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ข้อมลูของบริษทั

ชื่อสถานประกอบการ

(ภาษาไทย):บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จํากัด

(ภาษาองักฤษ): A.T.BIOPOWER Co.,Ltd. 

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

ประเภทการผลิต : โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน จากเชื้อเพลงิแกลบ

ที่ตัง้ : 96 หมูท่ี่ 2 ตําบลหอไกร อําเภอบางมลูนาก จงัหวดัพิจิตร

จาํนวนพนักงาน :79 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
ประเด็น ข้อกําหนดที่ต้องปฏิบัต ิ ข้อกําหนดที่ควรปฏิบัติ

เพิ่มเติม 

รวมข้อกําหนดทั้งหมด ร้อยละ 

รวม

ทั้งหมด 

NA ปฏิบัต ิ รวม

ทั้งหมด 

NA ปฏิบัต ิ รวม

ทั้งหมด 

NA ปฏิบัติ 

5.1 การกํากับดูแลองค์กร 11 0 11 1 0 1 12 0 12 100.00 

5.2 สิทธิมนุษยชน 39 2 37 7 2 5 46 4 42 100.00 

5.3 การปฏิบัติด้านแรงงาน 29 0 29 2 0 2 31 0 31 100.00 

5.4 สิ่งแวดล้อม 21 0 21 14 0 14 35 0 35 100.00 

5.5 การดําเนินงานอย่าง

เป็นธรรม 

21 0 21 5 0 5 26 0 26 100.00 

5.6 ประเด็นด้านผู้บริโภค 36 1 34 8 0 9 44 1 43 100.00 

5.7 การมีส่วนร่วมและการ

พัฒนาชุมชน 

25 0 25 18 0 18 43 0 43 100.00 

รวม 182 3 178 55 2 54 237 5 232 100.00 
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กราฟแสดงผลการทบทวนสถานะเริ่มต้น
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การพิจารณาข้อร้องเรียน

 ข้อร้องเรียนภายในปี 2562

 ไม่มี

 ข้อร้องเรียนก่อนปี 2562

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

ตรวจสอบข้อร้องเรียน ที่สาํนักงานอตุสาหกรรมจงัหวดัพิจิตร และ

สาํนักงานเทศบาลตาํบลหอไกร

หนังสือตรวจสอบข้อรอ้งเรียนจากสํานกังานเทศบาลตําบลหอไกรหนังสือตรวจสอบข้อรอ้งเรียนจากสํานกังานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
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 การบง่ชี้ผูม้ีส่วนได้เสีย การบง่ชี้ผูม้ีส่วนได้เสีย

  การวิเคราะหผ์ูม้ีส่วนได้เสีย
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 การจดัลาํดบัความสาํคญัของผูม้สีว่นไดเ้สยี การจดัลาํดบัความสาํคญัของผูม้สีว่นไดเ้สยี

  การวิเคราะหผ์ูม้ีส่วนได้เสีย
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 โครงการ ATB. รวมพลัง ลดน้ําหนัก  ห่างไกลโรค ประจําปี 2562 โครงการ ATB. รวมพลัง ลดน้ําหนัก  ห่างไกลโรค ประจําปี 2562

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)
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 การดาํเนินงานตามแผนงาน การดาํเนินงานตามแผนงาน

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะทํางาน และทบทวนโครงการฯ

ผล: เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ทางบริษัทฯ จัดประชุมคณะทํางานและทบทวนการดําเนินงาน ปี พ.ศ.2561 และเริ่ม

     ดําเนินงานโครงการ ATB. รวมพลัง ลดน้ําหนัก  ห่างไกลโรค ประจําปี 2562 
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 การดาํเนินงานตามแผนงาน การดาํเนินงานตามแผนงาน

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ขั้นตอนที่ 2 เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณ

ผล: ทางคณะทํางานฯ ได้ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการ ATB. รวมพลัง ลดน้ําหนัก  ห่างไกลโรค ประจําปี 2562
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 การดาํเนินงานตามแผนงาน การดาํเนินงานตามแผนงาน

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ขั้นตอนที่  3 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  

ผล: คณะทํางานฯ ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยการประกาศเสียงตามสาย  ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

และส่งข่าวสารกลุ่มไลน์   ATB. News เพื่อให้พนักงานรับทราบข่าวสารกิจกรรมในโครงการฯ
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 การดาํเนินงานตามแผนงาน การดาํเนินงานตามแผนงาน

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ขั้นตอนที่  4 จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การโภชนาการ  
ผล: เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง  การโภชนาการเพื่อสุขภาพ 
     ที่ดี โดยมี ผอ.สมนึก  ภู่ทอง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลภูมิและนายสง่า จันทร์ขํา 
     ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชํานาญการ เป็นวิทยากร ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมจํานวน 30 คน ณ ห้องประชุม  
     ATB. 
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 การดาํเนินงานตามแผนงาน การดาํเนินงานตามแผนงาน

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ขั้นตอนที่ 5 ติดตามผลการดําเนินงานตรวจสุขภาพพนักงาน และตรวจวัดดัชนีมวลกาย 

ผล: เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ได้ทําการตรวจสุขภาพพนักงานตามเกณฑ์มาตรฐานดัชนีมวลกาย ชั่งน้ําหนัก ส่วนสูง วัด

รอบเอว และตรวจสุขภาพพนักงานจากศูนย์การแพทย์วรรณาคลินิก 
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 การดาํเนินงานตามแผนงาน การดาํเนินงานตามแผนงาน

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

ขั้นตอนที่ 6 ปิดโครงการฯมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้พนกังานที่ลดน้าํหนกัได้ ประจําปี 2561

 ผล: เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารฯมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้พนักงานต้นแบบสุขภาพดีในโครงการ ATB.รวมพลัง

       ลดน้ําหนัก ห่างไกลโรค ประจําปี 2561 จํานวน 2 คน คือ นายธีรวัฒน์  พรมมี และนายอนุสรณ์ พุ่มพฤกษ์
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 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

เป้าหมายที่ 1 : จัดกิจกรรมออกกําลังกาย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์

ผล : จัดให้มีการออกกําลังกายทุกวันพุธ Sport Day สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (1 เดือน: 5-6 ครั้ง) เวลา 16.00 – 17.00 น.

      มีกีฬา 5 ประเภทคือ 1.ฟุตบอล   2.เปตอง  3.ปิงปอง  4.แบดมินตัน  5.เซปัคตะกร้อ  6.วอลเล่ย์บอล  โดยการ

      จัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กําหนด 1 ครั้ง   คิดเป็น ร้อยละ 100

      ของเปา้หมาย
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 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

เป้าหมายที่ 1 : จัดกิจกรรมออกกําลังกาย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์

ผล : จัดให้มีการออกกําลังกายทุกวันพุธ Sport Day สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (1 เดือน: 5-6 ครั้ง) เวลา 16.00 – 17.00 น.

      มีกีฬา 5 ประเภทคือ 1.ฟุตบอล   2.เปตอง  3.ปิงปอง  4.แบดมินตัน  5.เซปัคตะกร้อ  6.วอลเล่ย์บอล  โดยการ

      จัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กําหนด 1 ครั้ง   คิดเป็น ร้อยละ 100

      ของเปา้หมาย
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 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

เป้าหมายที่ 1 : จัดกิจกรรมออกกําลังกาย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์

ผล : จัดให้มีการออกกําลังกายทุกวันพุธ Sport Day สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (1 เดือน: 5-6 ครั้ง) เวลา 16.00 – 17.00 น.

      มีกีฬา 5 ประเภทคือ 1.ฟุตบอล   2.เปตอง  3.ปิงปอง  4.แบดมินตัน  5.เซปัคตะกร้อ  6.วอลเล่ย์บอล  โดยการ

      จัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กําหนด 1 ครั้ง   คิดเป็น ร้อยละ 100

      ของเปา้หมาย
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 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

เป้าหมายที่ 1 : จัดกิจกรรมออกกําลังกาย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์

ผล : จัดให้มีการออกกําลังกายทุกวันพุธ Sport Day สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (1 เดือน: 5-6 ครั้ง) เวลา 16.00 – 17.00 น.

      มีกีฬา 5 ประเภทคือ 1.ฟุตบอล   2.เปตอง  3.ปิงปอง  4.แบดมินตัน  5.เซปัคตะกร้อ  6.วอลเล่ย์บอล  โดยการ

      จัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กําหนด 1 ครั้ง   คิดเป็น ร้อยละ 100

      ของเปา้หมาย
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 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

เป้าหมายที่ 2 : จัดอบรมความรู้เรื่อง  การโภชนาการ จํานวน 1 ครั้ง 
ผล : จัดอบรมความรู้เรื่อง  การโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี โดยมีวิทยากรคือ  
      ผอ.สมนึก  ภู่ทอง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลภูมิ และนายสง่า จันทร์ขํา   
      ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชํานาญการ ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมจํานวน 30 คน ณ ห้องประชุม ATB. ซึ่ง 
      เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
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 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย

การดาํเนินงานด้านการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (พนักงาน)

เป้าหมายที่ 3 : คัดเลือกพนักงานต้นแบบในการลดน้ําหนัก อย่างน้อย 1 คน

ผล : มีพนักงานต้นแบบ“น้ําหนักที่ได้มาตรฐาน และมีสุขภาพดี” จํานวน 2 คน ได้รับเกียรติเพื่อแสดงว่าเป็น

      พนักงานต้นแบบ เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับเพื่อน

      พนักงานในกิจกรรมรุ่นต่อไป  ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย
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สรปุคณุลกัษณะของแผนงานผูม้ีส่วนได้เสีย 

หวัข้อคณุลกัษณะ รายละเอียด 

1.ไม่เป็นแผนงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายขั้นต่ํา แผนงานเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในการเน้นเรื่องของสุขภาพ และ

การออกกําลังกาย

2.เพิ่มผลประโยชน์หรอืลดผลกระทบจากการสานเสวนา

ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 

แผนงานโครงการ ATB.รวมพลังลดน้ําหนัก ห่างไกลโรค ประจําปี 2562 เป็น

โครงการต่อเนื่อง ที่มีประโยชน์ต่อพนักงานเนื่องจากเป็นการส่งเสริมเรื่องสุขภาพของ

พนักงาน ลดปัญหาโรคภัยต่าง ๆ

3.การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย มีพนักงานจากทุกแผนกเข้าร่วมกิจกรรม

4.ความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการวัดดัชนีมวลกายเปรียบเทียบก่อนและหลังโครงการ และมีการเสริมสร้าง

แรงจูงใจให้พนักงานที่สามารถลดน้ําหนักได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด

-มีการคัดเลือกพนักงานต้นแบบ เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจ และ

ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับเพื่อนพนักงานในกิจกรรมรุ่นต่อไป อีกทั้งส่งเสริม

พนักงานต้นแบบลงพื้นที่ชมุชนใกล้เคียงและจัดทําโครงการในชุมชนร่วมกันต่อไป

 
การดาํเนินงานดา้นการตอบสนองตอ่ผู้มสี่วนไดเ้สีย (พนกังาน)
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ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน : ตําบลหอไกร

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

จํานวนประชากร :6,129 คน

อาชีพหลัก : เกษตรกรรม

ชื่อหัวหน้าชุมชน/หมู่บ้าน : นางทัศนีย์ พรมสวาท

ผู้ประสานงานหลักของชุมชน/หมู่บ้าน : นางทัศนีย์  พรมสวาท

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : 095-1310101

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน : ตําบลหอไกร

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

จํานวนประชากร :6,129 คน

อาชีพหลัก : เกษตรกรรม

ชื่อหัวหน้าชุมชน/หมู่บ้าน : นางทัศนีย์ พรมสวาท

ผู้ประสานงานหลักของชุมชน/หมู่บ้าน : นางทัศนีย์  พรมสวาท

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : 095-1310101

 ข้อมลูของชมุชน
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ชื่อ :โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหอไกร

ที่ตั้ง :หมู่ที่ 1 ตําบลหอไกร อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร

ข้อมูลบุคลากร: อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลหอไกร:  114 คน  

                 :  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข: 5 คน

ชื่อผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุขภาพตําบลหอไกร : นายธนะนนัธ์ เอี่ยมจุ้ย

ผู้ประสานงานหลักของโรงพยาบาลสุขภาพตําบลหอไกร : นางอรพินท์  ยิ้มสบาย

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : 056-632903

ชื่อ :โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหอไกร

ที่ตั้ง :หมู่ที่ 1 ตําบลหอไกร อําเภอบางมูลนาก  จงัหวัดพิจิตร

ข้อมูลบุคลากร: อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลหอไกร:  114 คน  

                 :  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข: 5 คน

ชื่อผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุขภาพตําบลหอไกร : นายธนะนนัธ์ เอี่ยมจุ้ย

ผู้ประสานงานหลักของโรงพยาบาลสุขภาพตําบลหอไกร : นางอรพินท์  ยิ้มสบาย

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : 056-632903

ข้อมลูโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตาํบลหอไกร
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 การสานเสวนากบัชมุชน การสานเสวนากบัชมุชน

 การดาํเนินงานกบัชมุชน

หวัข้อหลกั

(แนวคาํถาม)

ต้องการให้โรงงาน

ดาํเนินการอะไร

หากไม่ดาํเนินการจะส่งผลกระทบ

อะไร

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง

ในการดาํเนินงาน

(ทาํอย่างไร)

5.7 การมีสว่นร่วมและการ

พัฒนาชุมชน : 

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

  ต่างๆ ของชุมชน ทั้งใกล้ 

  และไกล ในหัวข้อต่างๆ เช่น 

  การสนับสนุนการศึกษา 

  วัฒนธรรม การมีสุขภาพที่ดี

- การสร้างงาน และพัฒนา

  ทักษะ

- การถ่ายทอดเทคโนโลยี

- การสร้างรายได้

- การลงทุนด้านสังคมต่างๆ

1.จัดฝึกอบรมการพูดเสียง

ตามสายให้กับอาสาสมัคร

สาธารณสุขตําบลหอไกร (อสม.)

1.ขาดโอกาสในการ

สร้างความสมัพนัธ์ที่ดี

ระหวา่งโรงงานกบั

ชมุชน

1.การมีสว่น

ร่วมกบัชมุชน

1.จัดอบรมการพูดเสียงตามสาย

ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข

ตําบลหอไกร (อสม.) เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

เกี่ยวกับการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ

ให้กับประชาชนในหมู่บ้านตําบล

หอไกร
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

โครงการฝึกอบรมเสียงตามสายใส่ใจสุขภาพตําบลหอไกร ประจําปี 2562โครงการฝึกอบรมเสียงตามสายใส่ใจสุขภาพตําบลหอไกร ประจําปี 2562

แผนและผลการดาํเนนิงานการมีสว่นรว่มและการพฒันาชุมชน
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1: ประชุมคณะทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตําบลหอไกร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

                ส่งเสริมสุขภาพตําบลหอไกรและอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลหอไกร

ผล : เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562  คณะทํางานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ

      สิ่งแวดล้อมตําบลหอไกร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหอไกร เพื่อจัดทําโครงการเสียงตาม

      สายใส่ใจสุขภาพตําบลหอไกร ประจําปี 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหอไกร
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน

ขั้นตอนที่ 2 : แต่งตั้งคณะทํางานโครงการฯ

ผล : เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด

      ฝึกอบรมพูดเสียงตามสายใส่ใจสุขภาพตําบลหอไกร ประจําปี 2562 ณ ห้องประชุม ATB
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน

ขั้นตอนที่ 3 : ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ผล : ทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในบริษัทฯ และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้

      พนักงานเข้าร่วมโครงการฯ 

ประกาศเสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน

จัดเตรียมสถานที่/จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 4 : จัดเตรียมสถานที่ /เอกสารประชาสัมพันธ์

ผล : เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรมโครงการเสียงตามสายใส่ใจสุขภาพ

      ตําบลหอไกร ประจําปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบํารุงราษฎร์วิทยาคม
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน
ขั้นตอนที่ 5 : จัดอบรมโครงการเสียงตามสายใส่ใจสุขภาพตําบลหอไกร ประจําปี 2562 

ผล : เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดอบรมโครงการเสียงตามสายใส่ใจสุขภาพตําบลหอไกร

       ประจําปี 2562 ให้กับอาสามัครสาธารณสุขตําบลหอไกร และผู้นําจิตอาสาตําบลหอไกร จํานวน 27 คน 
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติพูดเสียงตามสาย

เป้าหมายที่ 1 : จัดอบรมการพูดเสียงตามสายให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลหอไกร อย่างน้อย 1 ครั้ง

ผล : เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมเสียงตามสายให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลหอไกร

      จํานวน 1 ครั้ง โดยนายธีรยุทธ์  อนุสิทธิ์ ตําแหน่ง  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลหอไกร เป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก 

      อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลหอไกร หมู่บ้านละ 2 คนและผู้นําจิตอาสา จํานวน 9 หมู่บ้าน รวมจํานวน 20 คน  มีบุคลากร

      ทางการแพทย์และสาธารณสุข จํานวน 3 คน  และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขเทศบาลตําบลหอไกรเข้าร่วมจํานวน 4 คน 

      รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จํานวน 27 คน 
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย
เป้าหมายที่ 2 : ดําเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทฯกับชุมชน 

ผล : เมื่อวันที่ 24 - 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

      ตําบลหอไกร กองสาธารณสุขเทศบาลตําบลหอไกร อาสามัครสาธารณสุขตําบลหอไกร และผู้นําจิตอาสาร่วม

      จัดกิจกรรมประกาศเสียงตามสายเรื่อง การออกกําลังกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และรณรงค์

      ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลหอไกรที่ผ่านการอบรมเป็นนักประชาสัมพันธ์เสียง

      ตามสายตามโครงการเสียงตามสายใส่ใจสุขภาพตําบลหอไกร ประจําปี 2562 ลงพื้นที่ทําการประชาสัมพันธ์

      เสียงตามสายตําบลหอไกร จํานวน 9 หมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อย



www.themegallery.com

 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย
เป้าหมายที่ 2 : ดําเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทฯกับชุมชน 

ผล : เมื่อวันที่ 24 - 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

      ตําบลหอไกร กองสาธารณสุขเทศบาลตําบลหอไกร อาสามัครสาธารณสุขตําบลหอไกร และผู้นําจิตอาสาร่วม

      จัดกิจกรรมประกาศเสียงตามสายเรื่อง การออกกําลังกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และรณรงค์

      ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลหอไกรที่ผ่านการอบรมเป็นนักประชาสัมพันธ์เสียง

      ตามสายตามโครงการเสียงตามสายใส่ใจสุขภาพตําบลหอไกร ประจําปี 2562 ลงพื้นที่ทําการประชาสัมพันธ์

      เสียงตามสายตําบลหอไกร จํานวน 9 หมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อย
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน

 ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย ผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย
เป้าหมายที่ 2 : ดําเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทฯกับชุมชน 

ผล : เมื่อวันที่ 24 - 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

      ตําบลหอไกร กองสาธารณสุขเทศบาลตําบลหอไกร อาสามัครสาธารณสุขตําบลหอไกร และผู้นําจิตอาสาร่วม

      จัดกิจกรรมประกาศเสียงตามสายเรื่อง การออกกําลังกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และรณรงค์

      ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลหอไกรที่ผ่านการอบรมเป็นนักประชาสัมพันธ์เสียง

      ตามสายตามโครงการเสียงตามสายใส่ใจสุขภาพตําบลหอไกร ประจําปี 2562 ลงพื้นที่ทําการประชาสัมพันธ์

      เสียงตามสายตําบลหอไกร จํานวน 9 หมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อย
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน
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 การดาํเนินงานกบัชมุชน
สรุปคุณลกัษณะของแผนงานชุมชน

หัวข้อคุณลักษณะ รายละเอียด

1.ความสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจหรือขีดความสามารถขององค์กร แผนงานโครงการฝึกอบรมเสียงตามสายใส่ใจสุขภาพตําบลหอไกร 

ประจําปี 2562 ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลหไกร ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจขององค์กร โดยใช้ความรู้ความสามารถและ

ศักยภาพของพนักงานทางด้านการประกาศเสียงตามสาย  โดยถ่ายทอด

ความรู้ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลหอไกร

2.การมีส่วนร่วมของพนกังาน มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจากตัวแทนของทุกแผนก จํานวน 10 คน

3.การมีส่วนร่วมของชุมชน มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลหอไกร และผู้นําจิตอาสา เข้า

ร่วมกิจกรรม จํานวน 20 คน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

จํานวน 3 คน และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขเทศบาลตําบลหอไกร

เข้าร่วมจํานวน 4 คน

4.ความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการฝึกอบรมคัดเลือกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลหอไกร ให้

เป็นนักประชาสัมพันธ์เสียงตามสายสุขภาพตําบลหอไกร เพื่อเป็น

ต้นแบบในการพูดเสียงตามสาย ทําหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ

ให้กับประชาชนตําบลหอไกร อีกทั้งเป็นต้นแบบให้กบัตําบลใกล้เคียงได้

จัดทําโครงการฝึกอบรมเสียงตามสายใส่ใจสุขภาพตําบลในพื้นที่รอบ

โรงไฟฟ้าฯ ต่อไป
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บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จํากัด

ขอขอบพระคุณ


