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ข้อมลูของบริษทั

ชื่อสถานประกอบการ

(ภาษาไทย) :บริษทั เอ.ที.ไบโอพาวเวอร ์จาํกดั

(ภาษาองักฤษ) :A.T.BIOPOWER.CO.,LTD

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

ประเภทการผลิต : โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน จากเชื้อเพลิงแกลบ

ปริมาณสินค้าหรือบริการที่จดัเตรียม :22.5 เมกกะวตัต ์ต่อชัว่โมง

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

จาํนวนพนักงาน : 72 คน
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Process Flow
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นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม
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โครงสร้างคณะทาํงาน CSR
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การดาํเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมตามมาตรฐาน 

CSR-DIW / ISO 26000

ประเดน็

รวมข้อกาํหนดทัง้หมด
จาํนวนข้อกาํหนดที่ปฏิบตัิได้

ปี 2558 ร้อย

ละ

จาํนวนข้อกาํหนดที่ปฏิบตัิได้

ปี 2561
ร้อยละ

รวมทัง้หมด
ปฏิบตัิ

เพิ่มเติม
รวม ปฏิบตัิ NA เพิ่มเติม รวม

ปฏิบั

ติ
NA เพิ่มเติม รวม

5.1 การกํากบัดแูลองค์กร 11 1 12 11 0 1 12 100 11 0 1 12 100

5.2 สทิธิมนษุยชน 39 7 46 37 2 7 46 100 37 2 7 46 100

5.3 การปฏิบตัิด้านแรงงาน 29 2 31 29 0 2 31 100 29 0 2 31 100

5.4 สิง่แวดล้อม 21 14 35 21 0 13 31 97.14 21 0 14 35 100

5.5 การดําเนินงานอยา่งเป็น

ธรรม
21 5 26 21 0 3 21 92.31 21 0 5 26 100

5.6 ประเดน็ด้านผู้บริโภค 36 8 44 34 1 8 43 97.73 36 0 8 44 100

5.7 การมีสว่นร่วมและการ

พฒันาชมุชน
25 18 43 25 0 18 43 100 25 0 18 43 100

รวม 182 55 237 178 3 52 233 98.31 180 2 55 237 100
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กราฟแสดงผลการทบทวนสถานะเริ่มต้น
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การพิจารณาข้อร้องเรียน

 ข้อร้องเรียนภายในปี 2561

 ไม่มี

 ข้อร้องเรียนก่อนปี 2561

 ไม่มี
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 แผนการดาํเนินงานแก้ไขข้อร้องเรียน การพิจารณาข้อร้องเรียน
ในปี พ.ศ.2561 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียน โดยทางบริษทัฯได้ทาํหนังสือเพื่อ

ตรวจสอบข้อร้องเรียน ที่สาํนักงานอตุสาหกรรมจงัหวดัพิจิตร และ

สาํนักงานเทศบาลตาํบลหอไกร
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 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
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 การจดัลาํดบัความสาํคญัของผูม้สีว่นไดเ้สยี การจดัลาํดบัความสาํคญัของผูม้สีว่นไดเ้สยี

  การวิเคราะหผ์ูม้ีส่วนได้เสีย
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 โครงการ ATB.รวมพลงัลดนํ้าหนัก ห่างไกลโรค ประจาํปี 2561 โครงการ ATB.รวมพลงัลดนํ้าหนัก ห่างไกลโรค ประจาํปี 2561

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)
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 โครงการ ATB.รวมพลงัลดนํ้าหนัก ห่างไกลโรค ประจาํปี 2561 โครงการ ATB.รวมพลงัลดนํ้าหนัก ห่างไกลโรค ประจาํปี 2561

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

แผน

ผลดาํเนินการ

ที ่
ผูม้สีว่นไดเ้สยี  

(ทีเ่กีย่วขอ้ง) 
วธิกีาร 

เดอืน 
ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 

กพ. มคี. เมย. พค. 

1 ผูบ้รหิาร 

พนกังาน 

ประชุมคณะทาํงาน และทบทวน

โครงการฯ 

    คุณวลัยา - 

2 คณะทาํงาน เขยีนโครงการเพือ่เสนอขออนุมตัิ

งบประมาณ 

    คุณวลัยา - 

3 คณะทาํงาน ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ 

  -ประกาศเสยีงตามสาย 

  -ตดิบอรด์ประชาสมัพนัธ ์

  -ส่งขา่วสารกลุ่มไลน์ ATB.News 

    คุณวลัยา - 

4 ผูบ้รหิาร 

พนกังาน 

จดักจิกรรมออกกาํลงักาย 

-กฬีาทีจ่ดัเพิม่ คอื วอลเล่ยบ์อล 

     คณะทาํงาน - 

5 คณะทาํงาน ตดิตามผลการดาํเนินงาน 

 

    คณะทาํงาน - 

6 ผูบ้รหิาร 

คณะทาํงาน 

ปิดโครงการฯมอบใบประกาศเกยีรติ

บตัรใหพ้นกังานทีล่ดนํ้าหนกัได ้

    คุณสุรษิา 5,000.- 

7 ผูบ้รหิาร 

คณะทาํงาน 

สรุปผลโครงการและนําเสนอผูบ้รหิาร     คุณสุรษิา - 
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 การดาํเนินงานตามแผนงาน การดาํเนินงานตามแผนงาน

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ขัน้ตอนที่ 1 : ประชุมคณะทาํงานเพื่อสรปุทบทวนโครงการ ฯ นําเสนอเพื่อขออนุมตัิโครงการฯ 

ผล :  เมือ่วนัที ่ 14 กุมภาพนัธ ์ 2561 คณะทาํงานสรปุทบทวนโครงการ ATB.รวมพลงั ลดนํ้าหนกั  

ห่างไกลโรค ประจาํปี 2560 โดยการสานเสวนากบัพนกังาน และเขยีนโครงการเพื่อขออนุมตัิ โครงการฯ 

ประจาํปี 2561 
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 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ขัน้ตอนที่ 2 : นําเสนอโครงการ ATB. รวมพลงั ลดนํ้าหนกั ห่างไกลโรค ประจาํปี 2561 เพื่อผูบ้รหิารฯ

พจิารณาอนุมตังิบประมาณ 

ผล : ไดด้าํเนินการเขยีนโครงการ ATB. รวมพลงั ลดนํ้าหนกั ห่างไกลโรค ประจาํปี 2561 เพื่อนําเสนอ

ผูบ้รหิารฯ พจิารณาอนุมตัิโครงการฯ 
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 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ขัน้ตอนที่ 3 : ประชาสมัพนัธ์รายชื่อพนกังานทีไ่ดร้บัเกยีรตบิตัรเป็นพนกังานตน้แบบ (มาตรฐาน) และ

พนกังานตน้แบบลดนํ้าหนกัได้  ในโครงการ ATB.ลดนํ้าหนกั ห่างไกลโรค ประจาํปี 2560 และ

ประชาสมัพนัธโ์ครงการ ATB.ลดนํ้าหนกั ห่างไกลโรค ประจาํปี 2561 

ผล : ทาํการประชาสมัพนัธ ์ ATB.เสยีงตามสาย /ปิดประกาศบอรด์ประชาสมัพนัธ ์/ประชาสมัพนัธผ์่าน

เวปไซต ์ e-mail / Line กลุ่ม ATB.News เพื่อใหพ้นกังานรบัทราบขา่วสารกจิกรรมในโครงการฯ 
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ขัน้ตอนที่ 4 : จดักจิกรรมออกกาํลงักาย และเพิ่มกีฬาจาํนวน 1 ประเภทคือ กีฬาวอลเล่ยบ์อล (ชาย+หญิง)

ผล :  บรษิทัฯ สนบัสนุนสง่เสรมิการออกกาํลงักายทุกวนัพุธ  Sport Day  เวลา 16.00-17.00น. ณ โรงไฟฟ้าฯ โดยมกีฬีา 

6 ประเภทคอื 1.แบดมนิตนั   2.ฟุตบอล   3.เปตอง   4.ปิงปอง 5.เซปคัตะกรอ้  6.วอลเลย่บ์อล (ชาย+หญงิ)

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)
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 ผลการดาํเนินงาน  (ต่อ) ผลการดาํเนินงาน  (ต่อ)

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ขัน้ตอนที่ 4 : จดักจิกรรมออกกําลงักาย  และเพิม่กฬีาจาํนวน 1 ประเภทคอื กฬีาวอลเล่ยบ์อล (ชาย+

หญงิ) 

ผล :  บรษิทัฯ สนบัสนุนส่งเสรมิการออกกําลงักายทุกวนัพุธ  Sport Day  เวลา 16.00-17.00น.         

          ณ โรงไฟฟ้าฯ โดยมกีฬีา 6 ประเภทคอื 1.แบดมนิตนั   2.ฟุตบอล   3.เปตอง   4.ปิงปอง         

        5.เซปคัตะกรอ้  6.วอลเล่ยบ์อล (ชาย+หญงิ) 
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 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ขัน้ตอนที่ 5 : ตดิตามผลการดาํเนินงาน : ตรวจสขุภาพพนกังาน : ตรวจวดัดชันีมวลกาย จาํนวน 2 ครั้ง 

ผล :  ไดท้าํการตรวจสขุภาพพนกังานตามเกณฑม์าตรฐานดชันีมวลกาย ชัง่นํ้าหนกั สว่นสงู วดัรอบเอว และตรวจสขุภาพ

พนกังานทีเ่ป็นสมาชกิเขา้รว่มโครงการฯ จาํนวน 2 ครัง้ ครัง้ที ่1 วนัที ่14 มิถุนายน 2560 และครั้งที่ 2 วนัที่ 19 

ธนัวาคม 2560
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 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ขัน้ตอนที่ 6 : ปิดโครงการฯมอบใบประกาศเกยีรตบิตัรใหพ้นกังานทีล่ดนํ้าหนกัได้

ผล :  เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2561 ผูบ้รหิารฯมอบใบประกาศเกยีรตบิตัรใหพ้นกังานตน้แบบ จาํนวน 6 คน และพนกังาน

ตน้แบบทีล่ดนํ้าหนกัได ้จาํนวน 1 คน
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 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ขัน้ตอนที่ 7 : สรุปผลโครงการและนําเสนอผูบ้รหิารฯ

ผล :  เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2561 คณะทาํงานไดส้รุปผลโครงการฯ และนําเสนอผูบ้รหิารฯ เพือ่พจิารณาปรบัปรุงการ

ดาํเนินงานในปีต่อไป
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 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

เป้าหมายที่ 1: จดักจิกรรมการออกกาํลงักาย ไมน่้อยกวา่ 1 ครัง้/สปัดาห ์

ผล: จดัใหม้กีารออกกาํลงักายทุกวนัพุธ Sport Day สปัดาห์ละ 1 ครัง้ (1 เดือน: 5-6 ครัง้)เวลา 16.00 – 17.00 น. 

มีกีฬา 5 ประเภทคือ 1.ฟตุบอล  2.เปตอง  3.ปิงปอง 4.แบดมินตนั 5.เซปัคตะกร้อ โดยการจดัการแข่งขนักีฬา

ฟตุบอล 7 คน ร่วมกบัหน่วยงานอื่น ๆ ซึง่มากกวา่เป้าหมายที่กําหนด 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
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 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

เป้าหมายที่ 2: จดัให้มีกีฬาเพิ่ม  1 ประเภทกีฬา

ผล:  จดัใหม้กีฬีาเพิม่ 1 ประเภทกฬีา คอืวอลเลย่บ์อล  (ชาย+หญงิ)ซึง่เป็นไปตามเป้าหมาย ทีก่าํหนด คดิเป็น

รอ้ยละ 100 ของเป้าหมาย
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 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

เป้าหมายที่ 3: คดัเลอืกพนกังานตน้แบบในการลดนํ้าหนกั อยา่งน้อย 1 คน

ผล:  มพีนกังานตน้แบบ จาํนวน 6 คน และพนกังานตน้แบบทีล่ดนํ้าหนกัได ้จาํนวน 1 คน เพือ่เป็นตน้แบบในการ

สรา้งแรงบนัดาลใจและถ่ายทอดประสบการณ์ความรูใ้หก้บัเพือ่นพนกังานในกจิกรรมรุน่ต่อไป  ซึง่เป็นไปตาม

เป้าหมายทีก่าํหนด คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของเป้าหมาย
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 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)
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การดาํเนินงานดา้นการตอบสนองตอ่ผู้มสี่วนไดเ้สีย 
(พนกังาน)

หวัขอ้คุณลกัษณะ  รายละเอยีด  

1.เป็นแผนงานทีน่ําไปปฏบิตัทิีด่กีว่ามาตรฐาน

ขัน้ตํ่าตามกฎหมาย 

แผนงานเป็นการส่งเสรมิคุณภาพชวีติของพนกังานใน

การเน้นเรือ่งของสุขภาพ และการออกกําลงักาย 

2.เพิม่ผลประโยชน์หรอืลดผลกระทบ 

จากการสานเสวนาใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยี  

แผนงานโครงการ ATB.รวมพลงัลดนํ้าหนกั ห่างไกล

โรค ประจาํปี 2561 เป็นโครงการต่อเนื่อง ทีม่ ี

ประโยชน์ต่อพนกังานเนื่องจากเป็นการส่งเสรมิเรือ่ง

สุขภาพของพนกังาน ลดปญัหาโรคภยัต่าง ๆ 

3. การมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดเ้สยี  มพีนกังานจากทุกแผนกเขา้รว่มกจิกรรม 

4. ความสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา

อยา่งยัง่ยนื  

-มกีารวดัดชันีมวลกายเปรยีบเทยีบก่อนและหลงั

โครงการ และมกีารเสรมิสรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังานที่

สามารถลดนํ้าหนกัไดต้ามเกณฑท์ีก่ําหนด 

-มกีารคดัเลอืกพนกังานตน้แบบ เพื่อเป็นตน้แบบใน

การสรา้งแรงบนัดาลใจ และถ่ายทอดประสบการณ์

ความรูใ้หก้บัเพื่อนพนกังานในกจิกรรมรุน่ต่อไป อกีทัง้

ส่งเสรมิพนกังานตน้แบบลงพืน้ทีชุ่มชนใกลเ้คยีงและ

จดัทาํโครงการในชุมชนรว่มกนัต่อไป 
 



www.themegallery.com

ชื่อชมุชน/หมู่บา้น : ตาํบลหอไกร

ที่ตัง้ : หมู่ที่ 1 ต.หอไกร อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร

จาํนวนประชากร : 6,129 คน

อาชีพหลกั : เกษตรกรรม

ข้อมลูอื่นๆ : รายได้เฉลี่ยต่อครวัเรือน: 27,000 บาท

ชื่อหวัหน้าชมุชน/หมู่บา้น:นางทศันีย ์พรมสวาท

ผูป้ระสานงานหลกัของชมุชน/หมู่บา้น

          : นางทศันีย ์พรมสวาท

ชื่อชมุชน/หมู่บา้น : ตาํบลหอไกร

ที่ตัง้ : หมู่ที่ 1 ต.หอไกร อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร

จาํนวนประชากร : 6,129 คน

อาชีพหลกั : เกษตรกรรม

ข้อมลูอื่นๆ : รายได้เฉลี่ยต่อครวัเรือน: 27,000 บาท

ชื่อหวัหน้าชมุชน/หมู่บา้น:นางทศันีย ์พรมสวาท

ผูป้ระสานงานหลกัของชมุชน/หมู่บา้น

          : นางทศันีย ์พรมสวาท

 ข้อมลูของชมุชน
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ชื่อโรงเรียน : บาํรงุราษฎรว์ิทยาคม

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

จาํนวนนักเรียน : 100 คน

จาํนวนครู : 8 คน

ชื่อผูอ้าํนวยการโรงเรียน : ผอ.วชัระ เจริญภาพ

ชื่อโรงเรียน : บาํรงุราษฎรว์ิทยาคม

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

จาํนวนนักเรียน : 100 คน

จาํนวนครู : 8 คน

ชื่อผูอ้าํนวยการโรงเรียน : ผอ.วชัระ เจริญภาพ

ข้อมลูโรงเรียน
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 การสานเสวนากบัชมุชน การสานเสวนากบัชมุชน

 การดาํเนินงานกบัชมุชน

หวัข้อหลกั

(แนวคาํถาม)

ต้องการให้โรงงาน

ดาํเนินการอะไร

หากไม่ดาํเนินการจะส่งผลกระทบ

อะไร

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง

ในการดาํเนินงาน

(ทาํอย่างไร)

5.7 การมสี่วนร่วมและการ

พฒันาชุมชน: 

 การมสี่วนร่วมในกจิกรรม

ต่างๆ ของชุมชน ทัง้ใกล ้

และไกล ในหวัขอ้ต่างๆ เช่น 

การสนบัสนุนการศกึษา 

วฒันธรรม การมสีุขภาพทีด่ ี

 การสรา้งงาน และพฒันา

ทกัษะ  

 การถ่ายทอดเทคโนโลย ี 

 การสรา้งรายได ้ 

 การลงทุนดา้นสงัคมต่างๆ 

1.จดัฝึกอบรมการใช้

คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ใหก้บั

นกัเรยีนโรงเรยีนบาํรุง

ราษฎรว์ทิยาคม(รุ่นที2่) 

1.ขาดโอกาสในการ

สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี

ระหว่างโรงงานกบั

ชุมชน 

1.การมสี่วน

ร่วมกบัชุมชนและ

ในสถานศกึษา 

1.จดัอบรมการใช้

คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้รุ่นที่

2 เพือ่หานกัเรยีนตน้แบบ 

สามารถถ่ายทอดความรู้

ใหก้บัรุ่นต่อไป 
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์Microsoft word “พี่สอน

น้อง” รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบาํรุงราษฎร์วทิยาคม

 โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์Microsoft word “พี่สอน

น้อง” รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบาํรุงราษฎร์วทิยาคม
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 การดาํเนินงานตามแผนงาน การดาํเนินงานตามแผนงาน

แผน

ผลดาํเนินการ

ที ่
ผูม้สี่วนไดเ้สยี  

(ทีเ่กีย่วขอ้ง) 
วธิกีาร 

เดอืน 
ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 

พค. มยิ. กค. สค. 

1. คณะทาํงาน 

 

ประชุมโครงการฝึกอบรมการใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์Microsoft 

word พีส่อนน้อง รุ่นที ่2  

    คุณเสกสรร - 

2. คณะทาํงาน 

ชุมชน 

แต่งตัง้คณะทาํงานโครงการฯ 

-ประชุมแนวทางการอบรมโครงการฯ     

    คุณสุรษิา - 

3. คณะทาํงาน 

ชุมชน 

ลงพืน้ทีส่าํรวจขอ้มลูกบัทางโรงเรยีน

บาํรุงราษฎรว์ทิยาคม 

    คณะทาํงาน - 

4. คณะทาํงาน เตรยีมหลกัสตูรการอบรมฯ      คุณพรทพิย ์

 

- 

5. ผูบ้รหิาร 

คณะทาํงาน 

-ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ 

 

    คุณวลัยา - 

6. คณะทาํงาน 

ชุมชน 

-จดัฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอร ์Microsoft word “พีส่อน

น้อง” รุ่นที ่2                      

    คุณชาณฐัธนพล 3,000 บาท 

7. ผูบ้รหิาร 

คณะทาํงาน 

สรุปผลโครงการและนําเสนอผูบ้รหิารฯ     คุณวลัยา - 
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน
ขัน้ตอนที่ 1 : คณะทาํงานบรษิทัฯ ประชมุฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์Microsoft word       

“พี่สอนน้อง” รุ่นที่ 2 ให้กบันกัเรียนโรงเรียนบํารุงราษฎร์วิทยาคม

ผล: เมื่อวนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2561 มีการประชมุคณะทํางานฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Microsoft word “พี่สอนน้อง” รุ่นที่ 2 ให้กบันกัเรียนโรงเรียนบํารุงราษฎร์วิทยาคม เพื่อเสนอผู้บริหารขอ

อนมุตัิงบประมาณดําเนินการ
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน

ขัน้ตอนที่ 2:  แต่งตัง้คณะทาํงานโครงการฯ 

ผล: เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารบริษัทฯ ประชมุแนวทางการอบรมโครงการฯ และมอบหมาย

หน้าที่ให้คณะทํางานฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word “พี่สอนน้อง”    รุ่นที่ 2 ให้กบั

นกัเรียนโรงเรียนบํารุงราษฎร์วิทยาคม
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน

ขัน้ตอนที่ 3:  ลงพืน้ทีส่าํรวจขอ้มลูกบัทางโรงเรยีนบาํรุงราษฎรว์ทิยาคม

ผล: เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะทํางานของบริษัทฯ  พบทา่นผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียน

บํารุงราษฎร์วิทยาคม ปรึกษาหารือเรื่อง การจดัทําหลกัสตูรการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Microsoft word “พี่สอนน้อง” รุ่นที่ 2 ให้กบันกัเรียนโรงเรียนบํารุงราษฎร์วิทยาคม
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน
ขัน้ตอนที่ 4 :  เตรียมหลกัสตูรการอบรม  

ผล: คณะทํางานโครงการฯและครูปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบํารุงราษฎร์วิทยาคม ดําเนินการจดัทํา

หลกัสตูรคู่มือข้อปฏิบตัิในการใช้งาน และการบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น ให้กบันกัเรียนโรงเรียนบํารุงราษฎร์

วิทยาคม  และกําหนดการ พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word “พี่สอนน้อง” รุ่นที่ 

2 ให้กบันกัเรียนโรงเรียนบํารุงราษฎร์วิทยาคม และเตรียมความพร้อมให้กบัวิทยากรในการอบรม
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน
ขัน้ตอนที่ 5 :  ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ  

ผล: คณะทาํงานไดด้าํเนินการประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ เพื่อใหพ้นกังานเขา้รว่มกจิกรรม ดงันี้ ประกาศ

เสยีงตามสายภายใน/ภายนอก , ส่งขา่วสารในกลุ่มไลน์ ATB.News ,ตดิบอรด์ประชาสมัพนัธ์ 
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน
ขัน้ตอนที่ 6 :  จดัโครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์Microsoft word “พี่สอนน้อง” รุ่นที่ 2 

ใหก้บันกัเรยีนโรงเรยีนบาํรงุราษฎรว์ทิยาคม และมอบเกยีรตบิตัรใหน้กัเรยีนทีเ่ขา้รบัการอบรม 

ผล: อยูร่ะหวา่งรอดาํเนินการโครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์Microsoft word “พี่สอนน้อง” 

รุ่นที่ 2 ให้กบันกัเรียนโรงเรียนบํารุงราษฎร์วิทยาคม ในวนัที่ 29-30 สงิหาคม 2561 ณ โรงเรียนบํารุงราษฎร์

วิทยาคม
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน

ขัน้ตอนที่ 7 :  สรุปผลโครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์Microsoft word “พี่สอนน้อง” รุ่นที่ 2 

ให้กบันกัเรียนโรงเรียนบํารุงราษฎร์วิทยาคม

ผล: อยูร่ะหวา่งรอดาํเนินการโครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์Microsoft word “พี่สอนน้อง” รุ่น

ที่ 2 ให้กบันกัเรียนโรงเรียนบํารุงราษฎร์วิทยาคม ในวนัที่ 29-30 สงิหาคม 2561 ณ โรงเรียนบํารุงราษฎร์วิทยาคม

ที ่
ผูม้สี่วนไดเ้สยี  

(ทีเ่กีย่วขอ้ง) 
วธิกีาร 

เดอืน 
ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ 

พค. มยิ. กค. สค. 

1. คณะทาํงาน 

 

ประชุมโครงการฝึกอบรมการใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์Microsoft 

word พีส่อนน้อง รุ่นที ่2  

    คุณเสกสรร - 

2. คณะทาํงาน 

ชุมชน 

แต่งตัง้คณะทาํงานโครงการฯ 

-ประชุมแนวทางการอบรมโครงการฯ     

    คุณสุรษิา - 

3. คณะทาํงาน 

ชุมชน 

ลงพืน้ทีส่าํรวจขอ้มลูกบัทางโรงเรยีน

บาํรุงราษฎรว์ทิยาคม 

    คณะทาํงาน - 

4. คณะทาํงาน เตรยีมหลกัสตูรการอบรมฯ      คุณพรทพิย ์

 

- 

5. ผูบ้รหิาร 

คณะทาํงาน 

-ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ 

 

    คุณวลัยา - 

6. คณะทาํงาน 

ชุมชน 

-จดัฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอร ์Microsoft word “พีส่อน

น้อง” รุ่นที ่2                      

    คุณชาณฐัธนพล 3,000 บาท 

7. ผูบ้รหิาร 

คณะทาํงาน 

สรุปผลโครงการและนําเสนอผูบ้รหิารฯ     คุณวลัยา - 
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1: อบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์Microsoft word อยา่งน้อย  1  ครัง้ 

ผล: อยูร่ะหว่างรอดาํเนินการโครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์Microsoft word “พีส่อน

น้อง” รุน่ที ่2 ใหก้บันกัเรยีนโรงเรยีนบาํรงุราษฎรว์ทิยาคม ในวนัที ่29-30 สงิหาคม 2561 ณ โรงเรยีน

บาํรงุราษฎรว์ทิยาคม 
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย

เป้าหมายที่ 2: นักเรียนต้นแบบ “พี่สอนน้อง” รุ่นที่ 2 อย่างน้อย 1 คน 

ผล:  อยูร่ะหว่างรอดาํเนินการโครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ Microsoft word “พีส่อน

น้อง” รุน่ที ่2 ใหก้บันกัเรยีนโรงเรยีนบาํรงุราษฎรว์ทิยาคม ในวนัที ่29-30 สงิหาคม 2561 ณ โรงเรยีน

บาํรงุราษฎรว์ทิยาคม 
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

สรปุคณุลกัษณะของแผนงานชมุชน

หวัข้อคณุลกัษณะ รายละเอียด

ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกจิหรอืขดีความสามารถขององคก์ร แผนงานโครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์Microsoft 

word “พีส่อนน้อง” รุน่ที ่2 ใหก้บันกัเรยีนโรงเรยีนบาํรงุราษฎร์

วทิยาคม ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกจิขององคก์ร โดยใช้

ความรูค้วามสามารถ และศกัยภาพของพนกังานทางดา้น IT 

เทคโนโลยทีีท่นัสมยั ถ่ายทอดความรูใ้หก้บันกัเรยีนในเขตพืน้ทีร่อบ

โรงไฟฟ้าฯ

การมสีว่นรว่มของพนกังาน มพีนกังานเขา้รว่มกจิกรรมจากตวัแทนของทุกแผนก จาํนวน 10 คน

การมสีว่นรว่มของชุมชน มนีกัเรยีนสนใจเขา้รว่มกจิกรรม จาํนวน 50 คน คณะครเูขา้รว่ม

กจิกรรม 8 คน และมผีูป้กครองทีส่นใจเขา้รว่มกจิกรรม จาํนวน 3 

คน

ความสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนื มกีารคดัเลอืกนกัเรยีนตน้แบบ “พีส่อนน้อง” เพือ่เป็นตน้แบบในการ

ถ่ายทอดความรูใ้หก้บันกัเรยีนในรุน่ต่อไป อกีทัง้สง่เสรมินกัเรยีน

ตน้แบบลงพืน้ทีชุ่มชนใกลเ้คยีง และจดัทาํโครงการอบรม

คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ในชุมชนรว่มกนัต่อไป
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รางวลัแห่งความภาคภมูิใจ 

รางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจาํปี 2556-2560
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รางวลัแห่งความภาคภมูิใจ 
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ขอขอบพระคุณ
บรษิทั เอ.ท.ีไบโอพาวเวอร ์ จาํกดั


