะทาํงานจดัทาํรายละเอยีดโครงการ และเสนอเพือ่ขออนุมตังิบประมาณ

 ผล: เมือ่วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2559 ไดด้าํเนินการประชมุและแต่งตัง้คณะทาํงาน สรปุทบทวนโครงการATB.รวมพลงั 

ลดนํ้าหนกั หา่งไกลโรค ประจาํปี 2558 โดยการสานเสวนากบัพนกังาน และเขยีนโครงการเพือ่ขออนุมตังิบประมาณ



 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ขัน้ตอนที่ 4 : ประชาสมัพนัธโ์ครงการ ATB.ลดนํ้าหนกั หา่งไกลโรค ปีที ่2
ผล: ทาํการประชาสมัพนัธ ์ATB.เสยีงตามสาย ปิดประกาศบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ประชาสมัพนัธผ์า่น

เวปไซตแ์ละe-mail เพือ่สง่เสรมิใหพ้นกังานสมคัรใจเขา้รว่มโครงการฯ 

ประชาสมัพนัธเ์สียงตามสาย ติดบอรด์ประชาสมัพนัธ์



 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ขัน้ตอนที่ 5 : จดักจิกรรมออกกาํลงักาย

ผล: จดัการแขง่ขนักฬีาภายในบรษิทัฯ มกีฬีาจาํนวน 4 ประเภทคอื 1.ฟุตซอล 2.เซปคัตะกรอ้ 3.เปตอง 

     4.ปิงปอง

ฟตุซอล

เซปัคตะกร้อ

ปิงปอง

เปตอง



 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ขัน้ตอนที่ 6 : เกบ็ขอ้มลูดชันีมวลกายในสปัดาหส์ดุทา้ยของเดอืนและทาํการประเมนิผล

ผล: เมือ่วนัที ่29 มถิุนายน 2559 ทางคณะทาํงานทาํการตรวจวดัรอบเอว และชัง่นํ้าหนกั

คณะทาํงานทาํการวดัรอบเอวและชัง่นํ้าหนักให้กบัพนักงาน



 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (................)

เป้าหมายที่ 1: มกีารจดักจิกรรมออกกาํลงักาย วนั Sport Day ทุกวนัพธุ สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ เวลา 16.00 - 17.00น.

ผล: มีการจดักิจกรรมออกกาํลงักาย วนั Sport Day ทุกวนัพธุ สปัดาห์ละ 1ครั้ง (1เดือน: 5 - 6 ครั้ง) 
มากกวา่เป้าหมายที่กาํหนด 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย  

ฟตุซอล เซปัคตะกร้อ

เปตองปิงปอง



 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (................)

เป้าหมายที่ 2: คดัเลอืกพนกังานตน้แบบในการลดนํ้าหนกั อยา่งน้อย 1 คน

ผล:มพีนกังานตน้แบบ เพือ่เป็นตน้แบบในการสรา้งแรงบนัดาลใจและถ่ายทอดประสบการณ์ความรูใ้หก้บัเพือ่น

พนกังานในกจิกรรมรุน่ต่อไป  ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่าํหนด คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของเป้าหมาย  

ก่อนทาํการคดัเลือกพนักงานต้นแบบ           ก่อนทาํการคดัเลือกพนักงานต้นแบบ           

นํ้าหนัก 110 กิโลกรมั

หลงัทาํการคดัเลือกพนักงานต้นแบบ  

นํ้าหนัก   90 กิโลกรมั



 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (................)

สรปุผลการดาํเนินงาน



 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

   

มอบรางวลัให้กบัพนักงานต้นแบบ

      

มอบรางวลัให้กบัพนักงานที่นํ้าหนักได้มาตรฐาน

   



สรปุคณุลกัษณะของแผนงานผูม้ีส่วนได้เสีย 

หวัข้อคณุลกัษณะ รายละเอียด 
1.ไมเ่ป็นแผนงานทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมายขัน้ตํ่า แผนงานเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนกังานในการเน้นเรื่องของ

สุขภาพและการออกกาํลงักาย

2.เพิม่ผลประโยชน์หรอืลดผลกระทบจากการสาน

เสวนาใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
แผนงานโครงการ ATB.รวมพลงัลดนํ้ าหนกั ห่างไกลโรค ปีที่ 2 เป็น
โครงการต่อเนื่อง ที่มีประโยชน์ต่อพนักงานเนื่องจากเป็นการส่งเสริม

เรื่องสุขภาพของพนกังาน ลดปัญหาโรคภยัต่าง ๆ

2.การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยี มีพนกังานจากทุกแผนกเขา้ร่วมกิจกรรม

3.ความสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนื -มกีารวดัดชันีมวลกายเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัโครงการ และมกีารเสรมิสรา้ง

แรงจงูใจใหพ้นกังานทีส่ามารถลดนํ้าหนกัไดต้ามเกณฑท์ีก่าํหนด

-มกีารคดัเลอืกพนกังานตน้แบบ เพือ่เป็นตน้แบบในการสรา้งแรงบนัดาลใจและ

ถ่ายทอดประสบการณ์ความรูใ้หก้บัเพือ่นพนกังานในกจิกรรมรุน่ต่อไป อกีทัง้

สง่เสรมิพนกังานตน้แบบลงพืน้ทีชุ่มชนใกลเ้คยีงและจดัทาํโครงการในชุมชน

รว่มกนัต่อไป

การดาํเนินงานดา้นการตอบสนองตอ่ผู้มสี่วนไดเ้สีย 
(พนกังาน)



ชื่อชมุชน/หมู่บา้น : หมู่ที่ 2

ที่ตัง้ : หมู่ที่ 2 ต.หอไกร อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร

จาํนวนประชากร :6,129 คน

อาชีพหลกั : เกษตรกรรม

ชื่อชมุชน/หมู่บา้น : หมู่ที่ 2

ที่ตัง้ : หมู่ที่ 2 ต.หอไกร อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร

จาํนวนประชากร :6,129 คน

อาชีพหลกั : เกษตรกรรม

 ข้อมลูของชมุชน



ชื่อโรงเรียน :โรงเรียนบาํรงุราษฎรว์ิทยาคม

ที่ตัง้ : หมู่ที่ 2 ต.หอไกร อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร

จาํนวนนักเรียน : 100 คน

จาํนวนครู : 8 คน

ชื่อผูอ้าํนวยการโรงเรียน :นายศภุลกัษณ์ ด้วงทอง

ชื่อโรงเรียน :โรงเรียนบาํรงุราษฎรว์ิทยาคม

ที่ตัง้ : หมู่ที่ 2 ต.หอไกร อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร

จาํนวนนักเรียน : 100 คน

จาํนวนครู : 8 คน

ชื่อผูอ้าํนวยการโรงเรียน :นายศภุลกัษณ์ ด้วงทอง

ข้อมลูโรงเรียน/วดั



 การสานเสวนากบัชมุชน การสานเสวนากบัชมุชน

 การดาํเนินงานกบัชมุชน

หวัข้อหลกั

(แนวคาํถาม)

ต้องการให้โรงงาน

ดาํเนินการอะไร

หากไม่ดาํเนินการจะส่งผลกระทบอะไร ข้อเสนอแนะ/แนวทางใน

การดาํเนินงาน
ต่อโรงงาน ต่อชมุชน

5.7การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน:
  -การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ

ชุมชน ทั้งใกล ้และไกล ในหวัขอ้ต่างๆ 

เช่น การสนบัสนุนการศึกษา วฒันธรรม 

การมีสุขภาพที่ดี

  -การสร้างงาน และพฒันาทกัษะ 

  -การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

  -การสร้างรายได ้

  -การลงทุนดา้นสงัคมต่างๆ

1.จดักิจกรรมให้
ความรู้เรื่องการคดั

แยกขยะประเภทรี

ไซเคิลอยา่งถูกตอ้ง 

2. กิจกรรมการคดั
แยกขยะ

1.ขาดโอกาสในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่ง

โรงงานกบัชุมชน

1.นกัเรียนสามารถคดัแยก
ขยะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.นกัเรียนสามารถคดัแยก
ขยะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.จดัอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัการคดัแยกขยะ

ประเภทรีไซเคิล 

2.พิจารณาสนบัสนุน
งบประมาณในการจดั

อบรมใหค้วามรู้ และ

กิจกรรมการคดัแยกขยะ



 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 โครงการ  คดัแยกขยะ พฒันาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบํารุงราษฎร์วทิยาคม โครงการ  คดัแยกขยะ พฒันาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบํารุงราษฎร์วทิยาคม
ชือ่โครงการ โครงการ คดัแยกขยะ พฒันาสิง่แวดลอ้มของโรงเรยีนบาํรุงราษฎรว์ทิยาคม

วตัถุประสงค์ 1.เพือ่ใหน้กัเรยีนไดร้บัการอบรมการคดัแยกขยะประเภทรไีซเคลิอยา่งถกูตอ้ง

2.เพือ่ใหบ้รษิทัฯ และชุมชนมกีจิกรรมรว่มกนัเพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี

เป้าหมาย

(Output)

1.อบรมใหค้วามรูก้บันกัเรยีนเกีย่วกบัการคดัแยกขยะประเภทรไีซเคลิอยา่งถกูตอ้ง อยา่งน้อย จาํนวน 2ครัง้

2.ดาํเนินการจดักจิกรรมรว่มกนัระหวา่งบรษิทัฯกบัชุมชน อยา่งน้อย 1 กจิกรรม

หน่วยทีใ่ชว้ดัเป้าหมาย 1.จาํนวนครัง้ทีอ่บรม

2.จาํนวนกจิกรรม

คา่ทีว่ดัไดใ้นปจัจุบนั 1.จาํนวนครัง้ทีจ่ดัอบรม (ไมม่)ี

2.จาํนวนกจิกรรม (ไมม่)ี

ผลลพัธข์องโครงการ

(Outcome)

1.นกัเรยีนไดร้บัการอบรมการคดัแยกขยะรไีซเคลิอยา่งถกูตอ้ง

2.บรษิทัฯ และชุมชนมกีจิกรรมเชื่อมความสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั

ผลกระทบของโครงการ  (I

mpact)

นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจสามารถคดัแยกขยะประเภทรไีซเคลิไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และเกดิความตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อ

ครอบครวั ชุมชน สถานศกึษาในการรกัษาความสะอาดพฒันาสิง่แวดลอ้ม สง่ผลใหบ้รษิทัฯ และชุมชนเกดิความรว่มมอื

ชว่ยเหลอืเกือ้กลู และสง่เสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อบรษิทัฯ 

ระยะเวลา กุมภาพนัธ ์– พฤษภาคม 2559 งบประมาณ 25,740 บาท

คณะทาํงาน คณะทาํงานบริษทัฯ

1.นายเสกสรร  จนัทรเสนา

2.นางสรุษิา  เขม็ครุฑ

3.นางสาวนภาการต ์เลยขามป้อม

4.นางสาวสมพร พรมพศิ

5.นางชลธชิา พรมมี

6.นายณฐัวุฒ ิพุม่ชศูกัดิ ์

7.นายธรีะพร  เพช็รทอง

คณะทาํงานชุมชน

1.ผอ.ศุภลกัษณ์  ดว้งทอง

2.ครรูาตร ีกาหวงั

3.ครสูมพงษ์ พนัวงั

4.คุณมาโนช  แสงประทุม

5.คุณประทปี  ไอศรูย์

6.คุณหรรษา  อยูท่รพัย์

7.คุณประจกัษ์ โพธิเ์รอืง

ผูจ้ดัทาํโครงการ

  นางสาววลัยา  ดปีระดบั

      หวัหน้าแผนกมวลชนสมัพนัธ์

ผูอ้นุมตัิโครงการ

นายสมเกยีรต ิ แสงศรี

 ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้าพจิติร



 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 การดาํเนินงานตามแผนงาน การดาํเนินงานตามแผนงาน
ที่

ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

(ทีเ่กีย่วขอ้ง)
วธิกีาร

เดอืน
ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ

กพ. มคี. เมย. พค.

1. ผูบ้รหิาร

พนกังาน

แต่งตัง้และประชุมคณะทาํงาน คุณเสกสรร -

2. คณะทาํงาน

ชุมชน

- สาํรวจพืน้ทีแ่ละจดัทาํรายละเอยีดโครงการฯ คุณวลัยา -

3. ผูบ้รหิาร

คณะทาํงาน

เสนอโครงการเพือ่พจิารณาอนุมตังิบประมาณ คุณวลัยา -

4. คณะทาํงาน

ชุมชน

-ประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนพนกังานเขา้รว่ม

โครงการฯ

-ประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนนกัเรยีนนําขยะรไีซเคลิ

มาเขา้รว่มโครงการฯ

-จดัหา/จดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการ

ดาํเนินงาน

คุณชลธชิา

คุณสมพร

-

5. วทิยากร

คณะทาํงาน

ชุมชน

-ดาํเนินการอบรมใหค้วามรูเ้รือ่ง การคดัแยก

ขยะประเภทรไีซเคลิอยา่งถกูตอ้ง 

คุณเสกสรร

คุณสรุษิา

17,900.-

6. คณะทาํงาน

ชุมชน

-กจิกรรมการคดัแยกขยะประเภทรไีซเคลิ คุณธรีะพร

คุณณฐัวุฒิ

6,550.-

7. คณะทาํงาน

ชุมชน

ตดิตามผลการดาํเนินงาน คุณวลัยา

8. ผูบ้รหิาร

คณะทาํงาน สรุปผลโครงการและนําเสนอผูบ้รหิารฯ

คุณวลัยา



 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน
ขัน้ตอนที่ 1: แต่งตัง้คณะทาํงานและประชมุคณะทาํงาน

ผล: ดาํเนินการเมือ่วนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2559 มกีารประชุมคณะทาํงานระหวา่งบรษิทัฯ และโรงเรยีนกาํหนด     

  รายละเอยีดกจิกรรมและวางแผนงานโครงการดาํเนินการของบประมาณต่อผูบ้รหิารของบรษิทัฯ



 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน

ขัน้ตอนที่ 2: สาํรวจพืน้ที่ สถานที่ ในการจดัทาํกิจกรรม
ผล: คณะทาํงานของบรษิทัฯ และโรงเรยีนรว่มสาํรวจพืน้ทีใ่นการจดักจิกรรม โดยใชพ้ืน้ทีจ่ดักจิกรรมทีห่อ้งประชุมโรงเรยีนบาํรงุราษฎรว์ทิยาคม 



 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน
ขัน้ตอนที่ 3: จดัทาํแผนงานและขออนุมตัิงบประมาณจากผูบ้ริหารฯ

ผล: เมือ่วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2559 ทางคณะทาํงานของบรษิทัฯนําผลจากการประชุมมากําหนดและจดัทาํแผน

      โครงการและนําเสนอผูบ้รหิารฯเพื่อขออนุมตังิบประมาณจดัทาํโครงการฯ

แผนงานโครงการฯ ผลการอนุมตัิงบประมาณโครงการ



 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน
ขัน้ตอนที่ 4: ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ

- รบัสมคัรพนักงานจิตอาสา

- ประชาสมัพนัธน์ักเรียนนําขยะรีไซเคิลมาเข้าร่วมโครงการคดัแยกขยะ

- จดัทาํคู่มือธนาคารวสัดรุีไซเคิลในโรงเรียน

ผล: คณะทาํงานไดป้ระชาสมัพนัธ ์ATB.เสยีงตามสาย  และไดน้ําแผน่ปลวิประชาสมัพนัธโ์ครงการฯมอบ

      ใหก้บันกัเรยีนในโรงเรยีนบาํรงุราษฎรว์ทิยาคม

ประชาสมัพนัธ ์ATB.เสียงตามสาย ใบปลิวเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ



 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน
ขัน้ตอนที่ 4: ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ

- รบัสมคัรพนักงานจิตอาสา

- ประชาสมัพนัธน์ักเรียนนําขยะรีไซเคิลมาเข้าร่วมโครงการคดัแยกขยะ

- จดัทาํคู่มือธนาคารวสัดรุีไซเคิลในโรงเรียน

ผล: คณะทาํงานไดจ้ดัทาํคูม่อืธนาคารวสัดุรไีซเคลิในโรงเรยีน และจดัทาํใบปลวิประชาสมัพนัธโ์ครงการฯมอบ

      ใหก้บันกัเรยีนในโรงเรยีนบาํรงุราษฎรว์ทิยาคม

จดัทาํคู่มือธนาคารวสัดรุีไซเคิลในโรงเรียน จดัทาํใบปลิว แผน่พบั ประชาสมัพนัธร์ณรงคก์ารคดัแยกขยะ



 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน
ขัน้ตอนที่ 5: พิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง การคดัแยกขยะประเภทรีไซเคิลอย่างถกูต้อง
ผล: พธิเีปิดการอบรมใหค้วามรูเ้รื่อง การคดัแยกขยะประเภทรไีซเคลิอยา่งถูกตอ้ง มผีูน้ําชุมชน ชาวบา้นและคณะคร-ูนกัเรยีนโรงเรยีนเขา้รว่มพธิี

เปิดการอบรมฯ โดยทางบรษิทัฯมอบถงัขยะ จาํนวน 4 ถงั พรอ้ม มอบสมดุคูม่อืธนาคารวสัดุรไีซเคลิในโรงเรยีน และถ่ายภาพรว่มกนั เมือ่วนัที ่1 

มนีาคม 2559 ณ โรงเรยีนบาํรงุราษฎรว์ทิยาคม

ประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ พิธีมอบถงัขยะให้กบัผูบ้ริหารฯ คร-ูนักเรียนโรงเรียน

ผูบ้ริหารฯ - ครใูนโรงเรียนและผูเ้ข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ

ร่วมทิ้งขยะลงถงัให้ถกูต้อง

มอบสมดุคู่มอืธนาคารวสัดรุีไซเคิลในโรงเรียน



 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย

•เป้าหมายที่ 1: ดาํเนินการจดัอบรมให้ความรู้เรื่องการคดัแยกขยะประเภทรีไซเคิลอย่างถกูต้อง อย่างน้อยจาํนวน 1 รุ่น

• ผล: จดัอบรมใหค้วามรูเ้รื่องการคดัแยกขยะประเภทรไีซเคลิอยา่งถูกตอ้ง จาํนวน 1 รุน่ โดยมกีจิกรรม 2 วนั คอื วนัที ่1 – 2 มนีาคม 2559

        เป็นไปตามเป้าหมายทีก่าํหนด

วิทยากรบรรยายการอบรมเรื่อง การคดัแยกขยะประเภทรีไซเคิลอย่างถกูต้อง



 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย (ต่อ) ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย (ต่อ)
เป้าหมายที่ 2 : ฝึกปฏิบตัิการคดัแยกขยะประเภทรีไซเคิลอย่างถกูต้อง อย่างน้อยจาํนวน 1 รุ่น

ผล : มกีารสอนวธิกีารคดัแยกขยะรไีซเคลิอยา่งถูกตอ้งใหก้บันกัเรยีนในโรงเรยีน จาํนวน 1 รุน่ ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่าํหนด 

        คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของเป้าหมาย  

วิทยากรสอนฝึกปฏิบตัิการคดัแยกขยะประเภทรีไซเคิลอย่างถกูต้อง



 การดาํเนินงานกบัชมุชน

สรปุคณุลกัษณะของแผนงานชมุชน

หวัข้อคณุลกัษณะ รายละเอียด

ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกจิหรอืขดี

ความสามารถขององคก์ร

แผนงานโครงการ คดัแยกขยะ พฒันาสิ่งแวดลอ้ม ของโรงเรียนบาํรุง

ราษฎร์วทิยาคม มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกิจขององคก์ร โดยใช้

ความรู้ความสามารถและศกัยภาพของพนกังานที่เขา้รับการอบรมจาก

สถาบนัการจดัการบรรจุภณัฑ ์      และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอ้ม สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยทาํการอบรมใหค้วามรู้ดา้นการคดั

แยกขยะประเภทรีไซเคิล ใหถู้กตอ้ง

การมสีว่นรว่มของพนกังาน มพีนกังานเขา้รว่มกจิกรรม จากตวัแทนของทุกแผนก จาํนวน 10 

คน

การมสีว่นรว่มของชมุชน มีนกัเรียนสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 50 คน คณะครูเขา้ร่วม

กิจกรรม 8 คน และมีผูป้กครองที่สนใจเขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 3 
คน

ความสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนื มีการจดัทาํคู่มือธนาคารวสัดุรีไซเคิลในโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางใน

การศึกษาใหก้บันกัเรียน และมีแผนโครงการต่อเนื่องในปีต่อไป



จดุแขง็ จดุอ่อน

1. ผูบ้รหิารใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ที่
2. ทมีคณะทาํงานมคีวามมุง่มัน่ ทุม่เท

3. เจา้หน้าทีม่วลชนมคีวามชาํนาญในการปฏบิตัหิน้าที่

1. จาํนวนพนกังานมีนอ้ย เพราะเป็นองคก์รเลก็ทาํใหข้าดการมีส่วนร่วม

เนื่องจากติดภารกิจงานในหนา้ที่ประจาํ

โอกาส อปุสรรค
1. ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น ผูน้าํชุมชนและหน่วยงานราชการใหก้ารสนบัสนุน

บริษทัฯเป็นอยา่งดี

2. ลูกคา้ (egat) เป็นพนัธมิตรดา้น CSR
3.เพิ่มทกัษะในการทาํระบบต่าง ๆ เช่น การประกวดสถานประกอบ

กิจการดีเด่นดา้นแรงงานสมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงาน

1. ชุมชนมีลกัษณะกระจายพื้นที่ ทาํใหร้วมตวัทาํโครงการต่าง ๆ ไดย้าก

2. ชาวบา้นในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเดก็และผูสู้งอายจุึงเกิดปัญหาขาดการมี
ส่วนร่วม

การวิเคราะห ์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรคในการดาํเนินงาน

ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รในโครงการ CSR-DIW (SWOT Analysis) 



รางวลัแห่งความภาคภมูิใจ 



ขอขอบพระคุณ

บรษิทั เอ.ท.ีไบโอพาวเวอร ์ จาํกดั


